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  ای فرشته میکرد تحسین بود،دردل شده خیره  روبروش تابلوی به

  چشمان.بود  کرده ویران  رو  دنیا تمام او  دنبال هامدت که رو

  ترش  حریص این و نیافت آنها در احساسی هیچوقت که ایشیشه

 . رو  الماسش بیاره  دست به  تا  میکرد

  بیرون   یخی چشمان   ازدنیای   تا  شد باعث  گوشیشزنگ صدای

 . بده جواب و  بیاد

 بله؟ _

 . رو اش خونه کردیم پیدا  آقا_

  که همونطور  و زد بیرون  خونه از کتش  برداشتن  بدون  و  شد بلند

 . شد ماشین سوار  میداد رو  خطی پشت فرد پاسخ

 .بفرست آدرسشو_

 .آقا چشم_

  صندلی  روی و  قطع رو اضافی،گوشی  حرف بدون

 . کرد کناریش،پرت

 .کردم پیدات  باالخره_

  قبل و میرسید  زودتر فشرد،باید گاز روی پاشو و  زد پوزخندی

 . میکرد مالقات بهار  با آریو  از

  پس میرسید،کوچه نظر  به شلوغ خیلی و  بود شهر مرکز یمنطقه

  ولی بود خلوت همیشه سئول  شهر   پایین  و شهر مرکز های کوچه

 . بود  شلوغی مهد   ایران انگار 



  و داد پایین  کمی وعینکشو ایستاد ای  طبقه پنج  آپارتمان جلوی

 . زد رو  چهارم یطبقه زنگ

  شدو ساختمون وارد و کرد شد،تعجب باز  تیک   صدای  با در

 . شد اسانسور سوار

 چی؟ بود  دزد خنگ،اگه ک  دختر_

  از آسانسور لحظه همون که داد تکون  تاسف ی نشانه  به سری

 .شد باز   در و ایستاد حرکت

  ساختمون این   شد،انگار خارج اسانسور از  و داد هل رو آهنی در

  به  و  زد رو رنگ  ایقهوه در کنار   زنگ  پس  بود  واحده تک

 . داد تکیه  دیوار

 . برد  بیرون  سرشو شیطنت با  و  کرد باز رو در دخترکی

 ! سالم،بفرمایید  عه_

  و خندون  یقیافه به  عینک   باالی از  و کشید پایین  کمی عینکشو

 . کرد نگاه  بهار  انرژی   پر

 بهار؟ _

 : پرسید و گفت اوهومی دخترک

 شما؟_

 سیامکی آریا_

 . ایستاد پاگرد  روی و کرد باز   درو بیشتر کمی

 یونگ؟  لی_

 :گفت و  داد تکون تایید  ی نشانه  به سری



 بزنم؟ حرف باهات  میتونم دقیقه چند_

 . کرد باز کامل درو و گفت اوهومی

  داغونه  خونه  چون بیای  کفش با  میتونی  که بفرمایید،البته_

 . کردیم کشی اسباب  پریروز

  گرفته اش خنده خونه وضعیت  دیدن  شدن،با که خونه وارد

  های  عروسک البته  و  بودن بنفش   و صورتی   ها وسیله بیشتر.بود

 .میخوردن چشم به  کورنکتی و مختلف،یونیکورن

 . نامرتبه  دیگه،یکم ببخشید_

 :گفت و  نشسترنگ سفید چرمی مبل روی

 . نداریم  هم خوردن برای هیچی_

 . کرد اشاره  روبروش صندلی   به

  آدماتو  دیگه سال   سه که  چیشده جان،بگو پسردایی بشین بیا _

 نمیبینم؟ 

 : گفت و انداخت  باال  ابرویی

 پس؟  بودی فهمیده_

 نفهمم؟  که بودم خر په  نه  په_

 : گفت اشخنده بین  و خندید

 . نفهمید  خر   که آریو_

 . کره بریم  باید_

 . شدند جدی هردو آنی در



 . بخونم  درس و کنم  زندگی اونجا  نمیتونم  نمیشه،من_

  خوش  جا لبش  یگوشه که پوزخندی  با  و داد تکیه   صندلی به

 : گفت مرموزی لحن  بود،با کرده

  یاد رو ای کره زبان سالها این  تمام در  تو  که کنم باور یعنی_

 باشی؟   نگرفته

 . انداخت  باال  ابرویی

 میدونستی؟ _

 چرا؟  کنی،میدونی رنگ منو نمیتونی هیچوقت_

  برخالف  کرد،یونگ نگاه   یونگ به  و انداخت پا  روی  پا

  در  اصال  و بود  اش ایکره  مادر شبیه بیشتر شخواهرش،چهره 

  کننده خیره و  ترین زیبا  از یکی مرد این  که فهمید میشد اول نگاه

 . است سئول پسران  ترین 

 ! نه_

  بازنده وقتی  کن بازی من با  کم نمیدونی؟بهار که  کنم باور_

 چیه؟  زدنش  هم بر  برای تویی؛تالش 

 ! آخه چه تو  دارم،به دوس_



 یونگ                                                       

 

 آریو                                                       
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 .شد بلند  صندلی  روی از  و خندید

  واپسین کره،در ببرمتون  تا  داده دستور  بزرگ  سیامکی   جناب_

 . باشین  پیشش میخواد زندگیش  لحظات

 : گفت و انداخت  باال  ای شونه

  پیرمرد یه  تا کره برم ایران،بزنم  تو  زندگیم از  نمیتونم من_

 . باشم پیشش میمیره داره وقتی بخواد خرفت

 .کشید  بهار  طالیی   موهای روی دست

  نمیتونم منین  با  شما نفهمه  و ندونه  که  زمانی ببرمتون،تا   باید_

 . بهار بشم کشورم وارد

 :کرد زمزمه و اورد سرفرود

 ببرم،میفهمی؟ الماسمو باید من_

  قبول آریو میدونست که گفت،البته  لبی  زیر  ای  باشه و کرد اخمی

 . نیست  کار در رفتنی  که بود  راحت بابت این  از خیالش  و نمیکنه 

 . اومد بیرون  خونه از خداحافظ یک  با و  داد تکون سری یونگ 

  از تا  بود  بهتر  کردن ورزش کرد،کمی استفاده  ها پله از  اینبار

  به  رفتن  سر آریو  با  باید  بهار کردن   قانع از بعد  که ببره یاد

 . بجنگه کشورش

 و گذشت ماشین  کنار  از سپیدمویی شد،پسرک ماشینش  سوار  تا

 .رفت آپارتمان  سمت به



  آویخته گردنش گردنبند دو و  بود پوشیده لشی و  عجیب لباس 

 . میداد نشون  سفیدتر پوستشو  لباسش بود،تیرگی  

  بیرون کوچه اون از و گذاشت گاز  روی شد،پا  که ساختمان وارد

  ایستادمی اونجا  دیگه دقیقه چند اگه که چرا  اصالا  نبود  زد،عجیب

  با  دوباره  رو  برگشته راه  و میشد پیروز  مغز با  جدال بر قلب

  حرف  الماسش  با  سالها از بعد و  میکرد طی جهنمی های  پله اون

 .میزد

  بود  ایران در  که مدتی ایستاد،این خیابون  کنار و داد تکون  سری

  تلفن گوشی از  استفاده بخاطر خیابان  کنار ای  راننده بود ندیده

 . همراه،بایستد

 . دوخت چشم روبرو  به  و  کرد برقرار رو  تماس

 بله؟ _

 . زد شنید،لبخندی که رو پدرش  شیطون  و خوشحال صدای

 چطوره؟  بابا،خوبین؟مادر سالم_

 دیگه؟  خوبیم،توچطوری؟عشقوحال بابا اره_

 : گفت و خندید اینبار

 . براتون  نگم  که بود اومده سرم بالیی  یه  بابا  نه_

 کردی؟ پیدا بهارو  و  خوب،آریو چه عه_

 .شد جدی

  میدونه انگار نبود؛البته  سخت بهار  کردن کردم،قانع پیدا  بله_

 .کرده قبول اسون  خیلی که نمیشه  سفر  این به  راضی آریو



 : گفت مکث  ثانیه  چند از بعد  آرمین

 . بیارش  زور و جبر  میتونی،حتی که روشی هر از_

 ...  و  متنفره  من  از  آرمین،اون نمیتونم_

 : گفت و  حرفش وسط پرید

 مغزت اون  از کمی قهاری،چطور چیزا  اینجور  تو  که جنابالی_

 نمیگیری؟  کمک

 . نبود صحیح   شاید آخه ولی_

 . بیهوشیه  ساعت  چند فقط صحیحه_

 قطع رو گوشی خداحافظی از بعد  و کشید عمیقی  نفس کالفه

 .کرد
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  با  آسو که بود شرکت  های  پرونده  از یکی خوندن مشغول

 . نشست کنارش  عصبانیت 

 : گفت مهربانی  با  و سربرگردوند

 عزیزم؟  جانم_

 . کشید هم در دوباره اخم

 نیستم؟  آدم بهم؟من  نمیکنی توجه چرا_



  پرونده های برگه رو،بین بود گوشش پشت که مدادی

 . نشست آسو مبل،کنار  روی و  شد خیرانداخت،نیم

 . کرد نزدیکش   خود به  و پیچوند  گردنش دور دست

 .میکنی  حسودی که بشم  تو فدای اخ_

 .گرفت گردنش  از محکمی گاز و کرد اخمی

  مخالف سمت به  رو آسو یهو  و داشت رو مارگزیدگی احساس

 .کرد پرت خود

 :گفت  درد با و گذاشت گردنش روی دست

 بچه؟ شدی وحشی_

  بود شده گذاشته  رون روی  که رو  دستی و انداخت  باال  ابرویی

 :کرد زمزمه و گذاشت  دانیال رون  روی زد،سرشو پس  رو

 !کوچولو بیبی حسودم هام داشته اره،روی_

  پیش ای  رابطه  از  دری،صحبت دربه سالها  زد،بعد خبیثی لبخند

 . بود  آن  تشکیل خود،خواستار دوبار  هر آسو که بود شده کشیده

 تو؟   برای_

 . زد چنگ رو  دانیال بور    موهای و کرد بلند دست

 شنیدم؟  تو؟درست_

  دفن سالها از شد،بعد خارج سرخ لبهای میان از  ناخواسته آهی

  درد تمنای   و بود امده  رو به  اشاره  یک  با فقط کودکانه؛حال حس

  چه نای   و گلو سیبک میان  بغض  آن  میکرد؛ولی بیشتر 



  که ایرا؟دلتنگی اش  دهد؟دلتنگی  نشان  میخواست را میکرد؟چه

 ؟ چه است؟یا عام و خاص زبانزد هاست مدت

  پیشانی   بر  زد بوسه و شد  خم نمیدانست،ولی  را کارش عاقبت

 .سوخت داشتنش حسرت در که دلبرکی

 یعنی؟   بودم شده حقیر نبودم؟اونقدر دانیالت مدت اونهمه چرا_

  به  بود،تبدیل مانده باقی  طالیی تارهای میان  هنوز که مشتی

 . شد نوازش

  زیبا ی جثه و تو  ازار  جز چیزی اتددی شیرینم،فقط پسرک نه_

 ... حال و نداشت  یاد به  نبود  تراشت،بلد خوش و

 ! آنها  نبود   داد؟ازار لذت  و نبود بلد_

 . سروصدا پر  و  خندید،بلند

  اینهمه ندیدم جایی چشمات شهد از تر  شیرین  حقا که بخند_

 . رو زیبایی

 کرد؟وقتی محروم سال پنج  رو خود شد،چرا تلخ  آنی در لبخند

  سالی پنج   آن در و یا هرلحظه و  هربار میدید  دانیال برلبان لبخند

  دریایی چشمان در بسترشان،آتش  جدایی آوری  یاد  با هربار که

  آب  خجالت از میخواست آورد،دلش می یاد  به  را  میکرد روشن

 . برود بین   از و شود

 . ببخش_

  یا  بود ببخش؟دیوانه  همین  تباهی سال پنج  از همین؟بعد

 ای؟ زنجیره



  میشه؟کوه خواست؟مگه معذرت آسو  آیا که میکرد فکر خود با

  تاریخ  در کند؟باید را درخواست این غرور  عظمت   با  و  عظیم

  ثبتش  گینس درکتاب باید  را،حتی ماندنی یاد  به  لحظه این  نوشت

 .کرد
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 میشد؟  صاحبت کی نبودم اگه میکنم فکر  وقتا بعضی  میدونستی_

 

 . زد زهرآگینی  پوزخند

  با  حتی فرستادی کردی،پسم تیکم تیکه  چطور که دیدم اره_

 . بودی خواسته خودت اینکه 

 

  ی شکسته های تکه  نبینه  تا بست اورد،چشماشو پایین  سر

 . رو  زندگیش

  میرفتی دست از داشتی که وقتی دانیال،دقیقا اومدم خودم به  دیر_

  نمیکنه؟کی بغض دام  یک  گفته دیر،کی خیلی دیره فهمیدم

  باشن  گاه  تکیه باید ها دام میگن که فانتزیه  و رمان  گفته؟این

 . ندارم  اصال؟قبولش  گفته اشتباهه،کی

 



  گرفته اتش دانیال میزد،دل حرف بغض  با  و بود کرده بغض

 . مدت این بوده سخت  چقدر کشیدن درد وهر د چقدر.بود

 . من برای تو  و  تو  گاه تکیه منی،من  گاه تکیه   تو محض   واقعیته_

  و نه؛میبلعید  که کرد،میبوسید حمله لبها  به  شد،حریصانه بلند

 .میخورد

 

  بخاطر   بعد  ولی بشه جدا  ازش  دانیال تا   نداد اجازه دقیقه چند

 . شد جدا ازش  ترس  با   دانیال قلب   به  وارده هیجان و  قلب شرایط

 

 . بود  گذاشته اشسینه قفسه روی دست و بود شده خم

 : گفت ترس با   و گذاشت اششونه روی دست

 دانیال؟خوبی؟ _

 . زد دردی پر  لبخند و  کرد بلند سر

 : گفت ناراحتی با  شد نگران 

 . میشدی زده هیجان  کنه،نباید لعنت منو خدا_

  خواب اتاق   تو  بریم  پاشو حاال عشقم  که نشده نکنه،چیزی خدا_

 . بکنیم خوب خوب کارای

 . خندید و زد چشمکی

 االن؟  پررو،خوبی بچه کوفت_

 .کرد پایین باال  مثبت  ی نشانه  به سری



 ددی؟  کنم چیکار_

 . زد روشنش  موهای روی  ای  بوسه و  زد لبخندی

 . بشه  آرامش غرق  بودنت از  تا ددی بغل بیا  پسرم،فقط هیچی_

 

  به  برای  هاشو دست و داد تکیه مبل ی دسته وبه کشید عقب کمی

 . کرد باز  دانیال گرفتن  آغوش

 

 ! منی خوب کار کدوم تاوان  نمیدونم_

 ! ددی نه_

  سکوت ی نشانه  دانیال؛به لبهای  رو،روی  اش اشاره انگشت

 .گذاشت

 

 . بگذره  تو از  نمیتونه هیچوقت پسرم،ددی اره_

 . داشت نگه مشتش  بین و  زد کنار رو  آسو استخوانی دست

 

 مدت؟  یه  نباشیم لیتل و ددی میشه_

 !کنم فکر کمی میخوام

 . ها دغدغه از  دور به  باش آروم تو  نیست،فقط باشه،مشکلی_
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  درحال اون پشت آریو  که میزی روبروی دقیقا صندلی روی

 . بود،نشست طراحی

 .سالم_

 . داد رو جوابش  ولی نکرد  سربلند

 . دارم طراحی سفارش_

 ... مراجعه کیانی اقای  دفتر به  میتونین شما_

  محار خشم با بعد کرد،اندکی  تعجب یونگ   دیدن با  و کرد سربلند

 : گفت ای شده

 عوضی؟  میخوری گهی چه اینجا تو_

  و داد تکیه  صندلی  بود،به کرده خوش جا لب  گوشه که لبخندی با

 . میکرد نگاه  آریو سرخ   چشمان به  راحت خیالی با

 جان؟  پسرعمه خوبی_

 . کنه بلند صدا  جماعت این پیش   کشید،نمیخواست عمیقی  نفس

 . نشستیونگ  یشونه روی دایان  دست که بگه  چیزی خواست

 شما؟  لی،چطورین جناب سالم به_

  نگاه  دایان بشاش   صورت  به  وارونه همونطور  و کرد سربلند

 : گفت میکرد

 شما،خوبین؟  چطورین  شریفی اقای سالم_



 .برداشت قدم آریو سمت به  و  داد تکون سری  دایان

  برات  بگه  جونم  که الکیه تصادف   اون منظورت اگه  بابا، آره_

  اون  دست ناموسا ام،ولیعالی که منم گذشته اون  از  ماه یه

 . ببوس  اتو راننده

 . شاید دلبرا و صدا  خندید،بی

 کرد؟  ناقصت چرا؟چون_

  و زد متعجب و  عصبانی  آریوی   سفید   ی گونه روی  ای بوسه

 :گفت

 . دیگه کنم  عمل برم  کاره یه  شد بابا،باعث نه_

  به  ثانیه چند همین  توی  که جمالتی و برگشت آریو  سمت به

 . کرد ردیف هم درکنار  رو بودند  رسیده فکرش

  کرده کتلتم که بود  ماشینی همون صاحب  اقا عشقم،این سالم_

 . بودا

  رو بود نیومده  امروز که ایدیگه کارمند برای   که کناری صندلی  

 . نشست آریو صندلی   کنار و  کشید میز سمت به

 ! میشناسی فردو این که نگو   دایان_

 : گفت و داد تکون  سری

  دوهفته کرد تصادف باهام  رانندش که کسیه فقط که ولل  به_

 . ما  و کیانی خانواده دست از  کشید الکیو تصادف   اون جور

  فرشته شاید نه؟اصال  بود  مینگریست،زیبا آریو  به  لذت با  یونگ

 . بود



  چطور خدا فانی؟اصال  جسمی به  چه را زیبایی  اینهمه وگرنه

  از  پر  که زمینی به  فرشته این فرستادن  به راضی  دلش

  خدایی که  فرستاده؟نترسیده ستزشتی و نفرت،دشمنی،سیاهی

 ببینه؟  ای  صدمه گلبرگش همچون و  لطیف روح ناکرده

  آریو   سفید   موهای دایان  که و میزد لبخند  دو اون  های  کلکل به

 . کشید و زدچنگ رو

  جدا آریو   موهای از زور  با  رو دایان  دست و  شد بلند  سرعت به

 : گفت تشر و  توپ  با و کرد

 ! اطالع میدون،محض چاله نه کاره  محله شریفی؟اینجا اقای_

  کوبید شدت به رو شد،در خارج اتاق از  و  گفت بابایی  برو  دایان

 . نشست صندلیش   روی و  زد پوزخند  آریو که

 اینجا؟  اومدی چی برای خب_

  انداخت،به پا  روی  پا  و نشست  صندلی  روی هم او متقابال

  به  تهدیدگرانه کمی شاید و  مرموز نگاهی  با  و داد تکیه   صندلی

 . نگریست  آریو

 .پدربزرگمون   کره،فرمایش ببرمت تا اومدم_

 . انداخت  باال  ای شونه

  و گشت سفرو فصل   چی؟االن که کره برم پاشم بیکارم مگه_

  متخصص یونگ   لی جناب نه  سیامکی،نه آریا   جناب   نیست گذار

  صد  و  سئول پزشکی   دانشگاه از  التحصیل  فارغ عروق و قلب

 . عزیز  پسردایی  البته 



  افتاد،گویا  خنده به  اریو  صدای  لحن لجبازی   و  تخصی شدت از

  این به حداقل که بود نبود،اگر وجودش در خجالت کمی پسر  این

 . نمیداد رو  رفتن برای   منفی جواب رک  و  تندی

 . واقعا ممنون_
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 .کرد پرت سانان  صندلی   روی خودشو

  به  میشه  ولی صندلی شکستن   با  ندارم؛حتی هیچی با  کاری_

 کنی؟ رحم خودت

 . بپره   باال  سانان ابروهای  شد باعث باال  بلند نوچی

 چرا؟_

 

 : گفت و زد نمایی  دندون  لبخند

 . نداره  اصول ادا  که دادن کون یه اصال،بعدشم ندارم درد چون_

 . وقفه بی  و  خندید،بلند

 

 خونه؟  ببرمت  که بندازی رو  نمیخوای_



 . شد بلند  و زد معنایی با لبخند

  من چون بود  خوب داشتی مسکن یه  اگه چیزفهم،ولی ادم افرین_

 . کنم طراحی باید

 بترکونین؟  گالریو  کل اریو با  یا  کنی طراحی_

 

 .نشست  سانان پای روی و کرد اخمی

  باید   میگفت هم یونگ   میزد حرف یونگ با   االن خیرشم،آریو  نه_

 . کره برن

 :گفت  اروم  و زد پیشونیش   روی  ای بوسه

 . التای  پیش   برو خب_

 

  پیشت  میخوام من.کتفم به دارم،اصال  کنکور  میگه  همش اون_

 . باشم

 . برچید  لب و کرد جمع سانان بغل تو  خاصی،خودشو دلبری با

 عزیزم؟  دلم جان_

 

  گلوش سیبک  روی  ای بوسه و  پیچید سانان  گردن دور دستاشو

 .زد

 

 دارم؟ دوست چقدر میدونستی_



  دوست داشتن،اصال دوست حجم این رفت،از باال  قلبش  تپش 

 . باشه مفهوم  حس این   گویایی نمیتونه  حتی داشتن

 

 یانه؟   باشی داشته دوست صاحبتو  باید باالخره اره_

 .مکید  رو  سانان گلوی وسیبک زد نق

 

 چیشد؟_

 .داد ادامه مکیدن به  و انداخت  باال  ای شونه

 ! زشته مردم نکنیا،جلو کبودش_

  بود  دیر نه؟یکم  بود  گفته دیر کرد،کمی جدا گردنش از لبهاشو

 !همش

 

 . گفتین دیر  ارباب،ولی ببخشید_

 

 .باشما  داشته کاریت  بابا،نمیخواستم ای_

 : گفت لوسی صدای  با  و  برچید لب

  حاال بعد بهم میدادی کاچی باید  مثال میکنی؟امروز تهدیدم چرا_

 .رحمی بی  میکشی؟خیلی نشون خطو

 



  روی  دورانی و گذاشت باسنش نزدیک  و کمر روی دست

 .کشید دست کمرش

 داری؟ درد_

 

 .شد خیس چشمها و گفت اوهومی

  جواب  درخواستاش به  داد،نباید ادامه ماساژ  به  و بوسید  پلکهاشو

 گوش ماهچهره حرف به میاوردش،باید امروز و  میداد مثبت

 .میداد

 

 !حتما  افتاده فشارت میاوردمت نباید_

 

 . بست چشماشو و کرد زمزمه ای  نه

  بعد درد و لذت  از پر  عملیات از میخواست،بعد خواب کمی دلش

  تو حتی  و بخوابه  رو شب  نتونه  بود شده باعث  شدن ارضا از

  و میکرد تحمل که دردی از میزد نق  هم هاش  بیداری و خواب

  دلیل.بود نداده  بهش هم مسکن قرص خوردن یاجازه  سانان

  آسو با   و میکرد درازی زبون نباید که بود  این موجهش غیرقابل

  و  نداشت خصوصی به اشکال حتی که ایحرفه طراحی یک سر  

 . میگرفت ایراد حرصش  از  دایان
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 . بگیر   مبلو سر   اون دانیال_

 داد؟ گفت؟دستور چی کرد،اون نگاه   آسو به  اخم با

 :گفت و گرفت بغل  به دستاشو

 دادی؟  دستور  نمیخوام،تو_

 . لطفا کن کمکم عزیزم نه_

 . نمیخوام_

 .نشست  مبل روی و

 . داد تکیه  مبل ی دسته به  و کشید ای  کالفه پوف

 .آخه امشب داریم مهمون کن کمک عزیزم؟پاشو_

  تغییر   واسه هربار  من تا  بگیری  تر  بزرگ خونه  یه میخواستی_

 . نیوفتم  زحمت به دکور

 .آورد در  جیبش از گوشیشو و کرد اخم

 . بیان  آرین و حدیثه  میزنم زنگ_

 . کنن  کمکت بیان   بزن،بگو زنگ_

 . داد جواب  آرین معمول زد،طبق  زنگ  حدیثه  به  و خندید

 ! جون دایی سالم_

 .وروجک سالم_

 .نشست  دانیال  کنار و  شد بلند مبل ی دسته روی از



 ! خوبه؟  خبر؟دانیال شما؟چه خوبین_

 ست؟میکنه؟خونه چیکار  عزیزم،مامانت خوبیم_

 کنم؟  خوبه،صداش  کدومش ببینه  تا میکنه پرو  لباساشو داره اره_

  قطع بزنه  حرف باهاش  بخواد  حدیثه کرد،اگه مکث و  زد لبخند

 . میرسه دیر  نتیجه در و  میزنه حرف هم دانیال با  یقین  به

 . دارم اینجا،کارتون بیاین  ناهار  بگو   عزیزم،بهش نه_

 بیگاریه؟   همون کار جونی آسو_

 : گفت و خندید

  کباب پرس  سه بگو بهش دیگه،بعدم میدونه  بگی مامانت به آره_

 . بگیره ترکی

 .کرد قطع رو گوشی و  گفت ای باشه  آرین

 . چهارتاییم که تا؟ما  سه چرا_

  گفته  دکتر میگفت  باید چطور کرد،االن نگاه   بهش و برگشت

 نیست؟  خوب براش   چرب پر  غذاهای بعضی

  برات  خب..بدی اهمیت  خودت سالمتی به  باید خب عزیزم_

 ... دوست که  میدونم ..کردم درست مرغ ساندویچ

  نه  بود گرفت،خشمگین رو آسو دست مچ و  پرید حرفش وسط

  شده منع اون  از  وقته خیلی  که چیزی  نمیتونه اینکه  بخاطر

 . میکنه  توجیهش دارع آسو که  اینه بخاطر  بلکه  بخوره

  نیست تو  دست که چیزی بخاطر نمیخوام آسو،من نکن  توجیه_

 . بدی  ازار خودتو



  که  میداد نشون  گردنش روی  یبرامده  های رگ  و سرخ صورت

 .نمیخواست رو  این آسو  و عصبانیه  چقدر

  آروم  فقط تو  ببخشید  باشه نشده  باش،چیزی  آروم عزیزم دانیال_

 . باش

  دانیال بغل  تو خودشو و کشید بیرون  گرمش دست از دستشو مچ

 . کرد پرت

 میشی؟ هستی،زشت عصبانی وقتی میدونستی_

 . میکرد نگاهش   شد،خنثی باز هااخم

 !میشی تر زشت هستی که زشت خب_

 . رفت باال  چپ ابروی

  حس اون میکنم چرا؟حس میگیری کردم،جدی شوخی خب_

 ! میادا باال  داره گریت سلطه

 .کشید و گرفت دستشو که بشه بلند خواست و کرداخمی 

  فرار گرایش  این   از نمیتونیم   و سوییچیم  دو هر ما عشقم خب_

  و عشق  مثل وجودمون تو و  اومدیم دنیا به  حس  همین با  کنیم،ما

 .خب بوده باما  کرده،همیشه تغییر نفرت

 . دیگه بیام   بگیرم دوش برم بزار   کن مگه؟ولگفتم چیزی_

 کنه؟  کمکش نمیخواست  کرد،یعنی نگاهش پوکر

 . نمیکنم کمکنکنی،من دعوت مهمون میخواستی_
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  اتاق  از هم کرد،دانیال باز  حدیثه و آرین   برای آیفون  با که درو

 . بود اومده بیرون 

 آسو_

  تکه هزار و  بیوفته دستش  از لیوان  شد باعث دردمندش صدای

 . بشه

  از قلبش  همونجا سرخش صورت  دیدن  با  و برگشت سمتش  به

 . ایستاد حرکت

 عزیز،چیشده؟ دلم جان_

  سه گذاشت،تازه ها بخیه جای  روی دست و ایستاد   روبروش

 .بود شده مرخص بیمارستان  از که میشد روزی

 .گذاشت اش سینه یقفسه روی  دست و شد خم زیاد درد از

 شدن  باز..هابخیه..فکرکنم..میکنه ..درد_

  لحظه  چند همین توی انگار  ولی ببازه خودشو نمیخواست

  چیکار  بود،باید  رسیده ممکن حد کمترین به فشارش

  خواست تا  ولی کرد احساس گردنش پشت میکرد؟سوزشی

 . افتاد هم روی چشماش برگرده

  حدیثه به  گیجی با   و کرد باز  چشماشو قاشق زدن هم به  صدای  با

 . کرد نگاه

 داداش؟  جانم_



 . دید رو  میزد حرف ارین  با  که  دانیالی به و گردوند چشم

 ... دنی_

 . کرد نگاه  حدیثه به و  نکرد،سربرگردوند نگاهش  حتی

 کردم؟ چیشده؟کاری_

 .زد لبخند  و گذاشت آسو یگونه روی دست

  میکنه راحیت بسته  چمدونتو که،فقط نیست چیزی  عزیزم نه_

 ! بری

  و حدیثه  به  نکرد  گوش نبود،دیگه مهم براش   اطراف صدای  دیگه

 .رفت اتاقشون سمت به  و  شد بلند  ضعف  همون با

  آرین،حدیثه  و شد ریخته  سرش روی شادی کرد،برف باز  درو تا

 . شدن اتاق وارد سرش پشت  شکالتی کیک  یک  با  که دانیالی و

 چی؟  ینی_

 : گفت دانیار و خندیدن همه

 . االن میخوام کیک من_

  با  و گرفت بغل  به دستشو و گذاشت تخت رو،روی  کیک  دانیال

 : گفت تشر  و توپ

 ؟ *(بوشلویام کیک  سنه من) بدین،مگه  کادو اول_

 : گفت و انداخت کیک به  تر  دقیق نگاهی دانیار 

 . کادو بعد کیک اول خب_

 گرفت بغل  به  رو دانیال،آرین  و دانیار  کلکل   به  توجه  بدون آسو

 . بگیره  ازشون عکسی  تا  گفت حدیثه به و



 ! میگرده کیا با باشه،شوهرم خوشم_

 : گفت دایان  گوش زیر آلتای  اینبار

 حسوده؟ اینهمه چرا  این_

 : گفت اروم  و زد چشمکی دایان

  بازی  زبون  و حسودی کالس برام فشرده جلسه سه دو داده قول_

 میای؟  بزاره،توام 

 : پرسید بهت  با  باور زود آلتای  

 میگیره؟  پول چند_

 ! کافیه بدی  یاد آشپزی  براش  فقط هیچی_

 . پیچید   دانیار بازوی دور داد،دست تکون   سری و خندید

 . نمیره کسی پ ی   چشمش  دیگه  باشی  بلد  که نمیخواد،دلبری_

 

 ازت؟  طلبدارم  کیک مگه :بوشلویام کیک سنه من*
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  حضور اون در که جمعی به   توجه بی  و  ایستاد دانیال روبروی

 . زد دانیال سرخ لبهای روی ای بوسه  و کرد داشتن،بغلش 

 .العاده فوق سورپرایز  این بابت ممنونم_



 .زد آسو گوش روی  ای  بوسه  و کرد بغلش

 من؟  به نشی  مشکوک اینهمه میشه  اینکه  و مبارک  تولدت_

 هم باز  که بدمت ازدست دوباره که میترسم ولی نیستم مشکوک_

 .ببینمت بیمارستان  تخت  رو نکرده خدایی

  و کاشت عمیق ای بوسه پیشونیش   روی و  کرد سربلند اینبار

 . شد جدا ازش

 . بخورین بدم کیک  تا  بدین  ملت،کادوهاتونو خب_

  کیک کنار دست به  چنگال و  کارد و  پیشدستی  و گفت ایشی  دایان

 . ایستاد

 . میخوام کاکائوشو یکم من_

 : گفت و  زد دایان دست   پشت به  ارومی سیلی  دانیال

  بعدش  کنه فوت چیزی شمعی یه حداقل بزار  بچه  اونور برو_

 . کن پر  رو  بال  خندق اون

 : گفت تشر  با و نشست  سانان کنار آویزون لبهایی  با  دایان

 . اصال  دیوثین  دم از  همتون میگه  زور  چه برادرت کن  نگاه_

 : گفت دانیار که  بگه  چیزی خواست و  انداخت باال  ابرویی  سانان

 ... گالری بگی  میشه  سانان_

  آسو  و دانیال به  نگاهی  دانیار و سانان  های صحبت  به  توجه بی

  دراز تخت  روی دانیال و  بود  داده تکیه تخت  به انداخت،آسو

 .بود کشیده

 .رفت  سمتشون به  و شد بلند  مبل روی از



  پاپیون این   با  تیپشو نگاه ! خبریه؟ نفهمیدی چطور تو  میگما،آسو_

 ! خدا تورو پسرکشش

  مضطرب اونقدر هم کشید،خودش موهاش  به  دستی و خندید آسو

  و  حدیثه تمیز   و جدید های لباس  به توجهی که بود شده

 . بود  دانیال،نکرده

 کردم حس  کنه راحیت  بسته  چمدونتو گفت حدیثه وقتی نمیدونم_

 . سرم رو شد آوار  خونه

 :گفت و کرد زمزمه اوهومی

 ! گشنمه نخوریم؟بخداکیک_

  و نشست دانیار  و سانان  کنار دایان  و آسو به  توجه بدون  دانیال

 . میکرد گوش حرفاشون به

 ببرین؟  مارو  چیزی مسافرتی یه  نمیخواین شما اقایون  ولی_

 ؟ چی کردن،مسافرت؟برای نگاهش تعجب با هردو

  مرموزی لبخند با  دانیال  که پرسید  بهت با  سوالو  همین دانیار 

 :گفت

  باعثش  وسط  این من  و شدین مزدوج هردوتاتون اینکه  بخاطر_

 !شدم

 .کشید خود سمت به و  انداخت گردنش  دور دست سانان

 . باز   زبون وروجک  _

  کنین جمع حداقل ندادین  که مهمونی و  شیرینی میگم راست خو_

 .خب شه  باز دلمون چیزی  مسافرتی یه  بریم



  یک  به  نیاز و  بودن شده اذیت  مدت این بود،همه موافق دانیار 

 . بود  کوتاه استراحت

  ددر برم پاشم که هردومون  جای  بزارم کیو  ولی باهات موافقم_

 دودور؟

 اصال؟  کی دست بسپارم  اره،گالریو_

  گذاشت دانیار یشونه روی دست آلتای  که کشید ای  کالفه پوف

 .شد  نزدیک  نفرشون  سه جمع به کمی و

  گفت مگه؟اونبار رفته اینجاست،یادتون  هنوز لی اقای خب_

  بازیه  پررو  که درسته البته کنین  باز  حساب من روی میتونین

 ... خب ولی

 : گفت بلند و  زد بشکنی  دانیال

  میریم هفته یه  و یونگ به میسپاریم  کارامونو همه دقیقا اره_

 . اسپانیا

 : همزمان هردو و کردن نگاهش  رفته  وا سانان و دانیار 

 خبره؟  اسپانیا؟چه_
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  نبودین،االن داشتم احتیاج بهتون   که اریا،روزی  نمیام من_

 . نداره خواهرم  و من  برای  ارزشی بودنتون 

 

  پیش  سال سه را  دلش میگفت شد،راست پاک اشچهره از  لبخند

 . کردنش  فراموش و گفتن  نه  با   بودند شکسته

 

  ستزنده پدربزرگ که زمانی تا  و کره میای  من  با  تو  آریو_

 ! من با  میمونی  اونجا

 ... انگار نفهمیدی  تو  نه_

 

 : گفت و  حرفش وسط پرید

  پدربزرگ  مرگ از بعد که میدم قول بهت من  اریو ببین_

 بیارمت،باشه؟ 

 . داد تکیه  صندلی پشتی    به و کرد فکر کمی

 

 مرگش،باشه؟  بعد  بالفاصله_

 . بست کتشو یدکمه و شد زد،بلند  مهربونی  لبخند

 



 . میزنم حرف  کیانی اقای  با من_

 .رفت  بیرون  کار دفتر از خداحافظی بدون

 

 : کرد زمزمه لب زیر

 . ناپیدا سرش  اون  که بیارم  سرت بالیی  یه ولی_

 

  خیال و فکر کلی کرد خوش  جا لبش   روی بندش   پشت پوزخندی

 . اومد سراغش  به

 

 خانم؟  بهار  حله االن  یعنی_

 : گفت و کشید فرابنفشی جیغ بهار

 ! کردی؟ راضیش چطور عوضی_

 .خندید

 .گرفتم ساله  یک مرخصی  دانشگاهتم دیگه،از  کردم راضیش _

 ... نمیتونم یونگ،من نمیخوام_

 : گفت ارامش  با و  حرفش وسط پرید

 . بیارم دست به  نمیتونم  توکمک بدون  نیستی؟الماسمو پشتم  یعنی_

 

 . برات دارم ولی شدم خر  االن؟باشه میکنی خرم_

 . کرد سکوت و خندید پرصدا



 

 !جونممم یونگ_

 جانم؟_

 ! ندالما لباس من_

 . زد لبخندی

 . برات میخرم_

 .کرد قطع  رو  تلفن و  گفت ای  باشه زده هیجان

  بلدن  ای دیگه یجمله(  ندارم  لباس)  یجمله جز دخترا خدایی_

 ! خرید؟  ببرن  کنن خر مارو که

  خوندن مشغول و داد تکون   خندیدنش  از  تاسف ی نشانه  به سری

 . شد روش جلوی  یپرونده
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 ... رو سفیده هودی اون  بهار_

 . برگرده سمتش به تعجب  با  شد باعث بهار جیغ

 . خودمه  ماله  هان؟نمیدمش داری  چیکارش_

 .آبجی باش   خوبی دختر بیارش  برو_

 . رفت بیرون  اتاقش از  و گفت بابایی برو  بهار

 : گفت برسه بهار گوش  به  که طوری  بلند  صدای  با

 . جوجه برات دارم_

 . بود  سه ساعت االن  و میبودن فرودگاه پنج ساعت  باید

 یونگ؟   بزنم زنگ_

 . کرد بهار  به  عجیب نگاهی و  رفت بیرون اتاق  از  چمدونش با

 . پا داریما  و خودمون پول_

  در از  اششده صاف موهای روی شال انداختن  با  و گفت ایشی

 . رفت بیرون 

  داد اپارتمان  خالی   راهروی توی  زیاد صدای  سرو به  توجه بی

 :زد

 .لطفا  بیار   منم چمدونای  جونی اریو_

 . اومد بیرون   خونه از ساک  وهر د های ریل کشیدن با و خندید



 بعد  و انداخت خونه به  غمگین و  کلی نگاهی  در بستن از قبل

  در خونه اسباب و  ها وسیله  حتی دیوار و در تمام از خداحافظی

 . کرد قفله سه رو

 . دونی سگ این تو میتمرگیم میایم بعدشم  حال عشقو سال یه_

 . داد هل پاش کنار  چمدوناشو و  خندید بهار  حرص پر  لحن از

 . لطفا بیارشون خودت_

 : گفت هیجان  با و چمدوناگذاشت یدسته روی دست

 ! کنم؟ تورشمیتونم دیدم خوشمل و  خوشتیپ پسر  یه اگه_

  اول  حاال که نبود  حرفا این فاز تو اصال شد،بهار گرد چشماش

 . میکرد حجت اتمام اینطوری  راه

  وگرنه  میشن  زیباییت و ظاهر  ی شیفته همه میبندم شرط من_

 جامعه و  کشور یک یکننده تخریب  میتونه  رفتارت و اخالق

 . باشه

 . شد پیاده اسانسور  از  و گفت ایشی

 

  و گذاشت اریو امن  یشونه روی  سر  شدن،بهار که تاکسی سوار

 :گفت

 . بخوابم  راحت بتونم هواپیما  تو  تا کنم ریلکسینگ یه من_

  از  قبل ساعت سه یا  بود،دو  همین بهار همیشگی   مود

  فکر بدون  بخوابه میخواست  که وقتی و  میکردخواب؛ریلکسینگ

 . میرفت خواب به  زود خیال و



 . باشه_

  به کوتاهی مدت عرض در  خلوت ها  خیابون و  بود بامداد چون

 .رسیدن فرودگاه

 . عزیزم،رسیدیم بهار_

 . کرد نگاه  اریو به  و گشود رو زیباش  چشمای

 . بشیم باشه،پیاده_

  ده بگردن،ساعت یونگ   دنبال و بیارن  در ماشین  از  رو تاچمدونا

  گوش   کنار ((بوووم))  یک  با یونگ   که بود شده پنج   به دقیقه

 .کرد اعالم رو اریو،حضورش 

 

 

 

 

#part12 

 

 ! سانان میگما_

 باز؟  چیشده_

 

 . ایستاد   ساکت و صامت لحظه چند  سانان که پرید کمرش روی

 ... ؟هیعچیشدی؟مردی عه_



 

  صدا  رو آتاناز  و ماهچهره  بلند  صدای  با  سانان گوش  کنار دقیقا

 .زد

 مرد سانان  بیاین   جویز مامان،آتاا _

 : گفت و داد تکون  سری

 

 . نمیمیرم  طبیعی مرگ   به   وگرنه بکشی منو  تو  اینکه مگر_

 . گذاشت کمرش روی سر و  پیچید سانان  گردن دور دستاشو

 

  ولی میخورم مسکن هرروز گذشته،درسته روز سه درسته_

 . دارم درد خیلی

  نمیره،پس  در کار  زیر از دایان  هیچوقت که میدونست سانان

  و گردن دور دستاشو و  پاها  که  دایانی و چمدون دو همراه

 . اومد بود،پایین  کرده حلقه کمرش

 خوابیدنه؟ مدل چه مادر،این  وای  ای_

  اینکه  کرد،با نگاه ماهچهره به  پریده رنگی با  و  کرد بلند سر

  آتاناز  به  رو  ولی میشد بدتر  مراتب به  و  نبود خوب حالش کمی

 :گفت

 

 ! توام بیا _

 .میکرد نگاه پدرش  به  بهت با  ولی  آتاناز



 ! ها میگیره  درد یعنی؟کمرتون نیست سنگین  جون آتا؟دایان _

 

 ! باشیا   من با  بود  قرار مثال بچه هی_

  خواسته که یونیکورنی  خوشگل عروسک  چون بود  قهر دایان با

 . بود بود،نخریده

 ! اصال  ندارم دوستش دیگه  من که  بگو  اون به  اتا_

 

  به  رو اتاناز  صورتی  چمدون برداشتن  با   و انداخت  باال  ابرویی

 .کشید در سمت

 ! داری فرصت فقط دقیقه  پنج خانم آتا_

 . کرد نگاهش بغض با  و چرخید ماهچهره سمت به  آتاناز

 

 . میومدین هم شما کاش .میشه تنگ   براتون مامانی،دلم_

 . عزیزم  بهت میزنم زنگ هرروز_

 

  کیف و زد اتاناز  خیس چشمای و  ها گونه  روی  ای بوسه

  کوچک دستان  به  بود،رو خوابیده اون داخل جویز که مسافرتی

 . اتاناز،داد

 

 . باش  جویز مراقب_



 .مامانی،خداحافظ چشم_

 . رفت بیرون  خونه از  اتاناز و  آب یکاسه  همراه

 

 . همراهتون به خدا_
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 ... که  شارژرم اون اسو_

 . حتما منتظرن  بریم؟همه  بشی سوار  میشه برداشتمش_

 

 .شد  ماشین سوار و کرد زمزمه اوهومی

  بین کره میبره  مارو دارهیونگ بعد اسپانیا   برم میخواستم من_

 . چونگا  چینگ اون

 

 : گفت و  خندید تاکسی یراننده همراه دانیال حرصی   لحن از

  مهاجرت اصال شاید کره بریم  اینبار ولی میریم  هم اسپانیا خب_

 ! اونجا کردیم

 

 : گفت و داد تکون   مخالفت و نه  نشانه   به سری



  اونجا میکنم مهاجرت،حس برای فرانسه برم دارم دوستمن نه_

 ...   کرد،البته  زندگی میشه بهتر  و تر  راحت خیلی

 

 : داد رو حرفش ادامه دانیال مثل   جدی لحنی  با  و پرید حرفش بین 

 . نیست  تاثیر بی هم فرانسوی  زبان بودن  بلد البته _

 . موند ساکت فرودگاه تا  و کرد زمزمه ایشی

 

 

  آن هر رو؟اینکه آسو های  نگرانی  میدونست کجا از  دانیال

 ! بده دستش از و  بیوفته اتفاقی هم باز  تا نگرانه 

  از  چمدوناشون برداشتن  و تاکسی  پول کردن حساب از بعد

 .شدن فرودگاه سالن  ماشین،وارد عقب  صندوق

 . کجان ببین   سانان به  بزن زنگ_

 

  زنگ  سانان  به  و اورد در جیبش از  گوشیشو و گفت ای  باشه

 .زد

 دانیال؟ جانم_

 

 کجایین؟ _

 



 .سرت پشت_

 

  جویز گفتن  خوبی سالم صدای  و  چرخیدن سر پشت به هردو

 . بخنده میگذره کنارشون از که هرکی شد باعث

 

 هلندیو؟  توله این  میاوردی باید  عمویی  آتاجان_

 .برداشت قدم آسو سمت به  و گفت ای  آره  زده ذوق اتاناز

 

  فرودگاه متصدیای به  رو جویز مدارک  شما با  میشه جون آسو_

 بدیم؟  نشون

 

  ی شونه از  رو کیف  ایباشه گفتن  با  و انداخت باال ابرویی آسو

 . انداخت خودش  شونه روش  و برداشت  اتاناز

 . عزیزم بریم_

 

 

 قهره؟ _

 . کرد دانیال به نگاهی مظلومیت  با

  چون بگیرم   اونجا از میخوام خب نگرفتم،ولی یونیکورن  براش_

 . نیستن   مناسب اصال  بنظرم  اینجا عروسکای  و  ها پارچه



 . میدادی توضیح  بهش خب_

 گذاشت؟ مگه_

 

  صدای با سانان  میرفتن  ایدیگه سمت به  دوتایی  که همونطور

 . کرد بلند،صداشون 

 

 نمیکنین؟  ببرم؟کمک چطور  چمدونو تا  پنج من  اقایون_
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  باال  هواپیما های پله   از سانان کمک با  که دایانی دیدن  با  اریو

 اینجا؟  خبره کرد،چه تعجب میاد

 

 ! خدایی خوشگله چه  پسرهاریو،اون عه_

 ! دیگه دایان  _

 : گفت اروم و  کشید سوتی بهار

 . خدا تورو  کن نگاه  ایه،پیرهنشو تیکه عجب ماشالل_



 

 .رفت پیشوازشون   به و شد  بلند   اریو هواپیما تو  گذاشتنشون پا  با

 ! میاین  هم شما سالم،نمیدونستم_

 تو؟   خوبی عشقم عه_

 

 . داد تکون   سری و خندید

 ! دیگه  بشینیم  بریم_

  و انداخت  باال  ابرویی فرودگاه متصدیان  از  یکی  دیدن با  یونگ 

 . کرد نگاه  سانان به

  جویز برای  اتفاقی پرواز  حین در  که بشن  مطمئن میخوان_

 . نیافته 

 

  از  متصدی جویز آب  و کیف،غذا جای  کردن چک از بعد

 . رفت بیرون   هواپیما

  طوری  رو آلتای صندلی   کمربند داشت سعی که درحالی دانیار 

 :باشه،گفت نداشته  شکمش با  زیادی  تماس  که  ببنده

 

 . پز  و دک  اینهمه با  نشدیم  هم طوطی یه  یعنی_

 

  خود دستی کنار با  زدن حرف مشغول هرکدوم و خندیدن همگی

 .شدن



 .کوچولو خانم سالم_

 

  روی  که فری موهای نظر اولین  کرد،در بهار  به  نگاهی  آتاناز

  موقع که ای گونه چال بعد و  دید رو  میکرد خودنمایی  هاش شونه

 . میکرد ترش  زیبا زد حرف

 . بخیر  خانم،روزتون سالم_

 

 . کشید مخالف طرف  به و گرفت رو  اتاناز های گونه

 . گفتنتخانم  این   با  تورو بخورمت  من خدا ای_

  بهارتموم یمسخره نمایش بود  منتظر و  پوکربود اتاناز  چهره

 . بشه

 

  های لپ  اریو کردنای پایین   باال  ابرو  و لحظه  چند بعد بهار

 :گفت و  کرد ول رو اتاناز  یشده چلونده

 

 ... هستم،خواهر بهار_

  ادامه و داد نشون  رو  خودش،اریو روبروی  به  اشاره انگشت با

 .گرفت سر از حرفشو

 

 . سالمه یک  دیدی،بیستو  که  اریو خواهر هستم بهار اره_

 : گفت و  زد لبخندی



 . سالمه هفت هستم خوشبختم،آتاناز _

 اول؟  کالس  میری امسال پس  عه_

 ! بله_

 

  دور چپشو دست و زد آتاناز یگونه روی ای  بوسه و شد خم

 . انداخت هاش شونه

 ! بچه ادبی  با  تو چقدر_

 : گفت و شد خم اریو

 

 ! بشما بیکار  کار از  نمیخوام  من بهار_

 . برگردوند  اریو  از رو  و گفت ایشی

 بهار                                                            
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  و بودن  خواب ودانیال پرواز،بهار،آتاناز،دایان،آسو طول در

 . بود برقرار  هواپیما تو  نسبی سکوت

 .خب میره  سر حوصلم  اخه؟من  خوابیدن چرا_

  کرد،اروم نگاه التای اویزون های  لب به  و  برد باال  مجله از سر

 :کرد زمزمه

 ! نکن،میخورما  اونطوری لباتو _

 : گفت ای مهارشده ی خنده با دانیار که کرد زمزمه ایشی

 . گرفتیا یاد  بهار از_

 . بودم  بلد  خیر نه_

 نخوابیدی؟   بلد،چرا  اقای باشه_

 . شد اویزون لبها  دوباره

 کردی؟  اویزون   چرا باز_

 . نخوابیدم  که نیومده خوابم خب_

 

 ! لی  جناب ببخشید_

 . تقریبا  بودند  نشسته هم کرد،روبروی نگاهش  و برگردوند سر

 بله؟ _

 .شده سرخ کمی دانیال صورت  میکنم حس_



 .رفت دانیال صندلی سمت به  و  شد بلند

 دست میان  از رو  چپش دست  و زد چمپاتمه صندلی  روبروی

 . کشید بیرون آرومی  به آسو

  نگاه یونگ   به تعجب  با  و شدن باز آسو چشمای حرکت همون با

 .کرد

 ! یانه  خوبه حالش بدونم  خواستم فقط نیست اروم،هیچی_

  نگرانی،انگار  از  شد پر بادومی گرفت،چشمان که رو  نبضش

  از  بیشتر   پرواز  و خواب طول  در خونش فشار و قلب ضربان 

 . بود  رفته دوساعت،باال

 بدی؟  نشونم دیگه  یکبار  قرصاشو میشه آسو_

 

 

  کنم،فکر  چک هم تورو فشارخون نیست،بشین چیزی  باش  آروم_

 ! داشته افت کنم

 

 . چکید چشمش یگوشه از اشکی

 بخوابه،نه؟   میزاشتم نباید_

  شدن سوار  از نداره،قبل ربطی بودنش بیدار و  خوابیدن به  نه_

  یادم پرواز   متصدی بخاطر  که میکردم چک خونشو  فشار باید

 .رفت

 



  برگردوند گردنشو کمی و گذاشت آسو ی شونه روی دست بهار

 . ببینه   گردنشو روی تتوی   تا

 ! خوشگله پسر،چه عه_

 . کرد نگاه تتو   طرح به  تردقیق و کرد اخمی آریو   یغره چشم با

  اویزون  لبهای با  و کرد حلقه  دانیار  بازوی دور دستشو آلتای 

 : پرسید

 میاد؟  هوش به_

 : گفت و زد بخشیارامش لبخند

  لرزه به  اسمون دیگه  دقیقه خوابیده،ده نیاد؟فقط هوش  به چرا_

 . هاش  خنده با درمیاد

  به  که وقتی از  دانیال که بود  نگذشته دقیقه شد،چند هم همونطور

  که آریویی همه از  بیشتر و  میکرد پرونی مزه بود اومده هوش

  اذیت  رو بود  کتاب خوندن درحال و  بود نشسته  گوشه یک

 . میکرد

 !ها نمیشه  تکرار دقایق  ما،این جمع تو  بیا _

 ! کنی  بازی مسخره کم ولی نشه تکرار   میدم ترجیح_

  زشته،ممکنه  که اومد ابرویی و چشم کوبید، پاش به  لگدی  بهار

 : گفت بهار  به رو  و زد قهقهه دانیال ولی بشه ناراحت

  بدبخت های افسرده مثل  اونم ما پیش   بیا جون،تو  بهار  بهار_

 . بخونه  کتاب و  بزنه خر بشینه 

  تعارف با  و کرد خوش  جا  لبش گوشه ایزده خجالت لبخند

 . پیوست  اشوننفره هشت جمع   به  یونگ سمت از  ایدیگه



#part16 

 

  فرود منتظر و بسته  کمربنداشونو همه که بود  شده ای دقیقه چند

 . بودن  اینچئون فرودگاه راند  روی

 هتل؟  میریم_

 . گفت محکم و قاطع ای نه یونگ 

  ام،منم ایرانی منم ولی اومدم دنیا به  کره تو  من که درسته_

  نیاید و  هتل برید میتونین  چطور شما نواز مهمان ام آذربایجانی 

 من؟  یخونه

 

 :گفت بود  بسته چشماشو که همونطور  دانیال

  از  ما نیستی،همه فراری خودت اصالت از که میاد خوشم_

  یه  بریم اینکه  از  داریم،میترسیم هراس  بودن  تُرک یا  بودن  ایرانی 

  و  نشین تُرک  غیر  شهر یه بریم یا  هستیم  ایرانی  بگیم کشوری

 . هستیم شهر فالن تُرک   بگیم

 خودمون زبون  و قوم به افتخار از  دیگه های قومیت چه و ما چه

 .نشده  َکن ریشه هنوز که تحقیری   و تمسخر از  میترسیم،هراس

 

 : گفت آلتای  اشجمله اتمام از بعد

  مادریمون  سرزمین و  خاک واقعیمون،از خود از  میترسیم ما_

 تحمل  که داره جریان  خونی ما  پ ی  و رگ  کنن،تو  توهین مبادا که



  غیرت رگ  همین با که کسایی بسا  چه نداریم تحقیرو و  توهین

 . شده نازل سرشون ناپذیری جبران  بالهای  و  کردن بازی

 

 : بود جدی و کرده شوخش،اخم لحظات تمام  برخالف اینبار   دایان

  میتونیم که صدماتی  از نترسیم،ولی  رسوندن صدمه  از شاید ما_

  حق گرفتن و تالفی  بدون هم هنوز  که اتفاقایی  از میترسیم  بزنیم 

  یک  شاید اینکه  از  میدونه چه کردیم،کسی سکوت خودمون

 یکروز؟  بپاخیزد سردشت از  دیگه شیمیایی بمباران 

 

  بوستانی میان  سرخ رز های  گل زیبایی به  زد،لبخندی  لبخند بهار

 . ها گل از

  بیاید بیرون  ارس  عمق  از سارای شاید،روزی میداند چه کسی_

  آن  اجبار  از  که بگوید،دخترانی سخن خود نجابت از  افتخار با  و

  که  دخترانی چه و  نگذاشتند  رودها بر  که ها گام چه زمانه

  ای  پارچه  یسفره بر  شاید تا  ندادند  خواری ذلت به  تن  فداکارانه

  و خواهر فردای برای  اضافی نان تکه   یک  رفته رو  و رنگ

 . بماند  باقی  برادرش

 

  برای که غمگینی  هاینمیکرد،چشم درکشون کمی شاید آسو

  به  بودن،عجیب شده گریان  و  سرخ اینچنین خود مادری سرزمین

 .  میرسید  نظر



  زدن  پلک  بار  چند با  اشونهمه زمین  روی هواپیما نشستن  با

 . کرد غم حرام   را  ها مروارید آن نباید  زدند،نه پس  رو ها اشک

 

 

 

 .بود شده همقدم جویز و آتاناز با یونگ  اینبار

 نداری؟  توچمدون آلتای _

 :گفت تفاوت بی  و انداخت باال  ایشونه

 ! دیگه  بود  کافی ای هفته دو مسافرت یه  برای  چمدون یه  نه_

 . شما دونفرین  اخه_

 .. باشیم خب_

 

 :گفت حرص با  و  کوبید  التای  سر به  دستشو کف  دایان

 ! که نداری  مغز* آالبا_

 

 .فشرد کمی و گذاشت دایان ی شونه روی دست دانیار 

 داری؟  چیکار پسرکم  بزرگ،با  شریفی جناب_

 

  به  رو  چمدونش یدسته و  اورد  در رو اوردن  باال  ادای  دایان

 .گرفت سانان سمت



 

 میبریش؟ _

 یعنی؟  میکنی خرم_

  تاب  بی رو  تابش  بی دل و کمک  درخواست مظلومش  چشمان با

  لحظه هر ولی نمیشد غافل او  از ای  لحظه  اینکه  میکرد،با تر

  که چشمانی و  جذاب صدای میشد،آن  نقص بی  صورت  آن  دلتنگ

  برای   فقط تنها که میکردن،نوری ساطح  ای  کننده خیره نور

 .. بس   و بود  سانان

 

 

     سرت تو  خاک :آالبا

 

 

 شخص نظر   برخالف کاری تو  اگه  همینه،ینی کاربردش :ن.پ

 . میشه نصیبت آالبا همین باشی کرده
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 . بودن  منتظر فرودگاه بیرون و اومده دنبالشون  به  که ماشینی سه

  و  شدن ها ماشین  از یکی سوار  دانیار و  آسو،دانیال،آلتای

  که میشدن دوم ماشین  سوار داشتن  هم دایان و  آتاناز،جویز،سانان

 : گفت سانان به  رو یونگ 



  خیلی ولی میخوام میایم،معذرت شما بعد خونه،ما  برید شما_

 . ضروریه

  گفت،سوار که باشیدی  موفق از  بعد و  داد تکون سری  سانان

 . شد ماشین

 

 ! میادا خوابم  میریم؟من کجا_

 . بودن  نامرتب کمی فر کرد،موهای نگاهش و برگشت

 

 . پدربزرگ  پیش موهاتو،میریم  کن مرتب_

 

 . نمیام  نمیخوام_

 :گفت و گذاشت بهار  پهلوی روی دست

 ..که میشی،یاهم سوار  قلقلک به  تهدید  با  یا_

 

  به  که آریو به  بود،رو شده ماشین سوار  حرفش شدن تموم از قبل

 :گفت و  کرد بود داده تکیه   ماشین یبدنه

 میشی؟ سوار_

 

 .شد ماشین  سوار  حرف بدون

 . کن  مرتب موهاتو  بهار،وضعیت_



 . مرتبه  خیلیم  نمیخوام_

 

  نگاه   بهار ی برجسته های ترقوه به  کمی و انداخت  باال  ای شونه

 .کرد

 

 کنی؟ عوض لباساتو  حداقل عزیزم،میشه بهار_

 . داد سوق بهار به  یونگ  از نگاهشو و کرد اخمی

 

 . کن عوض لباستو _

  تو  چیزی  کردن پیدا  مشغول و  گفت اینه  لجبازی با  بهار

 .شد گوشیش

  و  یونگ صورت  رو،روبروی گوشیش  که بود  نگذشته مدتی

 . بودن  نشسته هم کنار  که گرفت اریویی

 

  گیر پس  بدم نشون  پدربزرگ  به  عکساشو  این نمیخواین اگه_

 . بهم  ندین

 . لجبازش،زد  لحن   چاشنی   دراری  حرص لبخند و

 

 : پرسید  بهت  با  اریو

 ... خیلی تو  یعنی_



 .. وگرنه نکن  گلم،توهین کن استپ_

 ازمون؟  میخوای چی_

 

 : گفت مرموز و کرد نگاه   یونگ به

 . دادین قولشو که  خریدی و گردی سئول فقط هیچی_

 

  آرومی صدای  با  بعد و  کردن نگاههم به  گیبیچار با هردو

 . گفتن  ای  باشه همزمان

 . خوفم پسمالی افرین_

 ... حرف لحن_

 

  تاکیدات  اخرین میخواست جدیت با  که  یونگی حرف وسط پرید

 . بگه  بهشون رو

 

  باهاش باید جمع فعل باشه،با  صحیح باید زدنمون  حرف لحن_

  از جزوی شده که  خنگولش دکتر اون  با  و  بزنیم حرف

 خوب اونجا  ولوست ساعته چهار بیستو  که جانمون پدربزرگ 

 . کنیم  رفتار

 

 :داد  ادامه لحظه چند از بعد و کرد مکث

 



  حضور  تو  رو  غذا و باشیم نداشته  هیچی با   کاری ضمن در_

  دقیقه یک حداقل و  بفرماییم تناول جان  مادربزرگ و پدربزرگ 

  اون خوردن از  و بیرون  کنه پرتمون   میشه باعث کردن دیر

 .محرومیم هم اشپزخونه  تو  حتی رفته دست از وعده

 

 حاال؟  میگی حرص با چرا_

 

  پشتی  به  و بست چشماشو اریو سوال به  دادن جواب بدون

 . داد تکیه   صندلی
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  پدربزرگش  یشاهانه تخت روبروی  محجوب لبخندی با

  تنها به  خاصی توجه پدربزرگ  اینکه از  نبود نشست،عجیب

 . دختر،داشت ینوه

 ! جان،عزیزم بهار_

 . بود  اتاق تو  هنوز که جیمین  میکشید،از خجالت کمی

 . پیشم جان،بیا  بهار_



 . کرد اشاره جیمین  به  نامحسوس  و زد پرحرصی لبخند

 . بیا خودمونه از  جیمی عزیزم_

 . نشست تخت کنار و  کرد زمزمه بیشعوری  لب زیر

 !هاا  بدتونو حال پدرجوون،خوبین؟نبینم _

 کجا مدت چطورین؟این  دردونه،شما کنم عرض چه که خوب_

 کردین؟  زندگی

 

  بود  گفته گرفت،جیمین پدربزرگش  چشمان از نگاه و کشید آهی

 فقط ماهی چند احتماال و  داره خون سرطان  پدربزرگش

 . بزاره بدی  تاثیر  اشرو،روحیه که کنن  کاری  ست،نبایدزنده

 زندگی و تنهایی  اون خالی،اصال جاتونم  عالیی  که زندگی_

  حال،هرروز عشقو هرروز بودا  خوب خیلی داداش با  دونفره

 . دور  دور و بیرون 

  میگریست،از دل ولی میکرد تعریف   ظاهر در ذوق  و هیجان  با

 .مادر اخر  های فریاد دادو و پدر سکوت

 . خوشبختین  که خوبه_

  واح نمیکشین؟واح تختین؟خجالت رو  چرا شما بابا،حاال اره_

 . پاشو  پسر  ببینم پاشو

 . کنه بلند پدربزرگشو داشت سعی لجبازی  با  و

_이러지 마세요 

 ( نکن اینکارو   لطفا)



 : گفت و  کرد بلند سر بهار

_여기서 얼마나 자주 먹나요? 

 ( میخوری؟ گهی چه اینجا  چه؟تو تو  به)

  میتونست چطور دختر نگریست،یک بهار  به تعجب  با جیمین

 کنه؟  توهین بهش

 :کرد زمزمه فراوان یلهجه  و حرص با

  سیامکی جناب خاطر به  فقط من...سر خیره یدختره_

 . نمیگویم.. چیزی

 ... خوردی گه تو_

 . زد بهار  به  تشری  علی  اینبار

 ! کنی توهین جیمین  به  نداری حق تو  بهار_

 . بلندشد  جاش از و کرد اخمی

  اینجاست پسر  این که زمانی تا بهتره سیامکی علی جناب  پس_

 . نباشم  پیشتون من

 . رفت بیرون اتاق  از و

  با میشد متوجه حدودی تا  کمی رو فارسی جیمین اینکه با

 : گفت علی به  رو  ناراحتی

  اتاق   در من اینجاست بهار  که زمانی تا ولی میخواهم معذرت_

 . است کنم،بهتر اقامت دیگری

  و گرفت دستشو مچ که،علی کنه جمع رو  وسائلش تا  شد بلند و

 . کرد منعش کار این از



  و خوردی شکست که میکنی ثابت  بهار به  اینکار  جیمین،با  نه_

 . بشکونه رو  غرورت تونسته 

 . بکند را  اینکار توانست واقعا ولی اقا_

  و نشست  صندلیش  روی اویزون لبهایی با  جیمین که کرد اخمی

 . داد تکیه  اون  به

 . میخواهم معذرت_
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 . میکنم  حس  عوضیه خیلی_

 : گفت و کرد توگلویی یخنده یونگ 

  ماهه چندین  که اونه  و  خوبیه خیلی پسر  جان،جیمین  بهار_

 . بمونه پدربزرگ  پیش  تا گرفته مرخصی

 : گفت میکرد مرتب موهاشو که درحالی و کرد جمع صورتشو

  چهارساعته بیستو   که داره پدربزرگ  با  سری سرو یه  پسره  این_

 . ها پیششه

  میکنی،و قضاوتش داری حسادت از  که کنم باور  نمیتونم  بهار_

 . نداشتم انتظارو  این  ازت

  خودش  اطراف ادمای روی و میکرد حسادت بود،بهار درست

 . بود حساس



  از راحت خیلی  میتونه اون یونگ  بدی  تغییر منو  نظر  نمیتونی_

 ... و کنه جنسی استفاده پدربزرگ 

  پدیدار  جیمین و آریو  یشده خشک یقیافه و شد باز یکباره  به در

 .شد

  ینشانه به  سری و  کوبید صورتش   به  رو دستش  کف یونگ 

 . داد تکون   تاسف

 . گفتی چی که باشه نفهمیده  بدکردی،امیدوارم بهار_

 ... کونی یپسره  بابا گمشو بره_

 

  و  بگیره صورت داشت احتمال  که دعوایی بست،از چشم آریو

 . جا همه و همیشه میکرد  شزده بهار،خجالت آشکار حسادت

  در و کرد نگاه   متاسف یونگ  و بهار  به جاخوردگی با جیمین

  که اتاقی  بودن،از اشک از شده پر  لبالب  که چشمانی با آخر

 . شد پاشوند،دور هم از جمله  یک  با روحشو و کرد خوردش

 :کرد زمزمه آروم فقط کنه  گریه نمیخواست

 . غربی  بشکنی،دخترک  من االن   مثل روز یک امیدوارم_

 

  الهام  کنار   مبل روی بخش شادی  لبخندی  با  و شد اتاق  وارد

 .نشست

 . بانو  الهام سالم_



  جیمین  به  عینک  شفاف  های شیشه باالی   از و  کرد بلند سر

 شده فرزندانش  از  تر  عزیز مدت این  شاید که نگریست،پسری 

 . بود

 . خوابه پسرم،علی سالم_

 . کنم صحبت  شما با است،آمدم خواب میدونم_

  نگاه ش گونهبچه یقیافه به و  ریخت هم به  رو پرکالغیش  موهای

  ساوه انار   از تر سرخ  اوقات برخی که سرخی کرد،لبهای

  میربود دل زدن لبخند هربار  با  که ردیفی و سفید های بود،دندان

  و او اطراف در حاظر پسران  حتی و دختران  از احتماال

 . مهتاب سپیدی به  صورتی

 . بهار  و  یونگ پیش    نرفتی آریو  با مگه!حتما  گرفته دلش پسرم_

 .شد پاک  لبها از لبخند بهار  زهرآگین   یجمله آوری  یاد  با

 .. نمیکند  راحتی احساس من با   بهار گویا  ولی رفتم بله_

 : داد ادامه لبخند  با  و

 . امهکرد انتخاب زدن حرف  چندی برای  را بانو الهام من_

 . زدنت حرف  لحن قربون  بانو الهام_

 . کنجکاوم اش بگویید؟درباره را  سارای  یقصه خدانکند،میشود_

  و برداشت صورتش  از  را اش مطالعه عینک  و زد لبخندی  الهام

  به  کرد شروع بود شده خیره ش روبرو کتاب  جلد   به که درحالی

 . شعر خواندن

 ل  گؤزه لي غمزه  دوروشو یئریشي_



 یارائیبسان  پاي   وره بخته  هانسي    

 م ره  دیینمه وار؟ برابرون  یئره    

 یارائیبسان  تاي   لرده ملك گؤیده    

 زیباست  ایستادنت  و  رفتنت راه  كه زیبا دختر اي》   

 اي؟ شده  آفریده خوشبخت مرد كدام براي    

 نداري  همتایي زمین روي تو     

 《اي شده آفریده آسمان  هاي فرشته با   برابر تو     

  و مهربون  زیبا، دختري  بود؛  مغان ایل چراغ و چشم ساراي

  اي شایسته  و  برومند  بسیار  جوان ده همون توي  البته  و ... عاقل

 . بود ده چوپانهاي سردسته كه آیدین اسم به  بود

  بسته  كشاورزي و دامداري به مردم زندگي كه زمانها  اون

و   بود مهمي و سخت بسیار  كار مردم دامهاي از بود،حفاظت

...    چوپان خان گفتن  مي بهش  بود دارها  گله سردسته آیدین نچو

  با  ازدواج براي جوان  ترین  شایسته چوپان خان ده اهالي  ازنظر

 . بودند همدیگه عاشق هم  ساراي،  و  چوپان نو خا بود ساراي

  خان نامزد  و بسته  عقد را زیبا  ساراي  روز یك  هم عاقبت  و    

  براي مناسبي زمان و بود  سرما فصل فصل، كردند؛ چوپان

  مي چوپان خان كه چرا  نبود  چوپان خان و ساراي عروسي

  این و  برد مي قشالق به  رو گله  ده، دیگه چوپانهاي همراه بایست

  براي  را ساراي چوپان  خان.  داشت الزم وقت تمام ماه شش كار

  برگردد، قشالق از وقتي كه داد قول او  به و دید خداحافظي



  خان  با  دلش كه نیز ساراي و بیندازد  راه رو عروسي مراسم

 ... كرد بدرقه را  او  گریان باچشماني بود  چوپان

 ... . افتاد دیگري  اتفاق  چوپان  خان  رفتن از بعد  اما    

  ترین وقیح  و ترین  کثیف  روستاها کدخدای و  خان زمان  اون

 . بودند افراد

  گویا اشک  آن و بود  دریا جیمین چکید،دل الهام  چشمان از اشکی

 . اورد  وجود به پهناور دریای  آن  در  را پرتالطم موجی
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 : داد ادامه بغض با  الهام

  بود كرده كور رو چشمش خودخواهي و شهوت كه خان اما_

ا  بیارم بدست  نتونم هم دلشو اگه حتي گفت   زیباشو جسم باید   حتما

  و زور  همه از خواست خان كه كشید جایي به  كار .كنم تصاحب

  كه نكنند  كاري ده اهالي اگه كه خورد قسم و كنه  استفاده قدرتش

  مي آتیش  به  رو  ده هاي خونه همه بیاره دست به  رو ساراي  اون

  رو بدبخت مردم این  و  كرد مي قبول ساراي كاش...«كشه

 ... كرد نمي  بازي لج  قرباني

  و حالل پس  شه؟ مي چي عشق  پس:  گفتن  مي ها بعضي     

  بشه  كشیده آتش به  هامون خونه همه كه  بهتره شه؟ مي چه حرام

 ... . نشه  دار لكه  ایلمون دامن اما



  بزك  بردنش  براي   كه اسبي بر   سوار ایل، رسم خالف بر  ساراي

.  برد  بخت خانه  به  پیاده پاي  با  داشت قصد انگار . نشد بودند كرده

  با  عروس همراهان. سرگذاشت پشت رو خودشون طوالني كوچه

 حرفهاي اما كردند مي همراهي رو ساراي ده، اهالي همه

  حسرت و ها  نفرین دعاها،.  رسید مي گوش  به  همچنان مختلف

  همچنان ساراي رسید و مي  ساراي گوش به  زبانها زخم و ها

  گماشتگان  رسید؛  آرپاچایي پل  روي به  ساراي . رفت مي پیش 

  ساراي  اومدن خوش  خبر تا  گذشتند  پل از  عروس پیشاپیش خان،

  بود  عروس  رسیدن منتظر صبرانه  بي كه  خان گوش  به رو

  مثل نرفتند جلوتر  دیگر مردم. ایستاد پل  روي ساراي . برسونن

  غیرتشان  و حیثیت با   بلكه ساراي  با  نه  داشتند قصد آنكه

  و زیبا چهره به  كردن نگاه  با  هم ها  بعضي ولي كنند خداحافظي

  داشتند ساراي با  كه اي گذشته به  كردن فكر با و  ساراي مهربون

  باالگرفت رو  سرش ساراي،.  بود شده جمع چشمهاشون در اشك

 .كرد نگاه  ایلش مردم به  بار آخرین  براي  و

  مثل كه  افتاد حبیب عاشیق به  چشمش جمعیت، انبوه میان  در 

  كل اگه كه بود  پیدا اش چهره از  اما بود؛  دستش در ساز همیشه

  این  در رو سازش  صداي  نبود  حاضر دادند مي بهش  دنیارو

  عاشیق چشم به ساراي چشم  لحظه  یك.  دربیاره نامبارك  عروسي

  انداخت پایین   به  را سرش سرعت با حبیب عاشیق و  افتاد حبیب

  مردم از  كه وحشتناكي صداي  اما بشه  دور اونجا از خواست و

 ... كرد میخكوب سرجاش  اونو شد بلند

 



  به  پل باالي  از  رو خودش ساراي، دید برگرداند؛  سر عاشیق    

  خروشان امواج دست به رو  خودش و  انداخته آرپاچاپي رودخانه

 : زدند فریاد دل ته  از صحنه  این دیدن  با مردم و  سپرده اون

 ... سارای_

 .گشت مدفون ها آب از  انبوهی درمیان سارای ولی

 

  عجیبی نواهای  که سال   سالهای و ندید رو  سارای هیچکس  دیگه

  رو چشم و  میکنن خون  رو دل که میرسه،نواهایی  گوش به

 . گریان

 چوبانا  خان دئیین  گئدین ))

 موغانا  بوایل سینگلمه

 قانا  باتارناحق گلسه

 سارانی  سئللر آپاردی

 باالنی   گؤزلو آال  بیر

 اولماز  درین  چایی آرپا

 اولماز سرین سویو آخار

 اولماز  گلین  کیمی سارا

 سارانی  سئللر آپاردی

 باالنی   گؤزلو آال  بیر

 داشدی  آشدی چایی آرپا



 قاچدی قاپدی  سارانی سئل

 یاشدی  گؤزو  نینگؤره هر

 سارانی  سئللر آپاردی

 باالنی   گؤزلو آال  بیر

 دوشه اوتاق   گتیر قالی

 بوشا   قالدی یئری سارا

 بوشا  چیخدی الین  چوبان

 سارانی  سئللر آپاردی

 .  باالنی   گؤزلو آال  بیر

 

 . بردند را سارا سیلها

 بگویید   چوپان خان به  و  بروید

 نیاید  مغان به امسال که

 میرود فرو ناحق  خون به  بیاید اگر

 بردند را سارا سیلها

 . را شهال چشم فرزند یک

 نیست  عمیق   آرپا ی رودخانه

 نیست سرد روانش  آب

 ندارد  وجود سارا  مانند عروسی

 بردند را سارا سیلها



 . را شهال چشم فرزند یک

 کرد طغیان  و گذشت چای  آرپا

 کرد فرار و  قاپید را سارا سیل

 است  اشکالود  ای بیننده هر چشم

 . کن  پهن اتاق  ودر بیاور  قالی

 شد  خالی سارا جای

 شد   خالی و  رسید نیستی به  چوپان دست

 بردند را سارا سیلها

 .(( را شهال چشم فرزند یک

 .میشد سرازیر جیمین  شب همچون چشمان از اشک

 . بودند بد مردم چقدر ها بوده،قدیم رحم بی خان چقدر_

  حاال و  بوده بد چقدر قبال  برمیگردیم،میگیم عقب به هروقت_

 .بود خواهد بد قبال  جلو بریم خوبه،هرچقدر
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 . میکرد نگاه سقف به  و بود  کشیده دراز تخت روی

 .عجب_

 عجب؟ چی_

 ! کردی رزو جدا سوییت  یه اتاناز   برای  چطور اینکه _



 . بگیره   یاد  بودنو  مستقل باید_

 . میخوابه تو  پیش   شبا بعضی  اون ولی_

 . بد  حال یا  بوده مریض یا  خوابیده من  پیش  اتاناز هروقت_

 . شد نیمخیز و کرد اخمی

  نداشته  دوسش زیاد میکنم،میشه حسادت بهش ولی خواهرزادمه_

 باشی؟ 

 . گفت باال  بلند نچی و  زد خوب حس اینهمه به  لبخندی

 . اصلنشم بدی خیلی_

 .کرد باز   رو اون  و شد بلند   در صدای  با

 . بفرمایید سالم_

 یونگ؟  خونه نرفتیم و  نرفتی  بار  زیر چطور_

 . بشن  اتاق وارد که کرد اشاره  دست با  و زد دانیار  به  لبخندی

 . بدم دست از  نمیخواستم رو میگیرم هتل از همیشه که حسی_

  شگونه روی ای  بوسه و شد کرد،خم اخمو دایان   به نگاهی آلتای 

 .کاشت

  هفده بود نشده میدونی برات،اخه بود شده تنگ   یکوچولو دلم_

 . باشم  خبر بی ازت ساعت هجده

 هم باز که انداخت،گوشی گوشش  به نگاهی و نشست  کنارش

 . بود سرخ و میکرد درد بود شده داده انجام که عملی  بر عالوه

 میکنه؟  درد هنوزم_



  هفده این   توی  میکرد کرد،حس نگاه آلتای  به  و برگردوند سر

 .شده بود،بزرگ   خواب رو  بیشترش که ساعتی هجده

 . پالسم  کولر جلو همش که اینه  بخاطر  کنمیکم،فک اره_

 نمیری؟  بار  زیر چرا نیست  خوب برات وقتی_

 .کرد بغلش و اورد  در رو آلتای ادای

 . میکنم حس  شدی بزرگ_

 . زد ای  دایان،قهقه دهن از حرف  این شنیدن  با  دانیار 

 : گفت دقیقه یک از بعد

 اصال؟  کردی حس تغییرارو  چطور بود ساعت هفده فقط_

 : گفت و انداخت  باال  ابرویی

 . میکنیم حس ما_

  اتاقشون وارد که آتانازی  لحظه چند  از بعد  و در صدای  دوباره

 .شد

 . بخیر  صبح سالم_

  و بغلش  بیاد  آتاناز  تا کرد باز  دستاشو آلتای  و کردن سالم همگی

 .بست چشماشو

  دیدن با  و کرد باز چشماشو نشد  آتاناز از  خبری که ثانیه  چند بعد

 .نشست  تخت کنار   کرده بغ  و کرد اخم دایان  آغوش در آتاناز

 . اصال  نداره دوس  منو هیچکس_

  و  بود نشسته  تخت روی  آلتای  که همونطور  و شد بلند دانیار 

 .کرد بغل بود،رو  گذاشته زانوهاش  روی سرشو



 . نیست الزم من،هیچکس  دنیای  عاشقتم من_
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 االن؟  رسیدی معقولی ی نتیجه به_

 !میترسم_

 . استرس  و  ترس شدت از  میلرزیدن و  بود غمگین چشمها

 .هرگز و نمیزارم،هیچوقت تنهات_

 . بست چشماشو و  زد لبخندی

 . شدم خاکستر و سوختم لحظات این  حسرت تو  سال پنج _

 .کرد  بغلش و  داد سوق سمتش به خودشو

 . ترین عزیز   بمونه دلت رو  چیزی حسرت نمیزارم دیگه_

 . مکید همونجارو بوسه از  بعد و  زد اشترقوه  روی  ای بوسه

 . دانیال تحریک از بود سرمست آسو  و بود ناخودآگاه ش ناله و آه

 عشقم؟  جانم_

 .بست چشماشو حرص با  و کوبید تخت تاج به سرشو

 چرا؟  شدی چیشده؟عصبانی_

 .. بهت،لعنت لعنت_



  اب اندکی االن  ولی داشت زیادی کارهای  شد،هنوز بلند و خندید

 .حتما  میکرد راه به  رو،رو  احواالتش گرم

 میری؟  کجا_

 . بگیرم دوش_

  خودش رو،روی پتو  کرده بغض  و بهش  کرد پشت عصبانیت با

 .کشید

 

  و  بده وا  زود که نبود ادمی آسو ولی شده ناراحت بود مشخص

 . برسه  اشخواسته به  دانیال بزاره

  به  گذاشتنش پا و دانیال کردن   تحریک  از  بعد که  شیرینی لبخند با

 .کرد مرتب موهاشو  و  پوشید  هاشو داشت،لباس رو حمام

  نگاه   بود خواب مثال که  دانیال نیمرخ به  و نشست  تخت کنار

 .کرد

 نه؟   ددیاشون،مگه با  نمیکنن  قهر که کوچولوها االن؟بیبی قهری_

  و  کرد ترش،نگاه  مهربون لبخند  و مهربون  صورت به  و برگشت

 . برچید لب

 ! ظالمین خیلی شما بابایی اخه_

  به  و گذاشت دانیال گرم و  بزرگ  دست   روی کوچیکشو دست

 .فشرد ارامی

 نیستم؟  معصوم نگاه   این و هاچشم تن،این  این  صاحب من مگه_

 . هستین_



  نه  بیارم،مگه جسم این  سر بالیی  چه میگیرم تصمیم من  پس_

 من؟  کوچولوی

  اویزون هاش  لب که همونطور  ساله  پنج تخس   بچهای مثل

 . داد تکیه  تخت تاج  به  و شد کرد،بلند بود،اخم

 کنیم؟  چیکار  بابایی،االن   بله_

 . بود شب انداخت،دوازده ساعت به  نگاهی

 . ببینم بکش   دراز بگردیم،بدو  بریم  قراره فردا که میخوابیم االن_

 .کرد نگاه   آسو به  منتظر و کشید دراز

 میکنین؟  بغلم_

  دانیال معصوم چشمای  از  نگاهش گرفتن بدون  و  زد لبخند

 .کرد مرتب هردوشون رو،روی  ملحفه و  کشید دراز کنارش

 چرا؟  میشی بغلم،دور بیا _

  کردن فکر جز ای نشانه که  کنه،اخمی اخم آسو  شد باعث  مکثش

 . بود کرده برداشت سرپیچی به  رو منظورش دانیال و نداشت

  به  از  قبل و کرد پنهون  آسو  ظریف تن  و  بازوها  بین خودشو

 . زد دانیال گرم و سفید بازوی روی ای بوسه  رفتن خواب

 فهمید میخورد،میشد بازوش  به  که گرمی و منظم های نفس از

  پیشونی  روی طوالنی ای بوسه  رفته،پس عمیقی خواب به که

  مهربون  غول که کرد نگاه  سفیدش  رخ به  اونقدر  و نشوند  دانیال

 . بلعید  سرزمین ان  مردم تمام  مثل هم رو خواب،اون

 



 

 آسو                                                            
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 ! اریو_

  تاریک   شب مثل حقیقتا که کرد،چشمانی نگاهش و  اورد سرباال

 . بودن

 بله؟ _

 میدی؟  تغییر  استایلتو همیشه چرا_

 . متنفرم بودن  تکراری از_

 گردی؟  سئول بریم_

 بریم؟  اونا   با  که ندادیم قول بچها  به مگه_



  که تیپی بود کرد،مناسب  نگاه خودش به  آینه  جلوی و  شد بلند

 .داشت

  یه  باید خانم بهار که رفته یادت  انگار ولی  میریم هم اونا با_

 . بزاره جا لوته   های بوتیک تو  ازجیبمونو *  وون هزار چندین

 .رفت چمدونش سمت به  و کرد زمزمه حواس بی اهانی

 چیشد؟_

  پیدا لباسی تا  میریخت هم به رو  چمدون محتویات که همونطور

 :کنه،گفت

 نپوشم؟  حسابی درست لباس _

 : گفت و  زد نیشخندی

  باشه  رسمی تیپتون بیرون   میرین وقتی باید ایرانیا  شما_

 . دیگه خوبه لباسات بابا،همین  خرید؟بیخیال همیشه؟حتی

 

 ؟ (Lotte)لوته نمیریم مگه اخه_

 . داد رو  اریو   جواب و نشست صندلی روی

 . اره،میریم_

  زشته  نیست؟باالخره مکان  اون  مناسب رسمی تیپ  و لباس  پس_

 . خب 

 

 . افتاد خنده اریو،به  کنجکاو  یقیافه و کالفگی از



  و  اداری  هایبخش نمیدن،فقط  اهمیت لباست  به  اینجا عزیزم_

  میریم که میشه،االن  پوشیده رسمی تیپ  جلسات مثل جاها بعضی

 . پوشیدن * هانبوک لباس که دید خواهی رو  افرادی بیرون 

 

 . داد گوش  یونگ هایحرف به  دقت با  و نشست زمین  روی

 . حتی میکنن  مسخرش بپوشه محلی لباس  یکی اگه ایران  تو_

  توهین   از دور به  میپوشن  رو  محلیشون لباس کوردها فقط اره_

 . ها تمسخر و ها

 . هستن روز  مد و  ها لباس  دنبال هم بعضیا _

 : گفت و کرد پایین  باال  اریو حرفت تایید  ی نشانه  به سری

  تمام  زمونه؛با این  که داشت جرئت باید هاوقت بعضی_

 . افراد  غرور بردن  بین  از داره،مثل هایی بدی هاشخوبی

 

 .شد همراه یونگ   با  ها لباس  همون با  اریو

 . میکرد راحت خیالشو یونگ  یساده تیپ   ولی بود معذب کمی

 ببریم؟  هم کاین_

 .بود،کرد  رفته خواب به  مبل روی که کاین به  نگاهی یونگ 

 . ببریم_

 

 چیشد؟نمیاد؟  بهار_



 .داد حرکت  دستور راننده به و  شد ماشین سوار

 . نمیاد گفت_

 چرا؟_

 . کرد زمزمه لب زیر نمیدونمی  و انداخت  باال  ای شونه

  و بود کرده سکوت هردوLotte Department فروشگاه تا

 . اومد نمی  در صدایی  کاین از حتی

 

 ای  کره محلی لباس:هانبوک 

 کره  پول واحد:وون

 کاین                                                
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 بریم؟ _

 ! نمیاما کجا؟من_

 

  نگاه اینه  روبروی خودش  یقیافه به  و کشید عمیقی  نفس کالفه

 .کرد

 داره؟ مشکلی چه_

 

 . کنم حضم  لباستو؛نمیتونم  باز  ییقه_

 

 : گفت و  نشست تخت روی

 . نمیریم_

 

 نمیریم؟  چیو چی_

 ! نمیکنما  عوض لباسمو من_

 

 . بیرون بری  لباس  این   با  نمیزارم منم_

 . میکرد نگاه  آسو به  گرایانه  مالک و بود کرده اخم

 .باهاشون نمیریم   ما میگم میزنم باشه،زنگ_



 .شد بلند   تخت روی  از و  زد پوزخندی

 . توام مالک  منی،منم مالک تو  اینکه بر  عالوه نره  یادت اسو_

 

 . کرد زمزمه ایافتاده،باشه پایین سری با   و داد تکون  سری

 

  اتاناز  و دایان  کن عوض پایین،لباستو  بیا شیطون  خر از_

 . منتظرمونن 

 

 . رفت کمد سمت مکث،به ثانیه  چند از بعد و کرد اخمی

 . فقط اتاناز  بخاطر_

 

  عمل،کتی از  بعد که بدنش  ضعف  بخاطر  و داد تکون  سری

 . رفتن  بیرون  اتاق  از باهم  و پوشید

 

 . کرد نزدیکش  خود به و انداخت آسو هایشونه دور دست

 

 . تو خودمی کن گوش  حرف و خوب پسر_

  باز  گردنش دور از  رو  دانیال دست که  بود درتالش و کرد اخمی

  اشاره انگشت با و شد  سبز راهشون جلوی  دایان که کنه

 : گفت شیطنت با  و  داد نشونشون



 

(_Ee bunlar( )اینارو  عه ) 

 

  نیستند،به   ترکی زبان متوجه اصال  بود مشخص که افرادی تمام

 . برگشتن دایان سمت

 

  جدا خود از رو  بیشتر،دانیال  تالش  و اخم با  و شد سرخ آسو

 .کرد

  دادی نشون  خودت از رفتارو  عام،این دید  جلوی بود  اخرت بار_

 . دانیال

 

 . انداخت  دانیال آسو  دورگردن دستاشو و اومد جلو  دایان

 

 . خجالت و عصبانیت شدت بود،از شده سرخ آسو

 . میکنن  نگاهمون  دارن بز  مثل آدم دانیال،اینهمه بهت لعنت_

 

  آسو عصبانیت،  شدت از دار نبض   یشقیقه روی ای  بوسه  دایان

 : گفت و زد

 ! دیگه  بهت  عشقم،بوسسس نشو  عصبانی_

 . زد شیطونی لبخند بندش پشت و



 

 بریم؟ _

  از  که بودن شده سرد یخ  تکه یک  مثل دانیال دست انگشتای

  که بود  اسو ازترس  نبود،بلکه  مکان بودن  سرد یا جسمی ضعف

 .اومدنمی  در ازش صدایی

 

  کنار همکف ی طبقه به  رسیدن از  بعد دایان  ولی نشد متوجه اسو

 :کرد زمزمه دانیال گوش

 ! پریده چیشد؟رنگت_

 . گفت نگویی چیزی  لب  زیر و داد تکون  سری

 دانیال و آسو                                            
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  امدش  و رفت حتی که بود،اویی شده خیره یونگ  به و کرده اخم

  و  رفتن بیرون  اجازه یونگ  نمیشد،االن  مربوط حتی اریو به

  اینها  یهمه مقصر میکرد فکر بهار  و  نمیداد بهش  رو خرید

 . جیمین  

 

 . بیرون   برم نمیزاره تو  بخاطر  فقط مزخرف یپسره_

 

 : گفت مهربانی بهار،با درکالم تحقیر  و توهین   به  توجه بی  جیمین

 جستجو شب در که است،ارامشی  ترین ترسناک  سئول شبهای_

ا  میکنید   . باشید  آن دنبال روز در لطفا

 

  ازش  و  زد جیمین پاهای  بین محکمی عصبانیت،لگد  و حرص با

 .شد دور

 

 . میکنه نهی امرو  من  برای داره الدنگ  یپسره_

 

 . دید رو جیمین ریختن  فرو اریو ولی ندید  بهار

 گذاشت اریو  ی شونه روی دست یونگ   که کنه کمکش میخواست

 .کرد منعش  جیمین به  کردن کمک از و



 

  از  تر  بد  خیلی کنی کمکش  نداره،اگه دیدن  مرد یه  ریختن فرو_

 .کرد خواهی خوردش بهار

 

  اون  جو که دور شد،اونقدر دور  واقعه اون از  و داد تکون  سری

 .شد غریبه  براش  محیط

 

 هایحسادت پای   به فقط  که چرا میسوخت جیمین برای دلش

 . میگرفت اتش   بهار جای نابه

  زیاد  اینهمه بهار حسادت شدت اگه  میکرد فکر هاوقت بعضی

 است؟  چقدر شیطان حسادت   بود،پس

 

  درحال اشکار  بغضی با  روی  زیبا تر،پسری  طرفان کمی

 . بود رنجورش  بیمار   به سرم وصل

 شده؟  جیمی؟پسرم؟چیزی_

 : گفت لبخند  با  و داد تکون  سر

 .است شده  تنگ امخانواده برای دلم فقط  آقا نه_

  زیبای چشمان به  اشک بست،نمیخواست چشم ناراحتی با  علی

 . ببینه رو بادومی

  آن  کردم،به سر  نبودنشان با  که سالهاست نباشید،من   ناراحت اقا_

 . کردم عادت ای اجاره یخانه



 

 واحد از یکی  که داشت این  بر اصرار  یونگ که بود ها مدت

  قبول اصال اون  ولی بده  جیمین  به  رو خودش اپارتمانی های

 . نمیکرد

  درجه یخانواده یک  تو که  ای  ساله شش و بیست پسر  جیمین

  پزشکی  دانشکده وارد ذوق با   وقتی و بود  اومده دنیا به سوم

  ولی داد دست از  رو اشخانواده روز همون شد،دقیقا سئول

  به  پدریش   و مادری خانواده  از که کمکی دست و نباخت خودشو

 . شد سرپا زد،خودش پس  رو  بود شده دراز سمتشون

  مطالعه و  یونگ با   دوستیش بخاطر  که بود صباحی چند حاال

 .بود اومده خونه  این به  امتحانش   برای

 

  که هستم سئول یکوچه کدامین ی بچه من که  ببرم  یاد  از نباید_

 . آقا امرسیده فانی موقعیت این به

  و  غمگین که کرده اذیتش بهار  هم باز شد،حتما فشرده دلش

 .شده ناراحت

 فرای اون غمگینی،ببخشش؛حسادت و ناراحت بهار  از اگه_

 . انسانیه هر های حسادت

  یقیافه با  پسر این  چقدر و  گرایید لبخند  به  صورتی  لبهای

 !خواستنی و بود  زیبا داشت که معمولی

 . میکنم  نیستم،درکشان ناراحت ایشان  از  نه_

 .گرفت خود صورت جلوی  و اورد کرد،باال مشت دستشو



 . تلفن سیم میگویم او کند،به  اذیتم اگر  بعد به  این از_

 . افتاد  خنده به  جیمین یشده  جمع مشت و  قیافه این   از علی

 

 ساله  26جیمین                                             

 

#part26 

 

 . خانم بهار_

 چیه؟  ها_

 .کرد نگاه  پیچش پر  موهای به  و  زد لبخندی

 .است  کوتاه باشیم،زندگی دوست بیایید_



  نشسته کنارش  که کرد نگاه جیمینی به  و اورد در  گوشیش از سر

 . میکنه نگاهش  و

 کنی؟ خرم اومدی_

 :گفت و  داد تکون نه  ی نشانه  به سری

 مخملی؟ و گوش  دو حیوانی به  چه را زیبایی  این   به دختری_

  روش  این از  و بشناسه رو  جیمین که بود  جالب بهار  برای

 . بزنه ضربه بهش  شناختنش 

  ببینم بودن،بگو  اطرافت دختر هزارتا  بودی،االن   زن مخ  اگه تو_

 نداری؟  چیزی دختری دوست

 داد؟  رفتار تغییر شد؟یهویی میکرد،چطور نگاهش  بهت  با

 . داد رو جوابش  و  زد  لبخندی  ولی بود مشکوک کمی

  سخت میدانید االن،آخر تا  امنشده  دوطرفه ایرابطه وارد من نه_

 .است

  میشه پول  از  پر  کارت یه و  خرید یه  با  رو سخت؟دخترا چرا_

 . اورد دست به

 : گفت و  زد دلنشینی لبخند

 . بزرگ  و مرتب کمی  ای خانه نه  و  دارم پول نه  من اخر_

 . دکتری  که تو ! وااااا _

  خرید یا  و  خانه تعویض برای  زیادی پول ولی هستم دکتر بله_

 . ندارم را  آن



  از بعد و شده دوست باهاش  بهار  واقعا کرد فکر زد،جیمین  لبخند

  چه ولی  باشه  خوب باهاش میخواد دلش  کشمکش و دعوا  هفته دو

 ؟ ! بیاره سرش به  قراره هایی  چیز  چه بهار  پلید ذهن از میدونست

 میکنم؟  چیکار  بدونی میخوای_

  رو،روبروی  گوشی بهار  که داد تکون مثبت  ی نشانه  به سری

 .گرفت جیمین  صورت

  صحنه  اون خواست خدا از  و بست چشماشو صحنه  اون  دیدن  با

 . کنه پاک   دیدش جلوی  از رو

 . این  که نیست  کن،ترسناک باز  چشاتو جیمی_

 . کشید کنار رو گوشی و کرد اخم

  نشسته  جیمین سفید   گردن حتی و پیشونی  روی بسیاری   های شبنم

 . بود

 . پسر سوسولی تو چقدر_

 . کرد نگاه بهار  بهت   از  پر  و متعجب رخ به  و کرد باز چشم

 ... بو ...  ک... نااا...سسس...تر_

 . نمیداد  نشونش وگرنه میترسه کرد،نمیدونست نگاهش نگران 

 . بکش  عمیق نفس باش  پسر،اروم هی_

  بهار،دور  تیزبین چشم  از  که نبود چیزی  جیمین  بدن   لرزش

 . بمونه

 .رفت یونگ  اتاق سمت به  و شد بلند  ترس  با

 :گفت عجله  با  و کرد باز  رو  زدن،در در بدون



 . خدابیا تورو_

  حال میکرد شد،فکر بلند راحتی چرم   مبل روی  از  نگران یونگ 

 . نیست جیمین  و شده بد  پدربزرگش

  ها پله سمت به داشت و شد خارج اتاق  از  کیفش برداشتن  با

 : گفت جیغ با بهار که میرفت

 ! اسکل؟  میری داری کجا_

  پذیرایی سمت به  و اومد پایین  رو  بود رفته  باال  که ای  پله سه

 .رفت

 چیشده؟_

 .دامنگیرشه که هاست مدت  ترس بود،این مشهود صداش لرزش

 . ترسید اونم دادم جیمین  نشون  عکس   یه من_

  وکشیده دستای تو  رو  جیمین کوچیک دست اشکاری بغض  با

 : گفت و گرفت سفیدش

  پیشت،االنم اومدم که میلرزید بدنش  بعد گرفت لکنت اولش_

 . انگار بیهوشه

  رو  سنج فشار دستگاه   و داد  بیرون هارو  ریه از  شده حبس نفس

 . کشید بیرون کیف  از

  اب ازش  و کرد خونه  خدمتکار به  رو  فشارش کردن چک از بعد

 .مرباخوری،خواست قاشق و  شکر مقداری و

 .ترسیده  بدجور هشت   روی فشارش_



  جیمین به  و بود  داده تکیه دیوار  کرد،به نگاه   بهار به  و برگشت

 . بود زده زل

 . داره  فوبیا نباش،اون نگران _
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 ! هیچی یا  خونه یا   نمیدونم من_

  بخوریم،بهونه که نداریم  هم مرغ تخم یه  خونه  تو  ما عزیزم_

 . مادرت خونه بریم   بزار  نکن گیری

 .فشرد گاز روی  بیشتر   پاشو  و شد عصبانی

 اینهمه  باید  باشه؟چرا داشته رو  عصبی  فشار از حد این باید  چرا

  یا   رستوران به  رفتن برای  درخواست یک  بخاطر !باشه  عصبانی

 مادرش؟  یخونه

 . داد تکونش و گذاشت راستش  سمت یشونه روی دست

 دانیال،عزیزم؟ _

 .رفت پشت سمت به  لخت بدنش   و شد بسته چشماش که

  بود درصد  صد تصادف  کرد،امکان نگاه روبروش  به  وحشت با

  تا  بخشید  سامان کارش  سرعت  به  و چرخوند رو رول ولی

 . کنه متوقف اتوبان کنار رو ماشین  تونست



  باعث شد، متوقف  ماشینشون جلوی اژیرکشان که پلیس  ماشین

 . ببینه  رو  دانیال وضعیت و برگردونه سر شد

 . داد تکونش  و گذاشت اششونه روی دست

 . کن باز  دانی؟چیشده؟چشاتو_

 

 

  از  هر و  میکرد طی رو  بیمارستان  راهروی طول استرس با

  رو دانیال داره که دکتری  ایا که میپرسید  پرستار  از چندگاهی

 . یانه هست قابلی میکنه،دکتر  ویزیت

  خدمتتون  منم و  پرسیدین رو  سوال این بار چهل محترم اقای_

  هستن،دکتر  المان ویتن دانشگاه از  التحصیل فارغ ایشون  که گفتم

 .کردن معرفی بیمارتون ویزیت برای   رو ایشون  سیامکی

  به  عصبانی پرستار  تا  شه باز  راهی کشید عقب و کرداخمی 

 . برسه کارش

 . روزا  این نداره  اعصاب هیچکس_

 

  رفته،نگو فاضالب تو  انداختی که هایی بچه جان   تورو دکتر_

 . ها بوده فیلم همش

 . ریخت هم به رو دانیال هم   در موهای و خندید دکتر

 . نبود فیلم که  شدنت بیهوش_

 : گفت و  کرد اویزون هاشولب



 ! بود_

 برادرت؟  به  بگم چی_

 : گفت مانند زمزمه اروم  و زد  ژکوندی لبخند

  بد  حالش بازم  وگرنه  کنی گوش حرفش به  باید  بگو بهش هیشی_

 .میشه

 .شد خارج اتاق  از  و داد تکون  سری

 درست جشن یه  خدا رضای محض یبار بخوام  اگهمن یعنی_

  تست اگه که ولل به کنم، بازی   فیلم کلی باید بگیرم  درمون

 .داشتم خودمم کاسبی و  کار میشدم قبول میدادم بازیگری

  تو  کارهای تمام  دیگه ساعت یک  تا  کرد دعا و بست چشماشو

  رو  آسو قبل های سال مثل بتونه تا  بشه  انجام  احسن نحو به  خونه

 . کنه غافلگیر

  نداشت،یعنی  یاد به  رو زندگیش خصوص به  روزهای هرگز آسو

  چه و  خودش و دانیال تولد  روز  نبودن،چه مهم براش اصال

 . اشناییشون  سالگرد

  بر  از  رو اطرافیانش  های مناسبت تمام  آسو،دانیال برعکس ولی

 . میکرد کالفه کمی رو آسو موضوع این  و بود

 عزیزم؟  اخه چیشدی_

 : گفت لب  زیر و  کرد بغض الکی

 . داشتم درد یکم  فقط بابایی هیشی_

  اشسینه قفسه رو،روی  دانیال سر دلسوزانه  و کرد زمزمه اهانی

 . کاشت ای بوسه ش طالیی موهای روی  و داد جای



  برات  کاری نتونستم و شدی بیهوش   وقتی شد پاره  تکه دلم_

 منی؟  هایریه مثل تو  که نمیدونی   بکنم،مگه

 : گفت آسو که کرد زمزمه ای نه  اغوشش  تو همونطور

  اندام تمام  اگه حتی بیوفتن کار  از ها ریه ندونی،وقتی بایدم_

 .کرد زندگی نمیشه  باشن،دیگه  سالم و  صحیح خارجی و داخلی

  به  قلب همون با میتونه مدتی داره قلبی نارسایی  که اونی

  بیوفتن،حتی کار  از یهویی  هاریه اگه  ولی بده  ادامه زندگیش

  نیست،بخاطر ها  ریه افتادن کار  از جوابگوی  هم اکسیژن دستگاه

  کنه کار نمیتونه چیزی هیچ نباشی   اگه چون  نفسی مثل تو  که اینه 

 . میوفته کار از و

  کارخونه  یک  کار نباشن  اگه که هستی هاییدنده چرخ مثل شایدم

 . میخوابه

  چرا میفرستاد  لعنت  دلش تو  ولی میداد گوش  حرفاش به  لبخند با

 . بریزه  هم به  اینطوری جانانش  جان   بود شده باعث که
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  این از  جیمین  و بود شده اعالم  بهار سمت از  بس  اتش بود مدتی

 . بود خرسند و خوشحال کلی  بابت

 .شدیم دوست که است خوب خیلی_

 .زد قهقهه جیمین سادگی   به  دلش  تو  و داد تکون   سری بهار



  شاید ولی  بیاد کنار  زود میتونه جماعت جیمین،ایرانی میدونی_

 . باشه  نداشته  خوبی  عاقبت اومدن  کنار این

  با  که  ای گربه مثل طعمه با  اینگونه   و میکرد آگاهش داشت

  ساعت شاید از بعد  و میکنه  بازی خوردن از  قبل خودش غذای

 .میکرد میخوره،رفتار رو اون  بازی  ها

 . دارید بسیاری های تفاوت اونها  با   انگار خانم،شما بهار  نه_

 : کرد زمزمه لب زیر

 . بود میگی که اونطور  کاش_

  هدیه  جیمین زیبای و معصوم صورت   به  ایدهندهفریب لبخند

 : پرسید و کرد

 موندن؟نمیان؟  کجا آریو و  یونگ_

 !داشت مهمی بسیار کار آنها  با   سیامکی جناب نه،گویا_

  دوتا اون  از چیزی چه رفت،پدربزرگش  فرو فکر به

 ببینه؟  اونهارو  تا  بود خواسته میخواست؟چرا

 .داد حرکت دستور راننده به  و داد تکون  سری

 جیمی؟_

  زیبا  کرد،صورتی نگاه  بهار زیبای  صورت  به  و برگردوند سر

  و زیبا  ایگونه چال و شب  تاریکی  مانند   به چشمانی با   غربی و

  دلیل   میشد،پس  پدیدار  زدن لبخند یا  حرف موقع که خواستنی

  خارج هم اون  بزنه لبخند کمتر تا میخواست بهار  از  یونگ اینکه 

 . حتما بود  او  دلربای  زیبایی همین اشانخانه مرزهای از



  خرید به  رفتن بر  اصرار  بهار وقتی  بار  اولین که  میاره یاد به

  چشمای جلوی  و اورد باال  رو اش اشاره انگشت میکرد،یونگ 

 : گفت وار  تاکید بار چندین  بهار

 ! کنی  بخند بگو  پسری  با  اگه حالت به  وای  بهار_

 ! بشی دور جیمین  از  اگه حالت به  وای  بهار

 ! بکشی  رخ به  زیباییاتو و  بخندی  اگه حالت به  وای  بهار

 ! برسی خودت به و  کنی ارایش  اگه حالت به  وای  بهار

 ... بها

 :گفت و  پرید حرفش وسط  حوصله بی  بهار

 . بیرون  باشه،بکش _

  یگرانه تهدید و  تاکیدوار جمالت و کلمات تک  تک  جیمین  االن

 درحال مغزش و  قلب میان حسی انگار و  میکرد درک  رو یونگ

 . بود جوشش

 

  که داره،چرا حالی  و حس چه شدن  غیرتی نمیدونست  که جیمین

 خرج رو  غیرتش حس که دختری دوست   نه  و داشت خواهری نه

  و کتاب به  بزنه  دوری اشگذشته تو  میخواد کنه،هروقت اونها

  که جیمینی برای ستدهنده ازار واقعا این و شده ختم دفتر

  که مادری  روح برای چه  خود برای چه االن تا نکرده زندگی

  درخواستی ازش  و میاد خوابش  به  گریان  چشمانی با  شبها

  زندگی و  بگذرون خوش داری  توان تا  پسرم)) میکنه؛ تکراری 



  از  رو زمینش  روی موجودات های  بدی تمام  تاوان  دنیا کن،نزار

 .(( بگیره  تو

  غرق کمی از  بعد که افکاری از  بشه  دور تا داد تکون  سری

 . میشه سرازیر چشمانش از  اون،اشک در شدن
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  باید بود  گفته سخت و سفت خرید،دانیال برن   امروز بود قرار

 شوخی محض آسو و بگیره  شیر شیشه و پستونک  براش  آسو

 .بود کرده قبول

 

 .گفتما جدی_

 . کرد سکوت و  کاشت شگونه روی  خیس  ایبوسه

 ! میخوام پستونک  واقعا من آسو_

 . برات  میخرم باشه_

 

  بود شده باعث پستونک   زدن مک زد،تصور  لبخندی   ذوق با

 .بشه  پرت  آسو  هایحرف از حواسش

 جان،عزیزم؟  دانیال_

 بابایی؟  جانم_



 . داد تکون   سری و خندید

 . عزیزم برات میخرم نشو،باالخره غرق  زیاد_

 

 . برگردوند آسو سمت به  سرشو و زد  غمگینی لبخند

  تو  با میخوام اینبار  ولی نکردم درک  رو پدر  داشتن حس هرگز_

 ! رو  پدر داشتن  کنم کنم،حس درکش

 

  داشت دلش و بود شده پر  چشماش ولی بود خنثی صورتش حالت

 . بس  و  بودند  او یخانواده  دانیال حال   این  میگرفت،مسبب اتش

 

  که کسایی تمام  سوی دانیال،از ازت میخوام معذرت ببخشید_

 . گرفتن ازت  پدرتو

  بعد موضوع این کشیدن کرد،پیش  نگاه بیرون   به  و برگردوند سر

 . بود فاجعه سال هشت و بیست از

 

 . میزارن  خودش قبر  تو  رو آسو،هرکی بیخیال_

  تو  طرد من،شد خانواده از تو خانواده تنفر شد این ولی  میزارن_

  سال پنج شد موضوع این  از  پیگیری   و برادرت  و مادر توسط

 . تو  از دوری

 

 : پرسید  و برگردوند سر تعجب  با



  خورد شد بمیرم؟باعث سال پنج   من شد باعث گذشته زدن شخم_

  زدن بیرون  چهارسانت  تو؟باعث  توسط  هربار و  هربار بشم

 کی؟  چی؟بخاطر من؟بخاطر روده

 

  لرزون  دستای روی دست و  کرد پارک خیابون  کنار رو ماشین

 . گذاشت دانیال سرد و

 ...  قابل غیر  من سادیسم که میدونی خودت_

 . لرزون  صدایی با  اینبار  زد داد

 

  لدوهایدی با منو ایوحشیانه طرز  به آسو،وقتی مردم من_

 . هربار و هربار شدم خورد میدادی  اکف به  مختلف

  دیگه گرفت،میخواست آغوش در رو دانیال سر  و شد خم جلو به

 . نشوه دانیال توسط خودش  آنی   های جنون از

 

  رفتارارو  اون مختاری تو ازت میخوام دانیال،معذرت ببخشید_

  تمام  بابت متاسفم نریزی،من  هم به اینهمه  ولی بکنی من  با

 ... که لحظاتی

 

 سرخ آبی  اورد،چشمای بیرون  آسو اغوش از  سرشو خشونت با

 . میبارید کلمات تک  تک  از نفرت  و  بودن شده گریان  و

  بشه  کمرنگ من  از تفکرت  میشه  باعث  که هرچیزی از  متنفرم_

 .آسو



 

  ازدانیال  میکرد،حرف فرق غرور،اینبار  کوه ازچشم چکید اشک

  زده صدمه اون  به  آسو که تنی  او،از  دار خدشه احساسات و بود

  پریده  سمتی به  اشتکه هر و خورد که رو  تنی میساخت باید بود

 .شده
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  خوب اصال  براش این  و  عصبانیت شدت از  میزد نفس   نفس

 . نبود

 

  مگه  خوشیم هم کنار االن کن،ما تمومش  میکنم خواهش دانیال_

 نه؟ 

 ... تو  کردی باز بحثو تو_

 .کشید  اغوش  به  سرشو و  بده ادامه نزاشت

  پستونک  بریم  باید بعد،االن برای   بمونه  ادامش زندگی بسه_

 ! شیر شیشه  و بخریم

 



 : گفت بود  آسو بغل تو  که همونطور بغض با  و  کشید باال دماغشو

 .میخوام هم سرالک  و دنت  من تازه_

  روی ای  بوسه  و کرد پاک  صورتش  از رو  خیس هایاشک

 . زد طالیی موهای

 

 . نکن   اذیت خودتو و  نکن   گریه فقط برات میخرم چشم_

 . بابایی  چشم_

 

  به  توجه  بی آسو  بین این  در  و کشید طول  ساعتی چند خریدشون

 .برمیداشت قدم دانیال کنار جسمی ضعف

  نگاه   یادآوری    از کرد خوش جا  لبش روی  ناخواسته  لبخندی

  و  بزرگ سایز  شیر شیشه ذوق با  دانیال که زمانی فروشنده

 . میخرید پستونک 

 

  بشه  مسلط خود به  کمی دانیال تا  کرد ابرو و گزید،چشم لب چقدر

ا   و نشد  اینطور  اصال ولی   داخل که ساعتی نیم اون  توی  تقریبا

 . بود شده دوخته زمین به  فروشنده دهن بودن فروشگاه

 

 دومم بچه  برای ایشالل  گفتی  فروشنده به وقتی اومد خوشم_

 .میشم مزاحمتون

 . زد آسو به چشمکی و خندید سرخوشانه دانیال



 نیستم؟   اولی من مگه_

 .ندارم تو  جز ای بچه عزیزم،من هستی_

 . میرسید  پریده  رنگ کمی نظر کرد،به  نگاهش دقت با  و برگشت

 شده؟  آسو؟چیزی_

 . زد رو  ماشین  ریموت و داد تکون  سری

 . عقب  صندق  بزار_

 

  جیب از  میداد جای صندق تو  خریدو های کیسه که همزمان

  رول پشت سرعت  به خودش و رفت کش رو  ماشین آسو،سوییچ

 .نشست

 ! بُردممممم_

 . بگیر   ابمیوه دوتا دار نگه  دیدی سوپری  برنده،هرجا  اقای باشه_

 . افتاد  راه به و کرد زمزمه اوهومی

 

  دوست آبی این از  بیشتر رو سرخابی شیر  شیشه اون  من ولی_

 . نمیشینه دل به  این  داشتم،بنظرم

  دیگه  های  نوشیدنی وحاال عسل شیر و شیر  توش قراره تو_

 . که نیاد  خوشت ازش رنگش بخاطر نیست بخوری،قرار

 ! بابایی ندارم  دوس رنگشو_

 . نمیاد خوشم رنگ اون  از  نکن،من  آویزون لوچتو لبو_



 . داشتم دوسش من ولی_

 . نکرد  بدو  یکی  دانیال با  دیگه و بست چشماشو

 ! بابایی؟_

  نازکشی  برای استراحت نداد،دمی  ناراحتشو  و دلخور لحن   جواب  

 . بود  بهتر

 

 ! اخه؟  زود یعنی؟چه خدا،خوابیدین  نمیدین؟هی جواب_

 

  حرف  دانیال نه  و کرد باز  چشماشو آسو نه  مقصد به  رسیدن  تا

 .زد
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  دل به کینه  ادم  تو میاد یادم  که جایی دور،تا  بریز   هارو کینه_

 . نبودیا گرفتن

  واکنش  این   و بود  لرزیده یونگ برگردوند،دل رو و کرد اخمی

 . اورد پدید دلش تو  ریشتری هزار ای  زلزله

  تو  و  رسید دادم به که بود  نداشتم،سانان پناهی که  اونروزا_

  اگه حتی و  باشه  دنبالم سایه مثل بود داده قول که نبودی؛کسی

 . بزاره  جای  به  رو کسی نبود خودش



  درد اینهمه تحمل یونگ  میچکید،قلب درد کلمات تمامی از

 . نداشت  رو الماسش

  رفتی کجا نمیدونم  یهو شدی گم ولی بودم کردم،همیشه گمت من_

 که دیدمت که کرد همکاری  باهام  خدا اومدی،اخرش اخرش ولی

 . کردم پیدا

  شدم داغون وقتی اومدی شدنمیکسان از داشت؟بعد ارزشی چه_

 من؟  اسم من،به پای به  نوشتن   رو نانوشته  گناه و

  یونگ   ولی بود؛درست شکسته کرد،الماسش بغلش و شد نزدیکش 

 . اول  روز مثل میساختش نو  از  باید میکرد تعمیرش  باید

  هربار و  هربار که ای همیشه،سایه بودی  سایه  بودم که بچه_

 رفت،دلم بین   از سایه  داشتم نیازت  وقتی  دقیقا ولی میکردم حسش

  یونگ کنه  خدا میگفتم دقیقه هر  و هرروز گرفت و شکست ازت

 . نبودی ولی  تقصیرم  بی من  میدونه که  اونه بشه پیداش 

  از گرفت اتش میزد،دلش  حرف لرزون  صدای  با   و میزد زار

 . الماسش تنهایی 

  وسط توام  پای بری  اگه بیام،میگفتن  که  نزاشتن ببخشید،نشد_

 . انگار  بود  تو  از تر مهم خانوادگی ابروی میشه،  باز ماجرا

  بغل تو  دقیقه هر برد،بچگیاش   پناهیونگ گرم اغوش  به  و برگشت

  برخالف نبود   بازیگوشی  و  شیطون بچه  بود،اصال  ولو یونگ 

 . همیشه بود یونگ اخالقش شیطونش،معلم یچهره 

  و کرد زندگی سالگی نوزده تا  کرد بزرگ   رو اریو  که بود  اون

 .نبود داشت نیازش  که زمانی دقیقا یکهو



 . بود سخت خیلی_

 : کرد زمرمه گوشش کنار

 . عزیزم میدونم_

 . کردن اذیتم کلی_

 : زد پچ بازم

 ! میدن  پس تقاص_

 ! مامانمو نمیبخشمشون،حتی_

 . دنیا تندیس  ترین زیبا  کردی ظلم خودت به  ببخشی اگه_

  کرد،چطور نگاهیونگ براق   و  سیاه چشمان به  و  کرد بلند سر

  بیشتر  که کسی اومد دلش کنه؟چطور بدرفتاری  باهاش  اومد دلش

  تیزش  و تند زبون   با  اونم کنه؟  اذیت  رو  براش بود  پدر یک  از

 . میبرید هم رو سنگ حتی دایان  خالف بر که

 . یونگ  میزد پر  پر  اغوشت برای  دلم من_

  یکم کنه  ذخیره اغوش میخواست بود  بسته چشم و کرده سکوت

 بود،نه؟   نیاز فردا برای   انرژی

  مثل دل کردن   نرم که ازت  بگیرم ارامش  بزار....ششششش_

 ! اریو سخت   خیلی تو  سنگ

 . بشه سرحال دوباره یونگ تا نزد کرد،حرفی سکوت

  از  بیشتر تو  نیروی  میکنم بغلت وقتی که بودم  گفته بهت_

 زنده،میکنه؟  هارو  ترین پژمرده که خورشیدیه

 . نه_



  تو  کشیدن   اغوش  به  دنیا تندیس ترین  میگم،زیبا  االن پس_

 زندگی هاترین پژمرده  به که داره خورشیدی از  بیشتری  انرژی

 .میبخشه

 

 

#part32 

 

 . میکرد  نگاه ناخوناش  به  و  بود نشسته  جیمین رویروبه بهار

 . میخریدیم الک کاش_

 . شد هم در صورتش 

 یعنی؟  برگردیم_

 :گفت و گرفت ش هخند جیمین یبدبختانه  لحن   از

 . میگیریم فردا نه_

 . دارم کار من فردا_

 ! اخه نیست  هم یونگ_

 .گرفت جیمین  از چشم و کرد جمع لبهاشو

  که رفت،دختری فرو فکر تو  و  زد بهار  واکنش به  لبخندی جیمین

 باهاش؟خودشو شده خوب  یهویی  چرا االن  شکوند دلشو بارها

 کیو؟  یا میزد گول

 . نمیکرد  فروکش زودیا این  بود،به  مشهود بهار  از که  خباثتی



  به  و برداشت خودش خریداشو تمام  بهار  رسیدن خونه  به  تا

 .رفت خونه سمت

 : گفت و دوید سمتش  به

 . من،سنگینن به  بدین حداقل خانم_

  ولو  و ببری  هارو بسته  تمام  خودت که اینه  به خرید همه عشق_

 . پذیرایی  وسط کنیشون

  رفتار بود  عجیب  میکرد،براش نگاه  بهار  رفتن به بهت  با جیمین

 بافتست؟   جدا تافته  بهار فقط  یا  ان  اینطوری  همه دخترا،اصال

 

 

  حرف  اریو با چطور که کرد  نگاه  بهار  به  و نشست مبل روی

 . میداد نشونش خریداشو همه و میزد

 نکرد؟   اذیتت_

 :گفت لبخند با   و داد تکون   نفی نشانه   به سری

 . هستند شادی و  سرزنده خیلی دختر  خانم بهار_

 . خیلی اره_

 .گرفت جیمین  از  نگاه  و زد  پوزخندی یونگ 

 زدی؟  سر  پدربزرگ به_

 . بودن  خواب بله_



  از  بود،عکسی  وصل دیوار  به  که عکسی از گرفت نگاه   غمگین

  به  تکبر و  باغرور و بود  ایستاده  صالبت  با  که پدربزرگش

 . بود  دوخته چشم دوربین

 مونده؟ چقدر_

  خیلی براش   علی دادن   شد،ازدست غمگین آنی در هم جیمین

  براش  و میداشت دوست پدر عنوان  به  رو پیرمرد این  بود سخت

 . بود  قائل ارزش

 . ماه سه از  کمتر خیلی احتماال_

 دست کردن؟از  امید قطع ازش  پزشکا  بهترین  حتی که بده خیلی_

 . میکشونه نیستی یدره به  رو جهان یک  مرد این  دادن  

 !متاسفم_

  و  رفت بود ساخته  بهار که شامی بازار   سمت به  و شد بلند یونگ 

 : گفت و  کرد جیمین به رو

 . بیا توام_

 

 

  کارتم تو  قرون  یه گذاشتی!کال کرده جارو خانم بهار  به  به_

 رفتن؟  چخ به  همشون یا  بمونه

 : گفت و  گزید لب  بامزه بهار

  بدبد  اقا،حرفای علی جان   چشمی نور  و بزرگ   نوه که بده چقدر_

 . رفتن اکف عزیزم؟به  چیه چخ!میزنه



 . داد تکون سر  تاسف  با و شد گرد چشماش

 .باهات میومدم  وگرنه داشتم مهم عمل یه  که حیف_

 . رفت اعظم اک ف  به خوشگلت پوالی  و  نیومدی که حاال_

 : گفت اروم  اریو

ا  بچها_  . ها میشنوه  کنید،مادربزرگ مراعات لطفا

  باعث  مادربزرگشون صدای  که بزنه   حرف تا کرد باز دهن بهار

 . برگردن  سمتش به نفر هرچهار شد

  همشو و میشناسمشون وقتی چرا  پسرم،مراعات جان  اریو_

 شنیدم؟
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 ! بازی   بیاین_

 . گفت اینو خاصی ذوق با  بهار

  زدن کنار با  رو بود  دستش که بطری و  داد تکون سری یونگ 

 : گفت دیگه  نفر  سه به رو  و گذاشتش  زمین ها،روی لباس 

 ! دیگه  خب،بیاین _

 . چرخوند رو بطری بهار  و  نشستن  بطری دور هرسه

 . افتاد بهار  به  تهش  و اریو   به سرش



 : پرسید و  زد شیطونی لبخند بهار

 حقیقت؟  یا جرعت_

 . زد ارومی لبخند

 . حقیقت کنم فکر_

 : گفتو فرستاد اریو  تبار  و ایل به  لعنتی دلش  خوابید،تو بهار  باد

  واهمه و  میترسی گرایشت کردن بازگو  از عزیزم،چرا خب_

  نشون  واکنشی میده شماره بهت دختر یه  ازش؟وقتی  داری

 نمیدی؟ 

  که  وقتی بشه،نه خبردار کسی یونگ   و خودش جز نمیخواست

 .هست هم جیمین

  ضربه ترین  بزرگ شد باعث  موضوع این  و جنسگرام همه من_

  هر به  دیگه ولی جنسگرام همه بخورم،درسته خانوادم از رو

 .داد اوکی نمیشه  پسر چه و دختر چه ادمی

  چقدر داده؟یعنی پیشنهاد الماسش به رفت،کی هم تو  یونگ  اخمای

 اومده؟ چشم به  که شده جذاب و زیبا 

 چرخوند رو  اریو،بطری بهیونگ خشمگین  نگاه  از ترسیده بهار

 . افتاد بهار  به تهش  و  جیمین به  سرش اینبار  و

 : گفت یهویی  فکر بدون  جیمین

 جرعت_

  میکرد التماس یونگ  زد،چشمای خبیثی و  وحشتناک لبخند بهار

 حرفاست این از  تر  شکننده  و تر  ظریف  خیلی اون  نکن   اینکارو



  میخواست و  بود سپرده دیوانگی به  رو  هوشش و عقل  بهار ولی

 .کنه خورد و بشکونه   کامال رو جیمین

 : پرسید  و انداخت  باال  ابرویی

 میدی؟  انجام بگم  که هرکاری یعنی_

  چقدر ها ایرانی میدونست داد،چه تکون   سری ساده جیمین  

  شناگر چقدر میدونست باشن؟چه  داشته شیطانی  روحیات میتونن 

  فکر ابتکارات   این به میشد  داده بهشون  میدون اگه و  ان ماهری

 کنه؟  اطمینان  بهار  به  میتونست چطور!نمیکردن؟ 

 . ببینن اینا نیست بگم،الزم  اتاق تو  بریم بیا _

  اندام و جیمین  به  رفت،بهار باال ها پله   از و  زد لبخندی جیمین

  به  میزد قهقهه دلش تو و  میکرد نگاه تراشش   خوش و زیبا 

 . حقیر پسرک  اون سادگی

  مایع یه  خوردن به  رو بدی  انجام میخوای  که هرکاری بهار_

 .شکسته کافی  اندازه به  پسر اون  کن حداقل،ختمش

  که انگار نه  زد،انگار  لبخند معصومانه و انداخت  باال  ای شونه

 . ندیده چشم به خبیث و  شیطانی صورت؛سیرت    این

  و زیبا  صورت  به توجه بدون  مشکی یساده لباس   اون با

 . حتما میماند شیطان  مظلومش

  تخت  روی گذاشت،جیمین پا   اتاقش  به  و رفت باال  ها پله  از

  و  بود شده اویخته دار به  که کوچکی قالیچه به  و  بود نشسته

 . میکرد بود،نگاه مطالعه میز روی



  هایفرش چرا که بود  عجیب من  برای همیشه_

 ! دارند بسیاری   ایرانی،طرفدارهای

  که مشکی کرد،لباسی نگاه   بهار به  و گرفت قالیچه از چشم

  دلش  میداد نشون  زیباتر و تر  سفید رو  سفیدش حد از  بیش پوست

  دست شد باعث  اشرفته باال  ضربان  و قلبش  لرزوند،لرزش رو

 .بشه خم کمی و  بزاره  اشسینه یقفسه روی

 : گفت میزد  نفس نفس  که همونطور

  بر  و اورند،میبافند  می وجود به را  ها،انها ترین  خاص چون_

 . میگذارند جای  بر  عشق انها  از رج هر

 : گفت دلش تو  و زد پوزخندی  بهار

  به  کردنا  دلبری این با  بشی ادب امشب باید ولی کوچولو متاسفم_

 . متاسفانه نمیبخشمت نمیرسی،من  جا هیج
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  رو  جیمین مهربون و مظلوم  نگاه که کرده کور چشماشو حسادت

 گرفت؟ رو دل لرزش جلوی  شیطانی روح و  دید یا  ندید

 . کنه نگاهش   و وایسته تخت کنار شد باعث بود هرچی

 میکنی؟  هرکاری گفتی_



  رو میگه بهار که هرکاری  کرد مکث،تایید بدون  دوباره  جیمین

 . بده انجام

 . خب بسیار_

  اون  به  و رفت رنگ  سفید مطالعه میز سمت به  تخت  کنار از

 . داد تکیه 

 .شو لخت_

  بشه؟چه لخت چی؟چرا کرد،یعنی نگاه بهار  به مات و متعجب

 بشه؟  لخت بهار  پیش    که داره دلیلی

 : گفت سرد،تاکیدوار صدایی   و خنثی صورتی با  بهار

 ! میدی  انجام  گفتی تو_

  بیرون   تن از رنگشو سفید تیشرت و  شد بلند اجبار  به

  بهار  لبهای به  لبخند که پکی  سیکس و داشت سفیدی  اورد،پوستی

 .اورد

 .شو لخت کامل_

  کنار   خجالت کلی  با هم رو  شلوارش  و داد قورت دهنشو اب

 .گذاشت بود تخت روی  که تیشرتش 

 وسط؟  اون چیه اضافی پارچه تیکه   شو،اون لخت گفتم_

  نفس  حتی و بود شده  خیره بهار  خشن صورت  به  ترس  با

 . نمیکشید

 ... خانم_

 میدی،نگفتی؟ انجام هرکاری  گفتی تو_



 .شد  خیره  ها پارکت  به  و اورد پایین  سر

 . خانم گفتم_

 . درنیار هارو  حیا با  ادای  من  برای  پس_

  مغشوش افکار و  خودش با  که دقیقه  سه از بعد و بست چشماشو

 : گفت بهار  به  رو اومد کنار

 چه؟  یعنی  ها اینکار  خانم_

 

  کار،فقط بهمان  یا بکن کارو  فالن که بدم  توضیح  نیستم بلد_

 . کن ارضا  خودتو من جلوی

 . نشست تخت روی  سرعت به  و شد گرد جیمین چشمای

 ... من چی؟خانم_

 . جیمین  صدای  بریدن و  سکوت نشانه  اورد،به  باال دست

 ... که کاری_

 : گفت باال  صدای  تن  با  و شد بلند  عصبی جیمین

  حق ولی هستید سیامکی جناب ینوه شما که است درست_

  انسان شما بگیرید،اصال بازی   به  را مرد یک  غرور  ندارید

 هستید؟

  شووقیحانه حرفای بلندی  جیغ با  و رفت سمتش به خشم با  بهار

 . کوفت  جیمین سرخ و عصبانی صورت  تو

  که دادی  بار شده؟چند حیا  صاحب من  برای کونی یپسره_

 بشه؟   رو دستت میترسی



  ی گونه و سفید  صورت به  محکمی سیلی عصبانیت با جیمین

 . زد انارش  مثل سرخ

  سرو یک  که جیمین به بهت با   و گذاشت اشگونه روی دست

 . کرد بود،نگاه  تر  بلند  ازش گردن

 تو ...تو_

 . بود  افتاده  پته  تته به  بهت شدت از

 زدی؟ .. منو تو .. منو تو.. تو_

  سیلی  کردنش کش فرو دنبال که بود  عصبانی حدی به  جیمین

 .بهار،زد  ماه   همچون صورت به  ای  دیگه

 

  ناگوار    اتفاقات و  خانوادگی دعوای  وجود با حال به  تا

 شوخی به  حتی و بود نکرده بلند روش  دست دیگه،هیچکس

  االن  و بود کرده بهار  با  کاری همچنین بود برادرش  که  اریویی

 ... . رفتارو این  بود شده اشنا   باهاش  جدیدا که جیمینی

 .. کردی؟عوضی بلند من رو دست کردی؟تو  غلطی چه تو_

  بود،به  بهار  های جیغ از  گرفته نشات  که عصبانیتی با جیمین

 .کرد زدن  داد به  شروع ای  کره زبان

  رو گانه بچه بازی   یک که هستی  کثیفی و وقیح دختر چه تو_

  دخترک بود حقت کردم هم خوبی  خیلی کار میکنی؟زدم الوده

 . بیمار و  کثیف

  روی و خورد سر در بست،کنار رو  در و رفت بیرون   اتاق از

 . نشست زمین



 . کثیف  و وقیح شد کردنات لج  این   خانم؟عاقبت بهار دیدی

  فریاد و میکوفت صورتش   به  رو  اشعجوالنه کارهای وجدانش

 .میزد

  هایی پله  سمت و شد ساعت،بلند چندین  هم شاید دقیقه  چند از بعد

 .میشد،رفت منتهی اول  طبقه به که

 

  های پله  از  و شد سیاه  چشماش گذاشت،جلوی پله   اولین روی  پا

  مایع و  خورد ها پله از یکی به  پیشونیش   و خورد ملق مارپیچ 

 ... . مطلق سیاهی و  شد سرازیر  صورتش روی گرمی

 

  پله به  ناخوداگاه و برگردوند سر جسمی افتادن صدای  با  یونگ 

  با  شد باعث  بود  بسته  نقش زمین روی که کرد،خونی نگاه  ها

 . بره سمت اون به  و بشه  بلند نگرانی 

  افتاده زمین روی و  بود خون  غرق  صورتش که بهار  دیدن  با

 .... . و کشید بود،دادی
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 .نشست  صندلی  روی و  کشید عمیقی  نفس

 . گرفتم درد قش اسو،من بهت  تف_



 . بندازه   بهش بدی  نگاه  و برگرده شد باعث   ریزش یخنده

 . میرسه منم  نوبت_

 . میاد دردت که خوردی تکون بگیر،انقد  اروم حاال تو_

 آنی در ،دردخورد گره اسو  جنگلی   نگاه   به  و اومد باال چشماش

  آبی  چشمان تا  بود  منتظر  فقط رفت،انگار  بین   از و شد فراموش

 . یار  چشمان جنگل   به بخوره گره

 . خونه؟خستمه بریم_

 . شیطون و شوخ وکیل   بود شده اروم

  کردن کار کافی اندازه  کرد،به خاموش رو  تاپ  لپ و  زد لبخندی

 .امروز هردو

 . بریم_

  که داد اطالع منشی به  دانیال و رفتن  بیرون  اتاق از هردو

  فرستاده دانیار  به گزارششون و شده خونده امروز  های پرونده

  اسو با  هم باز خداحافظی از  بعد و نداره  دلیلی موندنش پس شده

 .شد همراه

  ریزی شیطنت با اسو کمربند  بستن از  نشستن،بعد  که ماشین  توی

 :گفت

  شدن ارضا  برای دیشب بره  یادم میشه  باعث کالمت توی  ابهت_

 . میکردی ناله پام زیر

 : گفت مخوف لحنی با  و کرد اسو  شیطون صورت  به نگاهینیم

 ! شد برعکس امشب میدونی؟شاید  کجا از_



  هاچشم در شیطنت  و شد خشک زد،لبخند یخ   آنی  در تن

 کنه؟ تالفی  نمیخواست که خوابید،دانیال

  لحنی  با که فهمید رو میزد موج چشماش تو که حرفی انگار 

 : گفت تر مرموز

 واقعی سرگرمی و بازی  امشب  عزیزم هاستبچه تالفی؟کار_

 . میدم نشون  بهت رو

 

  سیر  خودشون دنیای تو  و کرده سکوت هردو خونه به  رسیدن  تا

 . میکردن

  منتظرم زده زانو در جلوی ماشینو،لخت کنم پارک  من تا_

 میمونی،فهمیدی؟

  اسانسور  سمت به و شد  پیاده  ماشین از سریع و گفت چشمی

 .رفت

 

  قرار ها مدت دوباره،بعد شد منجمد و زد یخ   تن  شد باز که در

  دلش  تو  قند مثل چیزی  کنه،شیرینی بازی باهاش دانیال بود

 . بازی  برای  داشت هیجان و  بود شده سرازیر

  بلند سرشو و گذاشت اسو یچونه زیر  دست و زد چمپاتمه دانیال

 .کرد

 کوچولو؟ چطوری_



 و بود شده خمار دست  کوچک تماس اون از  گربه بچه مثل

  رو دانیال میرسید گوش به شحنجره ته  از  که ُخرُخری صدای

 . اورد می ذوق سر

 امشب؟  شدی ارباب ناز  کوچولوی پیشی_

 ُخرُخر و  میمالوند دانیال قدرتمند   و  بزرگ  دست به سرشو بیشتر 

 . میکرد

 . خب بسیار_

  درو  میکرد عوض  لباساشو رفت،باید اتاقشون سمت به  و  شد بلند

 . پیچید پاش دور اسو  دستای که بشه  اتاق  وارد تا کرد باز

 . کشید سرش به  دستی و شدخم 

 بیام،باشه؟   و کنم عوض  لباسامو باید عزیزم_
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 .کرد نگاهش  التماس با  و  دوید میونگ  سمت به

 .موقت   کمای تو  ولی باالست  هوشیاریش_

 . شد بلند اریو  مضطرب  صدای

 خوبه؟  یعنی این   یونگ_

  زمین روی که  جیمینی به  و  داد تکون تایید  ی نشانه  به سری

 . کرد نگاه   بود نشسته

 نیست؟  خوب حالش  نبود،چرا اون  که مقصر_



 . کرد نگاه دلبرکش  پریشون  موهای به  و زد ای خسته لبخند

  سه جمله یک  سر میشه،حتی ناراحت  زود نازک   دل جیمین_

 . کرده گریه روز

 : گفت و کرد جمع صورتشو

؟  یعنی_  لوس 

  و  سفید موهای  رو،روی اشچونه و پیچوند هاششونه دور دست

 : گفت و گذاشت اریو ابی

 . نازک   دل که عزیزم،گفتم نه_

 

  زانوهاش روی  سر و نشسته  زمین روی تر  اونطرف  جیمین

 . میگریست و بود گذاشته

  ته  از  صدایی  ولی بود جواب  این  دنبال چرا،وجدانش و  چی برای

 . نمیکرد   نمیزدی،اینکارو سیلی اگه میگفت وجودش

 خودکشی کسی که سیلی دوتا  با   اخه میداد جواب روحش ولی

 . نمیکنه

  با  تار  نگاه    میان از و کرد بلند سر  کنارش شخصی نشستن  با

 . شد روبرو میونگ مهربون قیافه

  هوش به  دیگه  روز  چند تا  خوبه  حالش جیمی،بهار نکن گریه_

 .میاد

 . خندید و  کرد پرتمیونگ  بغل تو  خودشو ذوق با  و  زد لبخندی

 حاال؟ میشی جوگیر چرا باش   اروم عزیزم_



 . شد ویژه هایمراقب بخش  وارد و  خندید دوباره

  تماس  که اکسیژنی دستگاه و شده بانداژ سر با   بهار دیدن

 . کرد خون رو  داشت،دلش اش ریه با  مستقیمی

 غربی؟  دخترک کردی چه_

 . زد زل ای قهوه پریشون   موهای به  و  ایستاد تخت کنار

  باز  اورند،کاش می کم  پیشت ایکره های مدل ترین  زیبا  حتی_

  ستشویی ظرف  سیم شبیه شک بی  که موهایی همین  با  هم

 ! کنی دلبری

  همین  گذروند باهاش چندی و  زد  حرف جیمین با که تنهادختری  

 . خاص و  متفاوت بود،دختری بهار

 . بود  نزاشته براش  خواهری از  کم اشخاله یونجی،دختر ولی

 

  باهاش  نبود  کرد،بهتر نگاهش  و نشست تخت کنار  صندلی روی

  هوشیاری  که بودن  گفته هردو یونگ  و بزنه؟میونگ حرف

  واکنشی  فقط بشنوه  رو اطرافیان صدای  میتونه  و  داره باالیی

 . نداره

  ساله نه  و  بیست خودم از  تر  دارم،بزرگ  دخترخاله  یک من_

  است خوب دارم،چه دوستش خواهر است،مانند  لجباز و  غرغر

 . شود نگرانتان  تا  دارید برادری که

 : داد ادامه و گذاشت بهار  سرد و سفید دست روی دست

  مانند هستند متنفر  من  از میشد،همه هم من نگران  کسی کاش_

 .شما



 . میزد حرف باهاش  و  میکرد نوازش رو  بهار دست روی

 . کنه تعجب  شد باعث  ناله صدای  آن یک

  اشاره انگشت با چشماش  و  صورت  از رو مزاحم هایاشک

 .کرد نگاه   بهار  باز  نیمه چشمان به  و ربود

 . نمیداد  بهش رو  غلیظ و  سنگین  های ناله   یاجازه تنفس  لوله

  میونگ بود  رفت،بهتر بیرون  اتاقک از خوشحالی با  و  شد بلند

 . کنه ویزیت رو  بهار شخصا
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  و  بودن ایستاده سرش  باالی جیمین همراه میونگ و یونگ 

  رو زدن  حرف توان  بود شده خشک میکردن،گلوش نگاهش

 . میگفت چیزی حتما وگرنه  بود کرده صلب ازش

  سر باالی  شیطان  مثل که میگویند دلشان تو  خانم بهار احتماال_

 . نیاستید من

  و گردن قسمت تو  وحشتناکی درد که  داد تکون سری  ذوق با

 . پیچید  شجمجمه 

 فشار منو دست گرفت دردت اگه  نده،فقط تکون  سرتو بهار_

 بده،باشه؟ 



 .فشرد محکم رو یونگ  گرم دست و کرد بسته و باز چشماشو

 . زد دستش  روی ای بوسه  و خندید

  کوچولورو  سوزن این که وقتی  ولی داری  درد میدونم عزیزم_

 پات،باشه؟   و دست بهزدم 

  میونگ،کنجکاوانه حرکات به  و کرد بسته و  باز چشماشو هم باز

 . کرد نگاه

  پاشو  سرعت به  بهار که زد  بهار  پای  کف  به  رو سوزن  میونگ

 . کرد اخم و داد تکون 

 : گفت دلنشینی یخنده ته  با  جیمین که خندیدن سه هر

 . االن  نبود تن  به  سر  قطعا میتونستن اگه_

 : گفت جیمین  به  رو  و خندید یونگ 

 اخه؟  داری  تو  که ادبیاتیه  نداشتیم،چه   تن  به  سر میگن عزیزم_

 .کرد اخم و  انداخت یونگ  دست به  چنگی بهار

 !حاال خودت،خبه قول به_

  ته  اب کمی و کرد جدا بهار دهان از  رو  تنفس دستگاه  جیمین

  گردن پشت دستشو و ریخت بود  تخت کنار   میز روی که ماگی

 . چسبوند لبهاش  به  رو ماگ  و گذاشت بهار  یدردیده 

 میدادی؟  آب  باید_

  بخوره،میدونست  رو آب بتونه بهار  تا  بود  کرده سکوت جیمین

  دلش  بهار  روح بی و خشک لبهای  و  آوره  عذاب تشنگی چقدر

 . میزد اتش  رو



 .بشه  تر  باز  صداش تا کرد سرفه کمی

 بزنی؟  حرف  میتونی_

 . گرفته صدام  نیستم،فقط که الل_

 . خنده زیر  بزنه  پقی  میونگ شد باعث بهار  صدای  تن

 . میکنما گذارت تخم مرغ میگیرم  خروس کوفت،بگی_

 . بده ادامه  تا  کرد اشاره و رفت میونگ  به  ای غره چشم یونگ 

  کردنشون  حس و  دادنا قلقلک از  بودن،اینو  سالم بهار  پای هردو

 .فهمید میشد

 دست جیمین  که  بود سالم یونگ دست فشردن با هم راست دست

 .گذاشت بهار چپ دست روی

 . بگیرید رو دستم_

  انقدر.انگار  نمیشد حس ولی چپ بود،دست تالش  در سخت بهار

  صورت  هاششقیقه روی درخشان های  شبنم که  بود کرده تالش

  زیبا و معصوم ها فرشته همچون رو  اشپریده رنگ  و سفید

 .بود کرده

 ... تونم..نمی_

  استعداداتش تمام  و بود دست چپ ترکید،بهار آنی در بغض و

 .... االن و  میشد انجام دست اون  توسط

 : گفت  و زد بهار دست ساعد روی  ایبوسه  امیدواری با جیمین

  بین  از  را حریفی فن همه  استعداد میشود میشوید،مگر خوب_

 برد؟ 



 . بست چشماشو و گذاشت سرش روی دستشو

 . نشده سرد ایدزده سرم به که مشتی گرمی هنوز_

 : گفت نگرانی با  یونگ به  رو  و خندید حال بی  بهار

 داداشی؟ میشم خوب_

 . اریو توسط مال و مشت جلسه چند با  اره_

 .بست  چشماشو و گفت غلیظی  کوفت بهار

 . اعصاب بی_
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  زدن در  بدون اریو  که میگرفت موهاشو نم کوچیکی حوله با

 . شداتاقش وارد

  میشدن،نگاه خالی و  پر که چشمانی و سرخ های  گونه به متعجب

 .کرد

 عزیزم؟خوبی؟  چیشده_

 . کرد پرت  بغلش  تو خودشو و  دوید سمتش  به  یونگ دیدن  با

 افتاده؟  آریو؟اتفاقی چیشد_



  از  استرس  و  ترس  بدون  اینبار و گذاشت یونگ ی شونه روی سر

 .رفت حال

 .گذاشت تخت  روی و  کرد رو،بلند هوششبی  و سبک  بدن

  غم با حدش از  بیش گرمای با  و گذاشت پیشونیش  روی دست

 . گرفت صورتش  از نگاه  خاصی

  پیدا تو  چون الماسی نمیدونی  نیستی؟مگه خودت مراقب چرا_

 نمیشه؟ 

  ش پاشویه  مالیم اب با  و  کرد تزریق بهش  بر  تب  سرعت به

  اریو کنار یونگ و شد کمتر بدن  دمای ساعت سه از کرد،بعد

 .کشید دراز

  عاشق این به  بندازی چشمی  گوشه یه  فقط همیشه،میشه نگرانتم_

 وسهام هاخونههافروشگاه ندارم،تمام دارایی  تو  جز نوا؟من بی

  ندارن ارزشی تو  موی تار  یک کنار در هابیمارستان تمامی

 . من الماس

  نشون  واکنشی میکرد سعی و  میشنید رو نجواها  این تمام  اریو

  ترین  نزدیک  و  بهترین حتی  عالم تمام جفای  از  بود پر  نده،دلش

 . بود یونگ  که ادمشون

  سالیب اوت نجه  گور اچیل بیر درمانی  گوزلرین)بدکردم میدونم_

 (* اوریَ  بو  سان

  سجایای  برابر   در میتونست  چطور اریو  و  میکرد دلبری  یونگ 

 نده؟  نشون  واکنشی و کنه  سکوت ش عاشقانه



  دراز چپ پهلوی به  چرخید؛یونگ سمتش به  و کرد باز چشم

  دربرابر شد،نتونست آتش آنی در مشکی هایچشم بود کشیده

  دندون  به  و کرد حمله سمتش کنه،به مقاومت صورتی  لبهای

 . رو نوا  بی هایگوشت اون گرفت

  خیسی میکرد،وقتی غارت  و میخورد نمیمکید حتی نمیبوسید

  با  نکشید  پس   لب ولی نه که حتی،دست کرد احساس رو خون

 . خورد و مکید هاروخون میل کمال

  در  فکرش نمیکرد،فقط هم  فکر حتی نمیکرد  مقاومت اماد اریو

  رو پیشونیش  همیشه بود  که بچه میچرخیدیونگ حول

  دردناک هایشب میداد،حتی قدرت بهش  بوسه میبوسید؛اون 

  خواب  دیده درد و خسته تن   که کتک  از بعد  حتی دعوا  و جنگ

  میکرد احساس کامال رو شدنها،بوسیدهچشم بر  میکرد التماس 

 . خیال و  وهم عالم در حتی

 

  هرگز رو گذشت یونگ امیداومدن  به  که روزهایی و شبهایی

  عالم  تمامی  از شکایت   و گله وقت هست که نمیکنه،حاال فراموش

  هایمشت حتی ها  شکایت و  ها گله که موظفه  یونگ اصال  ادم و

 بگیره،نه؟  اروم تا بشه متحمل رو  اریو جون   بی

  اریو کشید،صورت پس  لب  ساعت  چندین هم شاید دقیقه چند بعد

 . میزد نفس نفس  و بود شده سرخ

 ... ندا.. حق ..تو_

 . پرید حرفش وسط



  باید کردن ادبی  بی خودشون ولی..نداشتم حق  من..عزیزم اره_

 .میشدن ادب

  شکم به محکمی خوابیدن،لگد   دیگه  پهلوی  به  و شدن جمع از قبل

 . زد یونگ 

 شما؟  میشی خشن چرا عزیزم_

 . میکشمت وگرنه  نزن  دست من  به حقته،دیگه  چون_

  نرم  و سفید بازوی  به  رو اشاشاره  انگشت  و انداخت  باال  ابرویی

 . داد تماس  اریو

 . زدم  خب_

  تخت  روی یونگ   که نکشید  ثانیه  به  حتی و شد بلند عصبانیت با

 .نشست  شکمش روی  آریو و  افتاد کمر به

 نزن؟  دست بهم  نگفتم بهت مگه_

  بهیونگ  کوبید،وقتی اشتکه چند شکم روی محکمی مشت و

  قفسه و شکم  به ای پی در پی های مشت حرص با  افتاد خنده

 . کوبید اش سینه

 : گفت و  کرد بلند سر کمی امید نا  و شد خسته آخر در

 ! آخه شدم نمیاد؟خسته دردت چرا_

  جریان قلبش های سلول تو  عشق شد باعث   لوسش و  بامزه لحن

 بغل  به شدت به  و  پیچید اریو  گردن دور دست آنی در  و کنه  پیدا

 . کرد پرتش خود

  نه،یونگ  فهمید گرفت قرار یونگ   گردن و ترقوه  کنار که سر

 . نیست  کشیدن پس پا مرد



 .سرکشم های  طوطی ی شیفته من_

 : پرسید تعجب  با

 طوطی؟  چرا_

  حرف با   میبرن دل و رنگن،خوشگلن  رنگا اونا  چون_

  ولی میخوری جوش و حرص کلی نزدن  حرف تا  زدنشون،اخه

 .... که وقتهاون تو  رام و  میشن دستی که بعدش

 : گفت یونگ حرف  درک از بعد بالفاصله   و انداخت  باال  ابرویی

 ...عالقم مورد نیستم،پت  طوطی من_

 .خوشگل کوچولوی میخوام من که هستی اونی تو سیسسسس_

 

 

  بو  سان سالیب اوت نجه گور اچیل بیر درمانی گوزلرین)

 (*: اوریَ 

  دل به  اتیشی چه که ببین  و  شو باز  دیده نور  و چشم درمان ای)

 ( انداختی من
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 نمیخورم_



 . بخورید  باید_

 . کرد نگاه   جیمین به خشمگین  و کشید عمیقی نفس بهار

 . نمیاد خوشم من  ببین_

  است خوب وضعیتتان این است،برای   مادربزرگتان دستور_

 .میدهد دست از  خون بدنتان

 . نمیخورم اقاجان_

  بهارو چپ دست و گذاشت میز روی رو * تره  یکاسه جیمین

 . گرفت

  روزانه  شما است ضعیف بدنتان اینکه  بر  عالوه  شما خانم بهار_

 ... تقویت  را خود میدهید،باید دست از خون

 .برگردوند  جیمین از  رو و کرد اخمی بهار

 . اخه شیرینه خیلی  ندارم دوس_

 .خورد خودش و کرد پر  رو  قاشق جیمین

 نبود؟   من ماله مگه_

  برسونه دهنش  به  تا کرد پر  رو دوم قاشق و  زد لبخندی جیمین

 . گرفت دستشو مچ بهار که

 ! اخه منه ماله_

 :گفت و گذاشت ظرف  توی  رو قاشق

 . نمیخورید که شما_

 .بخورم حداقل قاشق نوک  رو_



 : گفت خباثت با جیمین

 . شوید  متوجه بهتر  را اش مزه ببندید،تا را  چشمایتان_

  بهار  باز   نیمه دهان به  را  قاشق یک شد،همان بسته  که هاچشم 

 . رساند

 . کنید باز_

  وارد را قاشق یک  گرفتن،همان فاصله هم از دیگر  کمی لبها تا

 . کرد بهار دهان

  که  بفرسته  پس رو قاشق میخواست  شدن باز یکباره  به هاچشم 

 . انداخت  باال  ابرویی جیمین

 . ندارد دهید،گردو قورتش_

  از رو  قاشق جیمین و داد قورت رو  دهانش محتویات  سختی به

 . اورد در بهار دهن

 بود؟ خوشمزه_

 : گفت سرخ صورتی و  عصبانیت با  

 آخه؟  داده یاد بهت کی!زدی کلک_

 . دایان_

 .گرفت رو خشم و  عصبانیت جای تعجب

  اون  داد یادت  زدنو کلک که گذروندین  وقت دایان؟چقدر_

 بیشعور؟ 

  تره  از کلی کرد،هنوز نگاه  ظرف  به  و انداخت  باال  ای شونه

 . بود مونده



 نمیخورین؟ _

 . گذاشت تختش شکم  روی دست و کشید کرد،دراز نچی

 . نبود وقتش  واقعا االن  لعنتی_

  اون  دیدن  کنه،با تزریق   مسکن براش   که بگه  جیمین به برگشت

 .کشید هم در صورتشو   خوردنش لپی دو و هاچشم 

 . خوردنت نوع  زنه به بخوری؟حال حسابی درست میشه_

 .کرد استپ پربود  دهنش که همونطور

 ! خب زنه به حال نمیخوره چیزی  ادم که لپی  چیه؟هزار_

  دهنش از  صدایی تا میخورد غذا  طوری برگردوند،همیشه سر

  کناریش  شخص خوردن نحوه  روی  شدت به  چون نیاد بیرون 

  کشیدن  هورت با نودل  یا و چای  زمان  یونگ داشت،حتی مشکل

 . میکرد عصبانیش  و  میرفت راه بهار  اعصاب رو کلی

 است؟  افتاده خانم،اتفاقی بهار_

 . شد بلند تخت  روی  از و  گفت اینه

 . میخوره هم به  وضعیتم از  بهداشتی،حالم سرویس  برم میخوام_

 کنم؟  همراهیتان_

 . کنه کمکش باید  که کرد فکر جیمین  و نزد حرفی

 . بست رو  در و شد اتاق  توی  سرویس وارد

  یاریش  چپ کنه،دست عوض رو  بهداشتیش پد میخواست

 . نمیکرد

 . اخه  نمیتونمبودن،من اریو  یا  مادربزرگ  کاش_



 رفت اریو   چرا اصال بود کرده میزد،بغض حرف مانند زمزمه

 نداشت؟ خوبی حال خواهرش که نه  خونه؟مگه

 . اخه خون   کنم؟پر عوض  چطور االن من_

 . داد جواب و اومد  بیرون  فکر از  در تق  صدای  با

 کنم؟  کمکتان میخواهید_

 

  و  میشه درست انگور شیره با   شکر جای  به که کاچی یجور*: تره

  و ماهیانه  عادت اول روز که هست،رسمه خوشمزه بسیار   بسیار

  رو  فشار که چرا بشه خورده شدن فارغ از بعد  اول روزای

 ��میکنه جلوگیری ضعف  از و  میکنه تنظیم
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  گرمی وقتی ولی میلرزید خجالت و  ضعف  از پاش  و دست

  احساس  رو سرمیخورد رونش های  کشاله از که  رو لزج چیزی

 . افتاد گریه به  بلندی  صدای  با  و شکست کرد،بغضش

 شده خم که بهاری  دیدن  با  و کرد باز  رو  در سرعت به  جیمین

  کرد،شاید نگاه  بهش  لحظه چندین متعجب میکرد گریه  و بود



  بر  کارش پس   از تنهایی  که  نداشته اینو  توان هم شده؛شاید خسته

 . بیاد

  روشویی سکوی  از رو  بهداشتی  پد  و رفت جلو مهربانی با

  اریو  و  سیامکی خانم که  زمانی  ولی میکشید برداشت،خجالت

 . میکرد کمک بهش  باید  نبودن

 . کرد نگاه آیینه  تو  خجالتش  از سرخ چهره به  و  اورد سرباال

  صورتی و باز   نیمه چشمان اورد،با  درمی رو قبلی  پد اول  باید

  از و برد بود؛دست شده سرخ ساوه  انار مثل گویا  شک بی که

 . کشید پایین   رو زیرش  بهار،لباس  صورتی    و بلند لباس  زیر

  دست بهش  تهوه حالت  نه و خورد هم به  حالش  نه  خون دیدن  با

 . نکنه درموندگی احساس و  نشه  اذیت بهار  تا  میکرد داد،تالش

  قطره کرد جدا بهار  زیر  لباس از  که رو  خون از سرخ و  قبلی پد

  پس  بفهمه  بهار افتاد،نخواست  دستش روی  رنگی سرخ خون

  لرزون و گرفته صدای  با  بهار   که کشید پس رو  دستش طوری

 :گفت

 . خون   بشورم،پر   پاهامو  باید_

  سری با جیمین  به  رو و  اورد  در پا  از روکامل زیرش  لباس 

 : گفت افتاده  پایین

 بیاری؟  کیفمو میشه_

  سرد آب و برداشت  رو بیرون،دوش رفت سرویس  از  جیمین تا

 .کرد باز  رو



  کشید اب رو  نبودن و  بودن خون  با  تماس  در که  نقاطی  تمامی به

 . شد سرویس وارد زیر لباس  دو با  جیمین که

 . افتاد پایین  سر و اومد سراغش  به  خجالت هم باز

  و گذاشت تمیز قسمت و  روشویی رو،روی  زیر  لباس  دو هر

 :گفت

  پیش  ناگوار  اتفاق این  هم باز  تا میشود باعث دو  این پوشیدن_

 . نیاید

 . بره  بیرون سرویس  از  جیمین  تا  شد منتظر  و گفت اوهومی

 . بزنید بود،صدایم  درخواستی اگر_

 و کرد کشی آب پاهاشو دوباره رفت  بیرون که سرویس  از

 . پوشید  رو زیر  هردولباس

  تمام  بر  ضعف  اومده بیرون خجالت تاب  و  تب از کمی که حاال

 . کرد صدا  رو جیمین لرزون  صدای شد،با چیره جسم

  سرویس  سکوی  از دستاشو  راحت خیال با  شد باز که در

  افتادنش   از تا  کشید بغل  به رو بهار سرعت  به  جیمین که برداشت

 . کنه جلوگیری

  جیمین  صدای  ولی بود شده  بسته چشماش حالی بی  شدت بی از

 . میشنید رو

 . کنید  باز  را  خانم؟چشمهایتان  بهار_

  سرویس  از  و کرد بغلش راحتی بود،به سبک خیلی جسمش

  رو پرستاری  قسمت زنگ گذاشتش تخت  روی اومد،تا  بیرون 

 . فشرد



 

 . دید که بود چیزی  اولین  جیمین ی تیره چشمای کرد باز که چشم

 :کرد زمزمه گرفته صدای  با  بهار  که کشید عقب سرشو عجله  با

 چیشده؟_

 . بودید کرده ضعف  فقط است نیوفتاده اتفاق _

 : گفت لرزون و اروم  صدای  با

 نیومد؟   اریو_

  بود اشخانواد تو شخص میخواست،تنها  رو برادرش بغل دلش

 . برنگردوند  رو هم باز  بالیا  تمامی  وجود با که

 ... و  نبود آخه،اون  شده تنگ  براش دلم_

 .گذاشت بهار  یشونه روی دست جیمین

 . بود نخوابیده  شب و بود رفت،ناراحت خانه  به  یونگ با  هم او_

  داد اجازه و  کشید سرش رو،روی ملحفه و کرد زمزمه اوهومی

 . بشن  سرازیر اشکاش تا
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 دانیال _

 . کرد نگاهش منتظر و سربرگردوند

 بیاری؟  اب میشه_



 ! که جلوته_

 . کشید عمیقی  نفس

 . باز  گرفته پام رگ بخورم،احتماال  تکون نمیتونم_

 شد؟ شروع دوباره  اسو عضالنی های کرد،اسپاسم نگاهش نگران

  شده گرفتگی دچار که پایی تا  زد چمپاتمه  و داد  بهش ابی  لیوان 

 . کنه نرم  رو بود

  کمرش یتیره روی سردی عرق  و بود شده سرخ صورتش 

 . بود نشسته

 ازش ..بشم خالص کاش ای ..میکنه درد خیلی..دانیال اخ_

  دقیقه چندین  خمار و بود  شده نرم پاش   ساعت نیم حدود بعد

 .خواب

 بخوابم؟ _

 . زد خیسش  پیشونی روی  ای  بوسه  و کرد بغلش

 . نیست مناسب خونه،اینجا  بریم کنم جمع بزار_

 .شدن ماشین سوار که نگذشت دقیقه چند

 خوبه؟  من پیشی_

 . بست چشماشو و  زد لبخندی

 . خستگی رفع و میخوام خواب یکم  ارباب،فقط ام عالی_

  کرده تب احتماال و شده گرم  گذاشت،بدنش پاش  رون روی دست

 .بود کرده



  راحت خیال با  پس میکشه طول خرید برم  عزیزم،تا بخواب_

 . بخواب

  اسو  ُخرُخر صدای که کشید گلوش  زیر  و  صورت روی دستی

 .اومد در

 . من جنبه  بی  پیشی_

 . کرد متمایل دانیال  سمت به  بیشتر سرشو و خندید

  میارم کم وقتا  بشی؟بعضی  بودن  ددی دار عهده  اسو؟نمیخوای_

 . االن مثل

 .رفت باال  ُخرُخر صدای

 ... همش  روزه سه واقعا،االن جواب مرسی_

  نگاهش   عصبانیت با  بعد و  بهت با اسو،اول ناگهانی  حرکت با

 .کرد

  ساعد و دست روی  چنگی گرفتن  گاز  بر  عالوه شیطون  یگربه

 . بود  انداخته دانیال

  تحمل از  خارج اسو رفتار ولی بده  نشون  بدی واکنش  نمیخواست

 . قطعا بود  دانیال

 کردی؟  غلطی  چه االن  تو_

 . چسبید در به  و کرد ریزی  میوی

 گرفتی؟  زدی؟گاز چنگ_

 .بزنه  لبخند شد باعث دیگه  ریز  میوی

 . کوچولو بخواب_



 : گفت دانیال که  بزاره هم روی چشماشو خواست نشست درست

 . نمیخوابن  اینطوری  که هاپیشی_

  حق میشه نقش   این وارد وقتی کرد،میدونست نگاهش   عجر با

 . باشه  بد خیلی  حالش  اینکه مگر بزنه   حرف نداره

  بلند کرد،قدش جمع گربه یک مثل خودشو و  خزید داشبورد زیر

 . دیگه همینه دراز پای   و دست معایب و بود

  به  که فشاری ولی کنه جمع خودشو تونست تالش  دقیقه چند بعد

 . بزاره هم روی چشماشو  نتونه  بود شده باعث میشد وارد پاش

  و زد کرد،لبخندی تر  باز کمی رو اسو پای و شد خم کمی دانیال

 . کرد رو،روشن ماشین

  گرمای هم بود،اون گرم تهران هم هنوز  ولی بود  شهریور اواخر

 . سوزان

 . میچکید روش و سر از  عرق  ولی  کنه تحمل تا  میکرد تالش

 . انداخت سرخش صورت  به  نگاهی نیم دانیال و  کرد بلندی میوی

 عزیزم؟چیشده؟  جانم_

 . زد معروفشو پوزخند و

  اون  از  بدتر  ولی بود نخوردههم ناهار  و  بود،صبحونه گرسنه

 نخورده  ناهار  و صبحونه  هم باز  که میفهمید دانیال بود،اگه  تشنه

  نبود،فقط مهم دیگه  بالیای   و تنبیه   االن ولی  میکرد تنبیهش کلی

  یا  دونسته دانیال ولی داشت  احتیاج کولر باد کمی و تشنگی رفع

 . میکرد دریغ  ازش  ندونسته

 دانیال؟ _



 . نداد هم رو جوابش  اون بر  عالوه نکرد نگاهش  

 . میشم خفه میکنم،دارم خواهش_

  کوچولوش پیشی و نشده دقیقه  پنج ایستاد،هنوز   خیابون کنار

 . بود نکرده تحمل

 . شد ماشین سوار و گرفت ابی بطری  سوپری  از

 . کن دراز کامل بشین،پاتو صندلی  رو_

  دست تو  که ابی اون  به  تونست  بعد ثانیه  چند و کرد اطاعت

  رو  بطری که میلرزید اونقدر ،دستاشبرسه میزد چشمک دانیال

 .کرد بازش   و گرفت دستش از

 .کوچولو پیشی  میشه همین  انداختن چنگ عواقب_
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  همونطور و دراورد هاشولباس در جلوی  رسیدن،اسو خونه  به  تا

  ریزی میوهای میرفت دانیال سمت به  پا و دست چهار که

 . میکرد

 نبودی؟  مریض مگه پیشی،تو دلم جان_

  باشه  رول این  توی باید میکرد کرد،فکر نگاهش   عاجزانه

 .امروز

 . اسو بزن  حرف_

 : گفت و گذاشت دانیال پای روی سر



 . انداختم چنگ و گرفتم گازت میکنی،که تنبیهم میکردم فکر_

  نوازش گلوشو زیر  و کشید لختش  و مشکی موهای روی دست

 .کرد

 میخواد؟  بازی کوچولو پیشی_

 .  پیچید دانیال پاهای   دور و کرد ریزی  میوی

 

  انداخت،سه ساعت  به نگاهی مدتی بعد که شد مشغول تاپلپ با

  زمین  ببینه،روی   رو اسو وضعیت تا برگرداند سر.دقیقه چهل و

 .واقعی گربه  یک  مثل دقیقا بود خوابیده

  چشماش به  دیگه زد،باری چمپاتمه  کنارش و  زد خبیثی لبخند

 . بیرون  دنیای  از  دور به  بود  خواب کامال کرد نگاه

  ناگهان  و کرد تیز  دندون شد  خم و کشید باسنش  کپل روی دستی

 .گرفت باسنش  از درشتی و محکم گاز

 

  بود گزیدگی بازکرد،مار چشم عادی غیر   سوزش و  تیز درد با

 . انگار 

  رو اون  دستی که  بزاره نظر  مورد جای  به دستی که برگشت

  باال  بود؛خیلی  باال دردش شدن،تحمل تر آنی  در هابرگردوند،چشم 

  کوبید زمین  روی کرد،دستاشو تحمل بشه  که نبود چیزی  این  ولی

 . کرد منقبض رو بدن  تمام و

  یگربه و کشید پس  دندون  ولی نه  دست دانیال که نکشید طولی

 . گرفت بغل به  رو مظلومش



 . جونت نوش! دادی کوچولورو گاز اون  تاوان _

  شده کرد،خبیث نگاه   دانیال مهربون  صورت به  و  اورد سرباال

 . گیرش سخت دلبر  بود

  بوسه  ها ترقوه و  سینه  قفسه روی بار   چندین و کرد بغلش

  بی گاز اوردمی در  دلش  از ها  بوسه این  با  کاشت،انگار

 . رو شرحمانه

 . ارباب بود  پشت از خنجر_

 .میداد  دلبری و بغض  بوی  صداش  و لحن

 . البته پشت از  دندون اره_

 

  باز  رو  سرد و گرم اب شیر و گزاشت اسو کمر پشت دستشو

 .کرد

  ولی نداشت باهاش  کاری اومد  در بغلش  از  و افتاد  تقال  به اسو  تا

 . شد عصبی  رفت بیرون  و کرد باز رو در وقتی

  کمد میشناخت،تو رو میشد  مخفی اون  در همیشه اسو که مکانی

 . ها پله زیر

  یا حموم میریم من  با و میاد  بیرون  االن یا   من کوچولوی پیشی_

 . بمونه  غذا و  آب بدون فردا صبح  تا گاهشمخفی تو هم

 . کرد نگاهش و نشست دانیال پای کنار  اسو  که نکشید  دقیقه به

  زیر  که کشویی  از یکی زیرپاش، ی گربه به  توجه  بی اما  دانیال

 . برداشت رو  دست انبر و کرد باز رو  بود شده تعبیه  ها پله



 .گرفت فکشو و  زد چمپاتمه اسو جلویهمونجا

 . کن باز  دهنتو_

  و کجا دانیال زور  ولی کنه  فرار تا میداد تکون  خودشو شدت به

 ! کجا گربه یه زور

 . برات میشه بد  کنم تکرار   دیگه یبار اگه اسو_

  باز تازه که سدی مثل دنبالش  به  ها بعدی ریخت که اشک اولین 

 . میکرد پا   به  عظیمی  سیلی ناگهان  و بود شده

  و گرفت دست به بود  گرفته رو فکش  که دانیال دست مچ

 .کرد نگاهش   عاجزانه

  زمین  روی  کمر به  ولی کنه فرار شد،خواست شل دست ناگهان

 . افتاد

  هات سینه خوشگل نوک اون با   کوچولو؟من عجله  این با کجا_

 .دارم کار
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 . دیگه  بمونم سررفته،نمیتونم  حوصلم من_

 

 .نشست مبل روی و  کشید عمیقی نفس   اریو



  یعنی  بیرون  بری  نمیشه میگم وقتی  میکنی عصبیم  داری بهار_

 چی؟

 .رفت بیرون  اتاق   از شسرگیجه به  توجه  ایستاد،بی و  شد بلند

 

 : زد داد عصبانیت  با  اریو

 . بمیر  برو  اصال جهنم به_

 . نشه  اوار زمین  روی تا گرفت دیوار  به دستشو

 . اعصاب بی شخمی، قیافه یهپسر_

  رو بهار،دستش  یجمله شنیدن   با که بود  در بستن  درحال جیمین

 .شد خشک هوا

  میخواست استخر دلم فقط من ستسرگیجه هرچی ذات تو  تف_

 !خب

 

  گوشهای از  ولی میشد شنیده زور  اروم،به و  بود  مظلوم صداش

 . میکرد احساس هم رو  مورچه یک حرکت حتی جیمین تیز  

 خانم؟  بهار_

  که  افتاد می زمین شد،روی  شل بدنش که برگردونه سر خواست

 . کرد بغلش جیمین

  آسمان  جیمین مشکی گرفت،چشمان قرار  هم روبروی هاچشم 

  سفید صورت  که زیبا  و صورتی  میماند،لبهای َمثَل را باکو شب  

 . میداد جلوه زیباتر رو  نرمش و



  باری   رنگ مشکی نگاه رفت لبهاش سمت به که بهار چشمهای

  اون  مثل بود  شد،زیبا  گم بهار مانند  قهوه چشمان در دیگر

  برای   ذوق کلی و کردی درستش  خودت بار  اولین  که ایقهوه 

 . داری  طبخش

 .شدن جدا  هم از هردو شد شنیده در صدای  تا

 

  به  عصبانیت هیجان،با  و  ترس  شدت از میزد نفس  نفس بهار

 . کرد نگاه  اریو

  از  هم به دو  اون  نزدیکی حتی یا  و جیمین  و  بهار  به توجه  بدون

 . رفت پایین   ها پله

 .وثدی چسخل  _

 . بود گرفته شخنده

 . طرف نخند،روانیه_

 : گفت و گرفت بهارو  بازوی جیمین

 اتاق؟  داخل اید؟برویمشده بلند جایتان  از چرا_

 .رفت  ها پله سمت به  و کشید بازوشو

 . پایین   نمیخوام،بریم نه_

 .گرفت بهارو بازوی   دیگه باری جیمین

 . بریم_

  جیمین راست   یشونه روی  سرشو میرفت گیج  سرش چون

 . رفتن پایین  ها پله  از و گذاشت



 

 : گفت بهار  حواس  شدن پرت  برای

 بگویم؟  حرف عامیانه بدهید  یاد  من به میشود_

 .نشست  مبل روی  و گفت ریزی  یآره

 . بهت بگم بشین بیا _

  کیک و قهوه سفارش  با و رفت آشپزخانه  سمت به  جیمین

 .نشست  بهار کنار  و شکالتی،برگشت

 . بگویید_

  باید کنی استفاده جمع از  بخوای اگه  ادبیه خیلی بگویید این  ببین_

 . بگی،بگو  باید شخص اول میخوای  اگه و  بگید بگی

 . کرد نگاهش سوالی و کرد خم سر

 بگو؟  بگویم  باید  پس_

 . خندید بهار

 بگو،فهمیدی؟   بگی  باید_

 .نشده متوجه بود کرد،معلوم نگاهش  گیجی با

 . آهان_

 

 

 

 



 بهار و جیمین                                    
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  صورت  به  تخت روی که اریویی  به  و بود  ایستاده  ایینه روبروی

 . کرد بود،نگاه رفته خواب مورب

 . من رنگی  طوطی_

 . کشید آبیش   موهای روی دست و نشست  کنارش

 

 ! رنگی کوچولوی بیارم   دستت به  زودتر میشد کاش_

 کنه؟  ترش رنگی کمی داره بود،نه؟اجازه سفید زیادی پوستش



  رو لخت و سفید کاشت،دست بوسه دستش  مچ روی و شد خم

 . گردنش  به  رسید تا میکشید مسح

 . گذاشت گردنش روی لبهاشو و  کرد زمزمه ببخشیدی  لب زیر

 

  دهانش وارد یار  گردن از  ایشیره انگار زد  که رو مک اولین 

 . شد بیدار اریو  که زد رو  مک دومین  بیشتر  شوق با که شد

  باعث  داشت که فشرد،زوری و انداخت  یونگ گردن دور دست

  دستای تا   کنه تقال و بکشه مکیدن  از  لب خفگی  احساس با شد

  با  و  بود شده هوشیار تازه اریو  ولی  بشه  جدا گردنش از  اریو

 . بود گذاشته حساس  نقطه  روی دست انرژی  تمام

 

  یونگ که طوری  داشت زیادی زور الغرش  و  ریز جثه برخالف

 . کشید گلوش  از شد،دست بیهوش تا  و  افتاد زمین  روی

 .حساسم خیلی خوابم روی من  ولی عزیزم ببخشید_

 

 

  تو  انداخت،هنوز  اطراف به  نگاهی  کرختگی با  کرد باز که چشم

 . بود اریو  اتاق 

 . میخوام معذرت_

 .کرد جمع یونگ بغل تو  خودشو بچها مثل و

 ... یکم_



 .نداد  بهش رو  زدن حرف یاجازه سرفه

 میخوای؟گرمه؟ چی_

 .اومد جا حالش تا کرد سرفه کمی

 .. بیار برام  جوش  آب یکم_

 . میترسوند رو اریو  موضوع  این و  بود خشک هاشسرفه 

  ماگ توی   یخ  چنتا و اومد جوش  آب تا  کشید طول  ای دقیقه چند

 . رفت اتاقش به  و انداخت

 بشی؟  بلند  میتونی_

 .شد خیز  نیم و کرد پایین باال  مثبت  ی نشانه  به سری

 . ها زیاده زورت_

 . کشید دراز کنارش  و  داد دستش  به  رو گفت،ماگ  ای اره

  کنار  و نشست  دلم رو یچیزی کردم حس فقط چیشد..نمیدونم من_

 ... تا کرد زمزمه گوشم

 . پرید حرفش وسط

 . خوبه نداره،حالم اشکال_

  بغل رو  یونگ سر و نشست  تخت روی چهارزانو و  شد بلند

 .کرد

 . بمیری و بشی خفه بود  ممکن میدادم ادامه اگه_

  ثانیه  یک  حتی کرد گذاشت،احساس اریو گرم دستای روی دست

 . کنه کوچک،تکیه موجود این   به  میتونه هم



 ! حتی  میدی دلداری که وقتی میشی بابام  شبیه چقدر_
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 . زد مانند  شب موهای روی ای بوسه  و خندید

  به  ولی گیره سخت خیلی اینکه گرفتم،با یاد  سانان  از بودنو  پدر_

 . منطقیه و  مهربون جاش

  و  بود کرده بغل رو  آتاناز  مهربونی با  که  سانانی اورد یاد به

  بوسه گوشش  الله روی هرازگاهی و میزد حرف گوشش کنار

 . میکاشت ای

  و  خراب اوضاع اون تو  ستالعاده فوق پدر  یه  سانان_

  اورد کم آسو وسط  اون حتی  بمونه   جانبه همه تونست قاراشمیش

 بود،درقبال  بیمارستان تخت  روی  دایان اینکه  گرفت،با دستشو و

 . مادرش حتی داره مسئولیت اطرافیانش

  بود  شده بزرگ کرد،پسرکش  نگاه اریو  به  و  برد باال کمی سرشو

 کافی؟ اندازه به

  بغل تو  بخوابم نگرانی   و  استرس ها مدت بعد  میتونم االن_

 .خودت

 . میداد حرفش تایید از  خبر پدرانه  لبخندی

 . بخواب_

 : کرد زمزمه اروم و بست چشم



 ! کوچولو بابا _

 

 نه؟   بود شد،دلبر منظم  هاش نفس   که نکشید  ثانیه به

  رونش رو،روی  یونگ  سر ارومی به  و داد تکیه  دیوار  به

 .گذاشت

  من مالکیت  منه،مهر ماله جسم همین  ولی ناراحتم   ازت اینکه با_

 . من مرد نیست هم دور که روز یک  بشینه   تنت روی باید

 

  مکیده یونگ   توسط که جایی گذاشت،دقیقا گردنش روی دست

  یگرفته گر تن مثل بود  گرم خصوص به  نقطه بود،اون شده

 . بود  رونش روی سرش که پوشی سپید موجود

 

  گرایشش و یونگ  از تا  بود  گرفته  تصمیم  کوچک اتفاق همین  با

  ارزوی  و میکشید  کنار هست او  خالف بر  کنه،اگه پیدا اطمینان

 . میکرد خوشبختی

 

  ها،الگوش  عمو نه  و  بود پدرش نه  زندگیش  الگوی   بود که بچه

  کرده رشد بغلش  تو کرد باز چشم وقتی از  که پسری  بود یونگ 

 . شده بزرگ  و

  کشورش حتی مادر و  پدر از ولی بود  سالش شش یا  پنج   اینکه با

 . بمونه   شزاده عمه تاکنار  شد دور

 



  و  میگرفتش بغل به  یونگ چطور  که افتاد روزهایی  یاد  به  اریو

  ش دلداری برای و میگفت ش هخانواد برای  هاش  دلتنگی از

  صورت  نقطه به  رج،نقطه به  رج بر  میزد بوسه  و برمیگشت

 . یونگ سفید و کوچک
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 دنیا؟  بابای ترین   کوچولو میکنی فکر چی به_

 . کرد نگاه مشکی چشمان به  و گرفت روبروش از چشم

  میزدی،چطور دلتنگی از  حرف هربار  که روزایی اون  به_

 !میبوسیدمت

 خودم به  تا  شدم الشی یک تنت  عطر  دنبال به  یونگ؟من میدونی

  بی  و تک  و  نمیشی  پیدا ای،هرگزنسخه  یک  فقط تو  که بقبولونم

 . مانندی

 

  تخت کسی تن  نکردم،عطر  فکر  تو جز کسی به  هرگز من ولی_

  نکرد،بار   خیانت احساسم به جسمم حتی نکرده معطر رو خوابم

  س*سک  و رابطه پای   تا ها  نتونستم،بار   کنم فراموش خواستم ها

  که معصومت صورت  و زدن پلک  یکبار  با  تنها   ولی رفتم پیش 

 ... و اومدم  خودم به شد رسم چشمم جلوی

  و  زد باال  لباسشو  داد،استین تکیه  دیوار  به  اریو مثل و  شد بلند

 . داد نشونش   رو چپش دست ساعد



 .کردم تنبیه  خودمو_

  پوست روی  رنگ صورتی   خط کرد،چندین  ساعدش به  نگاهی

 . میکرد خودنمایی سفیدش

 چرا؟_

  خود تنبیه  حتی داشت نبود؟لذت میکردم،حقم خیانت  بهت داشتم_

 . نمیکرد  فکر  من به  حتی که روحی برابر  در

 . اورد در  موهاش خرمن از رنگی  مشکی یگیره و  زد پوزخندی

 چیه؟  این میدونی_

 . زد زخم رد ترین  میانی به  رو  گیره و  زد شیطانی لبخند

 کنم؟  تنبیه من که چطوره کنی تنبیه خودتو خودت اینکه  بجای_

  از  منظورش ولی نداشت چندانی انداخت،درد گیره به  نگاهی

 بود؟   چی تنبیه

 تنبیه؟ _

 :داد جواب میگشت چیزی دنبال کمد از که همونطور

 . عزیزم،تنبیه اره_

 . کرد نگاه  اریو دست توی  های گیره به و  زد پوزخندی

 ! ها  گیره این   با حتما_

  به  ان  خواستنی  و کیوت  خیلی که ها،البته گیره  همین با  اره_

 . باشن   داشته درد که نمیرسه  نظر

  دیگه بود خواستنی کوچک جسم تاب  و میکرد،پیچ  نگاهش  یونگ

 بکنه؟   میتونست چیکار



ا  دنیاست شهد ترین  شیرین او دست از درد  . یقینا

  زده کشید،هیجان  کنار و زد ها زخم روی ترتیب به  هارو گیره

 . کنه چیکارش  قراره بدونه  میخواست بود

 بمونن؟   همینطور دوساعت تا اینا  چطوره_

 . خندید و انداخت  باال  ابرویی

 . ندارن درد_

 : گفت و  نشست تخت روی

 . ببند رو شدکمه و  پایین  بیار  لباستو   خب،استین بسیار_

 . داد انجام  رو بود  گفته اریو  که کاری  و انداخت  باال  ابرویی

  دو اون میان پوست و اورد می فشار ها گیره  به  لباس استین 

 . میشد سوراخ تیزشون   یدندانه

  توان   تمام با  ولی  بود پریدهیونگ گذشت،رنگ که  ساعت یک

  اون  در  آنالین صورت  به  که ای جلسه رو،روی تمرکزش

 . بود داشت،گذاشته حضور
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 کنی؟  چیکار  میخوای_

 . پرسید  اینو  اضطراب و  ترس  با

  نوک   پس  کنم کند تیزتو دندونای  یکم  عزیزم،نزاشتی  هیچی_

 گرفتنتن،خوبه؟  گاز جوابگوی هاتسینه

 . کرد نشینی  عقب زمین  روی کمی و کرد بغض

 ! حاال دارم کارت  میری؟بمون کجا_

  نپیل  به  انبردستو و انداخت  باال  نشست،ابرو  زمین  روی  کنارش

 .کرد نزدیک   ها سینه

 : گفت بغض با  و گذاشت ها سینه  نوک  روی دست

 .نمیکنم  کارو این  بابایی،دیگه ببخشید_

 . زد صورتش   به محکمی سیلی

 .زیرش  زدی و  دادی قول بار هزار_

 . شد روون صورتش روی  هااشک سیل سیلی همون با

  ولی میداد ترکش روحی تنبیه   با  باید بیاره  کم نمیخواست

 . ریخت هم به  رو معادالتش تمام  جواهرنشان هایاشک

 : گقت و گذاشت دانیال زانوی روبروی  سرشو ریزی  هق  هق با

 ... میدمممم..قول...میشم...خوبی....پسر...دیگه ...بابایی_



  ها اشک  به  توجه بی کرد  صاف   انگیزشو وسوسه و  سفید بدن

  شده حتی بده فشار خواست تا کرد ها سینه  نپیل قفل انبردستو 

 .خورد سختی تکون و  زدفریادی یکم،اسو

  کنار و گرفت اغوش به سردشو بدن  و انداخت کناری  انبردستو 

 . کرد زدن حرف  به شروع گوشش

  بی من؟چرا  به  نداری میترسه؟اعتماد چرا من خوشگل پیشی_

  ایصدمه بهت میدونی  که عزیزم؟تو میترسی مورد

 نمیزنم،نمیدونی؟ 

 . اسو یمظلومانه های اشک از  بود شده خیس  راستش یشونه

 صدمه خودمممالک به  که من  دلم  عزیز  نکن پسرم؟گریهجونم_

 میترسی؟  هربار  چرا پس   نمیزنم

  هرکاری  و میکرد پرخون دلشو اسو  یمظلومانه های گریه

 . میشد ش هق هق شدت باعث

 . جونم به دردت نکن من؟گریه کوچولوی پیشی_

  و گردوندش  خونه دور و کرد بغل  رو اسو  نحیف جسم شد، بلند

  چندین  از  بعد بالخره که میزد حرف مانند زمزمه گوشش کنار

 . کرد آرومش دقیقه

 

  عشق  با  جدیدا که شد،اتاقکی ها  پله  زیر کوچک اتاقک وارد

 . میشد سپری  اونجا اوقاتشون بیشتر و شده ساخته



  کنارش  و  گذاشتش بود شده پهن  که ای قالیچه روی

  به  دستی و گذاشت پاهاش جلوی  رو گربه ،عروسکنشست

 .کشید سرش

 بیارم،باشه؟  شیر برات  تا  کن بازی  کوچولو  این با تو_

 . بست سرش پشت  رو در و  رفت بیرون اتاقک از

  ولی بود  دانیال و خود یعالقه  کرد،مورد نگاه  عروسک به کمی

 . اتاق  داخل های عروسک تا میخواست رو بغلش   بیشتر االن

 نداری؟   دوسش دلم؟چیشده؟دیگه جان_

  یکاسه دانیال ولی بغل معنی   به  کرد باز دستاشو و کرد اخمی

 . داد نشونش   رو شیر

 . بشی  قوی بخور عسلو  شیر  بیا بدو_

 . برگردوند رو و کرد اخم

 .ستهمز بد  ندارم دوسش نمیخوام_

 

 دانیال               
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 . میشه تنگ   مامان برای  دلم  وقتا بعضی_

 .کشید  اغوش   به  رو بهار  و زد تلخی لبخند

  نداشت دوسمون شاید میکنم فکر اوقات بعضی  بهار  میدونی_ 

 . شد بیخیالمون که

 :گفت و برگشت اریو  سمت به  هیجان  با

 . میزدیم حرف ازدواج فرهنگ سر  جیمین با امروز_

 . انداخت  باال  ابرویی

  مادر مشترک زندگی اول روز داریم رسم ما گفتم اره،من_

 کامل صبحونه  و کاچی  باید هرکی حاال یا  خواهر با  عروس

 . میشه چیزی  پایینی  باال یه فشارش بالخره  عروس  خونه ببریم 

 . برگردوند رو  و کشید خجالت بهار  یجمله اخر از  اریو

 . حتما میارم  توام  میکشی؟برا  خجالت چرا_

 . دیگه  نگو   بهار زشته_

 . کرد پایین باال  نفی معنی به سرشو

  خونه  بیاد داماد زود صبح   باید  عروسی روز حتی  گفتم بهش_

  عروس بعد و  ببوسه  رو عروس  پدرش و مادر دست بعد  عروس

 . بکنه  اینکارو هم

 گفتی؟  جیمین به  چرا اینارو اخه عزیزم_

 .گفت ریزی  نمیدونم و انداخت باال  ایشونه



 نمیدونی؟ _

  بهش؛اونا  گفتم  هم تعلبکی  و مرغ تخم  رسم میدونی،اون حاال_

 . ندارن   رسما ازین اصال

  هاریه به  رو یاسش  عطر و کشید فرفری موهای روی دست

 .فرستاد

  میکنن فرق دیگه شهر به شهری از  رسومات و رسم عزیزم_

 .فاصله کشور چندین  به  برسه چه حاال

 .شد بلند   اریو بغل از  و گفت ایشی

 میری؟  کجا_

 . دارم کار باهاش یونگ   پیش برم_

 . پرید باال راست ابروی  ناخوداگاه

 بری؟  چرا_

  رو  دردش همراه،مبادا و برادر  از  برگردوند رو و کرد اخمی

 . کنه  حس و  بدونه

 . بدونی  نباید  تو  که دارم حرفی دیگه،شاید میرم_

 

 . رفت بیرون اتاق  از و

  کار یونگ   با  بهار که شده کرد،چطور نگاه بسته   در به زده بهت

  به  اون گفتن از  بهار که باشه افتاده اتفاقی که هست داره؟امکانش 

 بکشه؟  خجالت یا و  بترسه  اریو؛



  بهار  که داره رفت،امکان فرو فکر تو هم باز و کرد اخمی

  کنار رو خجالت کردن،بهار زندگی باهم وقتی باشه؟از  مریض

  و  میگفت اریو   به  رو هاشماهیانه عادت زمان حتی و گذاشت

  بهار  که زمانی میاد بود،یادش ممکن چیز  ترین   منطقانه غیر   این

  ی گفته به  او  و بود  گفته رو  موضوع این  صمیمیش دوست به

  حتی و  ما ی خونه تو  که بود گفته  کردن  عوض رنگ کلی با  بهار

  بدونند خانه  در دخترک پدر یا و  برادر که  ننگه یک  خانوادمون

  بدنش در اتفاق  ترین عادی هفته در روز ده الی  هفت اون که

 . میشود ایجاد

 : گفت حرص با  بهار  میاد یادش حتی

  و  میگیریم سرون ختنه جشن پسرامون برای  وقتی_

  مشکی کیسه تو  رو گرفتیم دخترمون برای که نواربهداشتیی 

  ویا  تباه میگن  بهمون میشه ببینه،باعث  کسی مبادا که میزاریم

 .سومی جهان حتی

  بیدار   اون پای به  پا شبها بهار هرماه   های  کشیدن درد بابت چقدر

  چی؟شده االن و میگرفت اتیش  جگرش  هرناله با و میموند

 نامحرمی؟ هر از  تر نامحرم

  با رو  چیزی قراره خواهرش چون یونگ  به میکرد حسادت آره

 . نزاشته  برادرش  با  که بزاره  میون در اون

  خواهر ی رابطه کردن زندگی کره تو  که مدتی این طول در 

  به  رو و شده گسسته هم از  صمیمی، شدت اون  به  برادری

  یونگ   با  رو اوقاتش  بیشتر   اریو چون شاید. بود فروپاشی

 .... . شاید و  افتاد می اتفاق  این میگذروند



 : کرد زمزمه و کشید عسلی روی عکس قاب به دستی

 .جهان  یبامزه ترین  شیطون دارم دوست_
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 چی؟  یعنی_

 . بهار نداره  یعنی_

 . برگردوند رو و کرد اخمی

 نکنم؟  عمل  بفهمه،نمیشه  اریو نمیخوام من_

 . داد فرو ایکالفه نفس

 . حتی دیره االنم بهار  نه_

 مثال؟  میشه چی نکنم عمل اگه_

 .گرفت سفیدشو و استخونی دست مچ

  ازش چون نکنی عمل که میکنی فکر اگه  خوب دختر ببین_

 . نداریم  شوخیا این  از میترسی

 . شدن اویزون  سرخ هایلب

 . دیگه بگو خب_

 ! بشی مادر نمیتونی  نکنی عمل اگه_



  هم به  حتی داشت فجیح دردهای این   از هم ریخت،مادرش هم به

  بود  بهار االن  موقعیت شبیه  هم هاش ماهیانه عادت زمان  ریختن

 . نبود توموری  و  کیست هیچ ولی

  هیچیش سونو و  ازمایش  کلی با  ولی بود  اینطور هم مامان_

  و درد اینهمه  که ریخته هم به  هورمانام حتما میگفت نبود،بهم

 . دارم خونریزی

 کم کرد،نباید  حفظ رو خشکش  ی پوسته و  کشید عمیقی  نفس

 . بیاره

  درد نتیجه در و   میکنه رشد داره کیست بهار  ببین_

  اذیت اندازه  از  بیش  میشی عادت که هربار  بیشتر،میخوای 

  درحالی سانت   دوازده کیست  بشه؟االن تر  بزرگ   هربار بشی؟که

 . بیاد  در کیست  اون  باید  سانت ده تا  دو حالت در که

 . بافت و کرد جمع رو فرفری موهای حرص با

  اضافه باری   بشه،نمیخوام اذیت  این   از بیش   اریو نمیخوام اخه_

 . افکارش  و  او برای  بشم

  خود به و گذاشت بهار ی شونه روی داد،دست تکیه   مبل به

 . کرد نزدیکش 

 . نیست  نگرانی و  استرس برای  جان،جایی  دل عزیز_

 . کرد نگاه  مشکی یکشیده چشمان به  و کرد سربلند

  ماله شبیه هم جیمین  میگیره؟چشای ارامش چشمات از  اریو_

 .میزنه موج درونشون  احساسات توعه

 . کشید بو  و زد لبخندی  یونگ 



 .همش که  خودته عطر  میکشی؟بوی  بو چیو_

 .بهار   میرسه مشامم به دلدادگی بوی_

 . گزید لبی و  یونگ،زد ای  عضله شکم به مشتی

 . میاد بدم  ازش بازم  وگرنه  کرد گل شاعریم طبع فقط  خیر نه_

 :گفت و  کرد نازک چشمی پشت  شیطنت با

 . بیرون  میری باهاش  روزه چندین و نمیاد  خوشت اره؛ازش_

  و باشه  اینجا  اهل  یکی باید  خرید،بعدم میرم باهاش   خیر نه_

 . بیرون   برم  باهاش  که بشناسه

  و پیچید انگشتش  سه بین و گرفت رو  شبافته نصفه  موهای

 .کشید

 . زد نق  اعتراضانه  و گذاشت موهاش روی دست

 . میکنن  درد هاشون ریشه عوضی  نکش_

  روح دلدادگی این بین بهار،امیدوارم میگی چرت داری_

  ماه چندین  شکوندیش  کنی،بدجور ترمیم  رو جیمین  یشکسته

 . پیش 

 . برگردوند رو  و گفت ایشی

  اوردی سرش  که بالیایی  میگم بهار،جدی  نداره  گفتن ایش_

 . بودن  سنگین 

 : گفت لجباز  و تخص

 . نبودن   سنگین هیچم نه_

 



 خودتو؟  کن  ارضا من جلوی گفتم  بازی یه  سر بودم  نبود؟من_

 . زد یونگ شکم به  تری محکم مشت و  کشید عمیقی  نفس

 ! بالخره  داره صاحب اینا  عزیزم_

 . صاحبش خورده گه_

 . خنده زیر  زد پقی

 .دیگه خورده گه خب کوفت_
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 . داد تکیه  در به  و کرد بغل دستاشو

 داشت؟ چیکارت  بهار_

  سفید ،موهایکرد نگاهش  و برداشت  روبرو یپرونده از چشم

  اونهمه درمیان  سرخ بود،لبهای شده ریخته پیشونی و چشم روی

 . میزدن برق  سفیدی

 میاد؟ بهت خیلی  سفیدرنگ بودم گفته_

 کرد،کمی دستش به ایستاد،نگاهی  میز روبروی  و رفت جلو

 . انگار بود شده مرده خون

 میکنه؟  درد_



 . پرسید پوزخند  با

  از  که دردی داره لذت نیست،تازه  چیزی که دردا این عزیزم نه_

 .شده محول به  تو سمت

 . بود شده دوساعت  کرد،دقیقا ساعت به  نگاهی

 . بردارمشون بشین   مبل رو بیا _

 ! یهو میشه زحمتت درمیارم عزیزم،خودم نه_

 سمت به  سرش که محکم زد،اونقدر صورتش   به محکمی سیلی

 .شد مایل چپ

  هیچ  نه  میکنم تیمارت من شدی تنبیه وقتی بفهمی زدم اینو _

 . خودت دیگه،حتی خری

  استین  ایستاده همونطور خواست داد،اریو  عقب کمی رو  صندلی

  یه  تو  یونگ که  دربیاره هارو  گیره و  بزنه  باال  رو پیراهن 

 . نشوند  پاهاش   رو،روی اریو حرکت

 ! بهتره اینطوری_

  در هارو  گیره دونه  دونه و  کرد باز پیراهنو   نگفت،استین چیزی

 . میکنه  درد جاشون حتی که بود مشخص اورد،کامال

 . ها،میکشید گیره جای روی دستشو کف دورانی حالت به

 میکنی؟  بغلم_

  گردنش  دور دست او ولی  بود کرده بغلش اریو  بیشتر   اینکه با

 . گذاشت شسینه یقفسه رو،روی یونگ   سر و انداخت

 گرفتی؟ یاد چی_



 . زد  نرم و  سفید گردن روی  ایبوسه

 . نزنم  صدمه خودم به هرگز_

 . بودن  نرم کرد،چقدر نوازش رو مشکی موهای

 ! کنم؟  ارومت بتونم   تا  میدی  ؟اجازه بشم  ددیت میزاری_

 :کرد زمزمه گوشش کنار  و  زد گردنش روی  ایبوسه

 کنم؟  ارومت منم میزاری!ناز کوچولوی اره،ددی_

 . کرد بغلش  تر محکم

 . بغلم  تو کنم حست میخواد دلم_

 . کرد گوشش کنار فوتی و خندید

 . میاد کوچولو،قلقلکم  ددی نکن_

 

 . میاد خوابم_

  بلند صندلی روی  از  بود بغلش اریو   که همونطور و  زد لبخندی

 .شد

 . خستمه بخوابیم؟منم  یکم  بریم_

 

  روی بزارتش  باید که بفهمه  یونگ   تا  کرد تقال کمی و  گفت اینه

 . زمین

 . میکنم حس پریده  بدم،رنگت  مقوی یچیز  بهت  باید_

 . گفت ایباشه  و زد اریو  مهربونی   به  لبخندی



 

 . میکرد  استراحت  باید ها مدت بعد

  عکس قاب روی دست و  انداخت  میز روی  عکس به  نگاهی

 .کشید

 روز؟  یک شده کنم؟حتی تکیه  بهتمیتونم کوچولو ددی_

  کشیدن ناز حوصله  من چون باش خوبی بیبی میتونی،فقط اره_

 . ندارم  زیادیو

 . بخوره و  برداره رو  اون یونگ  تا کرد اشاره لیوان  به

  و میفرستاد  براشون هرسال  شعمه  که بود،ازونایی  البالو شربت  

 : میگفت

 . نمیرسه  ارومیه  هوای و اب به  هوایی  و خاک،اب  هیچ_

  مصنوعی کشور این تنقالت حتی  و غذاها میگفت،تمام هم درست

  دیار ولی نمینشستن   دل به  و میدادن  پالستیک بودن،مزه

 بود.  جاتطبیعی  از پر خودشون
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 بشی؟  بیدار   عزیزم؟میشه دانیال_

 . دید آیینه  جلوی ایستاده رو  آسو و کرد باز چشم

 ؟  دلم جان_

 . ببره یاد از رو کمر درد شد باعث دارش  خش و  گرفته صدای

 پیشی؟  شده چیزی دلم جان_

 .کرد بغض

 ! اخه میکنه درد کمر_

 چرا؟_

  گوشش تو  اشک اون چکید،صدای زمین  روی چشمش از اشکی

 . خورد زنگ

 . شمایی مقصر !خوابیدم زمین  رو شب..شب_

 . بود  برداشته  رو خونه کل پفت و  خور نبودا بد همچینم_

 . زد شیطونی لبخند و کرد مکثی

 . حشری توله  یه ُخر ُخر شایدم_

  بود  اورده ایتالیا  از  رو اون دانیار  که ایمجسمه و شد عصبانی

 . کوبید زمین روی  و رو،برداشت

  به  زودتر  دانیال ولی لرزیدن خود به  هردو بلندش صدای  از

 .شد بلند   تخت روی  از و اومد خودش



 کردی؟  غلطی چه_

  دانیال که بود  چیزایی از یکی مجسمه بود،اون  افتاده پته   تته به

 . داشت دوستش واقعا

 . کرد باز لب از  لب همزمان و  رفت عقب عقب

 ... من ..م...شید..خ..بب_

  خیلی ولی بود ارزشمند  کرد،براش  نگاه مجسمه های  تکه به

 . اسو از کمتر

  و  مواج دریایی به خالص  اتش   کرد،از تغییر نگاه رنگ ناگهان

 .شد تبدیل اروم

 .پیشی پیشم بیا   درار لباساتو _

 . دیده براش   خوابی شد،حتما نگران 

  روی  تمام ارامش  با  دانیال که داد تکون مخالفت ی نشانه  به سری

 .کرد نگاهش   منتظر و نشست تخت

  تنبیهت به  نری  اگه  برو میگفت یکی. بود جدل در قلب با مغز

  بیا شد اروم کن،وقتی  فرار میگفت  دیگه  میشه،یکی اضافه

 . پیشش

 . کرد مرتب و اورد  در شد،لباسهاشو برنده  اولی ولی

 . بشین   و دیوار به  بده  پیشی،تکیه شدم منصرف_

  و  سفید ت*آل دیدن  کرد،با باز پاهاشو  گفت دانیال که همونکاری

 . شد بیدار  شهوت متوسطش



  و بزنی دست مصرفت بی یر *ک  اون به میدم اجازه خب،بهت_

 . الیش*بم

  رو خودشون که شهوتی و  مازو دانیال،ولی  از میکشید خجالت

  کشیدن،که فریاد عقل سر بر  میکوبیدن ها سلول و  دیوار و  در به

 . نزاره  مبادا نکن   مخالفت بده انجام

 . گذاشت التش روی و کرد خیس دهنش اب  با دستشو

 

  خجالت میشد باعث  نگاه این   و میکرد نگاهش پوزخند  با

  اهل!چرا دانیال ولی بود نیوفتاده تالفی فکر  به بکشه،هرگز

 . زیاد تنبیه  بود،اهل تالفی

  و  بترسه   شده باعث این  و  داشت تنبیهی  بدی واکنش  هر برای

 . نباشه خودش دست

 . نمیشد  تحریک  ولی بود  کرده زایل رو عقل شهوت

 ! ارباب،نمیشه_

 . کن کوچولو،تالش میشه_

  عصبانی که داشت حق هم  بود،اون  شده جمع چشماش تو اشک

  تنبیه وقیحانه اینطوری باید آنی عصبانیت  یه  بخاطر بشه،چرا

 ! بشه؟

  دانیال به کرد،کمی جمع پاهاشو  و برداشت التش  روی از دست

 . شکست بغضش   یهو بعد و  کرد نگاه
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  بغل رو کوچولوش  پیشی  و زد چمپاتمه کنارش شد بلند

 . میزد  حرف گوشش کنار و میکشید کمرش روی کرد،دست

 چرا؟  میکنی  گریه من پسرم،کوچولویدلم جان  _

 :گفت و  زد نق  ای شده محار هق  هق با

 . میکنین  اذیتم  که ...االنم...خوابوندینم،االنم زمین رو شب_

 . کرد بلندش و  زد لختش یشونه روی  ای بوسه

 بگیریم؟  دوش  بریم_

 . پیچید  دانیال گردن دور دستاش و گفت اوهومی

 

 . گذاشت اون داخل رو  اسو و کرد باز  رو  آب شیر

 .دارم کارت دربیارم، لباسامو منم تا  نکن   شیطونی_

 . شد ایجاد بدنش   تو  خفیفی لرز

 دارین؟  چیکارم_

 . برگردوند  رو و  زد لبخندی

 .خوب خوب کارای_

 . بست چشماشو و داد  تکیه وان  ی دیواره به

  زمین  روی اب از کمی و شد وان  وارد دانیال که نشد دقیقه چند

 . شد پخش

 داری؟  درد کمر خیلی_



 . گذروند نظر  از  رو  صورت اجزای  و کرد باز چشم

 . یکمه  فقط نه_

 : گفت و انداخت  باال  ابرویی

 . بزارشون  وان  های کناره و کن باز   پاهاتو_

  به  دانیال با  حقیقی لذت و میزد،شهوت نفس   نفس نشده هیچی

 . پیوست می وقوع

 . کرد نگاه  دانیال حرکات به  و کرد باز  پاهاشو

  نوازشش انگشت با  دورانی و گذاشت سوراخش روی دست

 . بود کرده زایل رو عقلش  شهوت کوچیک لمس  این با کرد،حتی

 . دید خودشو رنگ آبی اومد،مسواک باال که دانیال راست دست

 . نداد  بهش رو  اجازه این دانیال که کنه جمع پاهاشو خواست

  پا  بعدش  که نمیکنم  تضمین بخورن  تکون   سانت یه  حتی اگه_

 . باشی داشته

  و  کرد اسو به  رو و زد  مسواک به  رو  دندون خمیر از کمی

 :گفت

 چیه؟ کنم،نظرت تمیز  ونتوک میخوام_

 وارد رو مشست دندوناشو باهاش که مسواکی نمیخواست

  رو این  از  فراتر چیزی دانیال شیطون  نگاه   ولی کنه سوراخش

 . میگفت

  بود گذاشته  وان کنار که سرنگی و  داد اسو دست به  رو مسواک

 . داد نشونش آسو  به  و برداشت رو



 ... میشی،البته تمیز  این  با_

 .کرد اسو سوراخ وارد روسرنگ سر و کرد مکث کمی

 . نمیبری رنج  احتمالی  یبوست  از ولی میشی اذیت کمی_

 .کرد باز   رو اب شیر  دوباره و کرد خالی رو  وان اب

  ولی  بود  سنگین اینکه  بود،با شده اویزون سوراخش  از سرنگ

 . افتادنمی  وان توی
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 نه ..میک یت..اذ_

 . بود  گرفته لرز  و میترسید

 

 : گفت و گذاشت اششونه رو دست

 ! کوچولوعه تنبیه  یه  عزیزم  نترس _

 . بست رو اب  شیر که بود شده پر  وان  نصف   تا

 

 .کرد تزریق  اسو های ناله  و آه  با  اولوسرنگ

 

 ! کنی ناله نتونی  تا کنم پر  حلقتو  نکن  کاری_

 

 .کرد  وارد فشار گلوش به  و بست دهنشو



  بده فشار میخواست بود،دلش  جوشیدن درحال تنه  پایین تو  چیزی

 . میترسید دانیال از ولی  بشه  خالی تا

 ! میشه باب.. ار_

 

 . کرد نگاهش  و کشید کار از دست

 !نمیشه  تمیز  ونتک  که یدونه چی؟با_

 

  به  شروع اسو  پاهای  که زمانی کرد روده،تزریق به  سرنگ شش

 . هفتم،کشید سرنگ کردن پر  از دست کرد لرزش

 

  زیر  تا  سینه  قفسه و کرد بغلش  پشت از  و نشست وان داخل

 . داد ماساژ دورانی  رو شکمش

 

 . بود اومده جلو بودن  پر  شدت از ای عضله و تخت شکم

 شکمت؟  میکنه درد_

 

 . اومد در گلوش داخل از اوهومی

  من اینکه  قبل اگه حالت به  وای  ولی باال  میگیرم  پاهاتو_

 کنی،فهمیدی؟  خالی بگم،خودتو

  باال  و  انداخت زانوهاش  زیر  دست کرد،دانیال زمزمه چشمی

 .کشیدشون



 . ریخت سوراخش از قطره چند  ولی داره نگه خودشو میخواست

 

  ای  بوسه  و شد خم دانیال اینکا تا  بود  صورت  همین به  دقیقه پنج 

 : گفت زدن میک از  قبل و زد  اسو گردن به

 . کن خالی خودتو_

 

  و میخورد وان  روبرویی دیوار به فشار با کرد،اب شل خودشو

 .میشد سرازیر  سفید های  کاشی روی از
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 . کرد نگاهداشت حضور  اون  در که اتاقی به  و  نشست تخت روی

 .بیمارستان  خصوصی   اتاق   یک  تا  بود  ستاره پنج های  هتل شبیه

؟_  بد 

 . کرد سکوت و  گفت اینه

 چرا؟ ساکتی_

  شده جذاب زیادی پزشکی روپوش با   که جیمین به  و کرد سربلند

 . کرد نگاه بود

 . میکنم تنهایی احساس میخوام،بدجور مامانمو االن_



  شربت حاوی   بطری  اتاق کوچیک یخچال  از و اومد جلو قدم چند

 . داد بهار  یکشیده و سفید دستای به  و  اورد رو،در بیدمشک

 

 . افتاده بخور،فشارت بیا _

  مادربزرگش  برای  یونگ همراه کرد،مادرش نگاه بطری  به کمی

  بیدمشک های شربت  از کمی سال سه بعد االن  و بود فرستاده

 . میکرد مزه مادرش

 ! فرستاده مامانم شربتو  این_

 میدونی؟  کجا از_

 . کرد نگاهش و  کرد بلند سر

 . میومد کاش شدهتنگ براش   میده،دلم اونو بوی_

 . میاد روز یه_

ی؟نیاز_  . نیست و  بهش  دارم ک 

 .خورد بیدمشک  از کمی و زد  غمگینی لبخند

  جدامون فتنه یه  فقط ولی بودیم  خوبی و خوشحال خانواده ما_

 .کرد

 

  عالمت به و گذاشت  بهار  الغر  رون روی سفیدشو دست

 . فشرد کمی همدردی

 .دوخت چشم جیمین غمگین نگاه  به  و  اورد سرباال

 . کنه بغلم  یکی  میخواد کنی؟دلم بغلم میشه_



 . کشید اغوش   به نحیفشو جسم  و زدن،برگشت حرف بدون  جیمین

  وقتی حتی نداشتم احساسو  این بمیرم،هرگز  قراره میکنم حس_

 . کردن عمل قلبمو که

 : گفت و زد فرفری موهای روی  ایبوسه  قصدی هیچ  بدون

  از بعد درد کمی بشه چیزیت نیست قرار ستساده عملیک_

  مثل بمون  و باش  میشه،قوی حل زود که داشت خواهی عمل

 .همیشه

 کلی که کسی دراز،همون زبون  و شیطون  بهار   نمیکرد فکرشم

 .باشه شده جمع اغوشش تو  مظلومانه االن کرد تحقیرش

 . میکشید دست کمرش روی  دورانی حالت به

  مطمئن میرن بین از  بدیا همشون میشه،میگذره خوب چی همه_

 . باش

  روی  بیدمشک  کرد،لیوان نگاهی چشمی زیر پاش  شدن خیس با

  نفس شد باعث گرمش و مطبوع بود،بوی  ریخته تخت ملحفه و  پا

 . بزاره  هم روی چشماشو و بکشه عمیقی

 . باش اروم ریخته،فقط پام  رو نخور،بیدمشک  تکون_

 . اومد در جیمین  بغل از  بهار  که گذشته سکوت در دقیقه چند

  حرف  دوماه این تو  که خوبه چه میکنم  فکر چیه؟دارم میدونی_

 .دادم یادت  حسابیو درست زدن

  و  اورد جلو کمی و کرد مرتب رو اشفته موهای و خندید

 . بوسیدشون

 . باش قوی ازت  میکنم خواهش ممنونم،بهار_



  رو  و گفت ایشی.بود برگشته  خود شیطون و ظاهری یپوسته به

 . برگردوند
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 . بیام بیمارستان  برم من_

 کن  صبر_

 .کرد نگاهش  موشکافانه و  ایستاد یونگ جلوی

 جانم؟_

 گردش؟  رفته  جیمین با بهار  که نگفتی مگه_

  اریو   و شیفت   امروز جیمین  اینکه  اوردن یاد  به با   و گفت ایاره

 . کوبید پیشونیش روی دستشو مطلع ،کف قضیه  این  از هم

 وای_

 .... میگه که هست المثلی  ضرب  گفتی؟یه چیشد؟دروغ_

  به  یونگ بازوی رو،روی شکشیده انگشتای و کرد مکثی

 .اورد در حرکت

 * اولماز یاالنچینین،حافظسی_

 . جیمین   پیش   نگیر،بهار سخت اریو_

 . دارم درار،کار پیرهنتو  ولی اوکی_



  بهترین  ولی هیجان،نمیدونست یا   بود ترس  لرزید،از   بدنش

 .باشه  داشته میتونست که بود احساسی

 .گذاشت تخت روی و اورد  در رنگشو سفید پیراهن 

 بشن؟  خوشگل مصرفت بی های سینه  نوک اون یکم چطوره_

 .کرد  نگاهش   منتظر و زد ذوقی پر  لبخند

 . اورد در رو  بود  زده موهاش به  که هایی گیره

 ازینا؟  بازم_

  رو مشکیا  این  دارم؟امروز مو گیره  کلی نمیدونی تو  عزیزم_

 . ان  تو  ماله  دیگه چهارساعت تا االن از  البته زدم،که

  روی دستی  و زد ها سینه  نپیل  روی  مالیمت با  رو گیره دو هر

 . کشید صورتی اندام

 .شدن خوشگل_

 . کرد یونگ  سفید پیراهم  به  ایاشاره  و شد بلند تخت  روی از

 . بپوشش_

  که یونگی  به  آینه  از و برمیگرده که بره  بیرون  اتاق از خواست

 .کرد نگاه بود  هاش دکمه بستن درحال

 . نکنی حتما،ضعف برو  و بخور  توصبحونه_

 .شد بلند  جاش  از و  گفت لبی زیر چشمی

  نشات صورتی  های نپیل  از بخشی لذت درد و داشت ذوق

 .میگرفت

 .من جذاب کوچولوی ددی_



  جیمین،کمی یشماره دیدن و گوشیش  زنگ صدای  شنیدن با

 . شد نگران 

 . داد جواب و گذاشت رنگ  سبز  ایکن روی دست

 ... جا_

 بیای؟  کشت،میشه رو  من بهار_

  رو گوشی شد باعث جیمین  خراش   گوش داد  و بهار  جیغ صدای

 . کنه دور گوشش از کمی

  رو گوشی اخر در و کرد  گوش داداشون  و جیغ به  ثانیه  چند و

 .کرد قطع

 . بود  گشنم من بهتون  لعنت_

  و  اتاق از  سرعت به  تخت روی از  گوشیش و سوییچ  برداشتن  با

 . رفت بیرون خونه  از بعد
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 . سریع بیمارستان،فقط  برو_

 . افتاد  راه به  و گفت چشمی راننده

  مین  پانزده فقط ساعت چهار  از  اینکه  با  میکرد اذیتش  هانپیل درد

 . بود گذشته

 . شد پرت  نپیالش سوزش  از حواسش  گوشیشزنگ صدای  با

  تو  و االن هم اون  بود ششد،عمه گرد چشماش شماره دیدن  با

 بزنه؟   زنگ  که افتاده یادش  چطور  وضعیت این

 . جان عمه سالم_

 . بزنه  لبخند شد باعث   مهربونش و گرم صدای

 . نمیگیریا   خبر؟خبر پسرم،خوبی؟چه سالم_

 . زیاده مشغله و عمه،کار مشرمنده _

  همیشه برادرش  زن با   مشکلش بود،عالرغم  اخالق خوش

 ... فرزندش دو برای ولی میپرسید، رو احوالشون

  اوضاع و  گرونی وضع این  چطورن؟با عمه؟همسرتون  خوبین_

 ... نابسامان 

  حتما تلفنشو،گفتم  نداد جواب مامان به  زدمعزیزم،زنگ خوبیم_

 . خوابه

 . بود  مطالعه اتاق تو  کنم فکر_

 میکنی؟ میاد،رانندگی ماشین  صدای_



 .کرد نگاه   بیرون به  و  زد لبخندی

 ... مشک بهار  انگار بیمارستان  میرسونه منو نه،راننده_

  بی اینهمه بود؛چطور شده گرد گذاشت،چشمها دهنش روی دست

 . بود بزرگی  عیب زدن حرف  فکر بود؟بدون شده مالحظه

 چی؟ ی؟بهار ..چ_

 خود به  تا  کشید عمیقی  بود،نفس شده شعمه  زدگی   هول متوجه

 . بشه مسلط

 ... فق عمه هیچی_

 . کشید جیغ و پرید حرفش بین 

 یونگ؟  چشه بهار گفتم_

  میشد بد حالش  اگه  و بود تنها شکشید،میترسید؛عمه عمیقی  نفس

 چی؟

 . کرد دعوتش ارامش  به

  بیمارستان،منم  رفتن پدربزرگ دکتر   جیمین  جان،با  عمه هیچی_

  اتیش  داره بهار  انگار که برم گفت زدزنگ جیمین برم  نبود قرار

 . میسوزونه

 . شد راحت خیالش  شنید  گوشی پشت از  که راحتی نفس

 . عمه شدم عمر نصف _

 : گفت و زد تلخی  لبخندی

  بیادکره،به   اینکه قبل بود مهم براتون  و  داشتین دوستش اگه_

 . میرفتین دیدنش



 ... من  یونگ_

 . پرید حرفش وسط

  جنایت قبل قصاص شما ولی بودن  شما بچهای دوتا  اون_

 . کنم قطع باید رسیدم کردین،من

  احتماال و میشه دعواشون ،میدونستکرد قطع رو  تلفن و

  حرف  میرسه،پس معمول حد از  تر باال  شعمه فشارخون

 . نیست کنارش کسی که  وقتی زد نباید  ایاضافه

 . گفت راننده به  ممنونی در بستن از شد،قبل پیاده  ماشین از

  وضع از رو افراد بود،هرگز  عام زبانزد  یونگ متانت  و ادب

  کلی بود شده باعث   این  و  نمیکرد  قضاوت پوشش  یا  و مالی

  و دوستان  محفل در و بیمارستان در چه  باشه داشته طرفدار

 .کودکی آن از حتی  داشت زیادی اشنایان،خاطرخواهان
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 . نمیپوشم_

 . کرد اخم و  کوبید زمین روی  پاشو

 . نیست  زمین،خوب نکوب_

  در  جیمین برای  زبونی و کوبید زمین  روی پاشو محکم دوباره

 .اومد



 دیدی؟  نشد هیچیم_

  شکمش  زیر شدیدی درد که  برداره قدم جیمین سمت به خواست

 . پیچید

 . گفت آخی و  گذاشت شکمش زیر دست و شد خم

 . گذاشتش تخت روی  و  کرد بغلش  سرعت به  جیمین

 . یانه بیوفتی خونریزی  به  که بکنی   یکاری  میتونی ببینم_

 .کرد فرو  جیمین ییقه تو  سرشو و گفت ایشی

 کنم؟  عوض  شلوارمو برم حداقل تا  میکنی  ولم_

 . کشید کنار و  اومد خودش به

 . ادب بی_

  رو بود  بیمارستان  کمد تو همیشه که شلواری و گفت ای  باشه

 . شد اتاق  سرویس وارد و برداشت

  خوبه؟مگه بهار  با میکرد،چرا نگاه خودش قیافه به  اینه  تو

  تمام!چیشد؟  کنه؟پس تالفی که بود  نداده قول خودش به  اونروز

 نداره؟   وجود االن بودچرا کرده لونه  قلبش  تو  همونروز  که نفرتی

 .اورد  در شلوارشو و داد تکون  سری

 .شد باز   ناگهان در که بپوشه رو  تمیز و جدید شلوار میخواست

  مشکوک که  بهاری به  و شد خشک جیمین دست تو  شلوار

 . شد میکرد،خیره نگاهش

  منتظرت اون باید هم  بگیری همش؟زن  میدی طول چرا_

 ... اگ!باشه؟



 . بمونه قاصر جمله یادامه گفتن  از  شد باعث زدن کف  صدای

 اینا؟   و یعنی؟خونه نبود شما،جا افتادین   راه نه_

 مزخرفی لبخند با کرد،یونگ  نگاه  سرش پشت  به  و برگشت بهار

 . میکرد نگاهش و  ایستاده

 چیه؟ کوفت،منظورت_

 . زد دراری حرص  لبخند  و انداخت  باال  ای شونه

 .میزنمتا،کوفت_

  صورت متوجه   میخندید،هیچکدوم یونگ و میخورد حرص بهار

 . نبودن   جیمین خجالت   از سرخ

  به  و گرفت بهارو  بود،بازوی گرفته رو  شخنده جلوی یونگ 

 . کشید اتاق داخل

 خوردی؟فشار بیدمشک  من برا  کنم  وصل بریم،سرمتو بیا _

 خوردی؟ بیدمشک که بود  باال خیلی خونت

  اورد در یونگ   قدرتمند و بزرگ  دستای از  بازوشو  و گفت ایشی

 .  نشست تخت  روی و

 : گفت دستوری لحنی  با  و زد  باال لباسشو استین 

 . بره  بزن  بیا _

  سینه  به محکمی مشت بهار که خنده زیر  زد پقی یونگ 

 . چپش،زد

 . پرید   رنگش و رفت عقب قدم چندین  و شد قطع یونگ  صدای
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 .گذاشت مشت جای روی دست و نشست زمین  روی

  چه شام و  صبحانه خوردن فهمید تازه  و میرفت سیاهی چشماش

 . میده بدن  به قوتی

 

  طول ثانیه یک حتی کرد،درسته نگاه   مشتش به  تعجب با  بهار

  وجود سفتی چیز  یونگ  یسینه نپیل روی  دقیقا ولی  نکشید

 نه؟  داشت،مگه

  سوق یونگ  سمت به مشتش  از  نگاهشو  و داد تکون  سری

  میرسید نظر  به  همیشه از  تر  پریده رنگ  که سفیدی داد،پوست

 .میداد جسمی ضعف از  نشانه

 

 ! جیمینننن_

 . دویدیونگ  سمت به و

 . اومد بیرون  سرویس از  تعجب  با  جیمین که نکشید  ثانیه به

 چیشده؟_

 .خب چشه ببین  بیا _

  گذاشتیونگ دست   روی دست که زمانی  داشت،و استرس

 . شد بیشتر استرسش



  به  رو  بیحال بدن  و شده بسته  مشکی کرد،چشمهای نگاهش  تا

  به  و گرفت بازوشو سرعت به  و  دوید جیمین که میرفت زمین

 . کشید خود سمت

 

 . بزن  تختو  باالی زنگ برو_

 .گفت ای نمیشه  و انداخت  باال  ای شونه

  داری که الزمه واقعا نیست  خوب حالشعزیزم،یونگ بهار_

 میکنی؟  لجبازی

 . شد بلند  و گفت ایشی

 . نمیرم  دیگه  که علی  والی دادما،به گوش حرفت به  همش یبار _

  سردی ولی بود  ضعیف گذاشت،کمی نبضش و گردن روی دست

 . میترسوندش بدن  یاندازه  از بیش 

 .... شهر؟پس  از خارج برن  مدت یه  اینا  بود  قرار مگهببینم_

 .شد  اتاق  وارد اریو  و  شد باز  ناگهان در

  هم وجیمین میبافت،ایستاد موهاشو که همونطور اتاق  وسط بهار

  نگاه   اریو به شده، خشکیونگ دست   نبض روی  انگشت

 . میکردن

  که عشقی پی  .نبود همراه و دوست  خواهر، پی ولی،نگاهش  اریو

 . بود شده حال بی  و کرده درد،ضعف  و گشنگی شدت از

 ریا؟ ...آ_
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 آب_

 .گفت ای  چه من  به  و انداخت  باال  ای شونه

 . میخوام عزیزم،آب دانیال_

 . تره نزدیک   تو به  اشپزخونه کنیم حسابهم  هرچقدر_

  به چیز همه گذاشت،جدیدا دانیال  ی شونه روی سر و خندید اسو

  تن   بابت میکرد شکر رو خدا چقدر و میگذشت ارومی و سادگی

 . دانیال سالم   روح و

 

  دانیال فرسای طاقت و یهویی بود،دردهای سختی روزهای چقدر

 . میرسه نظر   به دور چقدر و

 .نیاوردی  اب برام دیگه،تنبلی نمیخورم_

 . خندید و زد  موهاش روی  ای بوسه

 . صاحبشون براق،مثل و مشکی تارهای   بود لطیف  و نرم چقدر

 

 کنیم؟  چیکار رو بعد هفته_

  کرد،هفته نگاه  رو دانیال سوالی و  گرد چشمانی با  و کرد سربلند

 افتاد؟  خواهد اتفاقی بعد

 . پرسید  رو بود ذهنش تو که سوالی



  مناسبت هرگز که رو داشتنی دوست خنگ   کرد،موجود   بغل

 . نمیسپرد خاطر  به هارو

 

 .یلداست  شب شنبه سه بعد هفته  عزیزم_

  یلدا،اون شب قبل رفت،سال فرو فکر به  و کرد زمزمه اهانی

 خورده رو قوی مشروب شات چندین دوستش اصرار   به که شبی

  بود چیده دانیال که ایساده   و زیبا  رسید،میز خونه به بود؛مست

  درک رو  نشستن هم کنار بر  مبنی  دانیال دید؛اصرارهای  رو

 . بیشتر   بود نمیکرد،گیج 

 

  خورد دانیال صورت  تو رنگ سرخ تنگ   بحث کمی بعد اخر در

 . کردن خودنمایی سفید هاس  پارکت روی  هاش تکه  و شد

  کردن   پرت بود،با  کرده باز  چشم تازه  اسو شیطانی   روح ولی

  کمربند   ضربه چندین و تنگ های  تکه  روی دانیال بیحال   جسم  

  دوبرابرش  مراتب به  که ای جثه  و قوی دانیال   تونست اصل چرم

 . دربیاره زانو به  رو بود

  ماشین  سوار چطور  و پایین  اوردش   ها پله از  چطور نیست  یادش

 بدن  اون کرد

  مادر یخونه در  جلوی رو بیحال  جسم که یادشه  رو،ولی سنگین 

  و  بود  دیگه های شب از سردتر  که کرد،شبی پرت برادرش  و

 . مینشستن  دانیال یدیده درد تن    روی ارومی  به  برف  های دونه



  و بود  سرخی به رو  بیشتر که  سفید پیراهن   اشجامه تنها   که تنی

 برگشت،روی  خونه به  و کرد ولش حال این با  پاره،ولی  شلوار

  خودش دور ضخیم  ملحفه پیپوندن با  کشید دراز  نرم و گرم تخت

 .. رفت خواب به

 

  بغلش  تر کرد،سفت حس هم  دانیال رو  لرزش این و  لرزید  بدنش

 .فشرد خود به و کرد

  یادگار به  زخم جای یه فقط روزا  اون  نکن،از   فکر بهش_

  یادت سرد باد  هر بعد تیرکشیدنش  هربار با که مونده؛زخمی

 .میوفتم

  چقدر و داده عذاب  رو دلبرکش بوده؛چقدر بد کرد،چقدر بغض

 .کرده تحملش  او متقابال

 ... نمیدونم ..من...ببخشید،من_

 . ترکید  شکل بدترین  به بغض  ولی بده ادامه میخواست
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 .گرفت بر در  سرشو و نشستیونگ کنار

 چیشده؟_

 . نشد  اریو  سوال   پرستار،متوجه   دیدن  با جیمین



  با جیمین  و  بخوابوننش،اریو  مبل روی باید  اینکه  گفتن با  پرستار

 . گذاشتن مبل روی رو یونگ همدیگه کمک

  بود  چسبیده رویونگ بازوی  سفت که اریویی به  رو  پرستار

  زیادی  حجم با  االن و نبود ایکره زبان  متوجه   زیاد. گفت چیزی

 . نمیشد  متوجه کال استرس  از

 گفت؟ چی_

 : گفت خنده با  بهار

 .اح نگرانشی،مرسی فهمیدیم بیرون  بیا   حلقش از گفت_

  پرستار که سنجی فشار دستگاه و خورد شوخنده زور به  جیمین

  به   رو کنه  بررسی  رو یونگ خون فشار میزان  تا   بود داده بهش

 . شد مشغول و گرفتدست 

 

  استرسش بوده؛حجم بهونه فقط نخورده،مشت هیچی احتماال_

 .میده  نشون  واکنش بدنش شده زیاد جدیدا

 : غرید حرص با  و کرد زمزمه ایشی بهار

 این؟   یا  مریضم من_

  و گذاشت دهنش روی دستشو برگشت  اریو سمت به  نگاهش  تا

 . کشید توگلویی جیغ

 .شد نزدیک بهار  به  و رفت جلو قدم چندین

 . بهار  کن تکرار   دیگه یبار _



  منفی  ینشانه به  سری بود   دهنش روی  دستش که همونطور

 . داد تکون 

  تو  عصبانیت و کرد،خشم نگاهش   و ایستاد بهار  جلوی دقیق

 .ترسید  نشه که نبود چیزی  رنگی چشمای

می ...غلطی ...چه...اینجا... تو ...میپرسم...دیگه...یکبار ...بهار_

 کنی؟

  رو  لحنش تو خفته خشمی ولی میپرسید اروم  و کلمه به کلمه

 .فهمید میشد

  بغل  خواستار داشت گلو تو   که بغضی  با  و اورد  پایین دستشو

 .شد

 ! بغلللل_

  تکون   بیا ی نشانه  به کرد،سری باز دستاشو و  کشید عمیقی  نفس

 .داد

  اغوش نمیتونست هرگز ولی  میکنه خرش داره میدونست

  خود حق رو  اغوش این  بهار  و  بگیره بهار  از  رو ش برادرانه

 .میدونست

  به  چسبید سفت و بود،محکم  واکنش این منتظر  انگار بهار

  دست از نباید که جهانه دارایی ترین  قیمتی برادرش،انگار

 . بود زندگیش دلیل تنها اریو   بود هم بده،اینطور 

  به  شروع اروم و کرد فرو اریو  نرم  و سفید  گردن توی سرشو

 . کرد زدن حرف

 ... و  بشی نگراننمیخواستم  من..من ببشید داداشی_



 . حرفش وسط پرید

 بودم؟  غریبه   من  ولی میدونستن یونگ  و جیمین_

  گوشتی و  بود پوست گرفت،همش اریو پهلوی  از نیشگونی  بهار

 میکرد،نمیکرد؟  خنک  که دلشو ولی نداشت

 : گفت دراری حرص لحن  با

 . میدونه  هم مادربزرگ_

 . خندید و کرد دور خود از  بهارو  ولی االن بخنده،نه  نمیخواست

 . رازدارتم که مرسی_

  و  کشید جیغی بودن،بهار  اتاق تو  که نفری   سه به  توجه بی

 . زد چنگ  رو بلوری موهای

  و الغر  پهلوهای دور دست و رفت سمتشون  به  سریع جیمین

 . کنه دورش تا  بود تالش  در  و پیچید استخونی

  ینتیجه  کنه دور  اریو از رو بهار  میکرد سعی جیمین هرچقدر

  اصال تحرک  اینهمه که  میگفت بهش  سر یک و میداد  عکس

 . نمیداد  اهمیت ولی  بهار  نیست  خوب براش

  کنار  رو  بهار سرعت  به شد؛جیمین خشک الغر  جسم ناگهان 

 .گذاشت تخت  روی و کشید

  به قسمت اون بود شده گذاشت،داغ شکمش روی دست 

  نه،فقط  که میکرد التماس مسیح خدای  به دلش  تو  فقط و خصوص

 . نه  خونریزی

 . برد پی  ماجرا عمق  به شد،تازه بلند که بهار  ریز  های هق هق



 :کرد  زمزمه لب زیر  و  کشید عمیقی  نفس

 . ساز دردسر کوچولوی موش_
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 . باش،اروم اروم_

  با  بود،سری  شده پخش ملحفه روی که  خونی دیدن با  پرستار

 .زد کنار  رو  جیمین و داد تکون   تاسف

 . افتاده بد اتفاق کافی اندازه به  کنار برید دکتر_

 . کشید عقب و کرد اخمی

 .برسن  هیون دکتر تا  بیرون  برید بهتره_

 

  اونها  به  توجه نمیشد،بی  پرستار  حرف متوجه  اصال  که اریو

 .گرفت دستشو و نشست  یونگ کنار

 خوبی؟_

 . کرد نگاهش  و سربرگردوند کرد، باز چشماشو

 . کن کمکم یکم  فقط بریم عزیزم،پاشو خوبم_

  نمیتونست دیگه  ولی داشت گرفت،توان  رو اریو دست و  شد بلند

  وجود انگار  ها نپیل تو  خون کنه،جریان  تحمل هارو  گیره اون

 .نداشت



 . فقط اتاقم بریم_

 

 .شد شروع بهار   های رفتن،ناله اریو و یونگ   تا

 بیرون؟   بفرمایید نگفتم  مگه کیم جناب_

 . بشه خارج اتاق از تا  کرد گرد عقب  و داد تکون  سری

  احتماال  گفت که شنید رو  بهار  دکتر  صدای  اخر یلحظه ولی

 . باشه  نظر تحت فردا تا   باید  و سطحیه  خونریزی

 

  میکرد حس نشست،چرا بیمارستان  راهروی توی  صندلی روی

 .مهم و  ارزشمند چیز یه! مونده؟ جا اتاق  توی اون  از  یچیزی

  و بود کامل چیز گشت،همه رو  پزشکی روپوش  و شلوار جیب

 میداد؟  ازارش حس این چرا بود،پس   نمونده جا چیزی  هیچ

  کافی اندازه کرد،به لش  صندلی  روی و  کشید عمیقی  نفس

  های نقشه اون  شدن آب  بر نقشه  و دیشب از  بودن کشیده استرس

 .بود کرده خورد رو اعصابش شده ریزی برنامه

 چطور خواهرداشت کرد،اگه درک  و پذیرفت  راحت چقدر آریو

  اریو که همینقدر داشت برادر  اگه مسئله؟یا این با میکرد برخورد

 ! میبود؟  جیمین پشت هم هست،او بهار پشت  

 رفتارمیکرد؟سنگدل اینگونه  بهار مادر بود،مثل  زنده مادرش اگه

 ! رحم؟ بی و

 !میبود؟  تفاوت  بی هم چی؟اون  پدرش



  و برخورد خوش  خیلی اجتماعیشون سطح خالف   شنه،خانواده

  حلش  باهم و هم کنار  ها سختی تمام  در بودند؛همیشه مهربون

 . میکردن

 غریبن؟   و عجیب  خانواده این فقط یا  سنگدلن  همشون ها ایرانی _

  هم رسوماتشون خانواده داد،این تکون سری و کرد جمع لبهاشو

  یریشه مجالت و ها  سایت تو که  بود ها بود؛مدت عجیب

 . نمیشد  عایدش  هیچی ولی میجست رو رسوماتشون

 . اصال نیستن  ایرانی شاید_

  بانو الهام که اورد یاد بست،به چشم و داد تکون   سری هم باز

  دسته دو به  ها مسلمان میگفت میگفت،اون چیزهایی چه قبال

  قشر   از  خانواده این  که بود گفته  و  شیعه و میشوند؛سنی  تقسیم

 . هستند شیعه

 . فشرد  هارو شقیقه و رسوند سر به دستاشو

  درباره میگفت چی بانو الهام  که بیار یادت  خنگ،به جیمین_

 . ها شیعه

 . نرسید  ذهنش به  فکر،چیزی دقیقه  چندین بعد

  زمزمه حرص با و کوبید  راستش شقیقه  به  رو ش اشاره انگشت

 :کرد

 . نمونده یادم ساده یجمله خنگ،یه میگه  بهم  که داره حق بهار_
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 . کن  نگاه  رو بچه  اون دانیال_

  کمی سن که کرد،کودکی نگاه  بود کرده اشاره اسو  که سمتی به

  و  مامان دست که اموخته جدیدا انگار  رو رفتن  راه ولی داشت

 .برمیداشت قدم ذوق با و  بود گرفته باباشو 

 .خوشگله چه_

  و  شچونه زیر بندازه دست حرص با  شد باعث  دانیال لبخند

 .خودش سمت به  برگردونه سرشو

 کردی؟  من،حسودی حسودک دلم جان_

  درست حدیثه که مرغی  ساندویچ به  گازی و کرد اخمی آسو

 . بود،زد دستش  وتو بود کرده

 . داد جواب پر دهن با

 .. بود.. ت..زش...خیر نه_

 . گذاشت اسو جلوی رو  ابش لیوان  و کرد اخمی دانیال

  قورتش تا  میخوری یچیزی داری  وقتی گفتم بار  بخور،هزار_

 . نزن،زشته   حرف ندادی

 .خورد رو  اب از  کمی و داد تکون  سری

 . دانیال نمیده مزه ساندویچ با  که میخواستم،اب نوشابه  من_

  رو بود  اش گونه روی که  اسو یاشاره انگشت و  زد پوزخندی

 . فشرد قدرت تمام  با و گرفت

 . ببخشید.. اخ..اخ_



 :کرد زمزمه کنارگوشش و اورد پایین  سر

  بهتر   و زود احمق؟حیوونا  حیون  میزنن  بهت حرفو یه  بار چند_

 . میفهمن بدو  و خوب فرق تو  از

  دست میان از کردنش  ازاد و  انگشت درد انچنان کرد،دیگه بغض

  تر  بود،بداخالق کرده تغییر کمی دانیال ها  تازگی.نبود مهم دانیال

  وقت براش و  نمیکرد،نمیبوسید  بغلش قبل مثل دیگه  و بود شده

 . نمیگذاشت

 

 سمت داد،به زهرمار یمزه  اسو  برای که ساندویچی خوردن بعد

 . شدن راهی خونه

  جیب تو  دستاشو میرفتن،اسو راه هم کنار و کرده سکوت هردو

  استخوان  سرمای به  توجه  بی و  بود کرده مشت نازکش  پالتوی

 . میکرد فکر  دانیال جدید های رفتار  هوا،به سوز

  میان  رو پیاده ایستاد،وسط  ذهنش به  فکری  ظهور با ناگهان

  هم شاید و نفهمید  بود،دانیال کرده بارش   به  شروع تازه که برفی

  رو  راهش و  نکرد  مکثی حتی  که نیاورد خود روی  به و فهمید

 .رفت و گرفت

  نبود   ایکینه ادم که میکنه؟اون پیشو سال   تالفی   داره نکنه _

 ... پس

 قرمزی؟ فرش  منتظر_



  آبی کرد،چشمان نگاه دانیال به  شوک با  و اومد بیرون  فکر از

  تا کنه  یکاری میشد میکردن؛کاش خودنمایی  قبل از  تر روشن

 .نیوفته  اسمونی  نگاهاین به کسی چشم
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  به  توجه  بدون  کردن،دانیال عوض  لباساشو و  رسیدن خونه  به  تا

  کتابی  و  نشست زمین روی شومینه  کنار و کرد درست قهوه آسو

 . کرد خوندن به  شروع رو بود  خرید دیروز که

 نکردی؟  درست من  برای_

  بلند  سر حتی دانیال ولی پرسید رو  سوال این خالص مظلومیت  با

 . گفت قاطع ینهیک فقط  و نکرد

 !کردم هوس کنم؟اخه درست خودم_

  میز  کرد،کنار نگاه  اسو  مظلوم صورت  به  و کرد سربلند

  به و کرده مشت هم کنار دستاشو و  بود ایستاده غذاخوری

  غذا  صاحبش از  که مظلوم ی گربه یهشبیه میکرد،دقیقا نگاه زمین

 .میخواست

 . نکرده  میسوزونی،الزم دستتو  نه_

 کرد نشه،ذوق زده حرفی تا  شده چفت که لبهایی دیدن  با  دانیال

  اومدن کوتاه  جای کرد؛االن حفظ خودشو خونسرد موضع ولی

 . نبود

 . پیشی کنارم  بشین بیا _



 . نشست  کنارش و اومد دانیال سمت کرد،به سربلند  ذوق با

 آسو؟ چی یعنی  پیشی میگمبهت وقتی_

  پارکت روی  دانیال کنار  و  اورد در لباساشو اویزون   لبهای با

 .نشست سرد های

 . اخه خونه کف   سرده_

  نرم و گرم جای و  خونه تو  که ها گربه همه_

 نمیخوابن،میخوابن؟ 

 . داد تکون نفی  ی نشانه  به سری

  داشته چون  هم شب و میاد خوابش  که پیشی  یه مثل خوبه،حاال_

  چرت یکم اربابش   پیش االن بخوابه،باید  نتونسته  میکشیده نقشه

 . شب برای بشه سرحال تا   بزنه

  رو بودن  ریخته اسو چشم  جلوی که موهایی و کرد مکث کمی

 : داد ادامه  و زد کنار

 نه؟  مگه_

 از ولی سرماخوردگی و  سرما از  نه  بود لرزید،ترسیده  بدنش

 ! دانیال؛چرا لحن

 ... من ارباب ببخشید_

 : گفت و  پرید حرفش وسط

 .حاال میزنیم حرف شدی که  بخواب،بیدار_

  نبود؟که  کرد،نامردی نگاه کرده تن  دانیال که  بافتی لباس   به

  کنار  اسو ولی  باشه نشسته  شومینه کنار  و  پوشیده بافت  دانیال



  نشده،بخوابه  داده زینت مکان اون  در فرشی حتی که سرد دیوار

 ؟ .!لباس بدون  اونم

 .سرده اخه_

 ! بخوابی  ها  زباله تو  خیابونی  های گربه  مثل باید انگار _

  باید  ولی شد مچاله قلبش  و دید رو  گلو سیبک  شدن پایین باال

 .میشد تنبیه

  رو،تو  چیزا  بعضی خدان،نمیفهمن حیوون و دارن  گناه اونا_

 چی؟میفهمی؟

  و  پیچید  هم در گربه مثل   درست  و کشید دراز ها  پارکت روی

 .بست چشم

 . کرد زمزمه لب زیر  افرینی  و  کشید نرم و  لخت موهای به دستی

  عمیقی خواب به  و شد سنگین چشمها موهاش شدن نوازش   با

 .رفت

 . صدا  بی و  اروم من،بخواب کوچولوی پیشی_

#part64 

 

 

 . عزیزم؟بیدارشو بهار_

 .چرخید چپ پهلوی  به  و  زد پس دستشو

 .خیرسرم بخوابم  بزار   اریو،دودیقه اح_

 .گرفت دستشو و خندید



 . جیمینم من_

 . کرد باز  چشماشو از یکی  و برگشت

 چی؟ که خا_

 ... عمل دیگه ساعت شو،یک  اماده پاشو_

 .کشید خفیفی  جیغ و  حرفش وسط پرید

 

 بپوشم؟  سرم،چی به  خاک_

  بهار،پقی حرف این  شنیدن  با   بود شده اتاق وارد  تازه  کهیونگ

 . خنده زیر زد

  تخت  روی سرشو و کرد نگاه  بهار  به  وارفته ی قیافه با جیمین

 . گذاشت 

 

 که مادامی و  کرد نگاه  بهار  یپرونده  به  و رفت جلو یونگ 

 . میکرد نگاهش  ژکوندی لبخند با  بهار  میخوند رو پرونده داشت

 . بزنیم حرف  باید_

  روی  ثانیه چند چشماشو هردو شد باعث که خفیف  جیغی بازهم

 . بزارن هم

 

 .حرفام به  کن  بچه،گوش نکش  جیغ_



  نپوشیده  پزشکی روپوش  هرروز  کرد،برخالف نگاه   یونگ به

  جین  شلوار  با  رنگ  کرمی بافت و قهوه اسکی  یقه  و بود

 . بود  قبل روز تیپ    مشکی،جایگزین

 هوم؟_

 بپوش،اوکی؟دکترت رو گذاشته مبل روی جیمین  که  لباسایی_

 ! نیستی تو امادست

  و  بود ایستاد،سرد اتاق سطح  روی  برهنه  پاهای  با  و  شد بلند

 . بلرزه  شد باعث

 . دیگه بیام   بپوشم  من بیرون   گمشین عا_

 . گرفت رو جیمین  بازوی بهار  که بیرون   برن میخواستن

 جانم؟_

  پناهش و  نیست،پشت اریو  وقتی ولی دربرابرش  بود معذب

  روی گزینه  اولین  کرد،جیمین قهر یونگ با  قضا  از  و نیومده؛

 . بود میز

 ببندی؟  لباسو  پشت  بندای بیای  بعدش میشه_

 .هست که یونگ   ولی باشه_

 . برگردوند رو و کرد اخمی

 ! االن  کردم قهر نمیخوام،باهاش_

 .رفت  بیرون  اتاق   از و  گفت ایخندید،باشه

  نگاهشون و برداشت  رو بودن  مبل روی که هایی لباس

 .کامل بودن  کرد،پالستیک



 .زد غر  لب زیر  و کرد جمع صورتشو

 . ندارمششش آبی؟دوس  چرا اخه_

  رو پالستیکیرنگ ابی  روپوش و اورد در رنگشو قرمز بافت

 . پوشید

 : گفت لب  زیر و کرد بغل بازوهاشو

  بپوشم  پالستیکو نیمچه یه  این  باید  سرده،چرا خیلی لعنتی وای_

 اخه؟

 

 عمل؟  اتاق بری  مجلسی لباس با  قراره مگه_

  یونگ دیدن  با و سربرگردوند خورد، ریزی تکون   و ترسید

 . بشه کند کمی رفته  باال ضربان   تا گذاشت قلبش  روی دستشو

 . نیارن،ترسیدم مرگتو خبر_

 . بست  رو ابی بندهای و  زد لبخندی

 ؟!قهری چرا_

  به  دست یونگ احتماال  و نیومده اریو   اینکه اوردن  یاد  به  با

  به محکمی نبینه،مشت هارو  صحنه  این دلبرکش تا زده هرکاری

 . کوبید یونگ   پهلوی

  توی  از  بیشتر  االن نیاوردی،من  رو اریو  که  بیشعوری خیلی_

 . داشتم احتیاج داداشم به  الدنگ

 . خندید و گذاشت بهار  ی ضربه  جای روی دستشو



  از تر  زهراگین جمالتت  و  تر  سنگین دستت هرروز ماشالل_

 . میشه دیروز

  بعد به  این از  دیگه گرفتی  که اصال،داداشمو هست که همینه_

 . نیست اونم

  چشمایی به  و  گردوند برش  و  زد فرفری موهای روی  ای بوسه

 . کرد نگاه بودن مطلق شر که

  و احتماال میترسیدی بودی دیده چشماشو میکرد،اگه درد سرش_

 . میکردی  سکته عمل قبل

 . کرد نگاهش یونگ،ترسیده شوخ   لحن  به  توجه شد،بی نگران 

 شده؟ مریض_
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  نگاه رو  جیمین ک بود،یونگ نشسته  زانو چهار تخت روی

 . میکرد

 :پرسید  خاصی مظلومیت جیمین،با روی

 نمیای؟  یعنی_

 . اصال بشم بخش  اون وارد نمیتونم  عزیزم،من نه_

 . کرد نگاهیونگ به و کرد اخمی

 . متنظرتیم  اینجا  ولی دلم عزیز بیام نمیتونم  جانم؟منم_



 . یونگ   از کرد یاری بغل  و کرد باز  دستاشو بغض  با

  در  رو خواهرش اریو  که بره  بهار سمت به  خواستیونگ  تا

 . کشید اغوش

  خواب نبود؟اونهمه خواب اریو  کرد،چیشد؟مگه نگاهش متعجب

  فاسد اگه گذشته؟اصال تاریخ   یا  بود بود،فاسد  کرده تزریق که اور

 . بود  شده بد حالش  االن  احتماال که بود  گذشته تاریخ  یا

 ! یووو..ر ..ا_

  با  میکرد نوازش رو بهار  موهای که درحالی و کشید عقب

 :کرد  زمزمه بود لبش  یگوشه که لبخندی

  استفاده داروها  این از اونقدر مدت یه  که نمیکردی جانم؟فکر_

 دیگه؟  ندارن اثری که کردم

 

  گرفته محکم رویونگ راست بشه،دست عمل اتاق   وارد بهار  تا

 . میفشرد و بود

 میای؟  عزیزم،باهامون جیمین خب_

  حدش از  بیش خستگی و شب  شیفت  نشانگر  جیمین یخسته لبخند

 . بود

 میرین؟  کجا کنم،شما استراحت یکم  بهار  اتاق  میرم نه_

 : گفت مرموزی لبخند با و حرفش وسط  پرید  یونگ،اریو از قبل

 . اینجاییم دیگه  ساعت سه  تا  البته  باشیم داشته خرید قراره_

 . گرفت فاصله ازشون  و  گفت زیرلبی یباشه جیمین



 . داریم خرید کلی که عزیزم،بریم  خب_

 .شد قدم هم اریو  با و  زد پراسترسی  لبخند یونگ 

 داری؟  شومی افکار  چه دیگه_

 .کتی  تناول تند سس  باید  یکم فقط هیچی_

 : گفت و زد  ایپیروزمندانه لبخند

 حداقل که بگو جدید چیز یه میخوریم تند  سس همیشه عزیزم،ما_

 . ازش بترسم

 . بلند  و خندید،زیبا 

 . پس  میکنی  اسون کارمو خب_

 

  که بد و  خوب حسای از پر اینکه  با  شدن،یونگ  ماشین سوار  تا

 . شد عمیقی خواب وارد ولی بود کرده زدش هیجان

  داشت نداره،اگه وجود قیافه این  تو  استرس درصد یه  یعنی_

 . نمیخوابید حداقل

  که بود ای افسانه و  زیبا قدری به  یونگ خواب  در غرق یقیافه

  یونگ    بانکی کارت برداشتن از  بعد پس  کنه  بیدارش نیومد دلش

  فروشگاه میاد،وارد دیگه ساعت نیم تا  حتما  که راننده به قول و

 . شد 

 .داره  چیزایی  چه اینجا  که خببببب،ببینیم_

 .شد محوطه  وارد و  برداشت کوچیکی دستی سبد

 



 . شد ماشین سوار که نشد ربع یک

 برو_

  هم به  ربطی هیچ که خوراکی اونهمه کرد،گویا مکث کمی راننده

 . نمیکرد  درک رو  نداشتن

 . افتاد راه به و گفت چشمی

 

  مرغ،سرکه،سس کچاپ،تخم سس .کرد ها کیسه به  نگاهی

  پیداش جو  و پرس کلی با که وردنه  و فرانسوی،عسل،نسکافه

 .کرد

 . بشه  میخوام که چیزی نبودن؟امیدوارم چیزا  خیلی چرا_

  ترسونده هم رو  راننده مرموز،حتی لبخند و خونسرد چشمای

 . بود

 . بردارم چیز  چنتا پدربزرگ،میخوام  خونه برو_

 . گرفت سرش پشت از چشم و گفت چشمی دوباره راننده
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 . فقط خواستم نعنا   عرق مادرجون،یکم_

 .کرد نگاهشعینک  باالی  از و برگشت



 جون؟  بچه داری  چیکارش_

 : کردن،گفت فکر ثانیه  چند از بعد  و فشرد هم روی لبهاشو

  میخوامش که کردین  کلیک ساعتهمیخوام،یک لیوان یه  اندازه_

 . دیگه  دارم کار چیکار،خب

 . رفت اشپزخونه سمت به  و  شد بلند

  به  هشدار با  و ریخت کوچیکی یشیشه توی  نعناع  عرق کمی

 : گفت اریو

  میفرسته  بطری   تا دو  فقط یبار  هرسال اریو،مامانت ببین_

 . نکنیا   ازینا،حیفش

 .میخواستم هم سیر ترشی یکم چشم،فقط_

 .کرد نگاه بهششوک با  اینبار  مادربزرگش

  کنم پیدا  بگو یهویی رو چیمیخوای،همه که نگو قسطی مادر_

 . برات

 : گفت و زد بخشی  رضایت لبخند

 . سماق و انار  رب یکم  و فلفل و سیر  ترشی همین_

  و  کرد اماده رو سماق و  ها،رب رفته،ترشی باال  ابروهای با

 . چید  میز روی

 بدی؟اشناست؟   کشتن به  کیو قراره_

 . بلند و دل ته  خندید،از

 .کنم درست خوشمزه غذای  یه  جون،قراره مادر نه_



  با  که بره  بیرون اشپزخونه از وخواست کرد زمزمه اهانی

  به  تعجب با  و کرد مکث ثانیه   چند اریو بعدی   درخواست

 . برگشت عجیبش  ینوهسمت 

 .میخواستم هم قدیمی کش مگس  مادرجون؟یه چیه خب_

 . خندید بهت  با

 . باشیم داشته  نکنم فکر اونو  پسرم_

 . کرد اخم و  کوبید زمین روی  پاشو

 . حتما  دارین_

 : گفت و داد تکون  سری

 .یانه کنم پیدا   میتونم ببینم باال  بریم بیا _

  نبود  انباری. شد انباری مادربزرگ،وارد  همراه خوشحالی با

  بود شده چیده مرتب چی تمیز،همه و بود،مجهز  خونه یک  بیشتر 

 . ظلمات و تاریکی  اونهمه در نمیشد دیده هم عنکبوت تار حتی و

 

 . عزیزم  نداره  وجود مگس که  میخواستی؟اینجا کش مگس  پس_

 . انداخت باال  ایشونه

 .خب داشت  وجود میرم من که جایی شاید خب_

  به  و  کشید عمیقی  رنگی،نفس قرمز کش  مگس کردن  پیدا  با

 . گرفتش اریو سمت

 االن؟  شد تموم  پسرم بگیر _

 . گفت ایبله ذوق  با و گرفت مادربزگش دست از رو  کش مگس



 .... فقط اریو_

  بیرون   انباری از  باد و  برق  سرعت حرفش،به  شدن تموم از قبل

 .رفت

 : گفت لبخند با   و داد تکون  تاسف ی نشانه  به سری

  سالش پنج بودم،ارمین  که بهار سن  بخیر،هم یادت جوونی هی_

  نه  انگار  بودم چابک  و فرز همچنان ولی ساله سه سیما  و بود

 . میدن درست شیطونو  که مطلقن دارم،شر بچه دوتا  که انگار 

  دیوار روی که عروسیشون روز عکس   به  و نشست مبل روی

 . کرد نگاه  بود  شده نصب

،زیر بهار  االن_   به  لعنت.برم  نتونستم  من و جراحیه  تیغ  مریض 

 . حتما  بوده راه  به چشم اخرش تا  بچه  حساس،اون هایریه این

  فرزندان حق  در که دخترش؛دختری بود،از  دلخون و  غمگین

 .کرد طردشون و کرد جفا گلش همچون
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 .شو لخت_

 . اومد خودش به دوکلمه این با  ولی  بود خواب گیج کمی

 . االن  سرده هوا چرا؟نمیخوام_

 



  ها ساعت  شاید انتظار  این و  بود میکرد،منتظر  نگاهش خنثی

 . میکرد اعتماد اریو  به  یونگ باید  ولی میکشید طول

  بود؛احساس  گرفته بخار هم حموم بود،فضای گرم خیلی خونه

 . میکرد خفگی

  به  راضی اخر در  درونش و  وجدان با  کشمکش دقیقه  چند از بعد

 . شد لباساش اوردن در

 

  جلوی خجالت با  و انداخت لباسشویی  کنار  سبد تو  هارولباس

 . بود  نشسته  وان ی کناره روی که  ایستاد،اریویی اریو

 . نقصه  بی و  سفید زیادی بدنت_

 

  فرق نبود؛یونگ  شد،شهوت سرازیر دلش  تو  چیزی جمله همین  با

 .فهمیده که هاست مدت رو عالقه و شهوت

 . کن مبلاینجا،ق بیا _

 مبل؟کرد،چی؟ق نگاهش کمی

 را؟ ..چ_

 . زیبا و سفید تن  اون از گرفت چشم حوصله بی

 . منتظرم_

  دقیقا بود،شکمش  اوری درد شد،پوزیشن خم و ایستاد وان  کنار

 . میکشید تیر  و  بود گرفته قرار  وان یکناره روی

 بشم؟  بلند  میشه_



 درجا وراخش س روی  اریو   باریک انگشت گرفتن  قرار با

 . بیشتر  بود زده کرد،هیجان سکوت

  چندین ممکنه که ناب نابی؟اونقدر  و بکر   خیلی میدونستی_

 ! کنم شادتگ تا  بکشه  طول ساعت

  دنبال نه  و میشد تحریک  میکرد،نه گوش تحقیراش   به  لذت با

 . بود جنسی نیاز 

 

  عمیقی  گذاشت،نفس یونگ سوراخ جلوی  رو صابونی انگشت

 . برد جلوتر  کمی ارامش با  و کشید

  درد از  نشان  میکشید که  عمیقی های  نفس ولی نمیکرد  ناله

 . بود  زیادش

 . من کوچولوی کن تحمل_

 

  نیاز ی اندازه به  عدشمق وراخس  تا  کشید طول ساعتی نیم

 . بشه شادگ

  بسته  وراختس میکنی،اگه انگشت میام،خودتو که زمانی  تا_

 . میشی تنبیه بشه

 

  ددی دستور  ولی کنه انگشت خودشو اریو بود،جلوی سخت

 . بود کوچولوش

  کمی و کرد فرو عدشمق تو  انگشتشو ولی بود سخت اولش

 .بود کامل وحقارت نداشت  لذتی چرخوندش،هیچ
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  اب سیر،کمی ترشی سماق،اب زدن هم مشغول اشپزخونه تو

  صورتی   و سبز بود،مخلوط  نعناع عرق و فلفل،نمک ترشی

 . بود اومده وجودبه رنگی

 

 بخوره،نه؟  که نیست  قرار خب ولی داره  چرتی بوی_

 . داد جواب خود سوال به خودش

  چرتی  بوی چقدر که نیست مهم پس  بخوره نیست قرار اره_

 .داره

 

 . کرد مخلوط رو سرکه و  تند   سس هم دیگه بزرگ کاسه یه  تو

 . داره نقضی  بی  و عالی یمزه این   میکنم حس_

  و گذاشت سینی  رو،روی کاسه هردو و  زد مرموزی لبخند

 .گذاشت رو  کش پشه  کنارش

  دیگه  یکبار  باید وگرنه بردما اولش  سرنگو شد خوب_

 . برمیگشتم



  رو چیزی  و برگرده دوباره که بود  بود،سختش همین همیشه

  به  و افتادن  ریسک  و میکرد جمع هم رو،روی همه پس  برداره

 . میخرید جون  به  رو شدن ریخته هم

 

  ناله و  بود گذاشته شکمش  زیر  دست شد،یونگ که حموم وارد

 . میکرد

 . زد پوزخندی

 میکنه؟  چیه؟درد_

 . لرزید یونگ،دلش مظلوم صورت  روی  اشک دیدن  با

 داری؟ درد_

 . کرد زمزمه اوهومی

  افتاده فشارش قطعا و نخورده  چیزی هنوز اینکه اوردن  یاد  به  با

  روی از رفت یادش که داشتنی دوست های شکالت تکه   اون و

 . اومد بیرون  حموم از و کوبید پیشونیش به  برداره،دستشو میز

  کوچیک خیلی  که شکالتا  تکه کنم،اون فکر شدم خنگ خیلی_

 ! ندیدم؟  چطور  نبودن

 . برگشت حموم به و  برداشت رو  ای تخته  های شکالت

  یادش  مبادا که کرد دوره رو ها وسیله حموم،کمی به ورود قبل

 . باشه رفته

 

 . پیشم بیا خب،عزیزم_



 . رفت اریو  سمت به  مظلومیت با  و کرد راست قد یونگ 

 ... ببخشید،نباید_

 .کرد دهنش،سکوت داخل شکالت گرفتن  قرار با

 

 .بگذرم تنبیهت  از  که نیست بخور،قرار_

  بدنش  به  ایتازه جون ولی بود خورد،تلخ  رو شکالت از کمی

 .داد

 . کن بلقم برو حاال_

 ... اخه_

 . کرد وان  کنار  به  ایاشاره  ابرو با

 نمیری؟ _

  یا  لیوان  یک  تو  چیزی  ریختن برگشت،صدای  قبلی پوزیشن به

 ! کنه؟ چیکار بشن،میخواد گرد  چشمها شد باعث   چیزی همچنین

 فهمیدی؟  نمیزنی ندادم،حرف  اجازه تا_

 .گذاشت دهانش  روی دستشو و گفت اوهومی

 

  روسرنگ سر بعد و کرد فرو وراخس داخل انگشتشو کمی اریو

 . کرد انگشتش  جایگزین 

  و گرفت رو دل لرزش  شنید،جلوی رویونگ گفتن  هیس  صدای

  یبوسه و شد خم.فرستاد  ها روده داخل به  فشار با رو محلول

 . کاشت راستش  پلک روی خیسی



 

 نه؟   هستی،مگه من قوی پسر  تو_

 . داد تکون   تایید  ینشانه به سرشو

  ،دوتاباشی وان یکناره نمیتونی میشه پر  زمین،شکمت روی بیا _

 . هنوز مونده

 . داد انجام رو بود  گفته اریو   که کاری و  زد لبخندی

  لرزید؛محلول بدنش  بزرگی،ناخوداگاه  اون  به  سرنگ دیدن  با

 ! مونده؟ دیگه  تای  دو هنوز که چقدره

 

  عرض به  پاهاشو و گذاشت راستش  دست ساعد روی سرشو

  خیس لبهای احساس داد،با  باال  نشوباس کرد،کمی باز ها شونه

 .... که کنه ذوق بیشتر خواست تا   زد لبخندی اریو
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 کمی خودشو و کشید فریادی  فقط که سوخت باسنش   یکاسه چنان

 .داد جلو

 .کرد اخمی و  کشید لبهاش روی زبونی اریو

 

 بچشم؟  واقعیشو لذت  نزاشتی چرا_



 . کرد تزریق ها روده داخل  فشار با و کرد پر  رو  بعدی سرنگ

 

 نشد؟ ..موم..ت_

  سرد زمین  روی و نرسه پاها به  لرزشش  تا میداد مالش شکمشو

 . نشه  سرنگون

  ساعت یک هم بشه تموم اگه  من،حتی کوچولوی باش  اروم_

 . بمونه  هات روده تو قراره

 

  موندن زمان  ترین   گفته،اصولی اینو  ترسوندنش برای  میدونست

 . بود  دقیقه بیست تا  پنج 

ر هنوز  .نمیشد سوزش  متوجه و  بود س 

 اخری؟  برای ای اماده_

 

  اینکه  شد،با  وارد بهش  زیادی فشار بالفاصله  که داد تکون  سری

  زیر دستشو زمین روی یونگ افتادن  از  جلوگیری برای   اریو

  همون روی و  بود تر  سنگین یونگ ولی بود گذاشته شکمش

 .شد دست،سرنگون

 

 . شو بلند  یونگ_

  از  دستشو.ترسید  که میکرد ناله   و داشت لرزش قدری به  بدنش

 .گذاشت کمرش  روی و  کشید بیرون  یونگ بدن  زیر



 . کن خالی هاتو  روده شو بلند... یونگ_

 

 .شد کمتر  بدن  شد،لرزش قطع ها ناله یهو

 . میخوام آب فقط خووووبم_

 .رفت حموم به  دوباره و کرد پر  ابی پارچ و  دوید بیرون 

 

 دست به  کنه،پارچ تزریق  ها  روده به  هم آب میتونه اینکه  فکر با

 . ایستاد   ایشرورانه لبخند با

 

 :گفت و  گزاشتیونگ  رو،جلوی پارچ

 فهمیدی؟  کنی خالی خودتو نداری  حق مونده،فقط دیگه  یکی_

  گرم چیه نمیدونست که موادی سوزش شدت از شکمش داخل

 . میسوخت و بود شده

 

  کرده ضعف  کامال گفت،بدنش زیرلبی یباشه و خورد اب کمی

  آب  و زمین  روی بینشون از  خون و  خورده ترک لبها حتی بود

 . میریخت چونه زیر

 . خورد رو اب اون نمیشد زد،دیگه  کنار رو پارچ

 

 .شد ها  روده وارد ایماده دوباره که بود  وضعیت همین تو



 . زد گردنش  روی  ای بوسه  و کشید یونگ  کمر روی دست

 

 . دنیایی پسر ترین   قوی تو_

  وقتش،از  بی  و وقت های بوسه  محبتش،از  شد،از گرم دلش

 . بودن زندگی سراسر که تعریفایی 
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 که سوزشی میکرد مزه میفهمید،مزه و میچشید رو لذت حاال

 . بود اومده وجود به ها روده داخل

 کنی؟ تحمل میمونه،میتونی  دقیقه پنج _

 . کرد نگاهش  و برگردوند سر

 . بیشتر شاید_

  لبهای  حتی  که نشاطی  االن و  بد  حال اون  به رفت،چه باال ابروها

 .بودن شده قبل از  تر  رنگین خون غرق

 تونستی،چطوره؟  که هروقت تا_

 : گفت و داد تکون  سری

 .میخوام ددی،بغل_

 . چهارزانو بشین_



  و  کرد باز  دستاشو نشست،اریو  و داد وضعیت  تغییر   سرعت به

 . بیا که کرد اشاره

 . بوسید  لباس  روی از  و گذاشت نحیف ی شونه روی سر

 خوبه؟  حالت_

 .بست چشم و کرد زمزمه اوهومی

 برسیم،نه؟   تنبیه یادامه  به که باشه خوب حالت یکم باید خوبه،_

 .کرد نگاهش  و کرد باز  چشم سرعت به

 چی؟_

 میگفتن؟  طوفان قبل میکرد،ارامش نوازش رو مشکی موهای

  بیاد،نه؟اسپنک خوشش من بیبی  کنم فکر  که کوچولو تنبیه یه_

 داشتی؟ دوست

  در که موهایی و زد لبخندی شدن،اریو  سوزان  و تند ها  نفس

 . کشید و زد  چنگ رو  بود مشتش

 . یونگ میپرسم سوال وقتی بده داری؟جوابمو دوست_

  سینه از  قراره قلبش میکرد احساس  و بود شده تر  تند ها  نفس

  بسیار نبود،در عادی  بود؟نه  عادی  تپش از  حد بزنه،این بیرون 

  ۷۰ میان  عادی فرد هر قلب ضربان  که بود  خوانده ها  کتاب از

 است؟ شده چه پس   است دقیقه در تپش   ۷۵ تا

 . ددی..بله_

 . بکش   دراز پام  خوبه،روی_



  رون  حتما و بود  اریو از تر سنگین  خیلی میکشید،قطعا خجالت

 . کنه  تحملش  نمیتونست نحیف  های

 ... اخه_

 . بکش دراز  نداره،بدو اخه_

  دست.دادن نشون  خودی سفید و  برجسته های کشید،کپل که دراز

 . پاستیل مثل بودن  کشید،نرم روشون

 . ان  گرفتنی گاز و  نرم  پاستیل مثل_

 . کشید ها کپل روی  وار  نوازش   و برداشت رو  کش پشه

 نمیخوری،فهمیدی؟  تکون نگفتم   تا_

  لذت درد و میکرد برخورد  اریو استخونی  پاهای  به شکمش

 . بود  امد و رفت  در ها سلول میان بخشی

 .بست چشم و کرد زمزمه چشمی

  بسته های  پلک پشت سرخی یشد،جرقه زده که ضربه اولین 

 .خورد

  های ناله  و میچشید گوشت  و پوست بودکه  ضربه،لذت بیست  تا

 . میشد ازاد فضت در لذت

 میگذره؟  من،خوش بیبی _

 . گفت ای  ام،بله سی  ضربه   زدن از  قبل لرزون صدای  با

  پشه این  یا  میاره کممن قوی بیبی  ببینیم  میدیم ادامه باشه،پس _

 .کش
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 . بردار اینو  بیا اسو_

  زیر زد دانیال،پقی یزده وحشت یقیافه دیدن  با  و  کرد بلند سر

 .خنده

 

  گمشو هم بند  آتاناز،یه هلندی   توله  این کرد کچل سرمو نخند_

 .داده یادش  کی میگه،نمیدونم 

 . رفت عقب  تمام سرتقی   با جویز  و برد  جلو دست خنده با

 کنم؟  نمیاد،چه_

 

  سرش روی  از  رو جویز حرص با  و نشست صندلی روی

 .برداشت

 ! بخورمتتتت میکنم کبابت  خوشمزه،االن هلندی   توله_

 

 .زد دانیال سر روی ایبوسه  و خندید اسو

  جدیدی نوع بود،زندگی اومده شونخونه به  جویز  که روزی چند

 . بود  گرفته خود به

ی_  میان؟  اذربایجان از ک 



 

 نمیدونست؛سفر هم گفت،واقعا نمیدونمی و انداخت باال  ایشونه

 مسافرت یهویی هرگز نبود،سانان  مشخص دلیلش که یهویی

 . رفت جایی جویز  بدون    اتاناز چرا که تر مهم همه از  و نمیرفت

 

  که بدی  بچه این   یاد حسابی درست یکلمه دوتا میشه دانیال_

 نشه؟  پشیمون  ما  به  سپردتش اینکه از سانان حداقل

 

 : گفت مضحکی لبخند با   و گذاشت انگشتش  رو،روی جویز

 .خره سانان  بگو_

  نگاه دانیال به شده  کج  سری و تعجب  با  بیچاره  یپرنده

  موجود دوباره و کردنش نگاه نوع  بود  عجیب میکرد،براش 

 . چسبوند خود به و گذاشت دوست میان رو خواستنی

 

  اورده ذوق سر پرنده یک  به  دانیال زیاد   یعالقه دیدن  

  شریک با   رو پیشنهادش بود  گرفته تصمیم  که بودش،طوری

 . کنن  مرور اشزندگی

 

 .... داری دوست بچه و  پرنده  اینهمه که تو  دانیال_

 : گفت و  پرید حرفش وسط



  ناز  کوچولوی خودمون؟یه برای   بیاریم  کوچولو یه  چیه نظرت_

 کنه؟  پیدا  جریان هاش رگ تو،تو خون که

 

 . نشست دانیال جفت   صندلی روی

 

  و تپل کوچولوی کنه؛یه  پیدا  جریان هاش رگ تو،تو  خون از_

 ... که بور

 

  انتخاب کاشت،قطعا صورتی لبهای روی  ای  بوسه و شدخم 

  گذشتگی جان  از همیشه بود،او  خواهد اسو نظر   برعکس    دانیال

 .داشت نخواهد  مورد این با   ایشوخی اینبار و کرده
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 چیشد؟_

  و زد  لبخندی  بست، رو سفیدش روپوش  یدکمه خستگی با دکتر

 .رفت

 

  زمزمه لب زیر  ممنونمی و فشرد رو  بود گردنش  تو که صلیبی

 .کرد

 



  به  تا  اگه اینکه از  بود بود،نگران نشده  پیداشونیونگ و  اریو

  بیمار دخترک قراره استرسی باشن؛چه نیومده بهار  اومدن   هوش

 . بکشه

 . نباشه دلخراش زیاد  دادش  و جیغ فقط امیدوارم_

 

 . بمونه  منتظرش  اتاق تو  بود  بهتر

  وصل بعد و  کردن منتقل اتاق  به  رو بهار  زدن هم به چشم در

 . شد خالی یکباره  به  اتاق سرم

 جیمینننن؟ _

 

 . بگیره اتیش دلش شد باعث  بهار  یناله صدای

 .گرفت رو  نبود  وصل بهش سرم که دستی و  ایستاد تخت کنار

 جانم،چیشده؟_

  انگار بودن  رنگ  بودن؛بی داده رویه سرخ،تغییر همیشه لبهای

 . نداشت  جریان اونها در زندگی

 کجاست؟ آریو_

 . بهار بیحال صورت  از گرفت چشم و گزید لب

 . االن میاد_

  یونجی  دیدن   با  که کرد سربلند در،خوشحال شدن   باز  صدای  با

 .فشرد محکم رو بهار دست

 شد؟ پیدات  کجا از  تو_



 . ایستاد بهار  کنار و گفت  غلیظی،بیشعوری یلهجه با  دخترک

 خبر؟  خوبی؟چه!خانم ناناز  خوشگلی بهاری؟خیلی تو_

 

 . میکرد نگاه  یونجی  به  وارفته ای قیافه با  بهار

  که نیست دقیقه ده بکشه  نفس  بزار نمیشناسه تورو  اون  یونجی_

 . اوردنش

 

  تخت کنار   صندلی   روی و  گفت ایشی بهار  مثل هم یونجی

 .نشست

 .منه؛یونجی ی خاله دختر بهارجان،ایشون _

 

  اتیش  شکم داخل و پاها بست،بین  چشم و  زد لبخندی بهار

 . بکشه جیغ سوزش شدت از  نه  و بخوابه میتونست نه  و میگرفت

 

 .میسوزه_

 .درک  ی نشانه به فشرد محکم دستشو

 .هستی  ایقوی دختر  تو کن میدونم،تحمل_

  و شد خم نمیشد،پس  متوجه  و بود  گوشی تو  سرش یونجی

 . زد بهار  دست مچ روی  ایبوسه

 



 .هستم من_

  ولی میخواست رو  اریو و یونگ ی برادرانه شد،حمایت گرم دلش

  یرابطه از  تر  عمیق جدیداا   که بود  چی احساس حمایت،این  این

 !بود؟   شده اریو با  برادریش و خواهر

 .بست چشم اسودگی با  اینبار و فشرد محکم دستشو

 

 . میان  باشن بهشون،هرجا  میزنمزنگ االن_

 . افتادن می هم روی و شده خمار هاچشم ولی بود اذیت  اینکه با

 بخوابم؟ _

 . زد تایید ی نشانه  به  لبخندی

 

 کرد؛دخترکی نگاهرنگ بی لبهای به حسرت بست،با  چشم بهار  تا

  گربه بچه یه  از  تر مظلوم  میکرد،حاال تحقیرش   پیش چندی که

 .شده

  گربه بچه  که اومد نمی افتاد،بهش  ابروها  و  پیشونی به  چینی

 ... شبیه   باشه؛بیشتر

  که بهار  عرق   از خیس موهای به بهش،نگاهی  کردن فکر از قبل

 .بود،انداخت  قبل از  تر  پریشون هاشونفری فر

 .باشی   ناز  گوسفند   بچه یه  شبیه  شاید_
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 .. شدا دیر!ریم؟ ..ب_

 .کشید خود سمت به و گرفت دستشو مچ

  کش پشه  ضربه تا  صد  با  کردی مونده،فکر تنبیه کجا؟نصف _

 شد؟ تموم کردی جمع خوریاتو گه همه

  دوتا شد؟فقط تنبیه اینهمه  که بود کرده چیکار بست،مگه چشم

 . صبحانه نخوردن  و مصلحتی دروغ

  پخش  و ریخت سس  شبیه سرخ ایماده صندلی چوبی   سطح روی

  میکرد،کپالش  نگاه  اریو  اخموی یقیافه به  تعجب کرد،با

  ولی .جزئیه خونریزی سوزش این   منشا که داشت حتم میسوختن

 . اریو  توسط  اومدنش در سلطه  تحت از  بود برده لذت

 . اینجا بشین بیا _

 ... که میشه_

 . کرد نگاه اریو  به  منتظر و کرد قطع حرفشو

 !چی؟ میشه_

 . بود  اتش از  ایکوره شکمش داخل میکشید،ولی  خجالت هم باز

 خودمو؟ ..کنم..خالی_

 

  پایین   سرش اینکه  با  رو ها  گونه شدن حتی،سرخ فاصله  اون  از

 . میبرد لذت و بود؛میدید



 . حاال میکنیم فکر  بعد بشین بیا _

  با وارسی کمی از بعد کرد نگاه صندلی به  و شد نزدیک   ترس  با

 .نشست  صندلی  نداد؛روی  هم اینتیجه که هاش چشم

 . همانا  باسنش سوختن  و  همانا نشستن  صندلی روی

 . میمونه داخلت بیشتر مواد بشی،اون  بلند   بخوای اگه_

 هایبزنه،دست حرفی خواست تا  کرد نظر  صرفه  شدن بلند از

 .نشست  شعضو روی  اریو خیس  

 ببری؟   لذت یکم چطوره_

  بود  این تالشش  تمام و داشت خبر نقیضش  و  ضد احساسات   از

 . شهسلطه تحت    بفهمونه یونگ   به که

  با  و کشید دست.شد یخ بیجنبه،س الت   کردن   پایین  باال  بار   چند با

 .کرد  نگاه  کرده عرق  و  سفید بدن    به لذت

 . کن ..ارضام..طفا..ل_

  از  رو یونگ  الت   کردن   پایین   باال  دوباره و وقاحت این  از خندید

 .گرفت سر

  که بود شهوت و بود شدهکمرنگ باسنش و شکم داخل   سوزش  

 . بشه  ازاد تا   میکوبید تن  های  دیواره به خودشو

 شهوت رنگ   سرخ های شراره و  بود گذاشته هم روی هاشوچشم 

 . داشتن  داشتنشون  نگه بسته  در سعی ها پلک  پشت    نیاز و
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  سختی تکون  زد،یونگ بیرون  تشال از که  رنگ سفید یماده 

 . بود  کشیده ته  شانرژی  و بست،نیرو  چشم حال بی و خورد

 . کرد نگاهیونگ به  و کشید عقب  لحظه  چند اریو

 . خودتو کن خالی_

  زرد یکرد،ماده  بلقم و  کشید پایین صندلی روی از خودشو

 . اومد بیرون   فشار با  رنگ

 .بودیونگ  وضعیت گر   نظاره پوزخند  با

 شد؟ تموم_

 خم شد،کمی بلند داشت مقعد  های  دیواره تو که سوزشی عالرغم

 . سوزش  و درد از بود شده

 . له..ب_

 . باز بشین  خوبه_

 . بشینم نمیتونم  نمیشه؛دیگه  نه،دیگه که کرد نگاهش التماس  با

 . بریم  بگیر  دوش حداقل بیا   نمیشینی؟باشه_

  تا شست بار  چندین وراخشوس  و گرفت دوش بهت و تعجب  با

 . کنه  جلوگیری احتمالی عفونت از

  رنگی سفید یحوله اومد،اریو بیرون  دوش زیر  از  اینکه بعد

  رو مشکی موهای آب قد ش کردن   بلند  با  و انداخت سرش روی

 . گرفت حوله همون با



 . بیام   تا  بپوش لباس  کن خشک خودتو بیرون  برو_

  که جاهایی تمام  و کرد مرتب رو حموم ارامش با  رفت یونگ   تا

 .گرفت دوش  اخر در شست، رو  بودن  شده کثیف

  اریو کرد؛این شد،تعجب مواجه خود با   و ایستاد که آیینه  جلوی

 . بیشتر میداد دل لرزیدن  از  نشان  براق  بود؟چشمای

  برهنه  یونگ  کرد،نمیخواست خشک خودشو و داد تکون  سری

 . رفت بیرون   حمام از و بست  کمرش دور رو حوله  پس  ببینتش

 اخه؟  کنم  ندارم،چیکار لباس من_

  نگاه اریو  به  آیینه  از  میکرد شونه  رو  موهاش که درحالییونگ

  یقفسه و کمر روی  و میکرد  چکه سفید موهای از کرد،اب

 . میریخت شسینه

  صاحب به  و  بیاد  بیرون فکر  از شد باعث   میداد تکونش که دستی

 . کنه اون،نگاه

 االن؟   کنم چه ندارم  نشو،لباس هیز_

  که بود سرخی لبهای  به  نکرد،نگاهش حرفش به  توجهی هم باز

 . میخوردن تکون 

  دندون به  رو سرخ لبهای و شد خم کمی

  داشت که عطشی ولی مبلعید  بی  و کشید،میبوسید،میخورد،میمکید

 . میسوزوند رو  قلبش و  میشد تر  ور شعله لحظه هر
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 . آسو  نمیام من_

 .کرد اخم و  نشست تخت روی

 . کردن دعوت بریم نکن،پاشو اخم_

 . نمیام نکنن،من  میخواستن_

 . کرد نوازش رو  دانیال یشده مرتب موهای و کرد اخمی متقابال

 چیشده؟قهری؟ _

 ... ولی نیستم قهر نه_

 .دزدید چشم

 ! میترسی؟ من دانیال؟از _

 . شد سرازیر  راست چشم از اشکی

 ... من..نه.. نه_

 .گریست و گذاشت اسو ی شونه روی سر

 زندگی تارهای  کرد نوازش  و فروبرد طالیی  موهای میان دست

 .رو

 . عزیزم میشه ناراحت  مامان نری  پدرته،اگه  سالگرد_

 . کرد زمزمه گوشش کنار

 . کرد طرد..سالپنج.. منو اون.. نمیشه.. ناراحت_

 . داد بیرون   ها ریه  از  ایکالفه نفس

 . نیست ها گذشته زدن   شخم وقت   االن  عزیزم_



 . دربرگرفت رو اسو  هایشونه تر  محکم و  گفت اینه

  زنگ  بار  چندین  اتاناز  کردیم بریم،دیر   میکنم خواهش دانیال_

 . منتظرته  نشکون زده؛دلشو

 . کشید عقب  و کرد زمزمه ایباشه

 

  هرسال ولی بود کرده فوت که میشد سال چندین  پدرشان  اینکه با

  فرزندانش و همسر با  و امده هم گرد مزارش کنار   موقع همین

 . میکردن عزاداری

  و  تر  سنگین دانیال برای پدر  دادن   دست از حال،غم   این  با

  برایش  پدر  نداشتن موقع همین بود؛هرسال تر  ناپذیر   جبران

  حالش  و میگریست برادرش  و مادر از  بیشتر.میشد تر پررنگ 

 . میشد بد

 

  بود  تر  بزرگ فشرد،برادر  و گذاشت دانیال یشونه روی دست

  غمش با .نداشت  را برادر  ترین لوس  دل شدن ارزده دیگر؛طاقت  

  ولی  میشد بیمار اش ناخوشی میشد،با شاد اش شادی با و  غمگین

 گذشت؟ خبری  بی در  سال پنج  چطور میکند  فکر که حاال

  روز  اتفاقات  تمام حاال مثل و  گرفت را خود جلوی  دانیال چطور

  عجیب خیلی چیز یک  میان نگفت؟این   برادرش  و مادر به  را

 . شدن  طرد از غیر  طوالنی مدت به  دانیال بود،نبود  
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 . دراورد کتشو و شد خونه  وارد سانان سر پشت    بیحالی  با

 بگیرم؟  دوش  برم من میشه_

  دانیال به  و برگشت میکرد تا  لباسشو استین  که درحالی سانان

 . میرسید نظر   به پریدهرنگ و کرد،بیحال نگاه

 چرا کردی عمل که نیست خوردی؟چهارماه خوبی؟قرصاتو_

 ! میاری؟  فشار خودت به  اینهمه

  پایین از  رو مشکی پیراهن   های دکمه و انداخت  اُپن روی کتشو

 . کرد باز باال به

 . بود کرده سرایت  هم دانیال  به  ناخوداگاه که آسو  عادات   از  یکی

 خونسردت و  اروم یچهره این  چقدر میره یادم هاوقت بعضی_

  تبدیل  دنیا شخص ترین  خشن  و  ترین خشکبه  روزی یک  میتونه 

 . بشه

  اغوش به  و پهن  هایشونه دور انداخت دست و زد نزدیکش 

 . رو کوچیکش  و  لوس برادر یدیده  درد کشید،جسم

  جریان  تو  با  زندگی که فهمیدم عزیزترینم،دیر میخوام معذرت_

  پیدا   نمیتونم  رو درمونش حتی  که  بود دردی  تو  کردن داره؛ترک

 . بشی  من درد   درمون میتونی که  تویی فقط که فهمیدم کنم،دیر

 . کن ولم_



 . بکشه  بیرون  سانان بغل   از خودشو داشت سعی خشونت با

  بدون  میدونستی  اینکه  بودم،با  عاشقت اینکه  کردی،با ترکم تو_

 . نمیتونم تو

 . ببینه رو  ششکسته برادر نتونه  تا  بودن  شده ایپرده هااشک

 : زد فریاد گرفته صدای  با

 چی؟ یعنی  کسی بی میدونی_

  بیارن،درکش سرت بال  هزاران  همین  بخاطر  باشیو  کس بی

 کردی؟نه

  بارون   و برف   زیر شب یه تو   سانان،چون نکردی درکش نهههه

  به  بشه  تبدیل  که نشدی رو  روبه  طوری  ترسات  با  نخوابیدی،تو

 . فوبیا

  از نداشت بشنوه؛ترسی گذاشت،نمیخواست دهنش روی دست

  پایین   طبقه که مهمانانی توسط   دانیال احتمالی   فریاد   و  داد شنیدن

 .داشت وحشت!چرا دانیال زیاد   عصبی   فشار از  ولی بودن

 .داد  تکیه  دیوار به  و کشید عقب خودشو

 ...کشیدم زجر چقدر من نفهمیدی تو_

  اتش که دل میباریدن،ولی هانشست،چشم زمین روی و خورد سر

 نیست،هست؟  زبان جلودار   بگیرد

  زمانی بیرون،دقیقا کرد پرتم  اوردم اسمتو اینکه  بخاطر  شب یه_

 . بود،بوراان  بوران  که

  سانان دل ولی خورد ترک  هاگفت،شیشه فریاد با  رو اخر کلمه

 . شد پخش  رنگ ایقهوه های پارکت  روی تکه  تکه



  بهار  ابر مثل.کرد نگاه برادرش به  و نشست  زمین روی هم او

 . میزد فریاد و میریخت اشک

  ولی نرم  بابا  دیدار به  شما بدون  تا جلو اومدم هرسال...هرسال_

 نشدددد 

 مرگ  از  میفهمی؟میترسیدم نشد

 چرا؟  میدونی دارم  فوبیا تنهایی از

  رو همخونش زجر شنیدن توان   و  انداخت،تاب پایین سرشو

 نمیکرد؟  بس نمیکرد؟چرا  تموم  چرا ولی نداشت

  فردا تا  بست روم انباری،درو تو  انداختتم شب یه  چون ...چون_

 صبحش 

  برای  تالش  توان   حتی باشی تنها وقتی  ولی میترسم میدونست

 . نمیکنی  هم فرار

  که نبودی دیدنش،تو  لحظه هر برای  بودم،میمردم  عاشقش ولی

  تا  میکنه اذیتم  اسو  ببین،ببین  سانان بگم  و پیشت بیام  کنم ناز

 ... میکنی کاری همچین چرا بگی تا  دهنش  تو  بزنی

 . تر  دردناک و تر  بلند مراتب  زد،به فریاد

 .... نبود هم تسانان،سایه نبودی تو_

  و سرخ هایی صورت با  پوش مشکی پسر   شد،دو باز  ناگهان در

  و  اُپن کنار شده خشک کردن،یکی  نگاه برادر دو به متعجب

 . دیوار  به  تکیه   و زمین  روی  دیگری
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  آسو که بشه  خونه وارد میخواست خونه  وضعیت دیدن   با  دایان

 . گرفت رو جلوش

 :کرد زمزمه اروم

 . پایین برو_

 . پایین   رفت و کرد زمزمه ایباشه

  برای  یکبار .میشد حل بود،باید  نفر  سه این بین  موضوع یک  این

 .همیشه

  پرشد نشست،دلش دانیال کنار که اسویی دیدن   با  و کرد سربلند

 . کشید فریاد و شد اتش،بلند از

 کثافت؟  اوردی  سرش بالیی چه تو_

 زخمی شیر  کرد،مثل نگاه  سانان سپس و دانیال به  ترس  با  اسو

  اسو  دریدن   بود،دنبال شده سرخ خشم از  و ایستاده سرش  باالی

 . بود

 که میشناخت،میدونست  رو دانیال ولی  باشه اروم میخواست

 . باشه  امروز که نداشت  انتظار  ولی میکنه فوران  روزیک

 .... اقا_

  دیوار با  اشخورد،فاصله پیشونیش  وسط به محکمی مشت

  به  تازه  دانیال خورد دیوار به  سرش  بود؛تا سانت چند یاندازه



  دقیقا اتفاقی چنین این   االن و  رفت پیش سریع چی اومد،همه خود

 .داد رخ چشمش جلوی

 .... م سانان_

  چنین  این سانان  خونسردی   به  زد،ادمی داد و پرید حرفش بین 

 . برادر این  بود میزد،ترسناک  نعره  و میتکوند  رو کوپال و یال

  این دانیال گفتم میخواد،بهت  منو اسو  گفتی وقتی تو  ببر   صداتو_

  شهرتشون  به  نگاه ان مسیحی میکنی،اینا  فکرشو که نیست اونی

 اخرش؟ شد شد،چی سوارت و کرد خرت نکن، 

 : زد فریاد تر  بلند

 دستش  دادم عمرمو چیشد؟نصف _

  ما به  اونارو   ولی هستم من باشه  دانیال،گفتم بودی  بچه بودی خام

 دادی  ترجیح

  ولی  کرد طرد تورو  یادته؟مامان  خوبن بهترن،اونا اونا  گفتی

 . بردن  جوونمونو  گرفتم اتیش 

  میون  و گرفت رو دانیال سرد دست و  زد چمپاتمه زمین  روی

 .فشرد مشتش

  دقایقی تا  خانه های دیوار  که انگار  نه  میزد،انگار حرف اروم

 . میریخت فرو و  برداشته  ترک پیش 

 گذاشتم حل راه  من و گفتی بهم شدی بردن،عاشق برادرمو_

 . دانیال نشدی  راه به  سر  بازم راهت جلوی

  روح   شدن شکسته  اسو،از های دادن  سختی از  میریخت،نه اشک

 . برادرش



 . بود شده نازل ریشتری  چند ایپریده،زلزلهرنگ لبهای به  گویا
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  سانان،دانیال نبود   از نبود،ماهچهره خوب پایین   یطبقه وضعیت

  تو  خیلی نفر  سه اون نبود و  داشتن بود؛مهمون نگران  آسو و

 .بود چشم

  قابل هم دور از پریدگیش رنگ و کرد،استرس  دایان به  نگاهی

 . بود رویت

 .نمیخورد تکون و  بود  نشسته  دایان کنار مغموم اتاناز

 .گرفت دو اون  از چشم و اومد خود به  هاخانم از  یکی  صدای  با

 جون؟  دایان_

ا  دایان   دیگه  جایی روحش و فکر ولی بود نشسته  اتاناز  کنار  جسما

یر در  . بود س 

 . داد تکونش و گذاشت دایان  بازوی   روی ظریفشو دست

 ! نمیاد؟ جون،آتاجان  دایان_

  هم کاله و مشکی کرد،لباس  نگاه  اتاناز به  و اومد بیرون  فکر از

 . میداد نشون  تر  نقص  بی رو سفیدش  و  زیبا صورت   اون رنگ

 میخواست کرده فوت پدربزرگ   احترام به  خودش اتاناز اینکه با

  ولی میکرد مخالفت اینکار  با  کنه،مادربزرگش تن  به  سیاه لباس 



  هیچ داد؛به رو مشکی لباس   پوشیدن  یاجازه سانان  اخر در

 . بکنن  منطقی بی و نابجا  فکر فامیلشون  نمیخواست عنوان 

 . االن  عزیزم،میاد باالست_

 کجاست؟  دانیال پس_

 : داد جواب و  زد بیحالی لبخند

 .باالست اونم_

  که زمانی باشن باال  باید انداخت،چرا  باال  ابرویی اتاناز

 دارن؟  مهموناینهمه

 کجاست؟ اسو  پس_

 .باالست اونم_

 . شنیدم صداشونو  من جون  دایان_

 ! کنجکاوی؟ و  شد،اتاناز تیز  گوش و چشم

 شدی؟ فضول_

  بود کرده درست مادربزرگ که حلواهایی داشتم  خیر،فقط نه_

 . شنیدم صداشونو  پایین میاوردم ها  پله  از رو

 . کشوند اتاقش سمت به  و گرفت رو  اتاناز دست و  شد بلند

  مبهوت و  مات هردو اتاق وضعیت بادیدن که کرد باز  رو در

 . موندن

  زمین روی  که جویزی  سمت   به  و کشید جیغی اتاناز ناگهان

 . رفت بود افتاده



  تکیه  دیوار  به  ترس با  که دختری چهار و پسر  دو دیدن با  دایان

  در اتاناز   جیغ شوک   کردن،از نگاه جویز  و اتاناز  به  و دادن

 .اومد

 چیشده؟_

 . میریخت  ها گونه  روی هم سر پشت هااشک

 .مرد جویزم،جویزم_

  کرد،اراستگی   نگاه و برداشت  رو کوچک یپرنده جسم دایان

 .میخورد لق  گردنش  و بود خورده هم به  پرها

 . شده اینطور که دادن یچیزی  حتما نشده هیچی_

  خود از  بزرگتر که بچهایی  سمت به و  شد بلند حرص با  اتاناز

 : کشید جیغ و رفت بودن

 . من یبچه  نبود صاحب  ؟بیکردین چیکارش_

  هایمیدونست،مادرانه خود برای   بچه همانند   رو جویز  اتاناز

  عزیزش  یپرنده نمیکرد؛ارزانی   هاعروسک خرج   رو کوچکش

 . میکرد

 . رفت بیرون  اتاق از گریه  با و  زد داد پسرها از  یکی

  بیرون  اتاق از  و برداشت رو  جویز حمل کیف   استرس   با  دایان

  خودش پس از  اتاناز قطعا میکرد محکوم رو اتاناز  کسی زد،اگه

 . بره  بین از  کوچولو جویز میزاشت نباید  ولی بربیاد  میتونست
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  اتاقش به  و بود  اومده بیرون عمل  اتاق از  بودن،بهار رسیده دیر

 . بودن برده

 . فقط نکشه مارو امیدوارم_

  اون  یاداوری   از داشت،میسوخت قلب در عجیبی سوزش  اریو

 .نداشت  خودپیرامون  به توجهی  بوسه،زیاد

  دستش داخل که اریوکوچک دست و کرد باز رو  در ارامی به

 . فشرد رو بود

  بلند  صدای  و بود  نشسته  صندلی  روی که یونجی دیدن   با

  گذاشکه هاش  گوش روی  که  سفیدی هدفون از حتی  موسیقیش

  و رفت ،جلو میرسید در  جلوی پسر  دو هر گوش به  بود

 . ایستاد   روبروش

 . نمیشنید اینکه با کرد صداش

 .دختر هی_

  نگاهیونگ به  تعجب با  و  داد پایین رو هدفون و  کرد بلند سر

 .کرد

 چطوری؟ سالم_

  یونگ به  میکرد،رو نگاه  دو اون صمیمیت  به تعجب  با جیمین

 : پرسید

 ! رسیدین سالم،دیر_



 میشناسی؟؟  رو جیمین؟یونجی_

 : گفت بهت  با جیمین

 ... میگفتم که خالمه،همونی دختر یونجی_

  نگاه   و  بود امد و رفت در  جیمین و یونگ   میان نگاهش یونجی

 . یونجی بهت    از  پر و متعجب چشمان به یونگ

 ایستاد کنارشون  و رفت جلو  اریو

 .چیشد نفهمیدم چیشد؟من_

 . اومد خود به  تازه یونگ 

 یونجی؟ _

 : گفت اروم و زد کنار کمی موهاشو

 .... که ایهپسرخاله همون جیمین_

 :کرد زمزمه یونگ 

 نفهمیدم؟  چرا رو اتفاقات نفهمیدم؟شباهت چرا_

  بیدار   ممکنه و  خوابه بهار  اینکه  از نشست،غافل تخت روی

 حال مثل کرد،دقیقا پریشونشون  و کشید موهاش  به بشه،دستی

 . االنش

 نفهمیدم؟ چرا_

  بود عذاب  میپرسید،در رو  قضیه نفهمیدن    دلیل خودش از  داد با

 . نمیکرد  حسش جمعاین در  اون  از بیش   که عذابی

  نیاز مادر به  وضعیت این تو  که دختری  بود بهار  نگران  

  این  فهمیدن با  که ایپسرخاله بود جیمین حال   داشت،نگران  



  موضوع این  فهمیدن   با که مادرش  و میشه داغون موضوع

 . خورد خواهد  روحش  به  ناپذیری  جبران صدمات

 . فشرد کمی و گذاشتیونگ  یشونه روی دست جیمین

 . نداره  باش،اشکال اروم_

  نداشت خاطر  اطمینان بود زده که حرفی میلرزید،از صداش

 .حتی

  مغزش برای هاپیام کرد،هنوز نگاه   هردو به متعجب یونجی

  اش دوپسرخاله به  بهت با  اینگونه که بود  رسیده هم شاید نرسیده

 . میکرد نگاه

 چی؟ ...اید؟یعنی خاله  پسر... جیمین ...یونگ .... یعنی_

  جیغ جیمین،بهار  یا ویونگ توسط   یونجی سوال   به  جواب از قبل

 .... کشید بلندی
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 . کردیم دیر  میدونی باش،خوبه  زود_

 . بود مادرش  برای مناسب ای هدیه اسو،دنبال    به توجه  بدون

 . نرفتیم   هنوز ما و  شد دو ساعت  توام،میگم  با  دانیال_

 میکنم؟ دارم غلطی چه بدونم میزاری_

 . نزنه  حرفی و کنه تحمل  بود برگردوند،بهتر  رو و کرد اخمی



 

  به  طال گردبند   یک  و(( خردمند انسان ))  ساعت،کتاب نیم از بعد

 . شدن خارج فروشگاه از سرخ  رز گلدسته یک  و پرنده شکل  

 

 .واقعا شدم خسته_

  رو میخواست که زد،چیزی استارت  رو ماشین و کرد اخمی

 . میکرد رفتن  ی بهونه ها بچه  مثل هم بخره؛اسو بود  نتونسته

 

  و اتاناز   عکس   دیدن   میشد،با خاموش روشن  گوشیش یصفحه

  بود داده دست از  رو جویز.شد پاک لبها  از  لبخند ناخوداگاه جویز

  ای دیگه یپرنده دلرحمش؛حاال و مغرور فوق   یبرادرزاده

  همان حتی  و رنگ  همان و  نژاد بود،همان  شده جویز جایگزین  

  به  روز  چهار این تو ،گرچه  بود  بلد  رو میگفت جویز که کلماتی

  تا  بودن کرده کار جدید ی پرنده  روی التای  و  دایان که قدری

  جلو  اتاناز هم کنه؛باز  تکرار و  بگیره یاد  رو  اتاناز یکلمه

  آلوچه رو  اسمش دایان  که  ایپرنده به  دور از  فقط و نمیرفت

 . میکرد بود،نگاه  گذاشته

 

  داشبرد روی  از رو گوشی فکر   تو  دانیال اینکه دیدن   با  اسو

 . داد جواب و برداشت

 دختر،خوبی؟ گل سالم_



  دادن   جواب از  قبل پس  داشت، خبر  دانیال های حساسیت از

 .گذاشت اسپیکر حالت   در رو اتاناز،تماس 

 

 . رسیدن  االن هم جون  دایان و بابا  شماییم منتظرخوبم،ما_

  سوالش  شیطنت  با   و خوابوند  رو اومد،دنده بیرون   فکر از  دانیال

 . پرسید رو

 چی؟نیومدن؟  التای  و  دانیار_

 : گفت و  خندید اتاناز

  حساس  خیلی هستن،شما اینجا ظهر دوازده ساعت  از  که اونا_

 . شدینا

  شده خودشیرین زیادی دانیار فقط نشدم حساس جون  عمو نه_

 . بیرون  کنه پرتم مامان و بگیره  جامو مامانم،نگرانم برای

  میاید کم خیلی داره،شما دوست هم شمارو مادرجون خیر نه_

 . دیگه باشین  داشته اینو  انتظار پس
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  روی که ایالوچه  به و  بود  نشسته  مبل روی  که اتانازی به

 . میکرد  میزد،نگاه حرف و  بود ایستاده مبل یدسته

 اتاناز  اتاناز_



  سه که کردن کار  روش چقدر التای  و  بود،دایان گرفته اشخنده

 . بگه و بگیره  یاد  رو اتاناز تونسته  روزه چهار

 نمیدی؟ رو  الوچه به  چرا جان،عمو  اتاناز_

 : گفت و کرد دانیال به  نگاهیخشم با

 نمیشه،میفهمین؟   جویز برام_

 . نباشه کاریت که داد تکون دانیال به  سری  سانان

 

  همه جلوی و  اورد رو بود  گرفته تازه  که هایی کراوات  دایان

 .ماهچهره جز گذاشت

 چی؟  من پس  پسرم_

 : گفت و کاشت ماهچهره یگونه روی ای  بوسه  دایان

 . بانو   مخصوص   شما برای_

  نگاه  بود  میز  روی که انار گردنبند و دستبند به  و  زد لبخندی

 .کرد

 منه؟  برای  اونا  پس_

  سفید دست مچ و گردن  به و  برداشت  رو دستبند و  گردنبند دایان

 .آویخت ماهچهره

  کناری که بود  اتاناز تنها  و بودن  زدن حرف حال در همگی

  نفرت با  میخورد، دونه قفس داخل که ای الوچه به  و  بود نشسته

 . میکرد نگاه

 بزنم؟   حرف باهات  میتونم_



 . نشست اتاناز و  قفس کنار  داد،اسو تکون  سری

  ولی داشتی دوستش  خیلی و  بود مهم برات  خیلی  جویز میدونم_

  تو  کنه باز   جاشو تا اومده الوچه  و  دادی دستش  از که کن قبول

 . بگیره   رو جویز  جای  اون نیست کوچولوت،قرار دل

 

 

  پرتش  زمین روی و برداشت  رو مبل کوسن خندید،  دانیال

 : گفت سانان  به رو کشید کرد،دراز

  برای  کنن  خودشیرینی یکم دامادا  این تا ببینیم  فیلم یکم پایین  بیا _

 . مادرشوهرشون

 .کرد اشاره دانیار به  زد  لبخندی  سانان

 . باما  باش پایین،راحت بیا _

 . االن تا ننشستم زمین  وهللا،روی راحتم_

  پاهاش  روی  رو کوسن و شد،نشست بلند   سرعت به  دانیال

 : پرسید  هیجان ،با گذاشت

 میشه؟  اصال؟مگه  ننشستی  زمین روی یعنی_

 :گفت کجی  لبخند  با  و اومد پایین   اجبار  به دانیار 

 .خب نداره تعجب_

  دراز باهام؟اونم میدید  ترسناک فیلم من،کی برادر چیه تعجب_

 زمین؟  رو کش

 . زد خجالتی لبخندی  دانیار 



 . که نبر ادمو آبروی  حداقل نکبت_

  ریخت،بهترین  هم به موهاشو و انداخت  دانیار گردن دور دست

  دانیار به  که ایمهربون؛عالقه مرد   این بود همراه و دوست

  سخت در که چرا بود  سانان به  شعالقه از  بیشتر کمی داشت

 . کوه یک  مثل بود  پشتش و  روزهاکنار ترین 
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 . شام بفرمایید _

  میکرد، دعوت شام میز سر  رو همه که بود  خدمتکار صدای

 . کرد پرت مبل روی خودشو و  کشید عمیقی  نفس

 مادر؟  نمیخوری_

 :گفت و بست چشماشو

 .دارم سردرد یکم نیست گشنم نه_

  پایینیونگ گلوی  از هم اب حتی اریو نبود  بود،در بهونه سردرد

 .نمیرفت

  توجه   برمیگشت،تمام خونه  به  و میشد مرخص بهار صبح  فردا

  ازار رو  یونگ موضوع  این و بود  ش دردانه خواهر   به  اریو

 .میداد



  نه  و میرفت بیمارستان بود،نه  بهار  پیش اریو   که روزی دو  این

  ولی بودن شده یونگ  حال   دگرگونی   متوجه   میخورد؛همه چیزی

  و داد موضوعی هر با  که چرا بزنه حرفی نمیتونست کسی

  و  میداد خراش  گلو مادربزرگش قول   به و  انداخت می راه  بیدادی

 . میکرد خطی خط  اعصاب

  کرد،آرمین باز چشم سریع که نشست اش شونه روی دستی

 . پدر  و دوست بود؛بهترین

 ... نزدی چیزی به  لب  نمیخوری؟دوروزه چرا_

 . پرید حرفش بین 

 . بار  هزار  این نیست گشنم_

  سمت به مشکی کت   اوردن    در از بعد  و شد بلند  مبل روی از

 . رفت اتاقش

 . دیگه نیست  آرمین؟گشنش داری  چیکارش_

  و  کشید عقب رو  رفت،صندلی میز  سمت به و  اومد خودش به

 . نشست اون  روی

  نباشه  کاریت گفتی و کشیدی نازشو  همینطور همیشه من مادر  _

 . برداشته دور که

  دلبرکش یخنده به  و کرد شد،سربلند بلند همسرش یخنده صدای

 . کرد نگاه

 .. فقط  بخند تو  دلم جان  _

  شدت   شد باعث  ارمین  حواس   شدن   پرت و  مادرش یسرفه 

 .بشه   تر  بلند  و بیشتر  همسرش یخنده



 سال؟  سی این تو  کردی چه جان  عروس_

  پاک  بود  بشقاب کنار  که سفیدی دستمال   با رو  دهانش هایکناره

 : گفت شیرینی لبخند  با و کرد

 . مادر نکردم کاری_

 . رفت پسرش به  ایغره چشم و زد عروسش  به  لبخندی

 کجاست؟ من  بد شانس  میدونین _

 . میکردن  نگاهش   منتظرش هردو

  شاد دلم کنن دعوا یه  زنم  و مادرم ندیدم االن  تا که اینجاست_

 .باهم بودین خوب شه،همیشه

  اریو  با  نباش،ایشالل  چیزا  اینجور   فکر به  پسرم غذاتو  بخور_

 . میشه باز دلتون میکنین  دعوا

  چی همه زودی همین  کردن،به نگاه هم به  و کرده سربلند هردو

 بود؟  نگفته یونگ شد؟چرا حل

 کنیم؟  اماده جشن یه  برای خودمونو_

  بشقابش  کنار   دوغ   از کمی و زد عروسش  به  چشمکی و لبخند

 .خورد

 نمیان؟  اونا  پس_

  از هرگز بودن؛الهام خواهرش شوهر   و اونا،خواهر از  منظورش

  همجنسگرا خاطر به  که مادری و  پدر.نداشت  زیادی انتظار اونها

  بودن  کوبونده پیشونیش  به  هم تجاوز  انگ   فرزندشون بودن

 داشت؟  میشد انتظاری



 . نمیان   وگرنه عریضه نبودن   خالی  برای میگیم بهشون فقط_
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 . شد اتاق وارد بفرمایید  شنیدن   با و زد  در به  تقه چند

  روی دستشو ساعد و  کشیده دراز سرد هایپارکت روی

 . بود گذاشته  پیشونیش

  اون  بود کرد،ساده اتاق به  تری  دقیق نگاه و  نشست تخت روی

 . زیادی هم

  بی یا   همیشه میاد خوابت من  پیش داره،کال احترام  هم پدر بخدا_

 . ایحوصله

 .نشست  و شد بلند و  فرستاد پس   ریه از تندی   به نفسشو

 بله؟ _

  کسی به هرگز که کسی بود  اداب مبادی شدن،یونگ گرد هاچشم 

 ... االن و  نکرد  احترامی بی

 هستی؟  عصبی  چرا_

  ساله چند کرد،پدرش نگاه  ارمین به  و گرفت زمین از چشم

  به  شکسته زیادی  چرا  پس  نبود سنی که سال هشت و بود؟چهل

 میرسید؟  نظر

 ... اومده وجود به  بیمارستان  تو مشکلی_



 :گفت رفته  باال  ابروی وبا  پرید حرفش بین 

  وجود به  هم بیمارستان،مشکلی نرفتی  روزه مطمئنی؟دوسه_

 . نیومده

 . نمیدونین شما ولی اومده_

  هیجان با  و گذاشت زانوهاش روی دستاشو و اومد جلو کمی

 :گفت

 . دوتایی کنیم حلش تونستیم چیشده،شاید که  بگو بهم خب_

  پدربزرگ   پیش   ماهه چندین که میشناسین؟پسری  رو جیمین_

 ... و

 . لوس   هم  زیادی که خوشگل   پسر همون اره_

 . کرد نگاهش   اعتراض با

 نمیشناسم؟ میشناسم،میگفتم  گفتم خب_

 بزنم؟  حرفمو میزارین _

 .کرد نگاهش منتظر  و داد تکون  سری

 . شد مفقود خالهشوهر   و خاله فوت   بعد  که پسریه همون_

 . شد خشک بود،ارمین یهویی خبرش

 ! بگم  مامان به  چطور نمیدونم ولی فهمیدم که دوروزه_

 کرده؟ اعصابت بی  و  حوصله بی  همین؟همین_

  ولی نداشت  دیگری صمیمی دوست او دوست،جز و  بود پدر

 میکرد؟  دیگر،چه بود خجالت



 ! فقط بهار   ندیدم،پیش  رو  اریو دوروزه_

  در ارمین  دندون  دو و سی که بود  زد،مطمئن نمایی  دندون  لبخند

 . شد گذاشته نمایش  به  لحظه یک

 ... یونگ   ولی میان فردا_

 . نکرد هم کنجکاوی حتی یونگ  کرد،ولی مکث

 ... که زدی؟گفتی حرف  باهاش  گرایشت یدرباره_

 . شد تر  طوالنی کمی مکث  اینبار

 . میدونه  یجورایی_
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 برم؟   راه پاشم داری انتظار بعد  بخورم تکون   نمیتونم من_

 .فشرد محکم رو  بهار دست   و زد  لبخندی دکتر

  تا  رفتن  راه برای کسی نمیزارم  خانم،امروز تنبل  برو  راه پاشو_

 . کنه کمکت ماشین

 

  چیزی  که شکم زیر رفت،درد راه قدم چند و  شد بلند سختی به

 . خوابیدن  صامت و صاف   از  بود شده خشک کمرش ولی  نبود



 . شد نصف کمرم کن  بشینم؟باور_

 .مبل  روی تا   مونده بری،کم راه  باید نه_

 

  بود راه قدم پنج  تنها مبل تا  تخت  روی کرد،از نگاه  مسافت به

 . میکاست جونش ی لحظه به  لحظه از قدم پنج  این  ولی

 

 !بزاربشینمممم_

 .کرد اشاره مبل به  و کرد نازک چشمی دکتر

 : کرد زمزمه لب زیر  بهار

  من  کن ول عن این بترکه  خودش بمونه میذاشتم کاش  اصال_

 . نیست

 

  کمک بهار به  ذهنش تو  بزرگ سوالی عالمت  با دکتر

 ! میگه چی لحظه این   تو بهار  که بدونه  میخواست میکرد،دلش

 . شد پهن  مبل روی و کشید عمیقی  نفس  نشست مبل روی  تا

 . بشین حسابی درست و  شو بلند_

  به  که نبود مهم دراورد،براش رو دکتر  ادای و کرد کج دهنشو

 . غیر  وال میخواست استراحت دمی فقط  یانه بخوره  بر دکتر

 

 . میگم شو بلند_



  از  رو اشگوشی و کشید عمیقی نداد،نفس گوش  حرفش به وقتی

 . اورد  در سفیدش روپوش  جیب

 !بزنم زنگ جیمین یا  یونگ به  بهتره_

 

  گرفته اش خنده هم و بود عصبانی نبود،هم کارساز هم تهدیدش

  فعالیت  پزشکی ی عرصه  تو که  مدتی این درتمام.بود

 . نبودن   لجباز اینطور  بیمارهاش از داشت،هیچکدوم

 

  باز   اجازه بدون  در که بزنهزنگ پسرها از  یکی به میخواست

 .میرفت بهار  سمت به خشم با که بود  اریو شد،

 خوردی؟ گهی چه تو_

  قضیه از اریو  که ایستاد،میدونست و  شد بلند سرعت به  بهار

  شسرتق دخترعموی دل   سوزوندن   جهت   صرفا شده؛ولی خبردار

 . گفته رو هست گیریشکل درحال کهیونگ  و اریو  ی رابطه

  همه به  و بفهمه  یکی بود  بزنیم،قرار حرف  منطقی بیا   اریو_

 ... که بسا  بگه،چه

  بهار  اریو؛روی بود،هیچوقت  انتظار  از دور خورد که سیلی

 . بود نکرده بلند دست

 . شد پرت زمین  روی  سپس و  مبل روی سیلی  ضرب   شدت   از

  بهت با  دست به دکتر،گوشی که بود  سریع اریو واکنش  قدری به

 . میکرد نگاه  روبرو یصحنه به

 



#part85 

 

 

 

 شده؟ قدیمی زیادی مبل این کردی دقت اسو_

  بود  نشسته  روش که مبلی  به و گرفت لپتاپ  یصفحه از چشم

 . کرد نگاه

 . خوبه نه_

 . اومد در هم مبل هایمیخ صدای  که کرد پرت اسو کنار   خودشو

  که بگیریم  دیگه یکی  منتظرم دراوردم نشده،پدرشو قدیمی بگو_

 .چشمت جلوی  بیارم امواتشو

  تارهای  به  ایگذاشت،بوسه   اششونه رو،روی اسو سر و خندید

 .بست چشم و زد مشکی

 

  از بدنتو   ناب    عطر  نمیتونی کنی،هرگز عوض عطرتو اگه حتی_

 . ببری بین 

  ها ریه وارد رو دلبرکش وجود   عطر  و  میکشید عمیقی  های  نفس

 . میکرد

 

 

 .کرد مختل رو هردو حواس   که بود  دایان صدای



  برای   کنین استراحت ساعت نیم  بیاین کنین،گفتیم جمع پاشین _

 . بخورین  جیگر بدین قلوه که نه  قوا تجدید

 . کرد پرت دایان  سمت به  رو  مبل کوسن و خندید  دانیال

 . ما  یرابطه تو  میکنی فضولی میگم سانان به_

 

  به  و  کشید بیرون اسو دست از   رو تاپلپ و انداخت باال  ایشونه

 . کرد نگاه  مانیتورش

 ...که نیست  جواهری همون این عه_

 . حرفش وسط پرید  اسو

 ! تاپولپ همونه،بده اره_

 

  کرده تجربه  دو این که اتفاقاتی  حتی و دانیال به  توجه  بی  دایان

 :کرد باز  لب بینشون،  جدید ی رابطه و بودن

  و دیدمت بار اولین  برای کردم، طراحی من که جواهریه همون_

 میدادی قورتم چشات با  داشتی تو

 میشیم  اشنا  بیشتر گفتی و دادی توشماره که همون

 پسررر خورد حرص چقدرررر سانان

 ! هااا  میشه سال یه گذشت،داره و بود  روزایی چه روزگار هی

  با  اسو و  بود رفته  اومد،دانیال خود به در  بلند    کوبش صدای  با

 . بود  دایان ی خیره برزخی نگاهی

 . میشد باز  بحث این نباید  ولی نداشت منظوری
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 لعنتیییی؟  گفتی چرا_

 . بود برداشته  رو  خونه کل اسو  فریاد و  داد که بود دوساعتی

 :گفت اسو  به  رو بلندی  صدای  با  سانان

  دانیال نگران    باید االن  ولی پرید دهنش  از  باش،اون اروم_

 . باشیم

  سانان  دست   تو  وضعیت کنترل ولی  بود  ریخته همبه کمی دانیار 

  خدا بود؛خدا  عصبانی هم دایان  دست   از  نگرانی بر  بود،عالوه

  دایان با  هاییحرف خورد   یه تا   بشه پیدا   زودتر دانیال که میکرد

 . دونفرشون،بزنه  خلوت تو

  پرسش  بود،بدون  نشسته  ایفن نزدیک   که اتاناز  درزنگ صدای  با

 .کرد باز  رو  صفحه،در به  کردن نگاه یا  و

 

 . شد خونه وارد پر  دستای  با  شد،دانیال باز  در ناگهان

  مبل روی  و کشید  عمیقی نفس   دانیال دیدن   با  اسو

  از  دانیال داشت؛میدونست سرگیجه و میدید تار هاشنشست،چشم 

  بزاره اسو ی خونه تو  پا  دیگه که نداره  امکان و  عصبانیه دستش

 . کنه  توجه  بهش و

  تموم نشده شروع هنوز که  ایشد،رابطه تموم رابطشون  احتماال

  در بازی جنبه بی قلبش  داشت؟چرا درد اینهمه شد،چرا



  نبود،پس  دانیال مجنون   و عاشق،شیدا واردیوانه که  میاورد؟اون

  نفسش  دانیال بدون   یخونه  به  کردن فکر لحظه  هر با  االن چرا

  پشت حتی سرگیجه ایستاد؟چرامی تپش  از قلب و میگرفت

 نمیکرد؟ هم،ولش  به  چسبیده هایپلک

  دانیال که میکرد اغراق  نبود؟نه  دانیال مجنون   و  دیوانه اون

 . بود نخواهد هم اسویی نباشه اگه و  شهنفس  

 

  اینو بودن  نزدیکش اومد،همه بیرون  فکر از اطرافش یهمهمه با

 مشخص میکردن لمسش که نفری سه دو دست و  صداها از

  حس بی  بدنش نبود؛تمام موفق ولی کنه باز چشم  کرد بود،سعی

  شچپ   سمت   دانیال گرم   بویایی،صدای  و شنیداری یهقو جز بود

 . کنه استراحت دمی و ایسته  به  تکاپو  از  قلب شد باعث

 بود کرده فکر خیلی دانیال های نبودن  به امروز

 مغزش به  رو  عالیقش تمام  میکرد کتمان

  فریاد  اسو سر بر  و میخواست رو دانیال قلب همانند که مغزی

 مغز شلوغ   همیشه تفکرات    هیاهوی  از  جزئی دانیال که؛نه میزد

 رو  اون  بکشه  نفس که  نیست هوایی نباشه، اون  اگه قلب   و

 کنه  پمپاژ   که نیست خونی

  جدی شیطون   زیادی پسر    اون  از تر  مهم و تر  بزرگ  فکری

 . بود  زندگیش اتفاقات تمام  یزمینه پس  نیست،دانیال

 . نبود نیست،دروغ یادش  رو  دانیال از قبل زندگی که میگفت اگه



  و مستی هایشب تمام بود؛در همیشه نیست،دانیال یادش هم واقعا

 رحمانه  بی  های تجاوز

  داشت حضور  و بود  اسو  خوب   و بد  روزهای تمام در

  نمیتونست  درد از داشت؟وقتی حضور هم چی؟اون  اسو ولی

 بکشه،بود؟   نفس

  خونه تو  که دیوانه مجنون   اون  برای   نمیدید؛دلش  و نبود،نبود نه

  سال چند که پسرکی گرم لبخند   دیدن   لحظه یک  برای  میداد جون

  میشد خاکستر  و میگرفت بود،میسوخت،اتیش  کوچیک خودش از

  سرزمین به  ها کوه از  که زمستان سرد نسیم   دست به  اخر در و

  و اتش  هیچ انگار که میشد،میرفت؛طوری سرازیر  پست های

 . اول از نبوده خاکستری
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  میفهمید،با بود مشتش داخل که دستی از  اینو بود  سرد اسو بدن  

  یهویی  بخاطر    اسو االن   حال ولی بود  عصبانی دستش از  اینکه 

 . بود  دانیال رفتن  

  استرس   با  که دایانی به  رو و  گذاشت اششونه رو،روی اسو سر

 : گفت میکرد نگاهشون

 . بیار قنداب  و اب لیوان  یه_

 .گرفت   دستشو و نشست اسو کنار ماهچهره



 . میکرد  سکته دانیال،داشت کردی جونش  نصف _

 . کرد نوازش  رو  مشکی موهای و زد تلخی لبخند

  ولش نمیتونم که وجودمه  از تیکه  یه  میکنم حس  وقتا بعضی_

 .کنم

 .گرفت دانیال جلوی رو قنداب و  اب حاوی   لیوان    دو دایان

 . حاال میزاشتی  سینی تو_

 .رفت اشپزخونه  به  و داد تکون   سری التای 

  ولی کنه  بیدارش تا   پاشید اسو صورت  به  رو اب  از کمی دانیال

 . نداشت ایفایده

 کرده؟ سکته  نکنه _

 . برد  بین از  و پاشوند  رو دانیال دل سوال این   با  دایان

 : گفت و گذاشت دایان دهن   جلوی  دستشو سانان

 کافی ی اندازه به اللی،امشبنمیگن  نزنی  حرف دقیقه  دو اگه تو_

 . دایان کردی کوفتمون

  پر  و  ایعضله بازوهای  و دست حصار  از  تا کشید عقب کمی

  کافی یاندازه به میگفت،امروز راست.بیاد بیرون  سانان قدرت  

  کردن باز  هربار با اسو،چرا  و دانیال حال و  حس به  بود زده گند

 میکرد؟  پا به  بَلوا  دهنش

  خونه از  شتاب بترکه،با  میخواست آن هر و بود کرده بغض

 .برد  پناه   باال  یطبقه به  و رفت بیرون 



  تکیه  بهش و کرد قفل کلید  با و  کوبید رو  در شد که خونه وارد

 .داد

  و بشی  الل نمیتونی گندددد،چرا زدیییی گند خرررر دایان  _

 ببندی؟  دهنتو

  دیوار  به سرشو محکم و رفت راست سمت به قدم چند

  که نبود ادمی بود؛هرگز داده دست بهش  آنی  کوبید،جنون

 امروز؟  چیشده ولی بزنه گند زدنش  حرف  با اینطوری

  جونی بدنش   تو کرد حس وقتی و کوبید دیوار به  سرشو بار چند

 . شد اوار زمین نیست،روی

  خیلی میکنم حس روزا  میبردی،این خودت با  منم کاش مامان_

  حتی سانان و  زندگیم،التای ادمای ترین  نزدیک  برای مزاحمم

 اتاناز 

  خیر به  ختم زود چیمامان؟همه  شد قاطی چیهمه یهویی چرا

 پیداکردنی؟ چه ولی کردم پیدا  رو شد،سدنا

  تا نگفتی  سال؟چرا اینهمه نگفتی  چرا پیشته  سدنا میدونستی که تو

 شوق؟  از  نلرزه بدنم  و تن  نامی سدنا  شنیدن   با  هربار من

  تو  برای خوبی پسر نتونست هیچوقت دایانت میدونستی که تو

 بره؟  هم  سدنا شدی باعث رفتنت با بشه؟چرا

 بگیرم؟  رو  بابا  جلوی نتونم که

  امیدی  اگه هست هنوز کجاست،اگه بابا  که بگو  بهم  بیا مامان

 میبخشمش مامان،بخدا بگو بهمکنم پیدا   االنمو حال   مسبب   تا هست



  که رنجایی  و  درد از میزنم،میگم زار و  میکنم بغلش  میرم بخدا

 ... شدم اذیت چقدر که بهش  کشیدم؛میگم نبودش تو

  موندهریختن برای   اشکی نه  که  بود کرده گریه و  زده داد اونقدر

  به  و شد بلند زور  به ولی کار  دادن انجام  برای  توانی نه  بود

  ها  مبل و دیوار  از  وایسته درست رفت،نمیتونست اشپزخونه

 . میگرفتکمک 

 . بیوفته نکنه   تا  بود  بند ها  کابینت به  دستش  اشپزخونه  تو حتی
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 نمیام  من_

 ! میای_

 . بست چشم و برگردوند رو

  که  میدی نشون  واکنشی چرا میدونی،  وقتی عجول   کمی اریو_

 نمیشناسیش؟  اصال  انگار 

  از  کمرش کرد،هنوز نگاه  یونگ به  غیض با  و سربرگردوند

  بود بداخالق  اریو چقدر میکرد؛هر درد زمین  روی شدنش پرت

 .بود  نکرده  بلند روش دست هرگز هم

 مهم یهویی  خیلی االن چرا نبود مهم خانواده االن  نمیشناسم،تانه_

 !زدددد شده؟هان؟منو

 . کرد نگاهش متعجب و گذاشت گوشاش رو دست

 .پشیمونه  خودش اون باش بهار،اروم_

 کرده ناکار  پشیمونه،زده  که من با خورده گه_

 : گفت و کرد کج دهنشو

 ! پشیمونه_

 ! بهارررر_



 .کرد زمزمه ایشی و گردوند چشم

  سرد هایپارکت  روی راهرو تو  رفت،اریو  بیرون  که اتاق از

 . بود زده  زل روبروش دیوار به  و نشسته

 . بیا   دنبالم_

 که شخصی مثل شد،دقیقا پرت حال زمان  به  دور هایگذشته از 

  به  هواپیما از خودشو ممکن ارتفاع   ترین باال  از  نجات  چتر بدون

  که کنه  چیکار نمیدونه و  زمین   نزدیک    االن و  کرده پرت بیرون 

 . نزنه   بهش  زیادی افتادن،اسیب  فجیهانه صورت  اون  به

  باال  هاپله  از یونگ سر پشت  و گفت ای باشه  لب زیر

  از  بود،دقیقا  دیگر یطبقه  دو از  تر  متفاوت سوم یرفت،طبقه

  خونه داخل داشت،دیزاین  دوست و  میپسندید اریو که مدلی اون

 . ستودنی و زیبا ولی خوفناک و ویکتوریایی بود متفاوت هم

 نه؟  قشنگه_

  از قسمتی و  میشد ساطح شومینه از اتیشی  نشست،به مبل روی

 . کرد میکرد،نگاه روشن رو  تاریک زیادی  ی خونه اون

  و کنم؛مامان زندگی ایخونه همچین یه  تو  داشتم ارزو همیشه_

  دیزاین تغییر  با هیچوقت انمدی رو  ادمای بابا  حتی بهار

 . نکردن موافقت ویکتوریایی سبک به خونمون

 . نشست اریو  کنار  و  زد لبخندی

  رابطمون یدرباره جدی اریو،خیلی بزنم   حرف باهات میخوام_

  که تنبیهاتی  حتی و گرفته شکل که  ایرابطه درسته  کنیم فکر  باید

 ... ولی برام  بوده بخش لذت شدم



 .دوخت  چشم اتش به  اریو  مثل و کرد مکث

  با  زندگیم بزرگ  دارم،خالء سادیسم ی تخلیه  به  نیاز هم من ولی_

  احساساتمو دیگر جلوی نمیتونم هاوقت گاهی ولی شده پر  بودنت

 . بگیرم

  میگفت دلش کرد،تو  نگاهیونگ  زیبای رخنیم به  و سربرگردوند

  پس  ولی  کنه اش تخلیه باید که داره نیازهایی  هم اون میگه راست

 چی؟  اریو

  خودآن از رو جسم تمام  ثانیه  از کسری در منفی احساسات

 .کردن

 کنیم؟  تموم  که اینه منظورت_

  اش سینه یقفسه به محکم و انداخت نحیف  هایشونه دور دست

 . فشرد

 هستی؟  ناراضی ازم_

 شدی؟ خسته

 . نلرزه  صداش میکرد سعی

  دیگه زد،نمیخواست سرخ لبهای  به  ایبوسه و کرد خم سر کمی

 . بشنوه  اریو طرف  از  کننده ناامید  سوالی

 من  زیبای الماس    عاشقتم من_

  چه نمیدمهم خودت به حتی اریو،تورو  نمیدم دستت از هرگز

 . کنم  ولت که برسه

 .نداد  اجازهیونگ که بزنه  حرف خواست



 .من  زیبای الماس باهات دارم حرف_

 . نکنن  ریاکاری هاچشم شدن پر  تا بست چشم

 .سادیسم ارضای  محض   فقط بگیرم   اسلیو یه میخوام_
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 .بود  حرفش یادامه کرد،منتظر سکوت

 دونده ریشه من  در تو  از که نمیکنم،احساساتی ولت هرگز من_

 . نمیشن  پوسیده یا قطع هرگز

  که صحیح   ولی درست بود حقشکنه،یونگ سکوت  نتونست دیگه

  دستش  از  زودی همین  به نیست قرار ولی  اورد دستش  به زود

 . نمیداد روحش و خود به  حتی رواجازه بده،این 

  طول ساعت  نیم  روشون بریزی  نفت کمی یونگ،کافیه میشن_

  چنگ از  یکیو   تا بخوای  که کافیه  فقط بردنش   بین از  نمیکشه

 . تمام و مهمه دربیاری،اراده دیگری

  صورتش سمت به  و رسوند اریو  فرمخوش ی چونه به دستشو

  با  پس  نمیزنه  دم اریو میدونست بود سختی برگردوند،پوزیشن 

  بوسیدن مشغول   و کوبید سرخ لبهای روی لبهاشو تمام  مالکیت

 .شد



  و انار   شیرین   شهد و میگرفت،میمکید گاز و میخورد مالکانه 

 . میگرفت نوا  بی  لبهای  از  رو حقش

  و صد  تقریبا داشت عجیبی  درد بود،گردنش  شوک تو  اریو  ولی

  چندین  از  داشت حتم که بود،لبهایی  برگشته  عقب به درجه هشتاد

 داشت لذت اینها  یهمه انشده پاره جا

 نخواهد  بهش  رو درد از لذت یاجازه هرگز سادیسم میکرد فکر

  توسط    هم اون خشن یبوسه یک  از  تنها نبود اینطوری  ولی داد

  شدن سفت میشد؛لیتلش،میتونست جزئیات وارد اگه  و پسردایی

 . کنه حس  هاروسینه نوک

  نفس   نفس کشید،هردو عقب  یونگ  که بود اتمام به  رو اریو   نفس

 میدرخشید خون پررنگ   قطرهیک  یونگ لبهای  کنار  حتی میزدن

 . کیه  آن    از  خون  این که داد تشخیص میشد و

  میبره خودش با  ساختمونو کل   خون بکشم  عقب تا  میکردم فکر_

 کمی و گذاشت پایینیش  لب روی  دستشو مچ.نشد  اینطوری ولی

 . فشرد

 .شما مال   برخالف    نیست  رقیق من خون  _

 .گرفت رو اریو مچ  و انداخت  باال  ابرویی

 . بودن  من کردی؟ماله  پاکش چرا_

  یونگ   بزرگ   دست   از دستشو  مچ و انداخت باال ابرو مقابالا 

  زیادی یونگ وگرنه  بود  ظریف زیادی  اریو   که کشید،البته بیرون 

 .نداشت بزرگی ی میکرد،جثه رو فکرش که هم

ی از_  میشه؟  شددی صاحب   لیتل یه  حاال تا  ک 



  تن به  که سفیدی شد،پیراهن   خیز نیم  اریو سمت به یونگ 

 .بود دهنده فریب و  نازک داشت،زیادی

  سفت و صورتی نوک  نزدیکشه که حاال حتی  و دور همون از

 . بود دید  تو کم، روشنایی همین  زیر حتی بودنشون

 . نپوشید مناسب لباس  ددی که وقتی از_

 . شد کشیده اشسینه یقفسه به  یونگ   نگاه    پی    نگاهش

  یقفسه روی  راستشو دست و گفت سرمی بر  خاک  تودلش

 . شد کش دراز حالت به  مبل روی و گذاشت اش سینه

 .داره تنبیه  که کنه فکر باید بوی  بیبی _

  اون  دیدن   با  حاال نبود مهم براش   ولی میداد تهدید  بوی  لحنش

  شده سفت هاینپیل و  اریو چپ دست   مچ   روی  رنگ سرخ خون  

  بود،تمام مشخص روبروش فرد نازک لباس  زیر از حتی که

  بود  خوابیده زور  به  اریو  ندادن   دست از  بخاطر   که احساساتی

 . میکرد طلب  حریف  اژدهایی همچون و  شد بیدار
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 دست یک  با   فقط اینها یکرد،همه روشن  رو گاز و  پیدا قاشقی

  هر و  بود کرده بد حالشو نداشت،سرگیجه  زیادی توان   میشد انجام



  لباسش حال این با  ولی میخواست خواب دلش پیش  از  بیش لحظه

 .کرد پرت زمین روی و اورد در  تن  از رو

  سیاه قاشق دقیقه دو زیر گذاشت گاز زیاد یشعله رو،روی قاشق

  زبونشو و  برداشت رو اون  رضایتمندی لبخند   با  دایان  و شد

  که بزاره زبونش  روی رو  داغ قاشق اورد،میخواست بیرون 

  تنبیه  خودش،خودشو قدیم روش  نزنه،به  نامربوطی   حرف دیگه

 . میکرد

  در پی های مشت کوبیدن  زیادی  ناگهان  ولی  برد باال  رو قاشق

  زبونش روی  بود قرار که  قاشقی و بترسه شد باعث در به  پی

 . بچسبه  پوستش به  و بیوفته راستش  یترقوه  بگیره،روی قرار

  ولز و  جلز گذاشت،صدای قاشق روی دست و کشید دادی

  و  بشه جدا کابینت از دستش شد باعث   سوختگیش بوی و  پوستش

 . کنه سقوط  زمین سمت به  و کنه  حفظ رو  نتونهتعادلش

  کامل بیهوشی    از قبل و کرد برخورد  سفید های  کاشی به سرش

  ایجاد شدنش  بیهوش در ای  ثانیه  دو ای وقفه سانان داد   صدای

 ... بست چشم و زد  لبخند  اختیار بی ولی کرد

 

  رو در خواست و انداخت التای،کلید توسط    کلیدش دست   اوردن   با

 . نشد که کنه  باز

 . گذاشته قفل رو کلیدو  لعنتی_

  دایان  تهدید حتی و فریاد و داد با  باری   کنه،چند چیکار  نمیدونست

 .هیچی به هیچی ولی  کرد صدا رو



 . زد ای نیمه و  نصف  لبخند کرد که فکری  با

  در به  و  کرد بلند زور به  رو  بود در کنار  که بزرگی گلدون  

 . افتاد زمین  روی و  شد کنده جا از کامل کوبید،در

  تا کرد،برگشت صدا رو  دایان  خوشحالی با   و شد وارد التای 

  خشکش در  کنار   دیوار  روی  خیس خون   که بزنه سانان  به حرفی

 .کرد

  نور    زیر که خیسی های خون به  دستشو و شد نزدیک دیوار  به

 . رسوند میزدن برق  لوستر  زیاد  

 . دایانه خون این  صاحب   که نداشت شک

  به  رو خونه  تمام ها  دیوانه  مثل دیوار  روی خون   دیدن   با  سانان

 . اشپزخونه  جز گشت دایان دنبال  

  سرمای جز بود،ولی  بالکن   زیر  دقیقا که  استخری و  بالکن حتی

 . نشد  عایدش چیزی  هوا زیاد

  بر  افتاده جسم   به چشمش بالکن  ای  شیشه در   کامل   بستن   از قبل

 . شد قفل اشپزخونه توزمین روی

  سر   از که خونی شد،نحر   واردش و دوید اشپزخونه  سمت   به

  که دستی  و میدادن نشون خودی سفید های کاشی روی دایان

  به و  بگیره زمین  سطح  از چشم شد باعث بود  خونی شکف  

 . بشه  خیره دایان صورت  

  لخت اش تنه  باال  چرا پس ولی شکسته سرش که داشت حتم

 ! گفت؟ می چه بود شده خشک ترقوه  روی که بود؟دستی
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  پاره  نواز   گوش صدای  با  که  کشید مخالف سمت به  رو پیراهن 

 . زد لبخند زمین  روی ها دکمه شدن   پرت  و نازک   یپارچه شدن  

 

 . عصبانی و ناراحت تا  بود  زده شگفت بیشتر   اریو

  هربار کشیدش،با  دهان به و شد ور  حمله راست نپیل سمت به

  هایناله و  میمکید رو اریو  وجود   از  ایشیره زدن میک

 . بود کرده پر  رو  خونه اریو،تمام  نوازگوش

 

 . کرد نگاهش میزد نفس  نفس   که درحالی و کشید عقب

 ! من رنگی   طوطی ایخوشمزه  چقدر_

  نهیب  عقل ولی میبرد لذت بود،جسم یونگ   بعدی   حرکت منتظر

  زیرش بوسه یک  برای  حتی نباید  توعه  ساب   نه،اون که میزد

 . کنی ناله  و باشی

 

  چی نقیض و ضد احساسات افکارش،این بین   جدال   از  کرد ناله

 بودن؟ 



  ناراحت  بگیره؟چرا اسلیو میخواد که  بود نگفته  یونگ  مگه

  حق که نکرد خون  پر دهنشو دهنش؟چرا تو  نکوبید نشد؟چرا

  که کنه  باور نمیخواد باشه؟چرا داشته  پارتنری اون  جز نداره

 ! باشه؟  گر  سلطه میتونه  هم یونگ 

  زمین به  مبل روی از خودشو زور  به  و کرد ایدیگه بلند ی ناله

  دلش به  بود  نرم زیادی که زیبایی  دستبافت   انداخت،فرش  

  کالسیکی  و مد رو ادم مادرش  میاورد یاد  به که  جایی نشست؛تا

 . نکرد جمع پذیرایی  از رو  دستبافتش هایفرش هرگز بود،ولی

 

  از قبل که  نقلی  و کوچیک یافتاد،خونه شون خونه یاد    لحظه یک

  فریاد عشق  و بود،محبت گرمی از  پر  همیشه کزایی اتفاق   اون

  شکر خدارو چرا که نمیدونست  اش،فقطگوشه به  گوشه از میزد

  باد دست   به  یواش یواش  که  رنگینی و خوب روزای نکرد؛از

 .شدن سپرده

 

 اومده کره به  که اولی  روزای داشت کرد،یقین  مکث کمی یونگ 

  طوطی پت  از  و بود کرده تکرار  ها بار  رو  ماهی پت   بودن؛اریو 

  ایعالقه برخالف  البته بود میکرد،متنفر  تکرار یونگ   که رنگی

 . میترسید اب  داشت،از پت  این به که

 

  هنوز گرفت،میدونست رو اریو سرد   دست   و نشست زمین  روی

  روی خیس  ای بوسه پس  جنگ   در نقیضش  و  ضد احساسات   بین 

 . نشوند دستش



  که زمانی کنم،چه رابطمون وارد رو کسی نخواستم هرگز_

  میخوام بودم،ازت کرده گمتکه زمانی چا  و شدیم رابطه  وارد

 اریو   کنی سیرابم

  باید حاال و کردم تجربه  سالها بعد رو  کشیدن درد لذت   تو  با من 

 . داری صاحب  توام کنم  اوری یاد  بهت باید کنی  شتجربه تو

  تیر ها سینه شد،نوک  بلند و  انداخت باال  نفی  ی نشانه  به سری

  اون  برای  هم تو  نرو،میخواد  که میزد فریاد قلب حاال و  میکشیدن

  االن  مگه زد،میگفت قلب سر بر  تری  بلند فریاد عقل ولی باشی

 شکست؟خورد کنه؟اون  خورد غرورشو  نیست؟چرا  اون ماله هم

 زد؟  کرد؟اتش

  کرد پیداش اخر در گشت ندیدی؟دنبالش   مگه زد،اره فریاد قلب

 . بشه  بیخیال میتونست نره  میتونست

 : زد فریاد و گذاشت  سرش  روی میخورد،دستاشو تلوتلو 

 .شیددددددیگه،خفه بسه_

  و شده سرخ سفید ایستاد،پوست کنارش  و شد بلند نگران یونگ

  چند  یفاصله از میکرد،حتی  پرتاب گدازه اتش  همچون صورتش 

 . کنه  حس میتونست هم متری  سانتی
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 [ بک  فلش]



 

 بود،کات  رفته فرو عجیبی  سکوت تو  خونه  که میشد روزی چند

  و برگشته  اتاقش به  اشخانواده کردن ترک از  بعد و کرده اوت

 . بود بسته  رو چمدونش

 . داند خدا رو شچطوری ولی  میکنن بیرونش  میدونست

  بهش  روز چند این   تو که کسی شد،تنها وارد زدن در بدون  بهار

  میدونست که بود  بهار میخوابید،شاید کنارش  شبها و میزد سر

  کنارش  که  شخصی به داره نیاز  و میبینه هایی کابوس چه اریو

 . نکنه مختل خواب قبل رو  ذهنش منفی،  تفکرات و  بخوابه

 ! خوراکیییی سوی   به  پیش _

  بیرون  بهار  دست   از رو گردو و پنیر  یلقمه و زد ای خسته لبخند

 .کشید

 .گذاشت اریو   رون   روی سرشو و نشست تخت  روی بهار

 .خوردم  گردو و پنیر  که بس  از ُمردم بخدا_

  بود؛تکه خورد،عادتش  و کرد  جدا لقمه از  ایتکه و  زد لبخندی

 . شد تکه  تکه  بشه  که چیزی  یا  و نان   میخورد تکه

 .میشه حل_

 . گرفتم تغذیه سوء  روزه  من،پنج برادر   شدنی حل چه_

  باال به  موها این کرد،نوازش   باز  رو  ایگوجه موهای و خندید

 . میرسوندش هستی ارامش   ترین 

  رنگ،مثل   رنگا های  فانتزی با  و  بود سالش نداشت،هجده سنی

 . بود کرده اوت کام  اتاقش  داخل اکواریوم   تو های ماهی



  ایبچه  مثل   رو دست و کاشت  اریو دست   روی  ای بوسه بهار

  پسر،حتی  این بود  شزندگی  فرد   ترین   کرد،عزیز بغلکوچک 

 .داشت عالقه  بهش  پدر و  مادر از بیشتر 

ی اریا  پس_  میاد؟  ک 

 . نمیشد  سوال،خسته این پرسیدن   از

  ی خسته نگاه    با  و میپرسید بهار  از  رو سوال این  هرروز

 . میشد روبرو خواهرش

 . نیستم من  که میاد روزی  یه_

 

 

 

  از خبری  هیچ ولی اومد اریا سال سه از شد،بعد هم همونطور

 .نشد  نصیبش  بهار و  اریو

  انقدر حتی و بودن کرده طرد  رو بچهاشون  شعمه شوهر و عمه

  به  قدم یک  حتی و بسته  رو هردو اتاق  در که بودن چرکین دل

 . بودن  نگذاشته ها اتاق 

  سفیدش تیشرت شلخته  زد؛دخترک   شد،لبخند بهار  اتاق   وارد   وقتی

  دیزاینر  گویا که بود انداخته تخت  روی نامرتب  طوری رو

 .ستایحرفه 

 

 . تاریک  و  بود اما،ساده اریو  اتاق  



  کلی  و بودن شده گرفته جلد که مرتبی و جدید کتابهای  تمام از

 .کرد حس  رو بودن  مرتب بود،میشد  پوشونده رو  روشون خاک

  مثل هردو پرسید ششوهرعمه و  عمه از  رو خانه  ترک   دلیل   تا

 . شدن اتش هایگدازه 
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  از  زور به  کرده،میگفتند  تجاوز  ش پسرعموی به  اریو  میگفتند

  و  نکنند شکایت  تا  گرفتند رضایت بیچاره یبچه  ان مادر   و پدر

  رفته  خانه از اریو  که میشود سالی سه یابد،میگفتند  فیصله قضیه

  کرده،اخر ترک را  خانه و  بسته  چمدان پیش  ماه چند هم بهار و

 . بود  هیچ برادر  بدون   دخترک  و  بود دنیایش  تمام  اریو

 . میشد نازلیونگ جان   بر که بود اتش   میگفتند که ای جمله هر با

 . بود شده پشیمان  امدنش  از  بیچاره  پسرک  

  پرواز  گذاشت؛تمام پا  زیر  را تهران گشت،تمام دنبالشان ماه چند

  دو  ان  از اثری   هیچ ولی کرد رو  زیر را خارجی و داخلی های

 . نکرد  پیدا

  مریضش روح   بر  دیگری ناگهانی  برگشت،خبر  که سئول به

 .شد کوفته



  کاری هم مادرش و  بود  امریکا داشت،پدرش سرطان  پدربزرگش

 . امد برنمی  دستش از

  بود  امیز موفقیت شدند،عمل عمل و  درمانی شیمی درگیر   ماه چند

  در تبار  ایرانی یخانواده گرفت ارامش  رنگ  صباحی چند و

 .کره

  چیز شد،همه ناخوش هم مادربزرگش که برگردد میخواست

  نکند،میدانست  پیدا را یونگ،اریو  تا بودند داده هم دست در دست

  حتی شانس  ولی میکرد مداوایش باید زخمیست پسرکش روح

 . نزد را  اشخانه در هم یکبار 

  و  بلیط هم یونگ   رسید پدرش  امد،تا کره به  سالیک  بعد پدرش

  خودش دست از  رفت،بیشتر ایران  به  و کرده اماده پاسپورت

 بود؟  کرده گم چطور بود  عصبی

 نرفت؟  الماسش  دنبال به  زودتر چرا

  بود،اطالعاتی زیاد  هم ایران کره،در بر  عالوه خانواده این نفوذ  

  شغلی های نسب  و اصل با  اشخاصی  شاید تنها  که میکرد کسب

 .اورد می دست به  خانوادگی و

 

  ایران  و کره به امد  و گشتن،رفت نیم   و سال یک از بعد

 کرده استخدام که اشخاصی  از یکی بالخره سخت های؛امتحان

 . زد زنگ  بهش  بود

 . برسه  الماسش به  تا  مونده باقی  تنها قدم یک که کرد مطلعش



  از  زیاد عصبی شد،فشار   گم دو  ان رد هم برگشت،باز  ایران  به  تا

 .بود حد

  یک  دخترش  تک هاینوه  کردن   پیدا برای  پدربزرگش  التماس  

 . دیگر طرفی  هم شبدخیم تومور  طرف،بازگشت  

  نابسامان   انگلستان،وضعیت   به  سفر و مادرش قهر

  سپردهیونگ  به  رو اونها  یاداره پدربزرگش  که هاییبیمارستان

 . میدادن  قرارش فشار تحت هم بود

 

 . کرد نگاه پسرک  به  ارامش با   و نشست مبل روی

 . کن پیداش  نداره،دوباره اشکال_

  یچهره در رو  عصبانیت کرد،هرگز سربلند مغموم پسرک

 . بود  رئیسش  که نیمی و  سال یک  این بود؛حداقل  ندیده یونگ 

 ... اخه_

 . کنه سکوت تا  کرد اشاره  و کرد بلند دست

  اون لطفا؛یکی  کنین  پیداشون تر  سریع میگم،فقط نداره اشکال_

 . راهه  به چشم دنیا  ور

  نکرده  تغییر زیاد غلیظش   یلهجه هم هنوز سال دوسه از بعد

 که هرکسی به  داشت توان  تا  بین این  در که مهربانی بود،مرد  

  و کرد کمک شزندگی مخارج و خرج برابر   در بود  ناتوان

  و بودند  راه به چشم که  مادرانی  از کرد دریافت خیر دعای

 . منتظر

 [ بک  فلش پایان ]
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 حال   به  توجه  با اسو و  دانیال  تنها و  بودن  رفته بیمارستان  به همه

 .نبودن اسو،همراهشون مناسب چندان  نه

  تصورشو نمیتونی  که وقتا،اونقدری خیلی ازت  میگیره دلم_

 . بکنی

 . کرد بغلش  و  زد لبخندی دانیال

  اینو  نمیدم  خودتم به  تورو من  بشم،اسو اروم کمی میخواستم فقط_

 رفته؟  یادت

 . برد پناه دانیال بغل    به کوچک هایبچه مثل

 . ماییم دایان  بد حال مسبب ولی  نرفته یادم_

  پیداش   زمین روی بالخره تا  گشت گوشی دنبال جیباش تو کمی

 .کرد

 . سانان  به  میزنمزنگ_

  دانیال ی سینه یقفسه به سرشو بیشتر  و کرد زمزمه اوهومی

 . مالوند

 .. الو_

 سانان؟ _



  پشت فرد متوجه   که  بود صدا  سرو اطرافش کرد،انقد مکث کمی

 . نمیشد خطی

 دانیال؟ _

 . حداقل ساکت جای یه  االن؟برو  کجایین_

  بخاطر  اطرافش  صدای بست،سرو  رو در و  شد دایان اتاق  وارد

  و کرده تصادف  فجیحی طرز  به  که بود جوانی  رفتن دست از

 . بود رفته دست از  بیمارستان  به  ورود از قبل

 دانیال؟ جانم_

 چیشده؟_

 . انداخت موهاش به  چنگی

  خانوادش شده فوت و کرده تصادف  جوون  پسر یه هیچی_

 . کردن پا  به قیامت

 چطوره؟  دایان  روز،راستی این تو  کنه رحمتش خدا_

 . کرد نگاه  بود بیهوش هنوز  که دایانی به  و برگشت

 .... و بهش شده وارد  عصبی شوک گفت هیچی،دکترش_

 میاره؟  پسر  دو اون سر به  چی جمله اون کرد،گفتن مکث کمی

 و؟_

 . قاشق با  سوزونده اشوکرده،شونه تنبیه  خودشو_

 . گفتن  وایی همزمان اسو و  دانیال

 . بزاره  ترافیک اگه میایم  دیگه ساعت خوبه،یک  حالش_



 

 

  ماهچهره و بود  بیهوش دایان.رسیدن خونه  به  که بود  نه ساعت

 . میکرد نگاهش   و نشسته  کنارش

 . میاد هوش به  االنا بخدا خوبه  بخور،حالش  شام مامان؟بیا _

  نتونسته   که سانان   اصلی کرد،مقصر نگاه  اسو  به  و برگردوند سر

 بده؟  نشون  بدی  روی اسو به  چرا کنه  مدیریت رو وضعیت

 . بخورین  مامان،شما میام_

  یک  فرای  بود،دایان شده فشرده دلش  امروز ها  سال این قوی   زن  

  میکرد اب رو ماهچهره دل داشت که ای ذاتی طنازی   بود پسر

 . لحظه هر

 . تاریکه  خونه  نیست  دایان  بود،وقتی  رفته فرو سکوت تو  خونه

 .کرد نگاهش  و نشست ماهچهره یشونه روی کنان  پرواز  الوچه

 بال،خوبی؟  پسر سالم_

 . بود  تر اروم جویز  از اندکی

 . شده پسرمو؟مریض میبینی_

  لبخند با ایستاد،ماهچهره صورتش کنار  و رفت دایان  روی الوچه

 . میکرد نگاهش

 .نکنیا،خستست بیدارش _

  با  و زد دایان  یگونه به  اوری درد نوک  ماهچهره به  توجه بی

 . نشست دانیار یشونه روی و کرد پرواز دایان بلند    اخ   شنیدن  
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 وروجک؟ نکردی  پیدا  حامی من جز یعنی_

  شده بیدار تازه که دایانی بودن،جز شام خوردن   مشغول   همگی

 . بودن نشسته  کنارش هم ماهچهره و سانان بود،

 . گذاشت دایان    پیشونی روی دست

 !گرمی یکم_

 بود؛بعد نکرده  فکر کارش عواقب بست،به چشم حرفی هیچبدون

 . بشه  بیخیالش  سانان ممکنه محال   شد خوب اینکه 

 

 

  رو شام های ظرف تمام  اتاناز کمک   به  دانیار و  شام،التای از بعد

  های خوراکی تمام کردن اماده و  ها میوه چیدن  از بعد  و شستن

 جمع   به  و گذاشته کرسی روی  هارو اون   شب این مخصوص

 .  پیوستن  نفره چهار

 بابا؟  حیدر یا حافظ فال خب_

 : گفت و داد چشماش به  چرخی دایان

 داری؟ اشعارشونو  دیوان اصال مگه_

 . برداشت  رو دیوان  دو هر  میز روی  از و زد لبخندی  دانیار 



  تو  سرتون خبره اینور،چه بدین گوشیاتونو  جمیعا داریم،خب بله_

 امشب؟ گوشیه

  از هارو گوشی سرعت به  ،پس باشه  بهش همه حواس میخواست

 .گذاشت میز  روی و گرفت همه دست

 مادر؟  میکنین شروع شما_

  منتظر و داد ماهچهره دست به  رو بابا حیدر اشعار دیوان

 . کرد نگاهش

 . بشینیم کرسی دور اول_

 : گفت و کرد دانیال به  رو و

  دایان وقتی که بیار   من اتاق از  اضافه بالشت  یه  مامان دانیال_

 .موقع یه  میگیره  نده،درد تکیه  دیوار به سرشو نشست  زمین رو

  اورد مادرش اتاق  دیواری   کمد از  نرم بالشتی  حرف بدون  دانیال

  کردن کمک دایان به  سانان  همراه   و گذاشت متکاها روی ،مرتب

 . بشینه  کرسی کنار  زمین  روزی  تا

  فقط ،حاال  ظهر از بعد شاد   جمع از  نشستن، کرسی کنار همگی

  موندنی یاد به  رو  شب این میخواستن که بودن  دانیار و ماهچهره

 . بکنن

 گرفتین؟  غم چرا شما عادیه  اونم  که شکسته حاال،سرش ُخبه_

 :گفت و  گذاشت سانان دست روی دستشو و

 . بکن حالشو مراعات   حداقل نکنیا اذیت  دانیار،دایانو جون  _

  نشسته  کنارش که رو  دایان  دست   و گفت ای باشه لب  زیر سانان

 .بود،گرفت بسته چشم و  داده تکیه بالشت به ،سرشو



 

  رو  گوشیا اصول ادا  کلی با  و شد باز همه یخ    که نشد ساعت  نیم

 . گشتن  شعر کلی دنبال   معاشره برای هرکدوم و  رفتن کش

 : گفت التای اخر در

  گور تو  شاعرا  همه،تن بردین   سوال زیر رو مشاعره رسم  _

 . کنیم بازی   بشینیم بگین  حداقل نیستین   بلد اداهاتون   این با لرزید

 : گفت انداخت دهنش تو نخود ای دونه که درحالی شیطنت  با  دایان

  تو  تا  بخوریم  هندونه اصوال،بیارین  ادا این  بیخیال اصال_

 . نخوریم سرما زمستون

  دایان جلوی هندونه  بزرگ  یتکه دو و زد لبخندی ماهچهره

 .گذاشت

  قوت سرخش،بخور رنگ این با  حتما  مامان،شیرینه بخور_

 . پسرم بگیری 

  گردوهاش نکنه  اینکه از  احتیاط با  رو  باسلوق کمی و خندید اسو

 : گفت و گذاشت ظرفش  تو  بشه پخش

  برده یاد  از  مارو میرسه لوس  اون به  جان مامان  که انقدر_

 . نمیدونیم ها،نگین 

 :گفت و کرد اخمی ماهچهره

  تعارف عزیزم؟تا  اخه داری ازش انتظاری مریضه،چه بچم_

 . نمیخوره که  نکنم
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 .کرد نوازش  کمرشو و  کشیدش بغل به

 .نمیکنم  مجبورت اریو،من باش  اروم_

 . بدم  عذابت نمیخوام نمیخواام_

 . میزد نفس   نفس  و بود شده میزد،سرخ حرف  بلند  صدای  با

 . بریزی  هم به  نمیخواستم  من باش اروم  اریو_

 .کشید عقب شد،خودشو جاری  اشکاش

  بیا ... بیا ولی....بشی؛ولی اذیت نمیخوام  یونگ،من_

 . کنیم...ش ...امتحان

 . کشید عقب زده بهت

 .... اریو نگیر  تصمیم زود_

 .دراورد رو  شلوارش و پرید حرفش بین 

 . بده انجام گفتمو که کاری_

  زده زانو  پاهاش  جلوی  که اریویی  به  و انداخت  باال  ابرویی

 .کرد بود،نگاه 

 . جلو بیا _

 . میلرزید  بود،بدنش شده وارد بهش  ناگهان  که استرسی شدت از



 جلوم؟  زدی زانو  سگ  نر یه مثل چرا  نیستی؟پس طوطی مگه_

  سرد هوای این   تو و شده سرخ سفیدش ایستاد،بدن و  شد بلند

 . بود  کرده عرق  بدنش

 کنم؟  چیکار پس... پس_

 .نشست  نفره  تک  مبل روی و  زد پوزخندی

 . پیشم  بیا کاکادو طوطی   یه مثل_

 ! ماهی   پتم من_

 . انداخت  باال  ابرویی

 . بیا ماهی یه مثل_

 . کرد نگاه  یونگ به  خنگی  با و خاروند سرشو

 ! میره راه چطوری نمیدونم  که من_

  نشون  و  میکرد فکر که بود  اونی از  تر  خنگ خندید،الماسش

 .... حاال و قبل ساعت چند میداد،ددی  

 . میکنه  نمیره،شنا  راه ماهی_

 .کرد نگاه   پاهاش  به  و گفت اهانی

 میکنه؟  شنا چطور_

  کنار اروم و شد خم ایستاد،کمی اریو  کنار  و شد زد،بلند قهقهه

 :گفت گوشش

 . بیاره  دووم خشکی تو   نمیتونه  که من،ماهی الماس   اخه_



  نزدیکش خود به و گذاشت  اریو   نحیف   و سفید کمر   روی دست

 .کرد

  ماهی آب تو  و  باشی من  کاکادوی خشکی تو که چطوره_

 قرمزم؟ 
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 بخوابم؟ _

 .یلداست شب نه_



  جیمین صورت  به و برداشت  رو بود زمین روزی که بالشتی

 . کوبید

 میزنیییی؟  چرا_

 . عوضی بخوابم میفهمی؟بزار  میاد خوابم_

 . بود گرفته خندش  بهار  لحن   از

  پایین همگی باید گفته  مادربزرگ چون کن نمیشه،باور  واقعا_

 . باشیم

  ناگهان  که کرد لخت بست،بدنشو چشماشو و انداخت باال  ایشونه

  هردو و بود  گرفته سبک رو  خودش هم افتاد،جیمین  جیمین  روی

 . کردن سقوط زمین  روی

  جلوی  صورتش دقیقا که  بود  گرفته رو بهار  بازوهای طوری

 . انداخت سایه  جیمین چشمای

 هم قفل هاچشم تا  ولی نکشید طول هم ثانیه  پنج  اتفاقات این تمام

 . شد کشدار ها شدن،نفس

 

 . گرفت پاستیلی لبهای  از چشم و اومد  خودش به  زودتر بهار

  یکره کل کنیش فوت ستپشه  یه  مثل جونت کنن  ذاتت تو  تف_

 . اطلس  اقیانوس  تو  میوفته میزنه دور زمینو

 : گفت میرفت لباساش کمد   سمت به  که درحالی و  شد بلند

  نمیخره  یونگ کمبوده تو  قرمز بپوشم،لباس کدومشو بگو  بیا _

 . کال دیگه،خسیس  



 . رفت بهتر  هایلباس کمد سمت   به  و شد بلند   کشید، عمیقی  نفس

 .قرمز بافت_

 ! زشته نههه_

 :گفت و رفت در سمت  به  بده ادامه حرفشو بهار  اینکه قبل

 . فقط عام،خودمونیم دید یا  عروسی بریم نیس  قرار_

 . رفت بیرون اتاق  از و

 .کرد نگاه  خودش به  آینه  از  و نشست صندلی روی

 !پاستیلهههه  خیلی لباش  لعنتی_

 . بود کرده شزده ذوق  هیجان ، شده سرخ هاشگونه

 .خرهههه عوضی   پسر    همون بیا،اون خودت به  بهار  وای_

  از  رو مشکی کتان  شلوار  و رنگ  قرمز بافت همون و  شد بلند

 .کرد  پرت تخت  روی و اورد در کمد

 .... که حموم یه مونده_

  به  جیمین که بود نگذشته   ثانیه  چند و کرد صدا  رو  جیمین جیغ با

 .کرد باز  درو سرعت

 داری؟  افتاده؟درد ؟اتفاقیچیشده _

 : گفت و زد نمایی  دندون  لبخند

 حموم؟  برم من فقط نهههه_

  نکنه   که بود داد،ترسیده دست بهش  جنون  لحظه  یک  برای جیمین

 .داره درد یا و  افتاده بهار  برای اتفاقی



 . کشید و  زد چنگ رو  فر ای  قهوه موهای و رفت سمت به

  اسیب  هام بخیه  به شاید کردم فکر جیمین،من  نشو وحشی وااااا _

 . فقط  ازت بپرسم گفتم بزنه
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 . برن  دوم یطبقه به  تا کرد  مجبور  رو دایان  رفتن،سانان  همه تا

 خوبی؟_

 . میسوزه شونم یکم بله_



 . نشست  مبل روی و  زد پوزخندی

 . سگ توله جلو بیا _

  جلوه ترسناک  خیلی ساعات این  تو  که سانانی داشت،از هراس

 .میداد

 ش ..گرگم...من ...من_

 : زد داد و پرید حرفش بین 

 . جلو بیا گفتم_

 . زد زانو سانان  پاهای  جلوی  بود  از،ترسیدن نشان   که لرزشی با

  که تنی به  میزنی  صدمه و  میبری  دست که رسیدی جایی به_

 منه؟  منه؟اموال   برای

 بسوزونی؟چرا؟   میخواستی زبونتو

 

 . خورد زنگ دایان حساس   زد،گوش   فریاد رو  کلمه اخرین

 ... اربا_

  راستش  ی گونه روی محکمی سیلی  اشکلمه کردن   کامل از قبل

 .نشست

 . فقط  بزنه له  له باید سگ  بزنی؟یه  زر بودم گزاشته_

 .میگرفت رو ش پت سانان  کرد،نباید بغض

 دست از  نمیخواست هرگز و بود  حساس شپت روی دایان

 . تشبده



 : زد داد و  شد بلند

  اون بگیریننننن ازم  اونو  ندارین  حق گرگمممم،شما توله  من_

 ! منههه برای

 .هم باز   میکرد نگاهش   باپوزخند

 ترسیدی   سگ مثل که تو_

  و  ترسیدی موش داره،مثل خودشو متخص شجاعتسگ البته 

 . اتلونه تو  بچپی میخواستی

 

 . گذاشا مبل روی و کرد تا  ،مرتب  دراورد لباساشو

 

  و میسوزوند  هربار رو سانان دایان،دل ی شونه روی پانسمان  

 . میکرد خاکستر

 ... ولی کنین..تنبیهم...الزمه...هرچقدر..هر_

 .اومد نمی باال نفسش  هق هق شدت   از

 . کرد نگاهسانان زمردی   چشمای تو  و  کرد بلند سر

 . باشم... گرگتون..توله... هنوز من ...ولی_

 دراومد،شونه سجده حالت به  و گذاشت ساعدش روی سرشو

  پر  رو  سانان گوش   مظلومش ی گریه صدای  و میلرزید  هاش

 .بود کرده

  از  قاشق ولی بسوزونی زبونتو  میخواستی گفتمامانم وقتی_

 داشتم؟  حالی چه میدونی سوخته اتهترقو و افتاده دستت



 کنه؟  روانیم  میتونه دادنت دست از  فکر میدونی

 توعه؟   برای  میشکونی؟مگه میزنی؟سرتو صدمه خودت به

 بودی؟   تو  مقصر میکنی فکر چرا

 

  باید میرفت،امشب یورتمه  اشنداشته اعصاب  روی شهق هق

 . میکرد اوری  یاد شتخص گرگ   توله   به  رو قوانین  چندین حتما
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 . کن  نگاه  من به  و  کن بلند سرتو_

 .کرد نگاه   مسترش سرد   چشمای به  و  کرد بلند  سر مخالفت بدون

 . حقیری چقدر_

 . شد جمع چشماش تو اشک

 . کنم ناامیدتون   نمیخواستم... نمیخواستم  من ارباب_

 .گرفت رو  دایان دست و شد زد،خم تلخی لبخند

  صاحب  که اینه ی دهنده نشان  واکنش رفتار،این این_

 . حساسه اموالش روی صاحبت   که نیستی این   نداری،نگران

 : گفت درمیاورد رو  پیراهنش  که درحالی و شد بلند  مبل روی از



 . ندارم  تو مثل اسلیوی به  نیازی  بری،من بهتره_

  او به  نیازی  گفت؟گفت چی  بست،سانان یخ  رگها در خون درجا

 نداره؟ 

  نده،چرا  ازار  رو اطرافیانش  تا   کنه کاری میخواست فقط که اون

 افتاد؟  اتفاق  این

 

  دایان و بود رفته اتاق  داخل به  سانان که بود  ساعت سه از بیشتر 

 . بود  مبل جلوی لباس  سرد،بدون زمین   روی زده زانو  هم هنوز

 . نبود  گرم خونه جای  هیچ دیگه  میخوابیدن اون در که اتاقی جز

  بود،فقط نکرده حس رو  بود،هیچکدومش  یخ  تیکه  یک  بدنش

  از  بیشتر و  میکرد مرور رو سانان  اخر   یجمله بار  میلیونها 

 . میشد ویران و میریخت فرو داخل

  کنار از ها  نمیبرد؛بار  خوابش دایان کردن   بغل  اما،بدون    سانان

 کرده ترکش  که مدلی همون هم باز  و  میکرد نگاه   دایان به در

 . یافت بود،می

  حتما  که سرد هوای این  تو ولی بود  نکرده روی  زیاده نظرش به

؛دلبرکش از  تر  سرد خونه فضای   سرد های پارکت  روی بیرون 

 . بود لباس  بی و  زده زانو

 . میشد کلفت پوستش داشت یجورایی و میشد فیزیکی تنبیه همیشه

 . بود  کرده روحی،غافلگیرش و جدید تنبیه    یه  با حاال

 



  دایان از  باید و گالری نمیرفت صبح   که چرا بخوابه کرد سعی

 . میکرد مراقبت

 

 بود تاریک هوا  شد،هنوز  بیدار  که بود هفت ساعت

  حالت  همون در که دایانی دیدن   کرد،با باز  ارامی به  رو اتاق  در

 . شد خاکستر و گرفت اتیش  بود،دلش  نشسته

 بزاره؟   تاثیر فرد یک  روی میتونه جمله یک چقدر

 . گذاشت دایان یشونه روی دستشو و  کشید عمیقی  نفس

  زانو کنارش  و  ترسید  آن یک که اندازه؛طوری   از بود،بیش  سرد

 زد

 . کرد نگاه سرد هایچشم به  ترس با  و  گردوند برش

  ور شعله اونها  در همیشه که اومد،اتشی باال ها مردمک

 . بود  گذاشته یادگار به  یخ  ای  تکه  و  شده خاموش بود،دیگه

 . اینجا نپوشیدی؟سرده  لباساتو  دایان؟چرا_

  کمی بودن،فقط شده چاک  چاک و خشک کرد،لبها باز  لب  از لب

 . کنه اشون پاره میتونست حرکت

 . دیگه  نداره  ارزش برات زندگیم و نخواستی،مرگ  منو  که تو_

 . بود  گرفته صداش

  میداد؛با  ازارش  شدت به بود  شده دامنگیرش که وجدانی عذاب

  نازک   دایان که رفته یادش  بود،چطور ریخته  هم به  جمله یک

 دنیاست؟  اسلیو  ترین   نارنجی
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 پایین؟   بریم_

  که نشد  متوجه اریو انگار  ولی بود  پایین،استخر از  منظورش

 .کرد قبول زود

 .گرفت دستشو و  پوشوند  هاشولباس

 . اومدن  پایین  طبقه دو از

 باشیم؟  اول یطبقه نبود  قرار مگه خب_

 . استخر سالن بریم قراره نه_

 .کشید عقب کمی

 ... مادربز پیش مرسی،میرم...نمیام  من...نه_

 .کشید کن رخت سمت به و گرفت دستشو

 . درار لباساتو _

 .اورد  در مرتب رو همه و  برچید لب

  نباش  استخر،نگران  کنار بیا   و بپوش   گذاشتمو اونجا که مایویی_

 .هستم من

 . رفت بین از  ثانیه یک  ترس  و  گفت،نگرانی ارومی لحن  با

 . منتظرتم_



 . رفت بودیونگ که جایی سمت به  و  پوشید  رو مایو

 . پیشم بشین بیا _

  تا  شد خم کمی و نشست زیبا  و سفید های سنگ روی چهارزانو

 . ببینه  زالل اب  تو  صورتشو

 . اب  تو  بزار من مثل پاهاتو_

  این   و میکشید تندی های رفت،نفس  عقب  و داد تکون  سری

 . نیست روبرو  عادی  ترس  یک  با  که بفهمه یونگ   میشد باعث

 . باش اروم ندارم  باشه،کاریت_

 . داد تکون  سری

 میترسی؟  آب  از چرا  بگی میشه_

 . داد قورت پرصدا  دهنشو اب

  یادت اگه  بود حموم پام یه داشتم،همیشه دوست بازی اب من_

 . باشه

  کلی و میرفتن  حیاط  به باهم ظهر  سر که روزهایی یاداوری  با

  بهار  برای  فقط  پدرشون که کوچیکی استخر و میکردن  بازی  اب

 . زد لبخند  بود، کرده درست اریو  و

  بیشتر یکم بود  پر دستم،استخر از  شد عصبانی مامان  روز یه_

 . میشد پر  ما  برای که معمولی حد از

 .کشید عقب  خودشو دیگه کمی و بست چشم

  ولی  بودم بلد اب،شنا تو کرد پرتم   میکردم،یهویی بازی  داشتم_

 .بشم  گیج کمی شد باعث افتادنم یهویی



  اب تو  و گرفت سرمو بیرون   سرم دید تا  مامان باال،ولی اومدم

 .کرد فرو

  از سرمو و  برسونم ها دیواره به  خودمو تا کردم تالش  خیلی

 . نشد  ولی درارم دستاش

 . کشید عمیقی  نفس

  تو دیدم کردم باز چشمامو وقتی ولی افتاد اتفاقی  چه نیست یادم_

 ام  انباری

 . اونجا  میکرد  پرتم تنبیم برای  همیشه مامان

 خرجم عالقه و میکرد،عشق رفتار اونطور باهام  چرا نمیدونم

 . میرفت قاضی طرفه  یه خودش  میرسید که وقتش  ولی میکرد
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 . گرفت  رو و ی ار  لرزون دست   و  زد یلبخند

 .شمی پ ا ی ب _

 . گرفت محکم دستشو ونگی  ی ول بره  تر عقب خواست

  ؟کمکمیکن یم کاریچ تو باال امیب   نتونم و  اب تو  وفتمی ب من اگه_

 ؟ ی کن ی نم

 . بود شده پناه  یب   و ف ی ضع  کبارهی  کرد،به بغض



 ... نم کن  ولم دونم،لطفا ی نم_

  ادش ی کرد، پرت اب  تو خودشوونگی   حرفش کردن تموم از قبل

  اب عمق  که بود  رفته ادشی   یحت  بلنده شنا  ونگ ی   که بود رفته

  ترس با  شه،فقطی نم  خفه اب متر  ک ی  با  یکس و  کمه اونجا استخر

 . کردی م نگاه   اب به

  کل شهق هق که د ی نکش ی طول و  افتادن  هاگونه یرو هااشک

 . گرفت بر  در رو سالن

  چیه و کردیم صدا روونگی   کباری   لحظه چند هر بغض  با

 . دی شنی نم یجواب 

  کرد نگاه اب به یکرد،کم تر   کی نزد  استخر به  خودشو ترس  با

 . نه ی بب  رو استخر ته  تونستی نم

 .کرد پرت  اب تو خودشو و بست چشماشو

  دستوپاهاش و بره  ادشی از بود شده باعث نکردن شنا  سال نی چند

 .کنه قفل

  اون  اب فشار لحظه هر و  بکشه  باال  خودشو چطور دونستی نم

 . بردی م استخر  ی  متر چهار عمق  سمت   به رو

  داشت و  بود اومده کم کرد،نفس تقال شدت به  و کرد باز چشماشو

 .دی کشی م ها ه ی ر داخل به  ین ی ب از  رو اب

  اب  دونستی نم ی ول گفتی م کردم غلط بارها و  بارها  ذهنش تو

 . کنهی م گم و  بلعهیکنه،می نم رحم



  شد بسته چشماش یک   دی نفهم یحت  و خورد آب چقدر دونستی نم

  و  دی شن  سرش باال رو ونگی  و  نیمی ج یزده هول یصدا فقط

 . کرد حس رو شدی م احساس  اشنهیس یقفسه یرو که یفشار

  تمام و برگشت  پهلو  به کرد، سرفه ک  دی نکش  طول  هی ثان چند

 . اورد باال  رو هااب

 خوبه؟  زم؟حالتی و؟عز ی ار_

  ؟اگهیچ شدی م خفه کرد؛اگهی م یشوخ باهاش   دی داشت،نبا استرس

  شدی نم  یچهارمتر عمق  تو و ی ار  یزدنا پا  و دست متوجه   نی می ج

 ؟یچ

 جسم محکم و کرد بغلش  سرعتبه  وی ار  االن   حال   به  توجه یب 

 .فشرد رو خورده س ی خ و کی کوچ

  اب از  اونور کردم؛من نگرانت که  ببخش  زم،منوی عز  دی ببخش_

 ی ایم کنار خودت با  یدار کردم رم،فکری بگ  دوش رفتم اومدم در

  دستت  از افتاد،حتما یم برات یاتفاق و  نییپا ومدی نم  نی می ج اگه

 دادم ی م

  ،اشتباهیمن  ن ی ری ش  یآرا  تو ی ست ی ن  یماه پت  دلم،تو  زی عز  دی ببخش

 ییکاکادو گفتم که کردم

  و ی دی سف یرنگارنگ اهه،توی س پاهاشون و نوک   و زبون  اونا

   یدلبر

  و  دمی نفهم من  چرا کنن شنا ستن ی ن   بلد  که ها،پرندهیمن  ناز  دلبرک

 پس؟  نبود حواسم
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 . کرد پرت  مبل یرو و دراورد چرمشو شد،کت خونه وارد  تا

 . دونستی م ان یدا االن   حال   ی  اصل مقصر خودشو

 . نشست اش شونه یرو اسو دست

  داره  االن اون  ی ول بودم من زدم،مقصری م داد سرش  دی نبا من_

 . شهی م  هی تنب

 :گفت و  دی کش شونشی پر  یموها به یدست 

  من  یری نم سرکار ،فردای خواب ی م ها  پله  ری ز  اتاق تو امشب_

 . پدرت زنمی م زنگ

  وقت یلی خ و  بود سرد ها پله  ر ی ز کرد،اتاقک نگاهش تعجب  با

 .بودن کرده خاموش  رو شوفاژش که بود

 ! سرده اونجا_

 . کرد نگاهش  نی خشمگ

 . یخواب ی م اونجا  گرم؟گفتم ا ی  سرده دمی پرس من_

 . رفت ها پله   ری ز اتاقک سمت به و کرد زمزمه یچشم

  وجود اتاق  اون تو  عروسک  یکل و چهی قال  هی   و کی کوچ ی پتو هی 

 . داشتن

  انقدر رونی ب   یهوا نظرش  کرد،به روشن  رو شوفاژ یسخت  به

 سرده؟ نهمهی ا  نجایا چرا  پس نبود سرد



  رو ش دهی د یجلو یبخار  دنی د با   که داد رونیب  رو  نفسش

 . دی گرفت،خند

 . نخورم سرما دوارمی ام_

  نور  از  نصفش که یاتاقک به  و نشست فرش  یرو چهارزانو

 . کرد نگاه بود شده شمع،روشن

 . بودم نکرده دقت االن  اتاقک،تا ن ی ا بوده یالکچر چه_

  دشی سف  و پر شکم یرو سرشو و  شد کی نزد  گربه عروسک به

 .گذاشت

 ؟!ندارمممم شکم  چرا ؟منیی چاقالو تو چرا_

 . چلوند و گرفت رو گربه سر محکم

 !بدهههه  ستم؟جوابموی ن  چرامن یول ان،نازنخپل ها گربه خب_

  کرده فراموش رو افتاده که یاتفاق  و الی دان گه ی ود گرفته حرصش

 . بود

 ... ارمی درم تورو   یپشما شتر ی ب   نصف فردا من_

 .شد بلند  و کرد فکر یکم

  به  بودنتو خپل تا  ارمی درم چنگام نی هم با  االن  نی فرداا؟هم چرا_

 .چاقال ینکش رخم
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  شکم نتونست  و نشد کرد یافتاد،هرکار چارهی ب   یگربه جون به

 . کنه  باز  رو گربه

 . یییشعوری ب  یلی خ_

  یلبها  با  هی ثان چند بعد  و زود گربه شکم به یمحکم مشت

 .کرد بغلش   زونی او

  خب ستمی ن خپل من یخپل  یلی خ تو  منو،اخه ببخش یییشی پ _

 .گهی د کردم یحسود

 .کردمممی م باز  شکمتو  دی نبا   یدار گناه

 . زد گربه شکم یرو  یابوسه محکم و کرد بغض

 ! شد خوب که شدددد؟بگو خوب_

  ی رو،رو کی کوچ یپتو   و گذاشت گربه شکم یرو سرشو

 .دی کش خودش

  مثل خواستی م دلش اون از  شتری ب   یول بخوابه  خواستی م دلش

 . کنه ناز   صاحبش ی برا گربه

 . هی عصبان چقدر که دونست ی م الی دان ش ی پ   بره خواستی نم

 . شدتنگ براش شش،دلمی پ برم  تونستمی م کاش_

 . افتاد گربه  نرم    بدن ی رو اشکش

 عاشقشم  ی شه،ولی م خشن یلی خ  وقتا یبعض _

  یدارنگه گربه  هی  مثل ازم  خوادی م دلم من چاقال   گربه یدون ی م

 کنه

 برام بزاره باهام،غذا کنه یکنه،باز نازم



 بشه  ی عصبان  یکل و  دستشو بزنم چنگ خوادی م دلم

 بخوابم  نیزم یرو تختش  کنار  و بزنم   سشی ل خوادی م دلم

 نباشه ی عصبان  ازم شدم داری ب که فردا کاش

 . کنه بوسم  کنه، بغلم

 .برد  زد،خوابشی م حرف که همونطور

 

  کوچولوش یشی پ یصدا  به  و بود  نشسته  در پشت ی ول الی دان 

 . کردی م گوش

 :کرد زمزمه لب ر ی ز و  زد یاروم لبخند

 . دونستمی نم  من که بوده دلت رو ییحسرتا من،چه یکوچولو_

 یکن  تحمل  یبتون  که یشرط به  یخوای م که شمی م ی اون  فردا از

 . رو تی اموزش مراحل

 

  اسو دست از گهی رفت،د باال  یطبقه به  و شد بلند   جاش از

 . نبود  یعصبان 

 . نهیبب  رو  اسو و بشه  صبح زودتر  خواستی م دلش فقط

  بایکرد،ز نگاه بود  شی گوش ی نهیزم پس  که عکسش به

 دهی د چشم به  که یپسرنی تر

 . انگار خوادی م یشتری ب   توجه که نازش   یکوچولو یشی پ 

 یکرد خورد و یگذاشت  پاهات ری ز  دلمو یول بهت بودم دلداده_



 ازم؟   یخوای م توجه که شدی چ حاال

 ؟ی شد رو اون  به  رو  نیا از که شدی چ

حر  عشق؟  یجادو ا ی  بود س 

 هنوز؟ انه؟زودهی   یشد عاشق کنم  باور
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 . دی کش تنش ی رو رو  پتو و  گذاشتش تخت یرو

 . برم  خوامی بده،م لباسامو_

  اتاق از  و انداخت روش هم یا گهی د ی پتو  حرفش به  توجه یب 

 . رفت رون ی ب 

  دربرابر  انیدا د،بدن  ی خواب ی م د ی چرا؟نبا ناراحت یول نبود  یعصبان 

 . سرد سالن  تو  هم اون لباس بدون  و لخت  نه  یول بود مقاوم سرما

 

  بهت دهی کش دراز ن ی زم یرو که یان یدا دن  ی د  با  و شد اتاق  وارد

 .رفت سمتش  به زده

 . نم ی بب گرفته؟پاشو  ت ی ان؟بازی دا_

 . زدی م نفس نفس  و شده سرخ کرد،پوستش  نگاهش یکم



 . زد چمپاتمه انی دا  کنار و گذاشت ز ی م یرو،رو قهوه ماگ

 . نم ی بب گرمه؟برگرد هوا ان؟انقدری دا_

 . بشه یعصبان شد باعث ن ی ا  و نکرد یتوجه

  گردونه بر  خودش سمت به  تا گذاشتانی دا ی شونه یرو دستشو

 . دی کش دستش،پس یالعاده فوق سوزش  با که

 ان؟ ی دا_

 کمد   سمت به  و  گزاشتش تخت  یرو و  کرد بغلش  سرعت به

 . رفت انی دا

  ن ی زم ی رو در کردن   باز  با  لباس  یکل و بود  داغون خدا یشه ی هم

 . شدی م اوار

 

  لباس  سرعت به  و انداخت یاگوشه رو اضافه ی هالباس

  درسشی د در  که یمشک کتان شلوار و  یمشک می ضخ یر،هودی ز

 .برداشت  رو بود

  منو  کردم؟ببخش ول جونمو یپاره نبخشه،چطور منو خدا_

 . رو اتیناش  ارباب   زم،ببخشی عز

  برداشتن   و دی سف یهاجوراب پوشوندن   کرد،با  تنش  هارولباس

 . رفت رونی ب   خونه از  ان یمدل چه دونستی نم  یحت  که ییهاکفش

 

 

 ... دکتر_



  ری د چقدر ی دون ی بود؟م  باال چقدر تبش   یدون ی سانان،م نزن  حرف_

 ش؟ ی اورد

  هی تنب  با شهی نم  لی دل یول یمسترش  تو  ؟درستهیکرد فکر یچ تو

 . یاری ب سرش  بالرو  نی ا یروح

 . تی عصبان شدت   از  زدی م نفس   نفس

 .... ری ام  نیبب _

 .بده  ؟جوابمویادم گم،تو ی م نزن  حرف_

 . دی غر  حرص با

 .بدم  جوابتو تا  ببند بزنم؟دهنتو حرفمو ی زاری م ری ام_

 شده مواجه ر ی ش با  که یادررنده گرگ   کرد،مثل نگاهش   منتظر

 . داشت اون ترسوندن  در یسع  غرش  و تی عصبان  با  حاال و بود

 سرد  نی زم ی رو نشسته  صبح تا  دونستم ی نم من_

 .... اتاقش رفته کردمی م فکر

  تخت یرو درازکش  ان  ی دا  که یدرحال و دی پر  حرفش ن ی ب 

 :داد،گفتی م  نشون  رو مارستانی ب 

 ی رسوند چهل به  رو تبش یدرجه کردنت فکر  با  تو  نیبب _

  باال  فشارش  بوده نجایا که یساعت  ک ی  ن ی ا  تو کردنت  فکر با

 شده  نیی پا

  که سرد سالن هی   تو  یکن  ولش  ینداشت  حق  تو  بود کرده یغلط هر

 . نداره وجود اون در یشی گرما ی لهی وس چی ه
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 .کرد نگاهش کالفه و  دی کش یقی عم  نفس

 . لطفاا  ری ام کن ول_

 . شد دور سانان از و کرد یاخم

 

 . گذاشت انی دا ی  شون ی پ  یرو دست

 . بودمیم مراقبت دی زم،بای عز  ببخش_

  ی  شون ی پ   یرو از دستشو  نکه یا بدون  ش ی گوش زنگ یصدا  با

 . دی کش رونیب بش ی ج  از رو یبرداره،گوش  انی دا

  که بود کرده هول ،انقدریگوش  نی ا  برداشتن   بود  بی عج  براش

 .بود،شد  پوشونده  انی دا  به  که ییلباسا   متوجه   نیماش تو یحت 

 .داد  صفحه،جواب به  کردن نگاه بدون

 بله؟ _

 . یزد انو یدا یخورد گه تو_

 گوشش رو یگوش شد  باعث   الی دان  بلند   و  نی خشمگ یصدا

 . بدهفاصله

 شده؟ ی چ الی دان _



 .ی زد معصومو طفل یخورد گه تو_

  رو بود  دهی رس ذهنش به  که یفحش نیچند و باشه اروم کرد یسع

 . نکنه الی دان یحواله

 ... ی دان  نزدمش من_

 . زد  داد بدتر  و دی پر  حرفش ن ی ب 

  سانان یهست  یعوض  یلی مارستان؟خ ی ب   بردتش تو  ی عمه پس_

   ییلی خ

 ... بود  بد حالش  اون

 .حرفشو بده  ادامه نتونست و  تی عصبان شدت   از  زدی م نفس   نفس

  االنم  مارستان ی ب اوردمش بود  کرده تب فقط  باش  ال،ارومی دان _

 . احتماال مرخصه

 

 .دی بوس دستشو و  کرد درازش مبل یرو

 ... فقط من_

 ن؟ ی بزار   تنهام  لطفا شهی م_

 .رفت اشپزخونه سمت به  و  گفت یاباشه

 . کرد ی م درست سوپ دی با

 ! اخه دونمی نم موادشو_

 . شد متصل نترنتیا به  و  دراورد بشی ج از شوی گوش



  درست چطور سوپو نمیبب  کنم گوگل تو  سرچ هی   دی با_

  تونم ینم و  کنهی م درست ابگوشت خانم ال ی ل کنن،امروز ی م

 . بزاره  بار  سوپ کمی   کنم ش ی راض 

 سمت به  و داد قورت دهنشو اب مادرش یهاابگوشت تصور    با

 .رفت خچالی 
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 . نمیبب  و؟پاشوی ار_

 . دارم الال خوامی نم_

 . د ی بوس محکم لپشو و شد خم

 . اخه تو  ین ی ری ش چقدر_

 . انداخت ونگ ی  گردن   دور دست و  زد یلبخند

 . نیی پا  می بر  کن بغلم_

 موهاشو انداخت دست و کرد باز  گردنش  دور از دستاشو

 . کرد شونی پر

 ؟ یخوای م بغل  که یتلیل مگه شما پسر خوشگل_

 .کرد اخم  و انداخت  باال  ییابرو

  ،بعدیکرد غرقم اب  تو م ی خوان؟انداخت ی م بغل  تالیل فقط مگه_

 شدم؟ بدهکارم



 : گفت کردی م مرتب موهاشو که یدرحال و ستادی ا نه یی آ یجلو

 ؟ یشد لوس_

 گفته؟  یک ری خ نه_

 .کرد نگاه   نی زم و  مبل یرو ی لباسا به یکم و  شد بلند

 . ندارن اتو چکدومشونی ه_

 نهمه؟یا چروکن ؟چرا یخواب ی م رت ی ز یزاری م_

 . کرد پرت تخت  یرو خودشو و انداخت باال  یاشونه

 . وی ار  ستمی ن   بلد کردن اتو  من_

 . دراورد دشوی سف شرتی ت و کرد باز کمدشو در

 ؟چطوره_

 . نازکه  یلی خ هم تابستون  یبرا  نی؟ایکن ی م یشوخ_

 : گفت و  دی برچ لب

 . گهی د  ندارم  کنم؟لباس کار ی چ یگی م خب_

 : گفت روبروش  اتاق و رون ی ب   به ی ااشاره با  و  کرد باز درو

 . بردار  لباس   هی  من کمد از  برو  ای کوچولو،ب یدد تو دست از_

  رونی پدربزرگش،ب  اتاق   سمت   به  اتاق از  حرف ن ی ا  گفتن بعد

 .رفت

 .شدونگی   اتاق وارد و زد یخجل لبخند

 . پسر  کی   یبرا  بود  مرتب یادی ز

 



  از و  دی پوش  رو منتخبش  لباس  وی ار  ساعت م ی ن   از بعد باالخره

 . رفت رونیب  اتاق 

  سمتش به  زود و بترسه شد  باعث ونگ ی   یصدا  بست که رو در

 .برگرده

 

  مورد هاشدن،لباس فرما فیتشر احضرت ی اول عجب چه_

 بودن؟  پسندتون 

  لب ر ی ز و کرد بغل انداخت،دستاشو باال  ییابرو و گردوند یچشم

 :کرد زمزمه

 ! نردبون ت،دراز  ی خاص  ی ب  زهرمار،نکبت_

  ،نفسدی رسونگی  گوش   به  فاصله  اون  از  یول بود  کم صداش

 . باشه مسلط خود به  تا  دی کش یقی عم

 .کم یفاصله نیا در  بود رفته  اتاقش به  وی ار

  بپوشه  رو خودش ی انتخاب   لباس  هم اون تا  کرد باز  رو اتاق  در

 . شد روبرو یدلخراش یصحنه  با که

 ! وووووی ار_

  ونگی  سمت به  سرعت به  و  کرد باز  اتاقشو در  مهی سراس وی ار

 .بود،رفت ستادهی ا  لباسا نیب   و اتاق وسط که

 کجاست؟ ؟کوی دی د ؟موش خبره چه شده؟ یچ_

  اشخنده تنها  نه  واکنشش دن  ی د برگشت،با  سمتش به  خشم با

 . شد یعصبان  بدتر بلکه نگرفت



 . بود بهتر  یلی خ دمی دی م موش  اتاقه؟اگه وضع چه نی ا_

 .کرد پرت  ها لباس   به  اتاق یها گوشه از  حواسشو وی ار

  شد؛ بود  زده که یگند متوجه  تازه  و انداخت اتاق به  ینگاه

  و  بودن شده پخش  نی زم  کف ونگ ی  کمد   ی لباسا  شتری ب نصف 

  ک ی  به  رو  اونجا  رسما ،یخواستن  پسر   طون ی ش ن ی ا که گفت شدی م

 .  بود  کرده لی تبد مدرت ی لهی طو

  ی زی تم  و بودن مرتب یرو  ونگ ی   یها تی حساس از  که وی ار

  یعصبان   نی ا  از  شتری ب تا  کنه جور بهونه کرد یبود،سع خبردار

 . نشه

 .... امممممم_

  حرکت کی   تو  ونگی و،ی ار دهن از  یاکلمه شدن خارج از قبل

  یها نفس  که یدرحال و  برد  وی ار  گوش کنار  سرشو یناگهان 

 :کرد،گفتی م  یخال وی ار  گوش   تو  نشو ی آتش

  رو فاجعه ن ی ا  خوب و نمونه  یدد هی   مثل. نگو  یچی ه ششی ه_

 ! یدد ، نیبش پاهام  یرو  ای ب بعدش و کن جمع

  به  لی تبد  شگرم   تن   که یکرد،طور تلفظ ظ ی غل  یلی خ اخرو کلمه

 . شد یاشهی ش یخی   تکه

  و  انداخت چپش  ی پا ی رو راستشو  ینشست،پا  تخت یرو

کنار  ی د کرد،به بغل دستاشو  . داد ه ی تک تخت  وار 

  کردی م نگاش  منتظر  و  بود نشسته  تخت  یرو که ی ونگی   به  وی ار

 .رفت غره چشم

 



 کرد شروع و  شد روزی پ غرور،منطق  و منطق  جدال تو باالخره

  مرتب  هارو لباس  یلب   ری ز ی هاغر غر  با  همراه و اهسته اهسته

 .کردن جمع و

  ی آنچنان  از ی بود،ن  کرده پخش هارو لباس که بود یکم مدت چون

 . نداشتن  اتو به
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 :گفت شده دهی برچ  یلبها با هالباس کردن   جمع از بعد

 .شد خستم_

 . زمی عز  نمیبب  پام  رو ا ی ب _

 .کرد نگاهش   و نشستونگی  ی پاها رو

 من؟  یآرا شدهی چ_

 . گهی د شدم خسته_

 .گذاشتونگی  ی نهی س یقفسه یرو سرشو

 بخوابم؟  کمی _

 . درار شلوارتو  پاشو نه_

 : گفت و د ی مال ونگ ی   ینهی س یقفسه به سرشو

 . ندارم  دوست اسپنک_



 : گفت و زد کپلش به یاروم  اسپنک شلوار یرو از

 . گفتم دارم،پاشو دوست من_

  در اومد،شلوارشو نییپا  پاهاش از  و کرد زمزمه یظی غل چشم

 .نشست ونگ ی   یپاها  یرو دوباره  و اورد

 . من به  بکن پشتتو _

 .شد خواستی م که همونطور

 .کرد خمش جلو سمت به و گذاشت کمرش یرو دست

  و ی ار گرم د،بدنی کش شورت  یرو  از هاکپل به  یدست  وار شنواز

 . بزنه  لبخند شدی م باعث

  انتظارشو وی ار  که یزمان  اخر در و کرد نوازش   بار نی چند

 . خورد راستش کپل به یاروم  نداشت،اسپنک

 ... یاهم ه ی  بداخالااق  چه عه_

 .نشست چپ سمت کپل یرو دوم اسپنک  حرفش شدن تموم قبل

 ... وگرنه یبزن  حرف دی نبا   کنمیم هتی تنب  یوقت _

 . بود  یقبل ی دوتا از  تر  محکم و سوم اسپنک  حرفش یادامه

 . زد ی اژله و  نرم یکپال  به  اسپنک یس ب ی ترت  همون به

  داد،دلشی م هی هد بهش ونگ ی   که یدرد از  بردی م لذت فقط

 بشه  اسپنک شتر ی ب   و شتر ی ب  خواستی م

  ضربه   یس فقط یول بسوزه  اربابش   اسپنک رد از  باسنش شتر ی ب 

 . بده تکون  خودشو و  بکشه  آه یکالفگ با  شد باعث

 . خواممممی م بازم بوددد کم یلی خ_



 .زد چپ سمت کپل یرو یابوسه  و دی خند ونگ ی 

  از  د؟اونمی بوس اونو   ونگی گرفت، بر  در بدنشو  یفی خف لرز  ناگهان

 باسنش؟ 

 نداشت  یخجالت  ید،جای کش نییپا  و گرفت رو شورت کش

  نبود یسخت  و  بی عج زیچ پس   کردنی م حموم باهم ی بچگ تو

 . و ی ار  یبرا

  ق* ش و  برده لذت هش ی تنب  از  کوچولو آرا  ه ی ن،یبب  نجارویا اوه_

 .کرده

 گفت یم راست ونگی  کرد، نگاه تش *آل  به  و اورد ن یی پا سر

  شدی م باعث داشت که یکمیسرخ و بود  شده سفت تش*آل

 . تی وضع  ن ی ا  از بکشه خجالت

 . دی کش و ی ار  دی سف یکپال یرو دست

  یادی ز  اونرش ی اسپنکا  یبرا کوچولو،پوستش آرا  چارهی ب _

 .حساسه

  فرصت کردن نگاه   در به متعجب هردو و ی شد،ار باز  در ناگهان

 ... هوی   که نداشتن  خوردن تکون 
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  راست سمت یپا  با تمام یخونسرد با  و شد اتاق  وارد نی کا

 . بست کرد،درویم  نگاه  ونگی  و  وی ار  به که یدرحال

 . نشست تخت  یجلو و اومد جلو



 . بست هم درو که  یادب  با  پسر چه_

 . ونگی  ی برا کرد کج سرشو که دی فهم انگار 

  ن ی کا  یجلو و نیی پا اومد تخت  از دی کش باال  شورتشو  وی ار

 . نشست چهارزانو

 هااا؟  ینزد در ،چرا یادب  یب   هم یلی خ تو  پسر  نیبب _

 . شد رهی خ روبرو موجود خوشگل   و معصوم یچشما به یشاک

  ادب با  که شهی نم  لی دل یبست   درو چون یادب  یب  هم ی لی خ بله_

 . یباش

 : گفت و برگشت  ونگی  سمت به

  خبرا ن ی ا  از گه ی د یول میر ی بگ زن  براش می بر  داشتم  می تصم_

 . ستتتتی ن 

  وی ار دل که کرد نگاهش  مظلوم و نشست  وی ار  ی پاها ی رو نی کا

 .رفت واکنش  ن ی ا  با ونگی  و

 .کاشت نیکا سر   ی رو یابوسه و شد خم

  که ی وقت  یول رمی گ ی م زن برات باااشه اخه  برم قربونت  یا_

 . بده پولشو  بابات 

 .نشست ن ی زم ی رو وی ار  از  تی تبع بهونگی 

 .یخودم پرحرف یارا_

 .شد دور یکم و  نیکا که کرد بغلش

 : گفت و کرد باز   دستاشو وی ار



  نداره  دوست گهی د کرده دای پ  گهید پسر  هی  بابات  یپسر  بغلم ا ی ب _

 .دارم دوست ییی کل  ییییکل من یول

  نیکا به  و کرد بغلش  تو  یارا   ی  زبون  نیری ش از  یاخنده ونگ ی 

 . جلو ادیب   تا کرد اشاره

 

  وی ار  بغل   از  رو ن ی کا اجبار  با  و شد بلندونگی  قه ی دق چند از بعد

 .دراورد

 . ن یی پا   می بر  بپوش زم،شلوارتو ی عز  پاشو_

  خواستی م کرد بغل رو  نی کا دی پوش شلوارشو عی گفت،سر یچشم

 . گرفت بغلش  از رو نیونگ؛کای  که رون ی ب بره  اتاق از

  بغلش ستی ن الزم ادی ب تونه ی م  خودش ماهشه نه  ما پسر  نیا االن_

 .یکن 

  ارباب و اونر  ه ی  که ومدی م بهش  یلی کرد،خ نگاهونگی  به  دقت با

 . باشه محکم و قاطع

 . کرد پرت  ونگی  گرم   بغل  تو خودشو و  شد کشی نزد یکم

 . ییایدن  ارباب   نی بهتر  تو دمی فهم امروز_

 . کاشت یا  بوسه یرنگ یموها یرو

 . یزبون   و  سر خوش ی آرا ی  طوط بهتر تو_
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 . دی پر  خواب از  سرش کنار ی الهی وس  گذاشتن ی صدا با  صبح 

  زده چمپاتمه  جلوش و گذاشته ین ی س  تو  رو ر ی ش یکاسه الی دان 

 . بود

 هم الیدان  نو ی ا  و  بود ترس  از پر  د،چشماشی کش یقی عم  نفس

 .شد متوجه

 . کوچولو یشی پ باش  اروم_

 .کرد ر ی ش یکاسه به  یااشاره

 . بخورن ر ی ش دی با  کوچولوها یشی بخور،پ صبحونتو  ا ی ب _

  داشته ی بهتر دی د  تا  بماله چشماشو تا کرد مشت دستاشو و  شد بلند

 . باشه

  یول رفت کوچولوش یشیپ یصدقه قربون  یکل دلش  تو  الی دان 

  رو خوشگل صورت  اون و  نپره   تا  داشت نگه خودشو ظاهر در

 . نبوسه

 . ندارم دوست ری ش  من ارباب_

 . زننی نم  حرف کننیم وی م هایشی پ _

 .دراومد گلوش  از  یزی ر  یوی م و کرد اخم

 .خورن ی م ری ش  ها ،گربهیبخور  دی با_

 . دی چرخ گربه عروسک سمت به  و کرد یغرش یوی م



  ن ی تضم ارباب  نباشه  یخال  ظرف  نی ا  گه ی د یقهی دق دو  تا اگه_

   که کنه ی نم

 سمت به  وسرشو شد پا و دست  چهار اکراه با آسو لحظه همون

 . برد ر ی ش ظرف

 . کوچولو یشی پ نی افر_

  تا  اورد رون ی ب  یکم زبونشو و شد سرخوش ف ی تعر  نیا از

 . بفهمه رو  ری ش ی  گرم یاندازه

  و  زد الی دان به  ی اشناسانه قدر لبخند  مناسبش یدما دنی فهم با

 . کرد خوردن به شروع شده جمع یا چهره با واش ی   واشی 

 

  از رو  کوچولو تنی ک اون ی لبا  دنی بوس  لی م یسخت  به  الی دان 

  ن ی ا  با  ؛ شد بلند اسو مولوچ ملچ  یصدا  که کردی م خارج سرش

  رو ری ش داشت لذت  با یول  ادی نم  خوشش ر ی ش از بود  گفته که

 .خوردی م

 .  شدی م اب  الی دان دل یتو  که بود  قند لویک لوی ک 

  الی دان  و گرفت باال سرشو آسو  و شد تموم ر ی ش که دی نکش  یطول

 .   نهیبب   رو کوچولوش یش ی پ یشده یر ی ش دماغ   نوک   تونست

  رو ظرف  و  زد پس یسخت   به  رو شدی م ظاهر  داشت که یلبخند

ش حسرت نگاه که  برداشت  آسو ی جلو از ین ی س همراه   بار 

 . دی د کاسه یرو،رو

  نداره دوست ر ی ش گفت آسو نکه یا  یاور اد ی  با  و  دی خند دلش  یتو

 . کرد یتکخند



 

 . نهیبب  رو ش خنده لی دل  تا کرد نگاه   بهش یسوال

  و شد خم آسو ی رو بود شده تر  قیعم که یلبخند با  الیدان  که 

  بزاق   همراه رو ری ش قطره چند و زد دماغش  نوک به  یسی ل

 . دی کش عقب  و داد قورت دهانش
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 . افتاد راه به  سرش پشت  اسو و  رفت رونی ب اتاقک از

  سرد بدنش و  بودن شده خشک دنی خواب سرما تو  از  استخوناش

 . بود

 .رفت نهی شوم سمت به  و کرد کج راهشو

 . کنمینم  حس سرده،پهلوهامو یلی خ یاو_

 لذت یبست،گرما چشماشو و  دی خواب نهیشوم یجلو گربه  هی  مثل

 . بشه خمار شدی م باعث  و  خوردی م پهلوهاش  و کمر به یبخش

 

  ییرا ی پذ به  خ ی   یکاسه و  قهوه فنجون  با  ین ی س  و کاسه شستن   بعد

 .رفت

  و کرد نگاه   نهی شوم یجلو  دهی خواب یاسو  به ی رو نشستنش  بعد

 . زد پوزخند



 .رفت سمتش به  و برداشت رو  کی  قالب

  خورد،طاق تکون  زد ینق اسو  که دی کش باال  تا  کپالش از رو  خی 

 . دی خواب باز

  و انداخت باال  ییخورد،ابرو اسو دی سف  و بزرگ   الت به چشمش

 . زد کنار  ثشویخب  افکار

  معاشقه وقت یحت  و  بودن شده ارضا  هردو که بود یادی ز مدت

 . نداشتن  هم رو

 . بشن  دور ذهنش  از  ثشی خب افکار تا   داد تکون سرشو

  کرد ی زی ر یوی م د،اسوی کش  راست سمت لی نپ  ی رو رو  خی  قالب

 . گذاشت لشی نپ  یرو دست و

  و دی سف  ت*ال به و کرد  رد شکم و  نهی س  یقفسه از رو قالب

 . دی رس اسو  بزرگ

 

  تشال سمت دستاشو  یزی غر  بصورت   و دی پر  خواب از  هوی  آسو

 . وفتهی ب خودش شکم یرو  ز ی ر خش  هی   شد باعث  که ، برد

 

  به  ینگاه بعد  و بود  افتاده خط که دی سف  شکم به  ینگاه  اول الی دان 

 .کرد آسو

  ری ز  سر شرمنده بعد و کرد نگاه ی ا گه ی د سمت به عی سر که

 .  اورد الی دان   دست سمت واشی دستشو و انداخت

  شدن دهی سی ل  با که بکنه  خوادیم کار ی چ که  نهیبب   بود  منتظر الی دان 

 . کرد تعجب آسو  توسط دستش



 : گفت  آسو به  خطاب و دی کش دستشو و اومد خودش به عی سر

  من اموال به یوقت  دمی فهم یول بدم  بهت دی جد خونه  هی  خواستمی م_

 . یندار  منو یهی هد اقتی ل  پس  یزن ی م صدمه

 

 واااوووو ییی م_

 . دی مال الی دان دست به  سرشو و کرد بغض اسو

 . اری ب رو یمی قد سبد اون  و  انبار  یتو  برو! ساکت_

  یا  ییکزا سبد  اون. داد تکون  نه  یمعن  به  یسر باور  نا  با  آسو

  از  پر  تنش شدی م  باعث داشت، یارفته در زوار ی ها ری حص  که

  بار  ن ی چند و  برن بدنش  ی تو  چوب یها تکه یحت  و شه زخم

 . بود کرده هیتنب   سبد تو  گذاشتن با  رو  اون الی دان 

 

  ی انبار سمت به  و دی چ ی پ  گوششو اسو حرکت نی ا  دن ی د با  الی دان 

 . بردش

  برات  خواستمی م ، خب ل  ی خ! نه؟   یندار  اعتماد من به  گهی د_

 .ینخواست  خودت یول بزارم  پتو هی ال  هی   توش

 

  کرد پرت  سبد تو  رو اسو شدت به  و شد ی انبار وارد   اسو همراه

 . شد بلند مانندش  وی م ی ناله که

 



  سرت به  یچ بعدش کنم ی نم  نیتضم  وگرنه ی بمون  ساکت بهتره_

  سبد  از ی ندار حق  کنم دی تاک  باشه  الزم کنمینم فکر  البته  و ؛ ادی م

 ؟ یابون ی خ  گربه درسته رون ی ب ی ای ب 

 .زد  اسو  یدهی ترس یچهره به  یپوزخند

 

 ووووی م_

 . کوچولو بگذره خوش بهت  ، خوبه_

 

  از اسو دونستی بست،م رو  در و کرد خاموش رو المپ و

 . کنه تحمل تونه ینم ه ی ثان  چند  از شتر ی ب و داره وحشت ی کی تار

  ی زی چ که بده  نشون  بهش و  کنه  روبروش یکیتار  با خواستی م

 . نداره  وجود دنی ترس  یبرا

 شده جمع الی دان  بغل تو  ترس   زور   از که ییهاشب چه

  اسو  زدن   صدا  منتظر و زد شبها  اون  یاداوری   از  یبود،لبخند

 .شد

  د،نگرانی نرس  گوش به  یی صدا چ ی ه و گذشت یاقهی دق چند

 افتاده؟ کوچولو یشی پ   یبرا یاتفاق شد؛نکنه

 . کرد روشن رو المپ و کرد باز  رو  در سرعت به

  کنه،دلشی م ه ی گر صدا  یب  و  نشسته  سبد ی تو که  ییاسو دن ی د با

 .گرفت ش ی ات 

 شده؟ی چ کوچولو گربه_



 : گفت هق هق ونی م

 ... وددد..ب..جا..ن .. ی ا..ی کی ..اا..خد..ب ...باب...ار_

 . ترس شدت از  زدی م نفس   نفس

 ؟ ینکرد صدام چرا_

 بغل    تو  رفتن ی برا دستاشو ختن، ی ری م  هاگونه یرو هااشک

 . کرد باز  الی دان 
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  نیا ی رو گذاشت رو شی سع تمام  و کرد بغلش  اط ی احت  با  الی دان 

 . اره ی ن   فشار آسو بدن در فرورفته ی ها چوب تکه  به که

  خرجش یرلب ی ز یها صدقه  قربون که همونطور اروم اروم

 . برد  نه ی شوم سمت رو آسو کردی م

  بهت  خوادی م ارباب ؛ یاورد طاقت خوب یلی خ ،  من ناز یشی پ _

 . بده زهی جا

  بابت   فرستادیم لعنت خود د،بهی لرزی م  و کردی م  هی گر همچنان اسو

 . کوچولوش یشی پ   ترسوندن

  رو  هی اول  یها کمک جعبه و  خوابوند اپن  یرو شکم  رو،به آسو

 .  اورد



  پوست  از رو ها چوب خرده دقت تی نها  با و برداشت  رو پنس 

 . شد،دراوردی م آسو  زی ر یها  ناله باعث  که  اسو یپا  پشت و کمر

 

  الی دان دل که زشی ر یها خنده  نباری ا  ،  دی رس پاش کف  به یوقت 

 .  شد اضافه هم برد،ی م

  یعفون  ضد  جاشونو و دراورد رو  ها چوب کهیت   تموم باالخره 

 .کرد

 . دی بود،مال جلوس  که  الی دان  چپ دست به سرشو

 ماوو_

 : گفت و گذاشت شچونه ر ی ز دست و کرد نوازشش یکم

 . ملوسم یشی پ زهی جا  به می رسی م خب_

 

  نشون  که اخرش  می م مخصوصا  ن ی ری ش  صفت اون  دن ی شن  با  آسو

  یابون ی خ گربه  هی   رو اون گهی د  و ه ی راض  ازش  الی دان  دادی م

 .شد یخوش دونه،غرق ی نم

 

 آسو؟  یدون ی م_

  شب ی تون یم ؛یکن  داش ی پ  یبتون  اگه داره برات  جایزه  هی   اربابت 

  تو  ی انبار داخل جات ینتون اگه ی ول ، ی بخواب  بغلش   تو رو

 .سبد   همون

 . کرد نگاهش  متفکر



  رو شب ی دی م حیترج ا ی  یریپذیم سکشوی ر  ؟ ه ی چ نظرت حاال_

 نباشه؟  یخبر زهی جا  از و  یبخواب   پله ر ی ز اتاقک تو

 

  یزهی جا  اون کرد،همی م داش ی پ   اگه یطرف از  ، بود مردد آسو

  از  و دی خوابی م الی دان  بغل  تو  شب هم و داشت رو خصوصبه

 بود نخواهد  یخبر  اتاقک سرد کف

  سبد  اون تو هم باز   دی با  کنه دا ی پ   رو ش زهی جا تونستی نم  اگه یول 

 . بودیم ساعت چند یجهنم قهی دق چند یجا به  نبارید،ای خواب ی م

  از  شدت به اون  و  بود سرد  و ک ی تار یاون،انبار   بر عالوه

 . دی ترس ی م ی کی تار

 . کرد باز لب مردد

 . کنمی م دای پ روزهی جا_

 . نشوند  کمرش وسط ی زی ر یبوسه

  دی با  ،قبلش یبگرد رو خونه یجاهمه یتون یم یانبار  جز به_

 . ینخور سرما تا   یبپوش گرم لباس 

 . کرد بلندش و انداخت دست

  لباس  چون که ینکن  ،فکریکن  رفتار هاگربه مثل دی با  یول_

 . یشد ادم یدی پوش ادمارو
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  برعکس ی ول داده لو رو  هی هد که نداشت  ادی  به  الیدان  دی شا

  دی جد خونه  کی  خواستمیم" گذشتی م ز ی کچی   فقط آسو اون،تو 

  جا توش   بتونه خودش که یجسم دنبال به  یخوشحال با" بدم بهت

 . کرد ی نم دا ی پ   یزی چ  یول گشتی م بشه

  رفت مشترکشون خواب اتاق سمت به  آخر  گشتن،در یکل از بعد

  نکهیا سر خواستی نم  دلش اصال کردن، و ی م و ی م به کرد شروع و

 .بشه  هی تنب شده، اتاق وارد اجازه بدون

 

  کی  که یجسم دن ی د با   آسو و  کرد باز  براش رو  در الی دان 

  سمت اون به یخوشحال بود،با شده دهی کش روش دی سف یملحفه

 .  دی دو

  نکه یا شد،با  رهی خ گربه  سبد اون به  و  زد کنار رو ملحفه دندون  با

  اونر و  دام نی بهتر   الی دان  که کردیم ثابت بهش  یول بود ساده

 . استی دن 

  الی دان  به داشت چشماش با  زد؛ یلبخند و برگشت الیدان  سمت به

 . کنه لش  و  نهیبش توش بره  بده اجازه  که کردی م التماس 

 . کرد نوازش سرشو و شد کش ی نزد

 اره؟  کرده دا ی پ  دشوی جد خونه  کوچولو یشی پ   نمی بی م_ 

 . کرد ی م ُخرُخر و دی مالیم الی دان دست به سرشو تند  تند  آسو

 : گفت و  زد یلبخند



  سین   زتی جا ن ی ا یول  یکرد دای پ دتوی جد خونه خوشحالم_

 . متاسفانه

  نیا تمام  در پس نبود زشی جا نیا اگر  ، کرد نگاه بهش شوکه

 . کنه دایپ   رو ی اصل  یزهی جا تونستی م مدت

 

 ه؟ ی چ  یبدون  یخوای م_

  ی انبار ی تو  یبر  دی با  و یخورد شکست تو  که ی عن ی  ن ی ا خوب 

  یصدا  که یکن  نی تمر  و یانبار  تو  یبر  االن  از درسته؟چطوره

 نشه؟  خوابم خوردن هم به  باعث دردت از  ناله و اه

 

 .کرد یا و ی م و داد تکون  یسر دی ام  نا

 آسو؟  یباش کجا دی با  االن_

 .چسبوند الی دان یپا  به  سرشو دانه ی ناام

 و ی م ماوو وی م_

 . دی کش عقب

 ؟ یینجایا  چرا پس_

  کباری  ه ی ثان  چند رفت،هر ن یی پا  یطبقه و  در سمت به  وار نه ی تمان 

  بود،نگاه  کرده بغل دستاشو که الیدان  به  مظلوم  و گشتی برم

  نیا از  تر سخت الیدان  ی ول اد ی ب   رحم به دلش  دی شا  کرد،تای م

 .بود حرفا

 : گفت یخونسرد با  اخر در



  برات دتو ی جد نزن،خونه زل  من به  شرک  گربه نی ع خب ل  ی خ_

 . عی سر  تند  ؛زودیانبار ی تو  همونه، هنوز  طیشرا یول ارمی م

  و رفت یانبار سمت به عی سر الی دان  بلند ی صدا تن  دن ی شن  با  آسو

 . داشت قرار اتاق ن ی تر  ته  و  دوم یطبقه تو  یشد،انبار واردش

  تن   به رو  بود کرده تنش الی دان که یی ها لباس  هنوز چون 

  واهمه یکی تار  از هنوزهم یول  نبود  سردش یلی خ داشت،پس

 .داشت

  باز  با   شد، بلند  در یصدا  که گرفتی م اش  هی گر داشت کم کم 

  یدستا  با  که کرد نگاه الی دان وبه  برگشت سمتش  به در شدن

 . شد مواجه شی خال

  بشکنه   تا  بود  ینفس ا ی و حرف،واکنش منتظر و بود کرده بغض

  سرعت  با  کرد، باز دستاشو و نشست ن ی زم ی رو الی دان  که

 . کنه  لوسش  الی دان  گذاشت و  برد پناه   بغلش  به  تر تمام هرچه

  فیتخف بهش  بتونم  دی شا من، دارم یکن  گوش  حرف گربه چه_

 . بخوابه بغلم  یتو  رو امشب بزارم و بدم

   الیدان  یبعد  حرف با  که  شد رهی خ اربابش  به  زده ذوق آسو

  اون  اخر  تا  یعن ی   بود، گذاشته شرط براش   دوباره ؛  دی خواب بادش

 موند؟ ی م سالم روز

 . ینکن  جدا خودت از شب اخر تا   زتوی جا نکهی ا  شرط به_

 دونستی م نه  اسو یول دی رسی م بنظر   یاسون   کار ظاهر در دی شا

  تونستیم رو الی دان یطان ی ش یلبخندا  یمعن  و  ، ه ی چ زشی جا

  الی دان  به  و داد تکون  دییتا  ینشانه به  یسر کنه،مردد درک

 .کرد نگاه   منتظر
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.  پخته  براش   یآش چه نهیبب  تا الی دان منتظر  بود نشسته  تخت یرو

  و آسو دست داد رو  پاکت. بود دستش  پاکت  هی  شد وارد  که الی دان 

 .  آسو  واکنش منتظر و  واری د  به  داد کهی ت نه ی س به دست

 .گهی د اریب   درش! ؟یهست  یچ منتظر_

  انگار .  کرد لمس رو ینرم ز ی چ که برد  پاکت داخل رو دستش

  و زد چنگ  بهش عی سر  بهش؛  ه ی شب  یچی   ای   گربه پوست   خز  

  ی رو و  افتاد دستش  از پاکت.    موند باز  دهنش  که رونی ب  دشی کش

 .شد واژگون  نی زم

  گوش  تل اون  اروم. نشست  اسو کنار  و زد  یخند تک  الی دان 

 . کرد لمس  رو گربه

  پسر  به  بدمش تا   یندار دوسش اگه! ؟ی ندار دوستش ؟ شده یچ_

 .هی همسا

 :گفت هول با  و برگردوند  سر سرعت به

 . دمشی نم یکس به خوشگله ی لی خ دارم دوسش نه  نه_

 . داد سر ی بلند  خنده الی دان 

 .  بزارمش  برات ا ی ب خودته ماله  ، باشه  باشه_

 .   زد بهش ی لبخند و گذاشت براش   رو ها گوش



  بست،عقب  گردنش به  و دراورد رو  دار زنگوله چوکر پاکت  از 

 . کرد نگاه اسو  به و دی کش

  بنظرم ی ول. منه  ماله فقط که ی خواستن  یشی پ   هی  یشد حاال_

 ؟ یکن ینم فکر ینجوریا خودت ، ی دار کم یزی چی 

 و؟ی م_

 .کرد نوازش رو  اسو سر و  زد یلبخند

  گربه ه ی  تا  مونده هنوز  یول زنه ی نم حرف  یشی پ   هی   که البته  ، نه_

 .یبش کامل

 

  نشون  آسو به  رو اورد در  پاکت  یتو  از  که رو ی بلند  دم پالگ

  با   نبود  قرار که صددرصد ،  دی فهمی م رو الیدان  منظور حاال. داد

 . بخوابه بغلش  ی تو شب بزاره و  بگذره ازش  ساده چوکر و  تل هی 

  نهی ا  ی دار گربه با  که هم یا  گه ی د فرق ک ی  ن ی ا  از جدا.  خب_

  پوشن ی م بخواد  اربابشون اگه البته. پوشن ی نم  لباس ها  گربه ، که

 ؟ یباش  دهی پوش لباس خوادی م ارباب االن  بنظرت یول

 . وووی م_

  لباس  کردی م  نگاه  پالگ به  که همونطور اروم  اروم و   ستادی ا و

 .دراورد هاشو

 . کوچولو یشی پ   پام  یرو ا ی ب _

 



  باسنش  ی رو رو لوب. شد  ر ی جاگ الی دان  یپا  یرو یاهستگ به

  لپ  دو نی ب انگشتشو  ؛ باهاش رفتن  ور  به کرد شروع. کرد یخال

 .   لغزوندی م باسنش 

 وووو ی م..اهههه..اه_

.  کرد کردنش  انگشت به شروع اش گربه گونه اعتراض  ناله  با

  دی کش عقب دستشو کرد، باز  جا  خوب وراخ*س  بنظرش که یوقت 

  واردش  رو دم آهسته آهسته. کرد آغشته   لوب به  رو دم پالگ  و

 .کرد

 . نمش ی بب خوب تا   نی زم رو  بره  من یشی پ حاال. شد تموم خب_

  نگاه  ال ی دان  به  و نشست نی زم یرو گربه  هی   مثل ناله  و  اه با  اسو

  چنتا  و  برداشت یعسل زیم ی رو از  رو شیگوش الی دان . کرد

 . گرفت آسو از  عکس

  یکن  جلب نظرمو  لمیف یتو یبتون  اگه ؛  رمی بگ  لمی ف ازت خوامی م_

 .کردم تمومش  زودتر دی شا

  کردیم یدلبر داشت هم تالش  بدون  آسو دونستی م هم الی دان  خود

 دی فهم آسو کرده باد  ت*ال دن ی د  با.  بردیم لذت ی باز ن ی ا  از یول

 .ستی ن   اون برهیم لذت که یکس تنها که

 یسع و کرد ن ی دورب به پشتشو بعد  و کرد وی م  وی م بار  چند اسو

  ناله  شدی م وارد بهش  که یفشار بخاطر  البته  بده تکون دمشو کرد

  پشت به  و  دی چرخ نی دورب   سمت به  دوباره. کردی م ی زی ر یها

  توجه خوادی م که گربه  هی   مثل درست. دی کش دراز ن ی زم یرو

 . کردی م عمل کنه یباز باهاش تا  کنه  جلب صاحبشو



  پشت زدن س ی ل  به کرد شروع دادی م تکون پاهاشو  که همونطور 

 . کرد نگاه الی دان  واکنش به یچشم ری ز  و دستش
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  نگاه هم به  و بودن شده جمع پدربزرگ   اتاق تو  شدی م یاقهی دق چند

 . کردنی م

 : گفت بهشون  رو  مادربزرگ اخر در

  پسرم ن ی می نم،جی بب  نیری بگ  عکس دوتا  ن ی ختم؟پاش مجلس نی اومد_

 . نی ریبگ  عکس ار ی ب   تویعکاس  نی دورب برو

 : گفت و دراورد رو  نشی دورب زی م ر ی ز از  نی می ج



 .امادست_

  نگاه   دراورد زی م ر ی ز از  نی می ج  که ین ی دورب به  تعجب با  بهار

 .کرد

 ! ؟یگذاشت  اونجا  یک نو ی ا_

 . انداخت  باال  ییابرو نی می ج

 . گه ی د گهی د_

 .گفت لب  ر ی ز یشی ا  و کرد نازک  یچشم بهار

  عکس   تا  رفتن بودن  نشسته پدربزرگ   که یمبل سمت به همه

 .  رن ی بگ یجمع دسته

  بهار  به  پدربزگ. شدنیم گرفته ها عکس   نی می ج  شمارش با

 : گفت و کرد اشاره

 . ر ی بگ  ازمون  عکس هی   ری بگ ن ی می ج از  نوی دورب  دخترم، پاشو_ 

 : کرد نگاه پدربزرگش  و ن ی می ج به  تعجب با  بهار

 ن؟ یری بگ  عکس   باهاش  نی خوا ی م چرا اصال  من؟  چرا!!! ؟یچ_

 . داد هلش  جلو به  و گذاشت بهار  یشونه یرو دست وی ار

 . من یفرفر اسب نکن یحسود_

 . کرد وی ار  به  رو  و گرفت نی م ی ج از نو ی دورب 

 اسب؟ نیگی م بهم  چرا دمی نفهم اخرش_

 : گفت و انداخت  وی ار  یشونه دور دست ونگ ی 

 . ر ی بگ عکس  دوتا م،ی نشست   یوقت  گمی م واست حاال_



  ستادهی ا  مبل کنار راستش سمت که رو  نی می ج دست پدربزرگ 

 .گرفت بودو

  صدا  وی ک ی   که ری بگ  یحساب  درست بابا،عکس   ینکن  لج  بهار_

 . رهی بگ  عکس  هممون از  می کن 

 . شد گرفتن عکس مشغول یاحرفه  و گفت یچشم

  و  بود نشسته  مبل یرو که  ییوی ار  کنار   رفت عکس دو از بعد

 . کرد پرت بغلش  تو  نو ی دورب 

 ه؟ ی کار  چه نیا بهاررر_

 .انداخت باال ی ا شونه و نشست مبل یرو

 . ازمون رهیبگ  عکس   ادی ب   یکی   بگو برو  پاشو_

  شب مخصوص یبرنامه به  داشتن  که مادربزرگش  و پدربزرگ 

  و ی نداشتن،ار بهشون یتوجه  و کردن ی م نگاهمی نس  شبکه یلدای 

  ن ی می ج به  نو ی دورب ارامش با  و  داد نشون  بهار به  یاک*ف  انگشت

 .سپرد

 .شده یروان  باز  دختره نیا ن ی می ج ا ی ب _

 . شد خم و ستاد ی ا  بهار گرفت،کناد نو ی دورب و زد  یگن یغم لبخند

 .دادم زحمت نکه ی ا  بابت خوامی م معذرت_

 . رفت رونی ب اتاق  از و

 .داد  تکون  تاسف  ینشانه به  یسر ونگ ی 

 . شو ادم  لطفا یشی م تحمل قابل  ری غ  یلی خ هاوقت ی بعض  بهار_



  و کرد مادربزرگش  و پدربزرگ به  رو  و گفت ییبابا  برو  بهار

 : گفت ذوق با

 م؟ ی ن یبش یکرس کنار  می بر_

  که یی ها چهتشک ی رو و نیزم ی رو ونگی  کمک با  پدربزرگ 

 .بود،نشست فرستاده ران ی ا  از دخترشون

 ونگ؟ ی  رفت کجا نی می ج_

 : گفت و زد ی لبخند ونگ ی 

 . نشه  یقاط ش یتک یعکسا با  عکسا  اون  تا  ارهی م دی جد َرم_

 .کرد نگاه   انار یژله به  و گفت یاهان 

  می نی بش  می ر ی بگ عکس  دوتا ادی ب بزن صدا  نوی می ج برو  بهار_

 . می بخور

 . گفت یا باشه بهار

 پنجره ی جلو که ین ی می ج  به  و شد اتاق  بود،وارد باز  اتاق  در

 . کرد نگاه  ستادهی ا

  فردا برات  خرمی م نزن  غمبرک نیدورب  ه ی  ی ؟برایای نم_

 . نشویبهتر

 .گذاشت یعسل  زی م یرو  یارام به  نویدورب  و  برگشت نی می ج

_아버지를 위해서 였고,18 번째 생일을 주셨고, 

그해는 우리가 마지막으로 함께한 해였습니다.) 

  نیاخر سال داد،اون بهم  می سالگ هجده بود،تولد پدرم ی برا_)

 .( می بود باهم  که بود  یبار



 . گرفت دستشو و ستادی ا  نی می ج یجلو

 ... فقط...متاسفم...من ...من_

 . کردی م نگاه بهار  سرخ یلبها به  لبخند با نی می ج

 ؟ یحسود یلی خ که یدونست ی م_

 . طنتی ش از  شد پر  آن کی  به بهار  یشرمنده و اروم یچشما

  چکسی ه گفتی م شهی هم  بارزمه،مامانم  یهایژگی و از  یکی _

 . رتتی گی نم
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  شی شونی پ به  دستشو وی شدن،ار اتاق  وارد ن ی می ج همراه بهار

 .گرفت شخنده ونگی  که دی کوب 

 . ن ی نی بش  نی ا ی ب _

 . نشست کنارش و  دراورد روونگی  ی ادا بهار

 ان؟ ی نم  ییدا زن و ییدا_

  متوجه اصال  و  بود ی وی ت به  مادربزرگ و پدربزرگ   حواس   تمام

 . بودن نشده  هم نی می ج اومدن

 .مادرم پدر    ش  یپ   بودن  رفته دونم،اونای نم_



 : گفت و انداخت باال  ییابرو بهار

  ی سور چهارشنبه و  دای ع  و لدا ی  شب دونم ی م که ییجا  تا وهللا_

 .بود مادرشوهر و پدرشوهر خونه  دی با

  ک ی نزد خود به  سرشو و انداخت بهار  یشونه دور دست ونگ ی 

 .کرد

 . بهار  ستن ی ن ما رسوم بندی پا   ای لی خ_

 ... یول یدون ی م رو رسوم یهمه ونگ،توی   یهست  تو یول_

 : گفت اروم و گذاشت بهار سرخ   ی لبها ی رو شواشاره انگشت

 شهی م ناراحت   بشنوه  اگهش،مادربزرگی ه_

 .... چون کنهی م پدرش  خرج   تشویاولو من مادر

 مادرشوهرش  و شوهر پدر  چون کنه خرج دی نبا _

 . ونگی  بره  فردا تونستی هستن،م

  یخوب  یلی خ زن  نکه ی ا  با  د،مادرشی کش ی قی عم نفس  و بست چشم

  عروس  و  ونگی  یبرا  یا العاده فوق مادر و  نی ارم  یبرا

 تونستی نم  یول بود مادرشوهرش و پدرشوهر ی برا یدلسوز

 . بشه  پدرش  الی خی ب 

 . انی ب   االن  داره بسه،احتمال بهار_

 ان؟ یب   وی چ یچ شبه هشت ساعت یوقت _

  ان،البتهی ب بود  دی ع که یوقت   قشنگ  گهی د  ماه سه هی   بزارن بابا  نه

 . هیی دا زن پدر    تی اولو  بازم که



  ونگ ی   بغل تو  که ی بهار به  ی بهتر نسبتا  دی د تا  شد خم یکم وی ار

 . باشه  بود،داشته

  مامانو یجا تو  گهی د بهار،بسه  شنومی م زنبور  وزوز یصدا_

 . اح گهی د یگرفت 

 . برگردوند رو و کرد اخم

 ... بودن اومده  بابا و  مامان روزی د_

 ... بود،مگه اصلش  امروز خب_

 .گذاشت بهار  یپا  ی رو دستشو نی می ج

 . تو یزن ی م غر  چقدر گهی د بسه_

 . بکشه  عقب موضعش از خواستی کرد،نم یاخم بهار

  نی ا  یگیمی چ تو  االن بشه،نشده ناراحت  دی با که ی اون  بهار_

 ؟یشد معرکه ار ی ب   شیوسط؟آت 

 . اومد رونی ب بغلش  از  و نداد  ونگی  به  یجواب 

  وی ار  و تو  چون مهمه ما یهمه ی برا شب ن ی کن،ا  تموم بهار_

 . نی هست ما ش ی پ   سال نی چند بعد

 . برداشت زی م  یرو  لی اج از یکم و  گفت یاباشه
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 : گفت و انداخت  باال  ییابرو

 لدا؟ ی  شب نهی هم_

 باشه؟   یاگهی د طور  دی با_

 . دی پرس  ازش ونگ ی 

 : گفت و انداخت  باال  یا شونه

  یکرس که باره  نیاول خب می نداشت  شبا نی از  ادی ز  نه؟مای هم واقعا_

 . نای ا  و نمیب ی م

 . دی د یخواه شتر ی ب   بعد به  نیا از_

 . نشست یکرس ن،کنار  ی زم ی ر و خورد زد،سر یلبخند

 . گهید نین یبش ن ی ا ی گرمه،ب  چه یوا_

 نبود؟  نقص  یب   و دی سف ی ادی انداخت،ز ن ی می ج به  ینگاه بهار

  همون نیمی ج گفت دلش تو و  داد تکون یسر و  دی کش یقی عم  نفس

 .. پس بود مخم رو  که هی پسر

  بابا  دری ح و حافظ غزل خوندن مشغول همه یساعت  چند

  یکی یول بخونه  رو یترک اشعار تونستی نم  نکهی ا  با  ونگی بودن،

 . بخونه تونست تالش با  اونهارو  از

 

 سـن  ی قاصد نیمی اری   ســـن

 شم ی دئم یچــــا  ســنه  لش ی ا



 ــــر ی د بی گــــوندر  ین ی ال ی خـــ

 شمی دئم ی وا ،  آخ من یبسک

 شام ی اتمـــــامی  لَـــر  گئجه آخ

 شم ی دئم ی ال ، یال  سنه مــن

 گوزومه  مـن ،  یاتالــی   ســـن

 شمی دئم ی ســـا یاولـــدوزالر

 ه یی د اولدوز سنه کـــس  هــر

 شم ی دئم یآ  ســــــــــنه اوزوم

ــ  ،  ســـورا سننن  من  اتهی حــ

 شمی دئم  یزا ، دئسه ن ی ری شـ

 ب ی آل گـــول ــر ی ب گوزلدن هــر

 شمی دئم یپا  له گـــوزه  ســن

 ی وی باتماغ  تــک   گـــون نی سن 

 شمی دئم یتــــا  بـــاتـــانـــا یآ

ــ  ــا ی ــا ی ینــدی ا  رم یی دئ شی قــ

 شم ی دئم ی ای  ،  شای ق ســـابق 

 

  ی طبقه  اتاق به  مادربزرگ و پدربزرگ  که بود دو ساعت

 . باشن  راحت نی می ج و  ونگ،بهار ی و،یار تا  رفتن سومشون

 م؟ ی کن  ی باز  لی فام اسم بچهااااا_



  اششونه یرو سرشو که  ییو ی ار یموها که یدرحال ونگ ی 

 : بود،گفت  رفته خواب به  و گذاشته

 . خوابه  و ی گه،ارید می ری م ما_

 . برگردوند  رو و کرد زمزمه یشی ا  بهار

 . نیییی می ج_

  گرفته خود یبرا که یحافظ  فال کردی م یسع که یدرحال نی می ج

 . گفت یهوم بخونه  رو بود

 . مونمی تنهام من هااا  نرو  تو_

 . رمی نم.. نه_

 .شد رهی کرد،خیم نگاه  نیمی ج که یاصفحه به

 برات؟   ،بخونمیفال چه اوه_

 .کرد بغل  و بست  رو کتاب یفور نی می ج

 مگه؟  ینکرده،فضول الزم نه_

 .شد متعجب

 . شعورررری ب   عمته ؟فضولییییچ_
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 . گفت یاباشه و دی خند

 . بخونمممم بده سررفت حوصلم  ن،بخدای می ج_

 .انداخت باال ابرو و  گفت یانه

  عنو یتو  منت د ی با هم فالت خوندن  یبدبخت،برا س ی خس شی ا_

 . اصال گمشو بکشم

 .کوفت ن ی می ج ی بازو به  یمشت  و

 . بخون  ا ی خانم،ب  خشن_

 . گذاشت بهار  یجلو رو شعر کتاب

 دوست غامی پ بده  مشتاقان ک ی پ   یا مرحبا_

 دوست نام یفدا رغبت سر از  جان کنم تا

 قفس در بلبل همچو می دا داستی ش  و واله

 دوست بادام  و شکر  عشق ز  طبعم یطوط

 من  و دام آن دانه خالش و است دام او  زلف

 دوست  دام در امافتاده ی ادانه دی ام بر

 حشر روز صبح به  تا  رد ی برنگ یمست  ز سر

 دوست جام از خورد  جرعه  کی   ازل در من چون که هر

 آنک  از خود شوق شرح از  یاشمه م ی نگو  بس

 دوست ابرام   نی ا  از  شی ب نمودن باشد دردسر

 ا ی توت  همچون دهی د در کشم دستم دهد گر



 دوست  اقدام از گردد مشرف  کان یراه خاک

 فراق  یسو  او  قصد و وصال یسو من لی م

 دوست  کام د ی برآ  تا  گرفتم خود کام ترک

 بساز  درمانیب  و  سوزیم او درد اندر حافظ

 دوست  آرام یب  درد ندارد  یدرمان  که زان

 

 . کرد نگاهنیمی ج به  و برگردوند سر

 ؟یشد متوجه_

 . اره،ممنون_

 

 :دی پرس  ناز با  و گرفت رو  نی م ی ج یبازو

 ؟ یییشد عاشق  نیییی مییی ج_

 . نه_

 . بهار  سوال از  بود گرفته شخنده

 گه؟ یمی چ شعره نی ا  پس خب_

 . گهی م چرت_

 . گذاشت دهنش یجلو مشتشو کرد گرد چشماشو بهار

 . ها نهیادب،توه یب   نویا  نگو  عه  عه عه_

 . ستی ن  یباشه،واقع خب_

 . بود  نهایا  از تر  لجباز  بهار



 ه؟ ی ک بگو هسسسست_

  نگاه  شیرژ سرخ   یلبها  به  و نکرد بهار  سوال به یتوجه

  رو  نی می ج دل نطور یا ش،یپ ماه چند  لوس    دختر   دی با کرد،چرا

 االن؟  بلرزونه 

 نداشت،در  بهار  یحرفا به یتوجه  نیمی ج یول زد ی م حرف بهار

 ... کاشت بهار ی لبها ی رو  یسی خ یبوسه و شد خم عوض
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  بعد یول کرد حس  بهار خوشرنگ و  باز  یچشما تو رو تعجب

 . شد بسته هاشونچشم همزمان کرد،هردو یهمراه باهاش که

 . داشتن هم دنیبوس در یسع یول بودن یناش هردو

 

 . زدی م نفس د،نفسی کش عقب  بهار قه ی دق چند از بعد

 ؟ ...یببوس منو ...یکرد...عت...جر...طور.. چ..و ...ت_

 

  بهار  یاستخون   یدستا یرو  دست و زد  یرپوست ی ز لبخند نی می ج

 .گذاشت

 ... که شهی م بهار_



 

 . دی کش عقب دستشو

 

 ... شهی نم  نه_

 

 . دی کوب  سرش  پشت رو در  و رفت رون ی ب اتاق   از سرعت  به و

 . زد یالاراد لبخند و  دی کش لبهاش ی رو شواشاره انگشت

 

 . ن ی ر ی ش و تازه  همونقدر ملس ده،همونقدری م یفرنگ توت طعم_

  ی رو بایز فوق  لبخند اون  ی ول کردی م جمع هارو یشدست ی پ 

 . دادی بهار،نم تند واکنش و  قهر به فکر  یاجازه صورتش 

 .رفت رون ی دست،ب  به  یشدست ی پ   و کرد مرتب رو اتاق باالخره

 

  شد بود،کنجکاو  باز  مهی ن  در گذشتیم که بهتر  اتاق   در یجلو از

 . کنهی م کار ی چ نه ی بب  تا

  لبهاش یرو دست و  نشسته ش ی ارا  ز ی م یجلو ی صندل  یرو بهار

 . بود گذاشته

 

 .العادست  فوق پسر هی  اون..د،اون ی بوس  منو شه ی نم باورم_

 



  چرا دونستی نکرد،نم  یکنجکاو شتری ب   و زد ی قی عم لبخند نی می ج

 . بهش  بودن زده چشمک یادی ز  لبها  اون  یول لی دل  چه به و

 

  اتاقش سمت به و  گذاشت نتی کاب ی رو هارو یشدست ی پ 

  ی ادی ز دووم خوشحال نی ا  که بود دوار ی ام و بود کرد،خوشحال

 . باشه داشته

  سر بزرگ  یامکی س به  تا  شدی م دار ی ب   زود دی با  صبح 

 . کنه  دارش ی ب   االن خواستی بزنه،نم

 

  به  و بست چشماشو بود  بسته  نقش   لبهاش یرو  که یلبخند با

 .... سپرد  ها یکی تار   عالم به خودشو
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  نشات قلبش  از  یقی عم درد کردی م  احساس شد داری ب که صبح 

  یبرا ینگران   یجاچی ه  و خوبه کامال حالش که دونستی ره،می گی م

 . ستی ن قلبش

 .. پاشو  وی ار_

  و مغز که شدهی چ دونستی ،نمیسردرگم شدت از  زدی م نفس   نفس

 . کرده خودش ری درگ رو قلب

 . کرد باز چشماشو قوس و ازه،کش ی خم یکل با  وی ار

 شده؟ی چ_



 .گذاشت قلبش  یرو دستشو

 . داخلشه ر ی ت   هی ..ای... ا ی  دهی م  فشارش داره ی کی  کنم ی م احساس_

 . بست بازم و گردوند یچشم

 .. کمی  بود سرد  پدربزرگ  اتاق شب یخورد سرما_

  دن ی پوش بدون  و  شد بلند  سرعت خورد،به  ذهنش تو یاجرقه 

 . رفت سوم ی طبقه سمت به  بود یعسل  یرو که ی راهن ی پ 

  نگاه  تخت به  و گردوند چشم و کرد باز  سرعت به  رو در

  با  و  بود نشسته  تخت کنار  یصندل یرو کرد،مادربزرگش

 . کرد ی م نگاهش سرخ یچشمان 

 گرفت؟  موی زندگ خدا ی دی د ای ار_

  پدرش  که ن ی ارم از  شتری ب  رو خت،پدربزرگش ی ر فرو در یجلو

  و ی ار  به نسبت  عشقش  از همه از اول که یکس.داشت بود،دوست

  و و ی ار  تا گذاشتونگی  اریاخت   در رو پولش   تمام و شد خبردار

 در همسرش چشم از  دور به  مدت تمام که یکنه،کس دا ی پ   رو بهار

  پاره  تکه  رو قلبش  و ختی ر اشک  احساسش یب  دختر فراغ

  نخواهد تکرار  هرگز که یمردرفت،بزرگ دستشون از کرد،حاال

 .شد

  ییخودنما هاشگونه ی رو یگرید از  پس  یکی  هااشک

  رد چشمش یجلو از  لحظه هر داشت او با  که  یکردن،خاطرات ی م

 .شدی م

 بره؟ ...اون  دی با ... چرا...چرا_



  نی تر  کرد،خوفناک ی م نگاهشون  و بود  ستادهی ا  در ی جلو وی ار

  ی رو حاال گاهش ه ی گذروند،تکی م داشت رو  عمرش یلحظه

 ... یبرا کنهی م ه ی گر و شده اوار  نی زم

 تونستی م  بود،تازه شده اشنا  باهاش  تازه  که یپدربزرگ  یبرا

 .ببره لذت اون  با  بودن  از  و کنه حسش

  نقش   روحش یب   صورت   و  کبود یلبها  یرو شبی د لبخند  هنوز

 . بود  بسته

 ... رفتی م د ی نبا...دی نبا   دی نبا.. اون_

  به  انداختیم خش ونگی  ی گرفته یصدا  و سوزناک  یهاهی گر

 . مادربزرگش  و وی ار دل

  از بعد  و ره ی م نیب   از مادرشمرگ بعد  دختر هی  ی  زندگ گنی م

  رهی م ن ی ب ارزوهاش،از  یبایز کاخ شهی م اوار  پدرش دادن دست

  رفتار از تر  سوزناک  ونگ ی   حاال بود  نخواهد جلودارش یچی ه و

 . ستی گری پدرش،م  رفتن دست از  برابر  در دختر کی 
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  درک ییتوانا  ذهنش بود،  شوک  ی تو هم هنوز. شدی نم  باورش

  اتفاق  نیا ی برا  یمقصر نداشت،دنبال  رو پدربزرگش  مرگ

 . بود مهلک



  زنگ  گوشش ی تو مادربزرگش و  ونگی  یها زجه  یصدا 

 . دی دری م روحشو و خوردی م

  بود،به   ستادهی ا  کنار و دهیپوش  یمشک لباس که ی ن ی می ج دن ی د با

 . دی کش غی ج کی ستر ی ه و رفت سمتش

 ؟ یبری م  فی تشر  ییجا  عجله؟  نی ا  با کجا_

 . بره ییجا خواستینم  اصال افتاد،اون  پته   تته به  نی می ج

 .. م من_

  ن ی می ج گرفته ی صدا و بغض به  آغشته لحن  به  توجه بدون  بهار

  وارد ن ی می ج قلب به  رو یقی عم یها زخم زبون  اسم  به  یخنجر با

 .کرد

 

 نگوووو  یچی ه! ها؟ یچ تو_

  محبتاش؟ جواب نه ی ا  اره؟ یکنیم فرار یدار پدربزرگم کشتن بعد

  یخورد نمک  که یداشت  یشخص  نهیک نکنه!!  ش؟یکشت  چرا چرا؟

 . یباش داشته  هم دی نبا البته  ؟ی ندار یجواب  ؟یشکست  نمکدون و

 . کرد نگاه نی میج به  نفرت با و  زد ین یغمگ پوزخند

 .اومد  جلو نی می ج

 .. م خانم بهار_

 :زد غی ج

  بتونم  من  باش  نداشته  توقع!!؟یفهمی نم  نگوووو یچی ه گفتم بهت_

 .... کنم  درک رو  قاتل هی 



  مرگتو  کپه و اتاقت ی بر یکرد ی نم  ول ینجوریهم شبی د تو اگه

  داده پول  بهت هم دی شا ای!  ؟یفهمی م ؛  شدی نم ینجوریا  یبزار

 !؟ یبکش رو  بزرگ ی امکی س که بودن

 . هی زی چ خوب هم خجالت 

  فینح جسم نی ا  با  دختر  نی کرد،ایم نگاه بهار  به تعجب  با نی می ج

 داشت؟ ینی زهرآگ و  یبلند ن ی ا  به ی زبون  چرا

  یفارس که ی خر انقدر نکنه  ؟  من به  ی زد زل بز  مثل چرا هی چ_ 

   ؟یفهمی نم

  بعد جمله با  که دادی م گوش  بهار  به  نیغمگ و  شوکه فقط نی می ج

 . دی شن قلبشو شکستن  ی صدا بهار

_꺼져 쓰레기 당신..  

 ...( تو ،آشغال گمشو)

 . موند نصفه   اش جمله خورد بهار  که یا  یلی س ضرب  با

.  کرد نگاه داشت ییاشنا  افه ی ق که ی ا به ی غر  پسر به  و برگشت

  که ی دختر ، یونجی  دنی د با  و  انداخت سرش  پشت به  ینگاه

 . زنه ی م اشنا  پسر  اون  چرا دی فهم بود کرده مالقات مارستانی ب   یتو

  یخون  رابطه  از  نشان  نیا  و  داشتن بهم  یادی ز  یلی خ شباهت 

  دور دست و کردیم نگاه  بهش  نفرت  با  یونجی . دادی م کی نزد

 . بود انداخته  ن ی می ج شونه

_가자 융기 오빠. 

 ....( ی ونگی   می بر  ا ی ب )



  در سمت به  بعد و انداخت بهار  به  ی آمیز ر ی تحق نگاه  ی ونگی 

 : گفت و دی کش رو  نی می ج دست یونجی . برداشت قدم یورود

_빨리 지민 오빠. 

 ( اوپا نی م ی ج کن عجله)

  هق یصدا  و شد آوار  نی زم  یرو بهار  بدن  نفر  سه اون  رفتن  با

 .شکست رو  سالن سکوت اش دخترانه هق

  عظمت اون با یشدن،مرد تنها همه افتاد؟حاال  یم یاتفاق چه حاال

 .کنه جمع هم دور  رو همه که نداره  وجود و ستی ن 

 

  که یپسر  به نی بود،خشمگ صحنه  اون  گر  نظاره  دور از  وی ار

  زده زل لحظه ن ی اخر بود،تا کرده صدا  یونگی   رو اون  یونجی 

 . بود

  بهار یکس کنه،چرا  بلند بهارکش یرو دست نداشت حق یکس

  و ظالم بهار و شد واقع  مظلوم  نی م ی ج نکرد؟چون  درک رو

 ستمگر؟ 

  پدربزرگش  از  رو پدر  عطر هاسال بعد  بهار که دی نفهم یکس چرا

 کرد؟  حس و شنفت

  و داده دست از رو  پناهش نیتربزرگ  بهار که دی نفهم یکس چرا

 خته؟ ی ر  حرفاش تو  رو عذابش  تمام

  یعاد حالت در یول داشت ین یزهرآگ و بلند  زبون بهار درسته

 . رفتی م شمار به  دختر ن ی تر  قلب خوش و  نی تر  مهربون

 



  گنیم خودشون از بزرگتر  پسر به  ها دختر  که عه صفت  ه ی  اوپا ]

 [ گفت  برادرش  به یونجی  نجا ی ا که
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 ... تم ..کش ..رو ..یامکیس..یعل..من ...من_

 

  کامال رو ی ونگی   کار ن ی ا و  زدی م حرف ش هی گر و  هق هق ن ی ب 

 . بود کرده عبوس و  یعصبان 

 . نی می ج ی ست ی ن   مقصر اصال تو  ینکش تو  نه_

 

  خواستی زد،می م حرف باهاش ارامش  با  و  بود کرده بغلش  یونجی 

 . کنه اروم رو  نی ماش تو  اومده وجود به جو

  العادهفوق بالحن و برگشت  نی می ج سمت به  اخم با  ی ونگی 

 : زد لب ین ی خشمگ

  خودم یکن  تکرار  رو جمله ن ی ا  گهید کباری   اگه نی می ج_

 ؟ یدی کشمت،فهمی م

 

 . شد ری سراز اشکهاش  و داد تکون   یسر نی می ج



  فرزندان ی برا  رو در تا  شد ادهی پ   و ستاد ی ا  خونه ی جلو رانند

 . کنه بازبزرگ  نی ج جناب

 

  کردی م یسع و بود شده مسلط  خودش به  نیمی شدن،ج ادهی پ  سه هر

 . کنه مالقات رو  مهربونش  ی ادی ز ی خاله باز  ی رو با

  و ن ی ج جناب که دی رس  خدمتکار  از  شدن،خبر خونه وارد  تا

 .مرحوم یامکیس یخونه رفتن  شخاله

 

 . کرد بغض دوباره

  دونهی نم  موضوع نی ا  مقصر تورو  چکسی ه ن ی می ج نکن  بغض_

 . دختره اون جز

  داشت ونگی  به  ی ری نظ  یب  برگشت،شباهت ش پسرخاله سمت به

 . بود نکرده دقت هرگز شباهت نی ا  به  سال چند ن ی ا  تو و

 

  خطاب دختره اون  رو بهار ستی ن قرار باشه بد هم هرچقدر_

 .یکن 

  به  و کرد یپررنگ اخم که ومدی ن   خوش یونگی  مذاق   به جمله 

 . شد کی نزد  نی می ج

 ؟ یبش ری تحق  جلوش شهی هم یدار دوست یلی خ_

 ...  وگرنه زد حرف  تی عصبان از  اون  نه_

 . شد سالن وارد نسکافه یها  ماگ با  و کرد یگر یانجی م یونجی 



  حاظر  یخاکسپار یبرا  تا  نی بخور  نسکافه  نی ا ی ب   نینکن  دعوا_

 . می بش

 

#part122 

 

 

 

  به  آب یکم و  بنشونه مبل یرو  بهارو  تونست  خدمتکار کمک با

 .بدهخوردش

 زم؟ ی عز  بهار_

 

  نشون  س ی خ یهاپلک و هابرگردوند،چشم و ی ار سمت به سرشو

  که ایدن  ن ی ا  تو داره وجود یکس داد،اصالی م خراب ش  حال از

 باشه؟   نداشته دوست رو  پدربزرگش

 

 ... که ی بگ مامان  به  دی با_

 .فشرد رو  مبل یدسته و کرد سکوت

 .. رهی م ..یم..بگم  تونم ینم..من_

 



  یکرد،دسته کش ی نزد خود به   و انداخت  بهار یشونه دور دست

  رو و ی ار  بهار حال ن ی ا  با یول  شدی م قلمداد مزاحم ونشونی م مبل

 .کردی م ه ی گر بغلش  تو و فشردی م سخت

 

  ران،بهش ی ا رفتی نم هرگز داشت دوستش اگه  اون دلم زی عز_

 ...   یول زدی مزنگ

 : گفت یاگرفته فوق یصدا  با و د ی پر حرفش ن ی ب بهار

 . تونمی نم  من..نسپارش من  به.. نه_

 

  ی روبرو ز ی م یرو  از رو یگوش  و کرد جدا خودش از  رو بهار

 . برداشت مبل

 . باشه_

 

  پاک هاشوکرد،اشکی م نگاه و ی ار به  که یدرحال متعجب بهار

 .کرد

 چشم و گذاشت گوشش دم رو  یگوش خانه اسم   لمس   از بعد

 . کنه کار ی چ دونستی بست،نم

 

 .. الو_

 عمل  تو  بهار و گذاشت بهار گوش   کنار   رو یگوش سرعت به

 .گفت سالم  سرعت  به و گرفت قرار شده انجام



 ؟یداشت  یکار سالم_

  جانم هرگز که یه؟مادری خی و  سرد صداش  کردی م احساس چرا

 . افتاد ینم  دهنش از

 

 . دی چک چشمش از  یاشک  قطره و دی لرز  اشچونه

 . نجای ا ..ا ی ب _

 ؟یچ_

 

 یگوش به  گوششو وی ار  یول بلرزه   دستش شد باعث بلندش  یصدا

 .نلغزه بهار دست تو  یگوش شد باعث و چسبوند

 .. کرد..فوت..ف  پدربزرگ .. نجایا  نی ا ی ب _

  پرت  نیزم یرو رو یگوش هردو شد باعث مادرش بلند  غی ج

 . بچسبن  مبل ی  پشت   به  و کنن
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  و  غی ج یصدا برداشت،هنوز  رو یگوش و شد بلند ترس   با  وی ار

 . دی رسی م گوش  به  مادرش ون  ی ش

  هی گر به  شروع دوباره  مادرش ون  ی ش یصدا  دنی شن با  بهار

 .کردن،کرد



  ییرا ی پذ وسط یگچارهی ب با و کرد قطع رو  تماس  وی ار

  بده  نیتسک  رو ونگ ی  دونستی نم ی حت  بره کجا دونستی ستاد،نمی ا

 . رو بهار  ای 

 .گرفت هاشودست و ستادی ا بهار  کنار

 ... آر  لطفا. ن ی بب  منو زمی عز  بهار_

 .موند  نصفه حرفش در  شدن باز  یصدا  با

  که شییدازن و نداشت  صورت  به  رنگ که ین یآرم دن ی د با

 .شد کرده،شوکهیم هی گر خونه  به  ورود از  قبل تا بود مشخص

  نی ب از  ش،دستاشوییدازن  و ییدا  دنی د با  و  کرد بلند سر بهار

  یکرد،پوزخند پاک  هاشواشک و  دی کش رونی ب و ی ار گرم   یدستا

 : گفت و زد در کنار  فرد دو به

 ن؟ ی شد فرما ف ی تشر  باالخره به  به_

 : داد ادامه و  شییدازن به کرد رو

  ی ری م یبگذرون  شوهرت خانواده با  رو  لدای   شب نکهی ا  یجابه_ 

  یاومد دهی چی پ مرگش خبر که حاال و جونت  پدر ش ی پ 

 . اصال یومدی م یکرد قبر  نبش ی وقت  یخواست ی دنش؟می د

  یخال خواستی م فقط نداشت، زد ی م که ییحرفا از یدرک بهار

  از  ادی ز  بود دهی کش ساعت چند ن ی ا  تو  که یزجر و درد بشه،

 . کنه  یخال خودشو خواستی بود،م ش توان

  دنبال یاومد نکنه  ؟ییدا  زن یاومد االن  چرا بپرسم  تونمی م_

 !شوهرت؟ ارث



  اتاق  سمت به  تا گرفت زد،بازوشو صدا  رو بهار  متعجب وی ار

 . زد پس دستشو خشم با   بهار ی ول بکشونتش

 .. چ یدار یدون ی م چی ه  بهار.. بهار_

 :گفت یبلند  یصدا  با  و برگشت و ی ار سمت به

 !  گفتم؟  یزیچ قتی حق جز گم،مگهی م یچ دارم دونمی م خوب من_

 . ستی ن  الشخور جز یزی چ  زن  اون ی ول تلخه  حق حرف دونمی م

 : داد ادامه  یرگبار و گرفت ینفس

  شوهرت و تو  ی برا یچی ه. کاهدون به  ی ه؟زدی چ یدون ی م یول_

  و عه ونگی  پسرت اسم  به که مارستانی ب   یها سهام ،یچی ه ستی ن 

 بده  یزی چ بهت  بخواد اون  نکنم فکر

  ادم تورو  نامه تی وص نوشتن   موقع پدربزرگم کنمی نم  فکر و 

  یبرا یک بزاره،آخه  یزی چ برات بخواد که باشه، کرده حساب

 ! کنه؟یم خورد تره دهی نم  تی اهم رسومات و رسم به که یکس

  درک  بهار  یول بود  ادی ز بهار ی رو یروان  بود،فشار نگران   وی ار

  به  رو جمالتش که داغدار   هم  اون  و  شهییدا مرد اون که کردی نم

 . کوبه ی م مرد اون همسر

 . یگفت  یهرچ االن تا ،بسهیکن  تمومش بهتره  بهار_

 . بده  ادامه بزار  وی ار  نه_

  سمتش به ونگ ی   ی گرفته و دار خش  یصدا  دنی شن با

  هنوز راهنشی پ  یهادکمه و بود  ستادهی ا  سرش پشت قای برگشت،دق

 . بود  باز



  ،فراموشیگی م مادرم به یچ  بشنوم دارم بده،دوست ادامه بهار_

 یبگ بهش  خوادی م دلت یزیهرچ ی ندار حق و  مادرمه اون نکن 

 دارم دوست مادرمو و  دارم مادر من  کن توجه  نیا به  بهار

  تو  مثل من  ست،نهفته من در اون  وجود نمش ی بب  کم هرچقدر

  اونم  دور  بندازمش  اونو و دارم ی مادر باشه رفته  ادمی   که ستمی ن 

 برادرم بخاطر

  بهش یکس دمی نم اجازه چوقتی ه و زه ی عز برام مادرم که یفهمی م

 . کنه نی توه

 : داد ادامه و  زد یپوزخند

  یچ تو  ؟یدون ی م رسوم  و رسم از  یچ تو! رسومات؟ رسم_

  مادر که یکرد دقت نی ا  به  ومد؟ی ن شبی د  مامانم چرا که یدون ی م

  کردن خرد و کردنات یحسود موقع نکنه  ای   ست؟ی ن   یران ی ا من

 ! ؟یکرد فراموش ه، ی بق

  یچ دونستی بود،نم اومده بند  نفسش  یحت  شوک  شدت از بهار

 . ی حت  بگه

 .. م من  ونگی _

 ونگ ی   یگی م خوبه  ؟یچ تو_

  باشن  ران ی ا  اهل می پدر خانواده دی ستم،شای ن یران ی ا  من یعن ی  ن ی ا 

 می ستی ن   مادرم و من یول

  سرتون رو ن ی کن ی نم عمل ما  رسم به  چرا نکهی ا  منت حاال تا  مگه

  شم؟ زده خجالت تو  رفتار بخاطر  دی با  گه ی د چندبار  م؟ی گذاشت 

 چنبار؟ 



  تو  تونستمی نم هامدت و یاورد بار   به که یافاجعه اون  قبل یدفعه 

 کنم؟  نگاهمادرم  یچشما  تو  چطور کنم،االن  نگاه  نی می ج چشم

  یزمان  اون  قای دق تی بچگ  همون ،ازیبود خودخواه شهی هم بهار

  مانع تا  یاوردی م بالسرمون یکل تو  و  کردمی م ی باز  وی ار  با که

  و  باشن  داشته دوست تورو  فقط یخواست ی م شهی ،همیبش مون ی باز

 . نگه ی زی چ بهت یکس و یبزن  رو خواست دلت که یحرف هر تو
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 . بودن  شوک تو همه که  بود  نیسنگ ونگی  ی ها حرف انقدر

  دی فهم تازه  ونگی  یها حرف  لی تحل ه ی تجز و  کردن درک  با  وی ار

 یمحکم مشت و برداشت قدم سمتش به خشم افتاده،با یاتفاق چه

 . د ی کوب  ونگ ی  فرمخوش ی ن ی ب به

  یبلند ن ی ه و ی ار یخون  دست دنی د و  ونگی  شدن پرت  با  بهار

 . بکوبه ونگ ی   صورت  به ی مشت  نیچن  و ی ار شدی نم  د؛باورشی کش

 : د ی غر خشم با

  حرف نطوری ا  خواهرم تک با  دمی نم  اجازه بهت ا ی ار..  نه  ونگی _

 دم و  دهی خواب  سرد نی زم ده،روی کش یندار  من بخاطر  ،اون یبزن 

  نیا تنم   پاره  به زارم ی نم یول  عاشقتم و دارم دوستت نزده،درسته

 ! یبزن   رو ها حرف



 

  دنی د  با برگشت،  عقب به  ششونه یرو یکس دست نشستن  با

  عمق تازه  و  انداخت اطرافش به  ینگاه  نیارم دار معنا  نگاه

 د ی فهم رو فاجعه

  مرگ با  بود، شده نابود  ساعت چند نی ا  تو  یامکی س خانواده

 .شدن دهی کش یتباه  به  هی بق خانواده بزرگ

 

  بود،  خواب تخت یرو  ارامبخش  قی تزر  با  که  بزرگ مادر

  زل یا  نقطه  به  که ونگی  و  ختی ر ی م اشک صدا  یب   که یبهار

 . نداشت بهش  یتوجه و بود ی جار شین یب   از  خون و بود زده

  زنگ گوشش یتو  هنوزم هاش زجه یصدا که مادرش

  جنون به  ی برا  ری ت نی آخر همسرش و  نی آرم  نگاه خورد،غمی م

  خواستی نم  باشه مسلط خود به کرد یبود،سع  وی آر شدن دهی کش

 . بشه  منفجر بهار مثل

  رو بود  دستش دم که یز ی چ هر  بزنه، ادی فر خواستی م دلش

  ونگ ی  سمت به  و برداشت  ی دستمال اما کنه  نابود و  بزنه،بشکنه

  اغوش   در رو اون و رفت بهار  سمت به بعد و گرفت

  سرش بر  ی ا بوسه  و کرد پاک متی مال با  رو هاش گرفت،اشک

 .زد

  به هرگز که یشدم،خزان ی م زییپا   ینبود  بهار،اگه  یمن  ی  زندگ تو_

 . شهی نم  ختم زمستان

  معشوق یهاحرف از  بدجور که یعاشق  یول عاشقم  هی  من

 شکست 



 داده قرار هجوم مورد منو قلب قای دق ی ول گفتیم تو  به درسته

 ... ونگ ی   یول ی من  قلب بود،تو

 :کرد زمزمه بهار  گوش   کنار   بغض  با یول کرد مکث یکم

  فقط  تا  دوزمی م هم به رو  زمان و  نی منه،زم وجود   تمام اون_

 . باشه شاد و بخنده  دل ته  از لحظه  کی   یبرا

  به  و مرد؛دفنبزرگ دفن   از  قبل و مرد خانواده ن ی ا  تو یشاد

 . شد سپرده خاک

 یادم هر  که ییبای ز و  ابی نا  جواهره،جواهر خواهر گنی م

 . باشدش داشته  تونهی نم

 شناسمتی م مادر از شتر ی ب   که ،منمیمن  ی  زندگ  ابی نا جواهر تو

  به  دنی رس  یبرا که ندادم  ادی  بهت یول کردم بزرگت خودم

 . ی بزن  نی زم رو یکس اهدافت
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 .نشست  ها پارکت  یرو و  دی کش یقی عم  نفس

 . شو الی خی ب زمی عز  اتاناز_

 . ندارم  توحوصله باال  برو  پاشو_

 .شد خم جلو به  یکم و انداخت  باال  ییابرو



 اتاناز؟  شده یزی چ_

 : گفت دی چی م هم کنار مرتب  رو هاشکتاب که یدرحال

  یباشم،ول نداشته  دوست رو الوچه  تا  بودم داده قول خودم به من_

 . شهی نم

 .داد  هی تک   واری د به  و  گفت لب ر ی ز یاهان 

 ؟ ی گی م اهان چرا_

 اخه؟  االن  بگم یچ_

 . کرد نگاه ز ی جو عکس   به  بغض  با  و نشست یصندل یرو

 . بود مخوام،بچهی م زموی جو من_

  به  کردن نگاه   هربار با  یول  کنه درک  رو  اتاناز  تونستیم انی دا

 . بودش  دهی ند  بود یروز  سه  که افتاد یم یسانان  اد  ی  صورتش 

  گمی نم  هست الوچه که ،االنیای کنارب نبودنش  با  دی با تو  زمی عز_

  شتُ ی پ ادی م  یوقت  داره گناه یول  کن ز ی جو ن  یگزیجا رو الوچه که

 . یزن ی م پسش

  نشسته  ششونه یرو کرد،الوچه نگاهانی دا ی شونه به کرده بغض

 . کردی م ز ی تم خودشو و بود

  از که گرفت پاهاش  یجلو  رفت،انگشتشو سمت ش به  و  شد بلند

 . کرد نگاه اتاناز   به  و دی کش دست خودش کردن   زی تم

 . داده رو  بهش هامدت  بعد اتاناز  که بود شده متعجب احتماال

 ت؟دی جد مامان   شیپ   یای ب یخوای فسقل،نم ا ی ب _

 . بره  اتاناز سمت به الوچه تا داد تکون  یکم شوشونه انی دا



  و دی خند زده ذوق گذاشت اتاناز ک  ی کوچ انگشت  یرو پاهاشو  تا

 . کرد نگاهشون

 . ییوونا ی ح  عاشق   سدنا مثل_

  کنار   و کرد تی هدا ششونه به  رو  الوچه و  زد یلبخند اتاناز

 .نشست  انی دا

 . شام  یبرا نخورد یچی ه شبی کن،د ی اشت  بابا   با_

 . کنه باز  اتاناز  با  رو  بحث  نیا خواستی برگردوند،نم سر

 . شی ببخش دی با   تو یول کرده کار ی چ بابا  دونمی ان،نم ی دا_

 .کرد نگاه   رو اتاناز  و سربرگردوند شده گرد یچشما با

 .برام  کنه یم هم یدی با چه یبله؟فسقل_

 . دی خند اتاناز

  یول کرده یاشتباه کار درسته که گف یم یمامان  به  شبی د بابا _

 . باال  برتتیم کتک با  ادی م امشب  وگرنه ش ی ببخش  دی با تو

 . بکنه تونه ی نم  یغلط  چی ه غلطا،بابات  چه_

 . انداخت  باال  ییابرو

 ؟ یفسقل هی چ ی دون ی م اصال_

 .داد تکون   هی چ ی نشانه  به  یسر اتاناز

 . اصال  کتفم ... به حرفاش همه_

  جاش از  و انداخت  باال  یاشونه نشد  انی دا    حرف متوجه   که اتاناز

 . شد بلند



 . کنهی م نگاهت  و ستادهی ا یجلو قای دق بابا  کهبگم اطالعت محض_

 .رفت در سمت به  و کرد مرتب لباسشو

 . سپردما،نترکونش تو  به  بعد خدا به  اول اتاقمو فقط بابا _
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  به خودشو نامحسوس یلی خ  ان ی رفت،دا رونی ب   اتاق از  که اتاناز

 . چسبوند واری د

  کنار باالخره تا  گذشتی م یدومتر  یراهرو از  اروم یلیخ سانان

 . ستاد ی ا  انی دا

 

 . باال می بر  پاشو_

 . خودت برو اما ی نم من_

 

  به  و شد بلند   وار ک ی اتومات  طور  به  انیدا که انداخت  باال  ییابرو

 . رفت  در سمت

  ،ساناندی پوشی م می ضخ لباس  و داشت ضعف بدنش هنوز

  حد از ان ی روز،دا سه  نی ا  تو  یول ره ی بگ سخت خواستی نم

 . بود گذرونده

 



 برخورد  صورتش به ی مطبوع یشد،گرما که خونه وارد

  ادم خود ی خونه از  بهتر یچ ی زد؛ه لب و دی کش ی قی عم کرد،نفس

  نیا یول داشت بودن مهمون بود،احساس    که نییپا  شهی نم

 . بود  وجودش از یخونه؛جزو

 

  م ی تقس یدرست  به  اون  در لذت  و احساس؛درد و  عشق که ییجا

 .شده

 

 . امی ب تا   کن عوض لباساتو  برو_

 

  ه؟پس ی چ کردن عوض لباس از  سانان  منظور   دونستی نم

 . نشست در ی جلو منتظر و  دراورد هاشولباس

 

  بدنش به  لرز  و بود سرد هی تنب یساده ،اتاق ییرای پذ برخالف

 .نداختی م

  شگرگ توله   بدونه خواستی م داد،دلش طولش یکم سانان

 . ارتشی ب   ادی   به  دی با ای مونده ادش ی  گاهشوی جا

 

  به  و دی کوب شیشون ی پ به  دستشو سرده اتاق اون  نکه ی ا  ی اور ادی   با

 . رفت اتاق سمت



  ی فاصله همون از  که لرزون ان  ی دا دن  ی د با  و کرد باز  رو در

  کنارش و رفت سمتش به دی رسی م  نظر به شده دور،کبود یکم

 . زد چمپاتمه

 

 ؟ یدراورد لباساتو چرا_

  د ی شا و لرز  شدت از که رو ی تن  کرد ی م بود،مسخ اروم  صداش

 . بود شده خ ی  ی اتکه  ترس هم

  ادمی  شه ی م باعث که یهرچ ترسم،ازیم شما ترسم،ازیم نجایا از_

 .. هستم یک بره

  نداشت رو  پسر ن ی ا  تی اذ و  ازار کرد،قصد بغلش  و  زد یلبخند

 . عمد به  هم اون

  از دی نبا  تو  هست ارباب یوقت  کوچولو،تا  توله هستم من ششی ه_

 . خودش ولو یبترس یزی چ

 

 دونستی م که خورد؟حاالی برم  ییجا به  خودش کردن لوس یکم

  کش  ناز  که داد،حاال یلَخت  یاجازه بدنش به  ستی ن درکار یهی تنب

 . کنه مارشی ت ارباب تا  باشه  بد حالش خواستی م داشت

 

  یرو یاروم یبغلش،بوسه تو  ان ی دا جسم شدن ن ی سنگ با

  حس  رو بدنش  یسرد کوتاه لمس   همون با  یول زد  شی شونی پ 

 . کنه تند پا حمامسمت به  و کنه  بغلش  سرعت به کرد،



  رونی ب  بدنش  از یسرماخوردگ کرد،هنوزی م گرم رو بدنش   دی با

 . بخوره سرما هم باز  که بود  نرفته

 

  گوش من حرف به  که ؟توی نکرد ی لجباز چرا  زمی عز  انی دا_

  گوش که شدی چ االن حرفامو یر ی گی م چپت  خم*ت به  و یدی نم

 ؟یکرد
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 ! یست ی ن   بلد که یداد نشونم یکاف ی اندازه به  کوچولو بسه_

  تونسته خوب یلی خ  د،درنظرشی برچ  لب و  کرد یزی ر  یوی م اسو

 . بود  ناممکن الی خ ه ی  فقط انگار ی ول کنه ی راض  رو  اونرش بود

 

  ی کرد،طوری م ی ری سختگ شدت به  شدی م رابطه  دام   الی دان  یوقت 

 .انداختیم ه ی گر به  رو اسو که

 .. من..ارباب_

 یرو دست خواستی خورد،م صورتش  به که یمحکم یلیس با

  خورد، رو  دوم یلی س یوقت  ی ول بود،بزاره  شده اتش   که یصورت 



  وارد یادی ز العادهفوق فشار مقعدش به  پالگ  و  افتاد ن ی زم یرو

 .کرد

 .گذاشت ساعدش  یرو سرشو و کرد،برگشت ی اناله

 

  ن ی زم ی رو خوردنی م سر شگونه یرو هاشاشک درد شدت از

  اسو ی  استخون  یپهلو  به یلگد یرحم ی ب  با الی دان یول افتادنی م

 : زد داد و دی کوب 

  حرف  یندار  حق که نگفتم یابون ی خ  گربه ی تو به  من مگه_

  حرف که  یخوری م گه یرولت  تو  ی وقت  نگفتمبهت من ؟مگه یبزن 

 کنم؟  تهی تنب دی با  کنم؟چندبار  تکرار د ی با  بار  ،چندیبزن 

 

  الی ه،دانی گر ر ی ز زد و کرد یدردناک یوی م درد شدت از اسو

  دمی داره،شا یدرد چه ها دنده به  لگد که دونستی نم چوقتی ه

  بود،چطور  فی ظر  اسو یول کردی م یتالف داشت و دونستی م

 بزنه؟  کتک  رو شرگدال یگربه رحم یب   نهمهی ا  تونستی م

 : داد فاصله  لب  از لب  و کرد سربلند

 .. آه ..من ..باب.. ار_

 

  مار مثل و  افتاد ن ی زم یرو  دی چی پ مقعدش تو  که یناگهان  درد

  یهاکناره رو لوب  الی دان  که بود یهوشی ب به  د،روی چی پ  درهم

 . دراورد  رو اون  سرعت  به  و ختی ر پالگ  و سوراخ

 



 منو؟  یصدا ی شنوی م..کن باز چشماتو..اسو_

  هوش ی ب   و کرد یمانند ناله  ی وی مطلق،م ی کی تار به  ورود از قبل

 .شد

  ری ز  اتاقک  وارد و کرد بلند رو اسو کالفه و  دی کش یقی عم  نفس

 . شد هاپله

  نیا باعث  خودت تو  برسونم  بی اس بهت  خواستمی نم من کوچولو_

 .یشد حالت
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  ن ی وازل  یکم و کرد یعفون   ضد  رو اسو    متورم و یخون  سوراخ

 .زد

  به  ینگاه  تی مظلوم با  و کرد باز هاشوچشم یاروم یناله با  اسو

 . کرد الی دان 

 ی ن ..ستمی ن..فیضع..من.باب.. ار_

 . گذاشت خشک یلبها یرو دست

  اون  ببخش رو  ارباب یول کوچولو یشی پ دونم ی زم،می عز دونمی م_

 . کنه تی زخم خواستی نم

  بغل طلب  و بود،پرشده  بایز  یهادشت اداوری  هاشچشم یسبز

 . کردی م



 .کرد ی زی ر  یوی م و  کرد باز هاشودست 

 خوب هردومون حال دی شا می بخواب  یکم ای کوچولو،ب بغلم ا ی ب _

 .شد

  اسو،حالش  مار  ی ت   از بعد شهی بود،هم  الی دان  نگران    بد حال اون  تو

 . شدی م بد

  پوست    از هاگذاشت،چشم  الی دان ی  شون ی پ  یرو دست

  به  فرمخوش ین ی ب و سرخ یکم یهاروشن،گونه یهاد،چشم ی سف

 . دی رس تبدار و سرخ یهالب

  یول زد کشونی م یکاشت،کم لبها  ی رو یسی خ یبوسه و شد خم

  چطور  کوچولو یشی پ  بدونه خواستی م  نکرد یهمراه الی دان 

  موفق که دونستی نم  یول کنه خود یب  خود از  رو الیدان  تونه ی م

 .شده

  ینهیس یقفسه به  یکی کوچ مشت و  دی کش عقب تی عصبان با

 . دی کوب الی دان 

 ن؟ارباب؟ ی ندار  منو؟دوستم نی بوس ی نم چرا_

  داد،براش باال رو راهنشی پ  و  نکرد  الی دان  کوتاه   یناله به یتوجه

 . هی عصبان  هم دی شا  و کنه ی م نگاهش  پوزخند با الی دان که نبود مهم

 کوچولو؟  ی کن ی م کار ی چ یدار_

 . بخورم ری ش خوامی م_

  الی دان  یبرجسته  ی  صورت  ل  یبزنه،نپ  یحرف الی دان  نکهی ا  از قبل و

 . زد ک ی م و گرفت دندون رو

 . رهیگی م کوچولو،دردم تر اروم_



 . زد کی م محکم و  شد تر  یجر حرف ن ی ا  با

 . دی کش اسو کمر   یرو دست و دی خند

  برات  ی خوای م ؟مسکنیندار ،دردیداشتن  دوست یکوچولو_

 ارم؟ ی ب 

 : گفت و  َکند الی دان لی نپ از یکم هاشوکرد،لب مکث  هی ثان چند

 بخوابم؟   بغلت تو  صبح   تا  شهی م یول ارباب   ادی نم دردم نه_

 : کرد زمزمه و دی کش ششب همچون شون  ی پر  یموها به یدست 

  شبی کنم؟د یزندگ تو  بدون  تونمی نم که فسقل یکرد کارمی چ_

 . ی کی تار و  بود کابوس  نداشت،همش یمفهوم خواب تو  بدون

  و گرفت دندون به  رو  شنهی س  لی نپ  دوباره الی دان به  توجه  یب  اسو

 . زد کی م

  متورم سوراخ به  و برد شورت داخل دستشو و  زد یلبخند

 . بده ی زی ناچ یهی هد  کوچولوش یشی پ به خواستی د،می رس

 بهت؟   بدم زهی جا  هی چ نظرت_

 . بست هاشوچشم  و کرد یهوم اسو

 ندم،باشه؟   ادامه تا  بگو  بهم گرفت دردت کوچولو،اگه باشه_

 . بود نامفهوم هوم ک ی  سوالش  جواب هم باز
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  یرو دست شد باعث یمطلق ی دی سف کرد باز  که رو هاشچشم 

 . بزاره  هاشچشم 

 . ادی نم خوشم ،منیکرد روشن نهمهیا جارو همه چرا  سانان_

  استادهی ن   یز ی چ یرو اون بود  بی شد،عج بلند تخت  یرو از

  نبود   درکار یتخت  ی ول نهی بش تخت یرو حداقل تا  رفت بود،عقب

 . گهی د

 ه؟ ی کابوس  چه نیا ای خدا_

  اشنا یادی ز  نظر د،دریرس گوشش به  یابچه  یخنده یصدا

  وجود مطلق یدی سف جز  یچی ه چرا کرد نگاه اطراف  بود،به

 نداشت؟

 .خب یکنارم بدونم بکن  یاوهوم یاهم هی  حداقل ای خدا_

  یعاد ی ادی ز یول استیرو  دونستی م خوابه دونستی د،می خند

 . گرفتی م فاکتور رو هوا ی رو ستادنشی ا  اگه نبود؟البته 

 ان؟ ی دا_

 . نهی بب مادرشو تا گردوند بود،چشم  مادرش یصدا

 .حداقل نمتی بب خواب تو  تا  ا ی ب شمی پ   ای؟ب ییمامان؟کجا_

  یابود،خانواده ستادهی ا ساحل کنار   فاصله  همون در و  زد پلک

 .بودن  نشستنشون یجا کردن   اماده درحال  

  که بود  اونجا بود؛تنها هی اروم یاچهی در کرد،اره دقت شتری ب  یکم

  کنار ی مانندتپه ی ها یدی سف و  دی چی پی م  اون در شدت به  نمک  یبو

 . خوردی م چشم به اچهی در و ساحل



  سالش  هفت یوقت  ه ی زمان  چه دونستی رفت،م خانواده اون  سمت به

  شدی م و  بود باردار  رو  یالتا مکان،مادرش  ن ی ا  به  بودن اومده بود

 . بود  مادرش یبرامده   شکم دن  ی د ی روزها نی اخر گفت

  از  پر  یدرآن  هاد،چشم ی شن   که رو سدنا ی دلبرانه یخنده یصدا

  خواهرش  تک  یبرا  دلش بود؟چقدر  ندونسته قدر چقدر شد اشک

 .نداشت  داشت؟نه بود؟حدتنگ

  تو  نرو  پسرم ااان یدا...نده رو،قلقلکشبچه نکن   تی اذ مادر سدنا_

  ببافم  موهاتو ن ی بش  ای ب مامان سدنا...ی ست ی ن   بلد  مامان،شنا آب

 ! باد ن ی ا  تو  شده شونی پر

 نداشت؟  خاطر به  رو مادرش  یصدا  که بود گذشته سال چند مگه

  نیا از  روز  کی  رفته  ادشی   یحت  که گذشته سال چند مگه

 .کردن  تجربه  رو العاده فوق یروزها

  و دی سف برگرده،شلوارک  سمتش به  شد باعث پدرش  یصدا

  شخانواده سمت به شرتیت ای راهنی پ   بدون  و دهی پوش یکوتاه

 .رفتی م

 . بپوش  لباس گفتم بهت هزاربار_

 . کرد باز هاشودست و رفت پدرش  سمت به سدنا

 . نمی بب جارو همه ی بلند  از خوام ی بابا،م کن بغلم_

  سدنا که یدرحال و زد همسرش تپل   صورت   به  یلبخند پدرش

 : گفت گذاشتی م اش شونه یرو،رو

 .ستی ن   نجای ا  یخوشگله،کس نکن اخم_



  یدون ی م اصال هست هست،مورچه هست،پشه هست،مگس هوا_

 ه؟ی چ

 ه؟ی چ_

 . هستن وروجک تا  سه  نی ا_

 . اورد کم نفس  که ی طور وقفه ی ب  و  د،بلندی خند

 . بپوشم لباس  رمی م بده اجازه خانمت دختر اگه خانم،چشم حسود_

 . ییبای ز و  عشق  از  پر  یمکالمه زد،چه لبخند

 .نشست  مادرش کنار

  تالش  داره کنارت  که یپسر  ان،همونی دا ؟منمین ی بی م مامان،منو_

 . کنه  باز  رو درنوشابه  تا   کنهی م

 اون کرد فکر شد برگشت،خوشحال سمتش  به  مادرش صورت

 . دهی د رو

 ! انی دا_

 منو؟  یدی مامان،د جان_

 ؟ یمامان  جونم_

 . برگشت کوچولو ان ی دا سمت به  مادرش صورت

 م؟ ی بزار یچ  رو کوچولو ی ن ی ن اسم نظرت به_

  بامزه  و برد  شچونه ری ز کوچولوشو د،دستی کش کارش از دست

 .کرد فکر

 ؟ ی آلتا می بزار اسمشو_



 .کرد بغل  رو نش ی ر ی ش پسرک عشق  با  و دی خند مادرش

 پسرم؟  چرا_

  کمکم که خوشگله پسر  اون  باکو،اسم م ی بود رفته  که اونبار اخه_

 . بود ی آلتا کرد

  رو  مادرش بتونه  ظاهرا تا  شد اورد،خم فشار گلوش  به بغض

 . مکان  اون  از  بشه  دور و کنه بغل

  یهاخاطره نرفتن  مکان  اون به  هرگز گهید مادرش فوت از بعد

  ی ن ی سنگ  دل یرو ی ادی ز بود  نیسنگ و تلخ   یادی خوش،ز یروزها

 . کردی م
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  با؛سانانیتقر  بود  اهی س د،اطرافشی پر  خواب از  یبلند ق ی شه با

  از  که شب انی دا تا  کردی م  روشن  اتاق تو  یخواب  چراغ شهی هم

 . د،نترسهی پر خواب

  یب  و  مهابا یب  خواستی م کردن ه ی گر بود،دلش  اومده بند  نفسش

  که ییباال  ی مازو بود،با یقو سانان دربرابر  شهی هم یول خجالت

 . کردیم ناله و هی گر کم داشت

 . داد تکونش  و گذاشت سانان یشونه یرو دست

 ! لطفا ..شو..دار..یب _



  توسط ش ییهوی   دارکردنی ب  از  شد ید،عصبان ی پر  خواب از  سانان

 . افتاد ون شیگر صورت  به  نگاهش تا  یول انی دا

 ان؟ ی دا شدهی چ_

 . خوامی م بابامو من  کن..لم..بغ_

 . شد ری سراز هاش گونه یرو  اشک و بستچشم 

 .. خواب..تو  مش..دی د_

 .دادینم بهش  زدن  حرف یاجازه هق هق

  کرد بغل رو  انی نشست،دا تخت  یرو چهارزانو  و شد بلند   سانان

 . فشرد خود به و

 شده؟ی چ باش،بگو  اروم_

 . شدی م ری سراز هاشچشم از اشک  چند ونش ی م  و زدی م نفس   نفس

  سمت به  و شد بود،بلند کرده بغل  رو ان ی دا  که یدرحال سانان

  استرس شدت نی ا  بده،با  بهش اب یکم بود  بهتر  رفت اشپزخونه

 . دی رسی م درصد هشتاد به  سکته احتمال هی گر و

 ؟ ی دار شوی م؟امادگی نی بب  باباتو   می بر  باش،فردا  اروم زمی عز_

 .کرد زمزمه یاروم ینه و گذاشت سانان ی شونه یرو سر

 .گرفتانی دا سمت به  رو وان ی ل

 . یکرد تب احتماال گرمه ر،بدنتی بگ  اروم یکم بخور ا ی ب _

 . نمین،سنگی زم بزارم_

 . بخور  ابو نیا ر ی ،بگیست ی ن نه_



 اب یکرد،کم بلند   سانان  ی شونه ی رو از سرشو و  دی برچ لب

  تونستیم حاال و شد بهتر  حالش کردی م احساس هم خودش خورد

 . بکشه نفس  تر  راحت و  بهتر

 . نشستن  مبل یرو اب،هردو خوردن بعد

 افتاد؟  یاتفاق چه که ی بگ بهم شهی م_

  ی التا از یحت  ا ی  ان ی دا هاازماه نیا د،درتمامی چرخ ان ی دا سمت به

  چکدومی ه یول بپرسن  رو  پدرشون  حال که داشت انتظارو  نی ا

 .بودن اوردهین  زبون  به  رو پدر  نام یحت 

 ادته؟ ی   رو انی دا یگالر_

  از ومدی م بدم  چقدر اح نه  ما  با  یول بود  رقابت در اره،باهمه_

 . بود،چندش منم  هی شب و ومدی م که  پسره اون

 . دی کش هم در صورتشو  و

  هته،طراحی شب که پسر همون  اتفاقا که  پدرته  یبرا انی دا یگالر_

  انتخاب  رو اون  پدرت تو   به  شباهتش بخاطر  و هی االعادهفوق

 .کرده

 . کرد نگاه سانان  به متعجب

 ؟یچ_

  قا ی دق و فروخت رو شیسدنا،گالر  و  من ازدواج بعد پدرت_

 ادمهی کرد، یداری خر یبزرگ ما،مجتمع ی گالر از دورتر یکم

  دور  از و ومدی نداره،م  دوتارو  شما دن  ی د  یرو گه ی د گفتی م

  ادی شتون،زی پ   ادی ب هم سدنا تا  زاشتی نم هرگز یول دی دی م شمارو

 ... و شد باردار سدنا که دی نکش طول



 .. و شمونی پ اد ی ب   سدنا تا  می نکرد عوض  خونمونو کن،ما  صبر_

 . دی کش شونشی پر  یموها به یدست 

 . کنه ی م یزندگ تنها پدرت کنم،االن باز   رو گذشته بحث خوامی نم_

 : زد یب یعج پوزخند

 ... و  گرفته زن االن  تا  کردمی م فکر_

 و داشت دوست خود پدر  مثل رو  سدنا پدر   شهی کرد،هم یاخم

  روز  کی   یاهفته اتاناز  یگذاشت،حت ی م احترام  بهش

  تو  تی جد و مرد اون حد از شیب   یبود؛مهربون   پدربزرگشمهمون 

 . بود  عام  و خاص زبانزد کارش

  شی پ ی متنفر ازش اگه حداقل  و ببند  دهنتو  پدرته،پس  اون انی دا_

 . نگو  من

 اومد،اره؟ بدت_

 . شد بلند مبل یرو از  و زد ی ن ی اگزهر پوزخند

  تو  و  اتاناز یبرا ثروتش   از بازم اد،باالخرهی م بدت که مشخصه_

  دی با  که یکس اعظم   ی  فی شر باالخره  برنخوره  بهت چرا زارهی م

 ..   ششی پ 

  ی خوب  اتفاق ی بزن  حرف  گه ی د کلمه ک ی  ان،اگه ی دا شو خفه_

 . برات  وفتهی نم
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 امد و رفت درحال اسو سوراخ   داخل انگشتش  که همونطور

 .زد  شونشی پر  یموها یرو  یابود،بوسه

 !  دراومدا ،پدرشونیکن  ول بدبختو   یالی نپنی ا  هی چ نظرت_

  نشون  الی دان  یچارهی ب ل  ی نپ گرفتن  گاز با  خودشو یت ینارضا اسو

 .داد

  ییهو ی  گاز اون وحشتناک  درد به کرد یسع و  دی کش یقی عم  نفس

 . نکنه فکر

 ؟ یر ی گی م  گاز ادب،اربابتو یب   یتوله_

  فقط کرد،اون  نگاهشمظلوم یچشمان  با  و  کرد سربلند اسو

 . بشه ناراحت ازش دی نبا   ارباب بخوره ری ش خواستی م

 . نشوند اون  یرو یاروم یبوسه  و کرد ول رو لی نپ 

 .خواستمیم  ری ش فقط  من دی کنه؟ببخشی م درد_

 .شد تموم کارم یوقت  ی ول ارمی م ر ی ش برات_

  به  ترس  با  تخت  یرو شد،اسو عوض جاشون لحظه کی  در

 . کردی م  بود،نگاه زده مهی خ  روش که ی الی دان 

 کوچولو؟  یشی پ   ینشد دلبر  یادی ز_

  بهش  د ی نبا الی اصال؛دان بود ببر  کرد،اون  اخم و د ی برچ لب اسو

 . یشی پ گفتی م

 . ستمی ن   کوچولو یشی پ  ببرم  من_



  صورت  کرد،به  نگاه  رشی ز یکوچولو موجود به  متعجب الی دان 

  از کوچولو یشی پ که زد اسو چشم یجلو یمحکم بشکن ییهوی 

 .افتاد  نی زم  یرو و کرد یغرش ترس

 . داد سر یبلند یقهقهه و رهی بگ  خودشو ی جلو نتونست

  تازه  اخه،تو  بودن  ببر به چه  ،تورو یست ی ن هم بالغ  یگربه یحت _

 . اصال  یشد متولد

  و رفت رون ی ب وپادست چهار شد،همونطور بلند و کرد یاخم

 . کردی م ی زی ر ی وی م داشتی م بر که یهرقدم 

  ی برا  یعن ی ،یبخور که  م ی ندار یچی ه اطالع گشنته؟محض_

 . ستی ن بهتر  و  دی مف ری ش  جز یچی ه شده متولد تازه یهایشی پ 

 : داد ادامه  و رفت اسو دنبال به

  درست دندوناشون و چنگ  کوچولوها یشی ؟پیدون ی م اخه_

  گوشت بتونن  تا کنن سر ری ش  با  دی با مدت هی  نشده  لی تشک یحساب 

 . بخورن

 . داد لم چهی قال ی رو و  نکرد  الی دان  به یتوجه اسو

 بکنمت  یطور ؟خوبه یکن ینم توجه  اربابت  حرف به کوچولو_

 بزنن؟  ه ی بخ خوشگلتو  و تنگ  سوراخ که

 . کرد الی دان به  پشتشو و  زد ینق اسو

  وگرنه پام ر ی ز یا ی م االن نی هم  دادم،اسو رو بهت ی ادی ز انگار _

 . افته ینم برات یخوب  اتفاق 

  کنار و شد بلند سرعت به   حرف ن ی ا  دنی شن با کوچولو یشی پ 

 .بود،نشستنشسته مبل یرو که ی الی دان یپاها



 . پام  رو ا ی ب _

 . کرد نگاهش ترس  با  پس  شهی م اسپنک  که دونستی م

   ووی م وی م_

  یمهربون  نهمهی ا  کنم تکرار  گهی د کبار ی  پام،اگه رو  ای ب گفتم بهت_

 . دمای نم خرج به

  یلی خ الی د،دانی کش دراز پاهاش ی رو و شد بلند لرز  و  ترس  با

  نش ی ب و  دی کشیم اسو دی سف و  برجسته یهاکپل یرو دست می مال

  کوچولوش  یشی پ تنگ سوراخ   به  و دادی م  فاصله هم از هاروکپل

 . کردیم نگاه

  یباق  نخوره دست و ناب  همونقدر ی ول یست ی ن باکره نکهی ا  با_

 .یموند

  الی دان  از که  ییهوی  و محکم اسپنک  با که زد یقیعم لبخند

 . دی ماس لبهاش یشد،رو راستش  سمت کپل   ب  ی نص 

 . بود گذشته خوش  بهت ادی ز_

  صد بی ترت  نیا به  و  نشوند چپ سمت کپل یرو ی اگهی د  اسپنک

  دراومده دلخواهشرنگ به   حاال که یدی سف یهاکپل به  اسپنک

  زدن  از دست دی شن  رو اسو ز  ی ر هق هق  یصدا  یوقت  و بودن،زد

 . دی کش ضربه ن ی کمی   و صد
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 .بست  شوچشما و کرد یمندناله یوی م

 .حموم می بر  ا ی ب  کوچولو_

 خودشو الی دان ی پاها یرو  از و  کرد باز چشماشوسرعت به

 . کرد پرت ن ی زم یرو

 . م ی بر  ای ب یشی پ _

  لباس  که بود رفته  ادشی رفت، سالن در سمت به و کرد فرار

  از  ومدی م کنه،بدش فرار رفتن حموم به  از  خواستی م فقط نداره

 .کردن حموم هرروز

  الی دان  داد یبره،صدا ن یی پا  هاپله  از  تا  کرد باز  سرعت به درو

  ی پله  چهار از  و بلرزه  دستش شد باعث  زدی م صدا اسمشو که

 . بشه  پرت مونده یباق

  الی دان  داد و پهلوش  یرو یقی عم فشرد،درد و بست چشماشو

  حاال افتادن  بستر  در و ضیمر شهی هم از ومدی م  شد،بدش یکی 

 . افته یم جسمش به  یناگوار  اتفاق بار   نی چندم ی برا امروز

 . زمی عز  کن باز  چشماتو اسو_

  رو الی دان  یکم خواستیکنه،م باز  چشماشو خواستی نم دلش

 خورد؟ ی برم ییجا  به  کنه نگران 

  بلندش و شد دهی چ ی پ  اسو ی زانو و گردن ر ی ز الی دان یدستا

  بزنه صدمه  بهش  بتونه که  نبود ی زی چ پله ده نظرش کرد،در

  خود فکر  به د ی نبا اصال ستی ن خوب حالش  اسو که یزمان 

  ش نهی س یقفسه درد به  و رفت باال  هاروپله سرعت به  باشه،پس 

 . نداد تی اهم



  نگاه   بدنش به  و کرد درازش باز   طاق  چهی قال ی رو یارام به

  که ی  یکم شد باعث  پهلوش کمرنگ هرچند ی  کرد،سرخ

  اصابت ها پله اون  به  یطور  بکنه؟نکنه یز ی خونر بخوره،نکنه 

 شکسته؟  ش دنده و پهلو که کرده

  از  کمی دی شا  بود؟اره کرده یرو  ادهی نشست،ز کنارش خورده کهی 

  دلش یکجا رو  اسو لذت   یرو  از  یهاناله یول بود گذرونده حد

 گذاشت؟ی م

  ادی ب   تا بزنه زنگ ر ی ام به بود باشه،بهتر  مسلط خود به کرد یسع

  اسو طون  ی ش  و باز یچشما  به چشمش لحظه  کی   یبرا  فقط یول

 .خورد

 ن؟ ی ارباب،خوب  سالم_

 ؟ ی نبود  هوشی ب _

  داشت درد ید،کمی چرخ ده ی د درد یپهلو  یرو به  و کرد ینچ

 . کنه  تی اذ رو  الی دان ن ی ا  از شتر ی ب خواستی نم یول

 .فقط  بخوابم  خوامی م  دارم ضعف  یول نه_

 .کاشت اسو یگونه یرو ی ابوسه و  زد یلبخند

 . می برس یکار  هی   به  تا  می بخور  یزی چهی   می بر_

  ی اباشه و  انداخت باال  یا شونه پس  نشد  الی دان منظور متوجه  

 .گفت

 . داد بهش  رو  ییکاکائو یهاتشکال و گذاشتش  اپن یرو

  دی با  بنظرم   اخه زر ی فر تو گذاشتم  شبی د از ،چنتاشونو یدون ی م_

 نه؟  باشن،مگه  سرد کوچولوهی 



  گشوید یکی   یبندبسته  و دیی جوی م رو یشکالت  داشت که یدرحال

 . انداخت  باال  یاکرد،شونهیم باز

  زری فر از  رو زده خ ی   ییکاکائو یهاشکالت از  پر  یکاسه الی دان 

 . گذاشت اپن ی رو و اورد در

 . کن بل* م*ق اپن   یرو و برگرد_

 . بشه گرم بدنش  شد باعث  ال ی دان  ور   شعله اتش    از سرشار لحن  

  شکالت متوسط   تکه  پنجاه که هست گرم یقدر به  بدنت  بنظرت_

 زه؟ ی بر  وراخت*س  تو  و کنه  اب رو

 .کرد مکث یکم

 بعد  و گشادت وراخ*س  اون تو  بکنم  شونودونهدونه بهتره دمی شا_

  قندخونت احتماال  یدون ی م ؟اخه!یبخور  بدم شیفرستاد پس نکه ی ا

 . نیی پا اومده

  رو ن ی ا  و شدی م کی ال،تحریدان  یهاکلمه تک  تک  دنی شن از اسو

 . دی فهم شدی م تش*ال شدن سفت از

  پنج   اخر در و گذاشت کمرش قوس یرو  شکالت پنج ب ی ترت  به

 .کرد بود،فرو  باز مهین که یوراخ*س داخل   رو  گهید یتا

 دت؟ ی سف کپل  رو  زمی بر  چنتاشونم هی  چطوره_

  باعث  هاشکالت یالعادهفوق ینشد،سرد  الی دان منظور   متوجه  

  دردناک یضربه با  که بزنه   رونی ب  هارو اون کنه  تالش شدی م

 .دی کش دست کردن تالش  از اسو  یشده سفت ت  *ال به  الی دان 



  رو وفته ی ب  کمرت یرو  از  ای رون ی ب   بزنه شکالت ه ی  مبادا_

  یادیز که تدهی فایب  وراخ*س  تو  کنمی م نارو ی ا  همه ن،وگرنهی زم

 . شده گشاد

  کرد فرو اسو وراخ  * س تو  گه ی د شکالت تا پنج هم باز  ب ی ترت  به

 . زد کپلش یرو یمحکم اسپنک  و

  تو  رو،نصفشو بود شده خنک یکم حاال که یاشده داغ شکالت

 .گذاشت اسو ی جلو و ختی ر یکی کوچ یکاسه

  که نکن ،فراموشیبفرست  پس  شکالتارو تا یکن  تمومشون  دی با_

  سونداژ روشده داغ  یشکالتا ن ی ا  نصف بشن  اب  شکالتا اگه

 . مصرفتیب  الت تو  کنمی م

  دهانش  سقف یزد،کم س ی ل هاروشکالت اون تمام سرعت  به اسو

 .سوختی م

  ی  سرد شدت ازشده  سرخ کپل   ی رو یمحکم اسپنک الی دان 

 یامادگ بدون  رو ششست و   اشاره انگشت دو و زد ها شکالت

 . دی کش رونی ب  و گرفت رو کرد،شکالت اسو  وراخ*س وارد

 . مالوند ی م تشو*ال  داشت که افتاد  ییاسو به چشمش که

  دونه  بود  تش* ال دنی مال درحال   اسو  که همونطور و  زد یلبخند

  باال  اسو ی هااورد،ناله در وراخش *س از  هارو شکالت دونه

  پرستات به  انگشتاشو وار  یچی ق قصد  از الی دان و  بود رفته

  ارضا و  کرد یدی شد لرز اسو  ه ی ثان  چند بعد  باالخره تا  د ی کوب ی م

 .شد



 ی  گندم پوست    و شده اب همه بود کمرش یرو که ییهاشکالت

  تماشا به  رو  ییبای ز اثر  ها شکالت یسوخته یقهوه و اسو

 . بودن گذاشته
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  نی ا  تمام  در که بود بهار  فقط و بودن  نشسته  یکنار کرده بغ همه

 . اومدنینم  بند  هاشاشک ساعت چند

ره  خواستی م کرد،دلشی م نگاه   یونگی  به  یکالفگ با  وی ار رخ    یخ 

 . بود  نشسته مبل یرو روبروش قای دق که حاال  ب َدره رو ی ونگی 

  حاال و  بودن  برده رو پدربزرگش ی جنازه که شدی م یچندساعت 

  و رفتن  یبرا  بشناماده که  کنه ابالغ ونگی   تا بودن  منتظر همه

 . ایدن  مرد ن ی بهتر  از کردن وداع

 : گفت یاگرفته یصدا  با و کرد یاسرفه ونگی 

 . ن ی بد  من به  رو  کفن وداع،مادربزرگ ی برا ن ی بش  اماده لطفا_

 . گرفت شدت بهار یهااشکدوباره

  حسش بود،کم همه ن ی ب   نی م؟بهتر ی داد دستش از  واقعا یعن ی _

 داشتم؟  دوستش پدرم  از شتر ی ب   چرا پس  بودم باهاش کردم؛کم

  و شد بلند   بود اشپزخونه ی جلو که یصندل ی رو از ونگی 

  یونگی  به  رو  کنه پنهون  رو  شجهی سرگ کردی م یسع که یدرحال

 :گفت



 . کنم عوض  لباسمو د ی با  ای ب باهام_

 ... نبود؟پس پارتنرشکرد،مگه نگاه و ی ار  به ی ونگی 

 انه؟ ی   یای م  یونگی _

 . شد هاپله ری ز  اتاق   وارد ونگی   الی دن  به  و  شد بلند

 ... پس  وی ار_

 .کنم  شنی لکس ی ر  قهی دق دو فقط دارم از ی ن _

  بدنت  کنار دستاتو و بکش دراز تخت ی بپوش،رو راحت لباس _

 . بزار

  د،دستاشوی کش دراز  کاناپه  یرو و  دراورد رو راهنش ی پ  ونگ ی 

 . گذاشت بدنش کنار

 .گذاشتونگی  ی  شون ی پ   یرو دستشو ی ونگی 

 .  رهی بگ  نشات  شکم از  که ینفس بکش   قی عم  نفس_

 .شده موفق دادی م نشون  ونگی  ق ی عم ی ها نفس

  تمامکن یسع شکمته  از دنی کش نفس یرو تمرکزت که همزمان_

  فکر یکن  فراموش رو افتاده  اتفاق اتاق  نیا در پشت  که ییزای چ

 . وفتادهی ن   یاتفاق چی ه کن

  نبود بی عج  بود،براش رفته  خواب به  ونگی  که بود  یاقهی دق چند

 . بخوابه  بتونه  ونگ ی  که

 .شد اتاق وارد وی ار  و باز  یارام به در



  توجه ی ب  یول باشه اروم کرد یونگ،سعی  لخت   ی باالتنه دن ی د با

  به  و دی کش ی بلند  اتاق،داد  تو  یونگی  وجود ا ی   و بودن  خواب به

 .رفت سمتش

  د،صورت  ی کش و گرفتچنگ در رو ونگ ی  ی  مشک یموها

  یجر شد باعث ترس شدت  از شده گشاد و سرخ یهاد،چشم ی سف

 . بشه  تر

 ! ش ی کن،ترسوند ولش وی ار_

 

  ونگ ی   صورت   به یمحکم  یلی س یونگی   اروم   لحن   به  توجه یب 

 .زد

 یگه هر یتون ی م ستمین من  چون یکرد ؟فکری صاحب  یب _

 ؟ یبخور

  دنی کش از  تا گذاشت ویار  فینح ی شونه یرو دست ی ونگی 

 . بکشه دست ونگ ی  یموها

  حرکت کی    در و کرد خالص یونگی  دست   از شوشونه

 محکم سرش  جهی درنت  کرد،که ول روونگی  یموها ی ارانهی غافلگ

  متشنج   گفت،اعصاب که یز ی ر اخ و  خورد سر پشت وار ی د به

 . کرد تر  متشنج  رو  وی ار

 : دی غر  حرص با  و برگشت سمتش  به

 . وون ی ح ببر   صداتو_

  رونی ب   اتاق برداشت،از یرنگ  یمشک راهنی پ و کمد،شلوار از

 . دی کوب  شدت به  رو در و رفت
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 .همه و همه و ی ،ار یونگی خودش،  از بود  یعصبان 

  ی رو رو  بود عاشقش  که یستالی کر گلدون و  شد بلند  وی ار  رفتن  با

  یهاتکه  از  پر جا همه که د ی نکش  یاهی کرد،ثان پرت  ها پارکت

 .شد ستالی کر

 

  خکوبی م همونجا ونگ ی  داد با که برداشت قدم سمتش به ی ونگی 

 .شد

  خواب من و رفت یزندگ  تو  نمیبهتر شبی د کردم خراب من_

 ...  الماسم بودم،حاال

 

  که  حاال بودن محکم یاد ی ز بودن،از   یقو از بود شده خسته

  شی پ قه ی دق چند که بود ییوی ار  دش ی ام تنها بود  رفته پدربزرگ 

  کنه داش ی پ   تونستینم و رفتی م وی ار  اگه حاال کرد پا  به  طوفان

 ؟یچ

  قی عا  اتاق   نی ا  بود  رفته ادشی د،ی کش ی بلند  داد و افتاد  تخت یرو

  ونگی   اتاق نیا از  رون ی ب  همه بود رفته  ادشی   یست،حت ی ن   یصوت 

  فاجعه عمق به  هاش هی گر و هاداد با  که کردن ی م تصور  محکم رو



  ن ی ا  شدن، دفن از قبل یحت رفت پدربزرگش  ی بردن،وقت  یپ 

 . بود  افتاده  هااتفاق

 . نشست تخت  یرو ی ونگی 

 . گمی م تم،بهش یاستر که  گمی م بهش_

  که یی تو  ونگ،بهی   توعه  به  چشمشون همه اتاق ن ی ا  از رون ی ب 

 برادر؟  یفهمی م کرده تشی ترب  شخصا بزرگ یامکی س

  یقو پدرت  اره،مثلی ب  بارت خودش مثل تا گذاشت وقت برات

  شیپ   روحا باش مطمئن  یول رفته  جسما نترس،اون  و یباش

 . ماست یهمه 

 

  به  گذاشت،بدنش بود  افتاده بدنش  کنار که  ونگی  دست   یرو دست

 .بود گرم شدت

 ! یکرد تب_

  تش ی موقع و باشه اروم کردیم یسع که یدرحال و شد بلند ونگ ی 

 : گفت بشناسه  رو

 . مادربزرگ از  بخواه کافور و  کفن برو_

 اد؟ ی ب   تعمه نیکن ی نم  صبر_

  چه یول اومدیم دی با  هم شعمه گفت ی م ستاد،راستی ا  اتاق  وسط

 اومدنش؟  دهی م یادهی فا چه گذشت کار  از کار یده؟وقت ی فا

 . دراورد رو  بود  نظرش مد که ییها لباس کمد از



  که شلوارکت یجا به و  کنم یشکن  تابو اگه  بنظرت_

 ست؟مرده به  ن ی توه بپوشم ه،اسپورتی رسم

 باشه؟  ن ی توه د ی با چرا_

 . کرد باز  رو یواری د کمد کی کوچ در و انداخت باال  یاشونه

  اندازه  نه ی بب  مامانم کن،اگه محو ستاالروی کر و بردار  رو جارو_

 . ز ی ر زی منو،ر  کنه ی م  ستاالی کر نی هم

 . گفت ی اباشه  و دی خند ی ونگی 

 . می دی م انجام دفنُ  ی کارا و مارستان ی ب رم ی م وی ار  با_
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 . دی د در یجلو اماده رو  وی ار  که رفت رون ی ب   اتاق از

 . می بر_

 .داشت یعمل  سرعت د،چهی پر  باال  ابروهاش

 . رفتن نگی پارک سمت  به جمع از یخداحافظ از بعد هردو

 . کن صبر   ای ار_

 . کرد نگاه و ی ار به  و  ستادی ا



 . ببرتمون  راننده_

 . باشه  حاظر تا کرد ارسال ی امکی پ   راننده به  و گفت ی ا باشه

  با   و بست رو  راننده با  ارتباط   یپنجره  وی شدن،ار  که نی ماش سوار

 . کرد نگاهونگی  به  پوزخند

 گه؟ ید یشی م لخت پس_

 . ت  ی استر و برادرمه مثل_

 .نشستونگی   کنار و انداخت  باال  ییابرو

  تنت نامحرم مادرت و پدر   یحت  جزمن به یهرکس زمی عز_

 ؟یدونست ی شن،می م محسوب

  ن ی ا  تو اونم  و ی ار  با  کنه دعوا خواستی بست،نم چشماشوونگی 

 . متشنج تی موقع

 . کرد باز چشماشو گاری س  یبو  و فندک  یصدا  با

 .. یار_

  نثارش  بلند نسبتا ییشوخفه  و دی کوب ونگی   دهن تو دستشو پشت

 .کرد

  تو  دی کوب کرد،واقعای م نگاه و ی ار به گشاد یهاچشم با  همونطور

 دهنش؟

 . وی ار  یبکش  گاریس یندار  حق تو_

  من به  که ویزبون  برمی ؟میکنی م  نیی تا  سگ توله  ی تو حقو  نی ا_

 . بده دستور



  نظر  به  نطوریاونگی  درنظر  دمی بود،شا  قاطع یادی ز  لحنش

 . دی رسی م

 .کن،زودباش  باز  راهنتو ی پ  یهادکمه _

  باز   رو شیمشک راهنی پ  یهادکمه و اومد  در شوک از

  ییخودنما ی ادی ز یصورت   یالی نپ  و بود  دی سف کرد،پوستش

  رو بدن  و تن   نی ا  یونگی  که  کردی م  فکر نیا به  یکردن،وقت ی م

  یونگی  یچشما و  بسوزونه  رو تن  ن ی ا  تمام خواستی م دلش دهی د

 . دراره حدقه از رو

  دی کشیمزبانه اتش و خشم از کرد،چشمهای م نگاهش   ترس  باونگی 

  شیزندگ سال۲۹ تمام درطول که ید؛دکتری ترس ی م نگاه ن ی ا  از و

 دفاع ی ب  و  مظلوم یادی ز پسر  نی ا  دربرابر  حاال  دهی نترس یکس از

 .شده

  خاموش ونگی  چپ   ل  ی نپ  یرو  گاریس یآن  حرکتکی  در

 بست؟  چشم فقط و د ی نکش داد که بود خوددار یادی شد،ز

  نفس فقط ی ول سوزش و درد شدت از  کنه  هی گر خواستی م دلش

 . کرد باز  چشم و دی کش یقی عم

 . یدد تمیترب  بابت ممنون_

  مارستان ی ب م ی دی رس تا.مونده زا ی چ یلی ،خیدی د کجاشو هنوز_

 ؟یدی ،فهمیای م  و یکن ی م پانسمانش  یری م

 .... شم پس_

 : گفت پوزخند  با  و دی پر  حرفش ن ی ب 

 !احمق سگ توله ستی ن   من به  ی ازی ن _



 شد؟ی چ پس   کنه مارش ی ت  دینبا  گرفت،مگه گلوشو بغض  یآن  در
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 . نشست مبل ی رو و دی خند

 . خوادی م سروصدا و یشلوغ از پر  یمهمون  هی  دلم_

 . کردی نم  اطراف  به یتوجه و بود یگوش مشغول الی دان 

 . صبح امروز کرده فوت ونگ ی   و و ی ار پدربزرگ _

 ؟ یگفت  ت ی تسل خب عه_

  گرفته بدجور  صداش  یبود خواب  یوقت  زدم زنگ بهار  به اره_

 . بود

 یمراسم تو  و بود شده ناراحت افتاد،چقدر پدربزرگش  فوت ادی 

  و  بد حال لی دل  به نداشت شرکت بودن کرده برگزار  سا ی کل تو که

 . نیی پا خون فشار

  وداع نتونستم  و بدشد حالم کرد،بدجور فوت پدربزرگم یوقت _

 . شد بد حالم  ،اخهباهاش کنم

 .فراخوند  بغلش  به  رو  اسو و  کرد باز دستاشو

 . کوچولو بغلم ا ی ب _



  ی طور د،دستاشوی چسب  بهش چسب مثل و نشست پاهاش  یرو

  کنار و دی خند اروم  الی دان   که بود کرده حلقه  الی دان  گردن   دور

 :کرد زمزمه گوشش

 . نکن خفم کوچولو_

 . کرد شل دستاشو یکم

 . تی تسل  عرض ی برا  کره می بر  دی با_

 ! که می دار کار_

  نرم  و د ی سف یترقوه یرو و دی کش یمشک یموها یرو یدست 

 . کاشت یابوسه

 ... دان ای   بچها از  یکی  دست می سپار ی احتماال،م اد ی م هم سانان_

 اد؟ ینم ار ی دان  یعن ی _ 

 :گفت و دی کش یکالفگ از  یقی عم  نفس

 . درصد هشتاد احتمال به  انی م هم یالتا  و ار ی ،دان یگی م راست_

 شه؟ ی می چ پس_

  کارکنان تمام به  حقوق با  ی مرخص  هفته ک ی  قبل یدفعه  مثل_

 . شرکت و یگالر

 کنن؟ ی م حروم پولشونو یزود  نی ا  به  اریدان  و سانان یمطمئن _

 . گفت ی ااره و دی خند

 ؟ یکن یم کاریچ رمی بم  مناگه الی دان _

 . زد صداش  که نداد یجواب 



 .نکردم تخفه خودم تا  شوخفه فقط اسو_

 .بودخب سوال_

  ه ی  مثل قا ی د،دقی مالی م الیدان  گردن  به  سرشو و بود  دهی برچ لبهاشو

  تا  کنه یم یدلبر داره و داده  انجام یاشتباه که  ملوس یگربه

 . بشه الش ی خ ی ب   صاحبش

  خودم یبود روبراه  اگه ستی ن   خوب بود،حالت یخودی ب  سوال_

 .کشمتی م

  که.کاشت الی دان گوش یالله یرو ی زی ر ی بوسه و دی خند

 . کردن جان نوش الی دان توسط  یمحکم اسپنک

 ارباب؟   یزن ی م چرا اخ_

 .فشرد و  کرد لمس دشوی سف یکپال

 . بدم بتوی ترت  نکن یکوچولو،کار ی کن ی م  یدلبر یدار یادی ز_

 .دارم درد هنوز  من ستی ن ی نطوریا هم اصال_

  دراز شکم به  رو  نی زم ی رو شد،اسو عوض  جاشون یآن  در

  زمزمه لب ر ی ز و  دی کشی م  کپالش به  دست الی دان و بود دهی کش

 کرد؛ی م

  کمربند و  اسپنک فقط  که ستی ن   خوشگال نی ا  فی ح_

 بزنه؟  مبه*تل داخلت ارباب   ت*ال هی چ بخورن؟نظرت 

 .کرد ناله ی زی ر ی وی م و  دی کش یلرزون   نفس

  ن یی پا  زانو تا شلوارشو و زد راست سمت کپل به  یاروم  اسپنک

 .اورد



 نه؟  ،مگهیداشت  دوست خشک_

  و گذاشت اسو گردن   یرو  دستشو الی دان که بشه  بلند خواستی م

 . کرد چفتش نی زم رو کامال

 . کوچولو یببر لذت قراره نباش  نگران _

  دو نی کرد،بی م  خنکش یکم هاپارکت  ی  سرد و بود  گرم بدنش

 . بود کرده ر ی گ  ترس و سرد،شهوت و گرم حس

  باز  تا  کرد صبر  یکم و کرد س ی خ دهنش  اب با  تشو* ال الی دان 

 . کنه س ی خ هم رو اسو  وراخ*س تا  بشه  ترشح  بزاق هم

 . وفته ی ب   راه کارمون تف  با دوارمی شد،ام ی اعجله یادی ز_

  یکشو تو  کننده مرطوب و نیوازل  که بزنه،بگه  یحرف خواستی م

  و زور  با  تشو*ال و نداد مجال الی دان  یول شونه یی روبرو  زی م

 . کرد اسو  وارد اجبار

  پاهاش  نی ب که  تش*ال یوقت ی ول رفت نفسش  هی ثان  کی   یبرا

 . کرد ناله  و دی کش یاه شد لمس  الی دان  بود،توسط  ولو ن ی زم یرو
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 کوچولو؟ یداشت  دوست_



  نکرده مرتب  روخونه شد،هنوز جا جابه پاهاش یرو و کرد اخم

  الیدان  بغل  تو  اسو که مبل یرو  دهی پوش شلوارک  هردو بودن،فقط

 . بود،بودن نشسته

  رو هنوزم تو؟کاممون ادیب  و  بزنه   درو زنگ  یکی چطوره االن_

 . الی دان  نهی زم

 . زد اسو د  ی سف  صورت ی رو ی ابوسه و دی خند

 .. نم یکس_

 . د ی رس گوششون به فن ی ا  یصدا  حرفش شدن تموم از قبل

 . بشم بلند  اد؟بزاری م یکی گفتم یدی د_

  به  و  شد بلند سرعت به  اسو که  کرد باز  اسو کمر دور از دستشو

  کاری چ  نجای ا  شد،اون گرد چشماش اتاناز دن  ی د رفت،با  فنی ا سمت  

 . ادی ب   تنها   که بود ومدهی ن شیپ   کنه؟اصالی م

 . اتاناز  باال  ا ی ب _

  ین یزم ی  اور ادی   کنه،با عوض  لباسشو  تا رفت اتاق  سمت به و

 مشغول که ی الی دان  سر  و کرد مکث یکم بود نشده  زی تم که

  داد بودشون، نکرده خشک  هنوز  که بود ییموها کردن خشک

 .دی کش

 . ادی م اتاناز  االن حموم بعد حموم بعد یگی م همش_

  بردار  هم یط با بزن  یاسپر سیپ   تا حاال،چند نخور حرص_

 . حله  اونارو

 



  درس گه ی داد،د انجام رو بود  گفته الیدان  که  یکار یاعجله

 . نندازن راه  رو س *ک*س  بساط  خونه  وسط تا  شهی م  یعبرت 

  یضدعفون   و د ی کشی م یط عجله با که بود  بار  نی دهم دی شا  یبرا

 . کردی م ی اسپر کننده

 پس؟   دی نرس  اتاناز  چرا الی دان _

  رو رفتن راه  به  یب ی عج یره،عالقهی م راه اطی ح  یبرفا رو داره_

 . داره نخورده دست یبرفا

  به تا  رفت تر  عقب قدم چند و  زد پارکت  به  رو یاسپر  هم باز

 . کنه  نگاه تی وضع

 چرا؟  ی ندار قهیال؟سل ی دان  کجه چرا شد؟مبال خوب_

 ؟ یدی گه،ندی د مده کج_

  همشو شده یخال خونه انگار   کن درستشون ما،زود  یمبال به  نه_

 . یدی چ هم کنار

  رو دست که ییاسو سمت به  غره چشم و کرد یابامزه اخم

 .کرد،رفتیم نگاهش طلبکار  و گذاشته کمرش

 !یحساس یلی خ_

  جلسه چند ه ی  خدا تورو  شده،نگاه ی خال خونه یحساسم؟لعنت  من_

 . دمانی چ یبرا  ین ی بب  دوره انی دا ش ی پ   ببرمت  دی با

 . بلدم خودممن نه_

  و کرد اشاره  هامبل به رفتی م یورود در سمت به که یدرحال

 :گفت



 . شاهکارتو نمی بی م دارم اره_
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 . گذشت گوشش کنار از  یسرد سوز گذاشت اطیح تو  پا  تا

 .یدختر سالم_

 . برگشت سمتش  به  اتاناز

 ن؟ ی خوب  سالم_

 کردم اماده داغ شکالت سرده،برات یکل که می بر  ایب   زمی عز اره_

 . بدن  بر  می بزن  یبرف ی هوا نی ا  تو  و  می ن یبش نه ی شوم کنار

 

 شد باعث   ادی ز ی  اسپر تند  ی شد،بو خونه وارد اسو همراه اتاناز

 بزنن؟   یاسپر نهمهیا  دی با  وفته،چرای ب ش ی شونی پ   رو ین ی چ

 . بود ششون ی پ  شب تا  کنه،باالخره عادت تا باشه توجهی ب  کرد یسع

 .رفت جلو و  زد یلبخند اتاناز  دن ی د با  الی دان 

 ورا؟ نیاز عجب چه!یخوب  یدختر سالم_

 . گه ی د نمتون یبب  ن؟اومدمی خوب  سالم_

 .نشست  کنارشون داغ شکالت ماگ سه با  و زد ی لبخند اسو



 مبل؟  ی رو ای می نی بش  نی زم رو خب_

 ن؟ ی کن  کمکم شهی کنم،م عوض  لباسمو د ی با اول_

 . شد بلند  و داد تکون   یسر الی دان 

  عوض لباساتو  ایب   کنهی م درست رو  نشستن  یبرا  جا  اسو تا_

 . زمی عز  می کن 

  از  یجزو اتاناز یول اومدینم  خوشش بچها از  ادی ز  الی دان 

  مثل  بود شده باعث  نیا و داشت بهش  یدی شد بود،عالقه وجودش

 . االن کنه،مثل عمل  اتاناز  ی برا  سانان نبود در پدر  کی 

 ؟ یاورد  لباس خب_

 . ممنون نبود  کمک به  ازی ه،نی راحت لباسام_

  مودب و یمقررات  نهمهی ا  رو بچه  نیا سانان  نی قوان دونستی نم

 . بود  برده ارث به رو  مادرش بودن  اروم  ای  بود کرده

  بود یمشکل زم،اگهی عز یکن  عوض  لباساتو تا   رونی ب رمی م من_

 . امی م یکن  صدام

 . گفت یممنونم و  زد یلبخند

  نه  ست،انگار ی ن وجودش تو  طنتیش کمی   چرا بچه  نی ا  دونمی نم_

 .ستپاره ش ی ات  ان  ی دا ش ییدا که انگار 

 . منه یخواهرزاده ی ول ستی ن   طونیش هم نی ار_

 اره؟ ی ب هم رو  نی ار  ثه ی حد تا  بزنم  زنگ یتره،راست   بد که  نی ار_

 . داد تکون یسر اسو

 . بزن  زنگ تو  حاال دنبالش رمی م نبود خونه  ه،اگهی خوب  فکر_



  و کرد دای پ رو  بود نشستن  یبرا   که یبزرگ ی کوسنا مبل ر ی ز از

 .گذاشت نه ی شوم کنار
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 . کرد نگاه هاشعله به  ذوق  با نشست  که اتاناز

 . بخونم  درس  و نهیشوم کنار نمی بش ادی م خوشم شهی هم_

 . نشست  روبروش و زد ی لبخند اسو

 ره؟ ی م ش ی پ  مدرسه؟خوب و درس  با  یکن یم کارای چ خب_

 . گفت یزی ر  یبله و  زد یلبخند

 ؟ یخوای نم کمک_

  یجهش خوامی م درسامو  خونمی م که خودمم هست یمامان  نه_

 کو؟  الی دان بره،پسی م سر موحوصله بخونم،مدرسه

 . باشه  تنها  اونم   می دی م ن،احتمالیار دنبال   رفت_

 .گفت یاوهوم

 . انگار  یافتاده؟سردرگم یاتفاق زمی اتاجان؟عز_

 . دادتکون سرشو

 .خوبه یچهمه نشده ی زی چ نه_



 ؟ یخوبه؟مطمئن  یچهمه _

 .برداشت رو ماگ  و  زد یلبخند

 بگم؟  ادیب  عمو_

 . رسنی م االن  زمی عز  باشه_

 . کرد ی م نهار  یبرا  ی فکر دی با

 بدم؟  سفارش ای  کنم درست یدار دوست یچ اتاجان_

 . ان ی ب ن ی ار و  الی دان _

 .یکنی م  وصل اونا  اومدن  به وی چ همه_

 . دی کش دراز و دی خند

 اد؟ ی م خوابت_

 بخوابم؟  کمی   انی ب   تا اوهوم_

 . بزارم تخت  رو ببرمت ا ی ب   زمی عز  نه  نی زم رو_

 . دارم دوست گرمه نجایا نیبد  بالشت  هی  کوسن،فقط بزرگه  نه_

  اصال  که  ییپتو با  کرد دا ی پ  ها  پله  ر ی ز اتاقک از  یکی کوچ بالشت

 . بود نشده استفاده االن  تا

 . نشوند  لپش یرو یاروم یبوسه  و دی کش اتاناز  یرو

 . یدختر یبخواب  خوب_

 . بزنه   لبخند شد باعث  اتاناز ق ی عم ی هانفس  که دی نکش  قهی دق به



  یول کشه ی م طول یکن  دونست ی کنه،م درست تزای پ  خواستی م

  برد،پس یم وقت ربع ی فوقش فوق تزا ی پ هر  و بود دوازده ساعت

 . کردن اماده به کرد شروع

 یها تی محدود داشت،بخاطر دوست ی لی خ تزای پ هم الی دان 

  اون  یتزایپ   پس خوردی م وکالباس س ی تزا،سوسیرپ ی پن  دی نبا  ش یی غذا

 . کرد ذرت و یادلمه قارچ،فلفل مرغ، ینهیس از  پر رو

  نهمهی ا  ادی نم  دلمم یول بگذرم  تزای پ ر ی پن  از  ادی نم نشه،دلم کوفتت_

 . تزای پ نون که ی ت   هی   رو بچپونم خوشمزه

 .داد  تکون   سر و  دی خند هاش یری درگ به
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 . اومدن  نی ار  و  الی دان که بود  نگذشته  ساعتمی ن 

 ... س_

 . کرد اشاره اتاناز  به  و گذاشت دهنش یرو دست

 ن؟ ی کرد ری د خوابه،چرا_

 : گفت اروم  و نشست مبل یرو  بود کرده اخم که همونطور  نی ار

  دوست شیگاوم ری ش منگمی م یرومخه،ه شوهرت بس  از ییدا_

 . گرفته گاو ر ی ش برام  برداشته دارم

 . دی خند اروم اسو



 . داره ش ی م اخرش  شی ک ی  دارن؟فقط یفرق چه ش ی گاوم و گاو_

  باهاش یکس اومدینم خوشش  شد،اصال جمع نیار صورت

 . کنه یشوخ یادی ز

  اخم گرفتم شی رگاومی من،ش ی برا  رهی گی م خودشو حاال ُخبه_

 . نکن 

  یرو یمحکم یشد،بوسه بلند  مبل ی رو و زد یی نما دندون  لبخند

 .کرد بغلش  و  زد الی دان یگونه

 . یادی ز  ممیی دا سر اصال،از  یهست  یخوب  شوهر می لی خ_

 . زد بغلش  ری ز  رو ن ی ار  و دی خند اسو

  اتانازو  الی دان تا  م ی کن  نگاه هارو تزا یپ   می بر  ای ادب،بیب  یبچه_

 . کنه داری ب 

  کن ولم شورت  یادبه،ب یب الی دان ن،اصالی زم  بزار  منو ییدا_

 . گهی د

 . دی کشیم ادی فر و  دادی م تکون پاهاشو

 . شهی م دار ی ب  خوابه ن،اتانازیی پا   اری ب صداتو   نی ار_

 بشنوه؟  خوادی م کجا از  سالن   اونور  _

 َکَرم؟ مگه_

 . برگشتن  اتاناز  سمت به سه هر

 زم؟ ی عز  یداری ب عه_

 . کنه بغلش  الی دان  تا  کرد باز  دستاشو و گفت یاوهوم

 . ین ی ر ی ش تو  برم،چقدر قربونت_



 م؟ ی بزن حرف_

 : دی پرس نداختیم تزاهایپ   به  ینگاه که یدرحال اسو

 ست؟گشنه یک_

 : گفت طنت ی ش با   نی ار

 . دشمننن_

 ؟ ی ست ی ن   گشنه اتاناز_

 .بزنم،لطفا   حرف باهاتون   خوامی م نه_

  اهی س ی اگربه ماگ  یتو  و دراورد رو  ری ش پاکت خچالی   از اسو

 . ختی ر دی سف و

 گه؟ ی د  یخوری م ری ش  نی ار_

 . کنه ی م میدارم،قو دوست ری ش اره_

  اسو  جواب دادی م اسو نشون رو قدرتمند یمردا مدل   که یدرحال

 . داد رو

  و ختی ر داغ شکالت ید،مشکی سف  و یاقهوه ماگ تو  اتاناز  یبرا

  و  الی دان  سمت به  ن ی ار همراه و گذاشت تیی سکوی ب ماگ  هر کنار

 . رفت اتاناز

 . ضعفه  دل از یری جلوگ یبرا  نمی،ایدختر دیی بفرما خب_

 . زد  یلبخند  و کرد تشکر  اتاناز
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 . کن  فی تعر خب_

 نه؟  مگه  سزنده مامانم_

  هی سوال  چه نی شده؟ای کردن،چ نگاهش شوک  با الی دان و اسو

 . اصال

 اتاناز؟  یگی م یچ_

  دی د عکسشو ترا یم گردنمه،اونروز به  مامانم عکس  شهی هم من_

 . براش   اشناست یلی خ گفت

،گفت ن ی هم هی شب قای دق شونی همسا دختر که گفت اومد روزی د   خانم 

 . داشته دختر و بوده کرده ازدواج هماون یحت 

  نی سدنا،ا  خاک   سر  یری م  هفته هر اتاناز؟تو  یگی می چ_

 . باشه  زندهاون  که ندارهامکان

  نه  الی دان  یچشما تو یول بود کرده کرد،بغض نگاه  الی دان به

 . یالهیح نه و داشت وجود یدروغ

  پدرش  و مادربزرگ  اولش  گفیم گه؟اونمیم یچ ترایم پس_

  پدرش  و مادر دهی فهم که دوساله یول مرده مادرش گفتن ی م بهش

 . مادرش  شی پ رهی م  کباری   یا هفته شدن،االن جدا هم از

 . گرفت فشوی نح یبازوها و  دی کش اتاناز یجلو خودشو الی دان 

 یول یشد خوشحال دوستت حرف  از چقدر دونمی م اتاناز نیبب _

 تو کرد،خودمون فوت تو  اومدن ا ی دن  به  از  بعد واقعا سدنا

 . می داشت  حضور مراسمش



 :گفت و گرفت رو  الی دان بزرگ دست

 . می نی بب خانمو اون می کنم،بر یم خواهش الی دان _

  خبر اون  و ییجا ببرمت تونمی نم  بدونه دی با  شه،سانان ی نم_

 . باشهنداشته

 . کنم ی م خواهش  مشی نی بب  می شه،بری نم یچی ه_

 .گذاشت الیدان  ی شونه یرو دست اسو

 ؟ ی دار دوستتو شماره.بدونه  سانان دی نبا  یمش،ولی نی بب  می بر_

 . گفت ی ااره و  زد یلبخند اتاناز

  و داغ  شکالت نکهیا از  بعد شو،البته  اماده برو پس خب_

 . یخورد تتویی سکوی ب 

 

  رو بود شده سرد که یداغ  شکالت و تیی سکوی ب عجله  با  اتاناز

 .بشه  اماده تا  رفت اتاق سمت به و خورد

 . کنه مرتبشون یکم کرد یسع و  بود  باز موهاش

 س؟ زنده مادرش ن ی نی بب  نی بر  ن ی خوای م واقعا اسو_

  مرتب و گذاشت سرش یرو،رو ن ی ار  ی  مشک کاله و گفت یااره

 .کرد

 . گن ی م دروغ کم ست،بچهازنده واقعا دی م،شای بفهم  دی با_

  مسلط خودش به کردی م یسع  و  دی پوشی م  لباس تی عصبان با  الی دان 

 . باشه



  ی دختر خبره،اتاناز چه  می بدون د ی با هم ی کن  یهرکار الی دان _

 . زهی بر  هم به  نهمهی ا  یالک که ستی ن 

  شتر ی ب   گذرونهی م ان ی دا با  وقتشو سانان دای حتما،جد شده متوهم_

 ... االن

  مرتب رو الی دان  د  ی سف یهود  کاله که یدرحال و دی پر  حرفش ن ی ب 

 : گفت و  داد هولش جلو به  کردی م

  من یول توعه  یال،برادرزادهی دان ستی ن یمتوهم دختر اتاناز_

  نی تونیم شما فقط ن ی کنی م فکر سانان و  تو  شم،چرای م ری گ ی پ  دارم

 ن؟ ی بگ  راستشو

  و  بود ستادهی ا در ی جلو رفت،اتاناز رونی ب   اتاق از و کرد یاخم

 . بود  منتظر

 ان؟ ی نم  نی ار  و اسو_

 . می کن  روشن  نویماش می بر  ایاالن،ب  انی م_

  خودش به  نهیا  تو که یدرحال و شد اسانسور  سوار الی دان  همراه

 : گفت باشه  مرتب تا کردیم نگاه

 نه؟  دم،مگهی پوشیم یترقشنگ لباس  دی ست؟بازنده مامانم یعن ی _

 .بشه  قدش هم تا  زد چمپاتمه اتاناز  یجلو

  دنداشته ی ام  ادی ز باشه،لطفا  دهید اشتباه دوستت دارهامکان زمی عز_

 . باش

  مادرش بود،اگه  متالطم ذهنش یول گفت ی اباشه  لب ری ز  اتاناز

 ؟یچ ان ی دا  ؟پسیچ بودی م زنده

 .گرفت رو  الی دان  دست دن ی رس که نگ ی پارک به



 ؟ یچ انی دا اد،پس ی ب مامان اگه_

  نکنم،پس   فکر البته که  انه ی   سزنده سدنا می دونی نم  ما اتاناز_

 . لطفا نکن  خودی ب یفکرا

  شور دلش  ته  یول نداره امکان  ه ی فرض  ن ی ا  اصال دونستی م

 باشه؟  تی واقع زد،نکنه ی م
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  ادرس  و داد جواب پدرش  زدن زنگ  اتاناز  دوست به یوقت 

  اونجا  اتاناز  دوست که بودن  ی اخونه ی روبرو داد،حاال خونشونو

 . کردی م یزندگ

 

  به شد ادهیپ   نی ماش از  و زد ی لبخند  پدرش و  ترای م دن ی د با

 .رفت سمتشون

 ن؟ ی خوب  سالم_

  تا رفت اسو  و الی دان  سمت  به  و  کرد اتاناز  به یسالم ترای م پدر

 . بزنه   حرف باهاشون

 .ستخونه کدوم_

 . شتری ب  قصره گفت  شدی کرد،م اشاره ی اخونه به  دست با

 . کنه،تنهای م یزندگ خونه نی ا_



 . گرفت دستشو و رفت اسو سمت به

 . ستخونه اون گهیم ترای م_

  حرف ی فی شر خانم با   تا رهیم روزها یبعض  ترا ی م ی ان ی ک یاقا_

  دارم عجله  من.خونه داخل ن ی بر  ن ی تونیم روش نی ا  با بزنه،االن 

 . کار سر برم  دی با

 شده کالفه و کرد ی م نگاه ساعتش به  بار  چند لحظه  هر ترای م پدر

 . دی کشی م  قی عم  نفس شده وارد الی دان  و اسو  به که یشوک از

 . دارم کار من  رون ی ب نیای ب شوک  از  لطفا ونی اقا_

 . نشوند ش گونه یرو  یابوسه  و برگشت ترا ی م سمت به

 . دنبالت امی اومدم،م وقت هر یفی شر خانم خونه یری م_

 . یی بابا چشم_

 

  نظر  مورد یخونه در یجلو ترا،همشونی م پدر  رفتن بعد

 . ستادن ی ا

 . کنه باز  که بزنم   در من کنار  دی بر_

 فشرد رو  فنی ا .کردن نگاه  ترا ی م به  و  دنی کش کنار  نفر چهار هر

 .شد داده جواب لحظه همون که

 بله؟ _

 . ترای م ن؟منمی خوب  خاله سالم_

 : گفت و کرد باز  رو در

 . نشستم استخر کنار من_



 . شدن  اطی ح  وارد نفر چهار هر

 

  یصندل ی رو که یزن  دنید و  بود خونه  یروبرو قای دق استخر

 . نبود سخت داده ه ی تک  اون یپشت   به  و نشسته

  از زن  اون  که دادی م صد  در صد  احتمال شدن،اسو کش ی نزد

  دادو تونستی م دشونی د دور از  یوقت  چون  خبرداشته اومدنشون

 . رون ی ب برن  ش خونه از  تا کنه ادی فر

 .سالم_

  با  یول ادیب   کنار خودش با  تونست یبود،نم  نییپا هنوز  الی دان  سر

 .. و اورد  باال سرشو سرعت  به  دی کوب پهلوش به  اسو که یاسقلمه
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  خواهر مثل شهی هم که یگناهیب  و  معصوم دختر بود،همون سدنا

 .داشت دوستش

  روح   حتما گفتیم دلش نداره،تو  تپش  گه ی د قلبش  کردی م حس

  کرد تموم  و دی کش رو نفسش ن ی اخر واقعا سدنا  که ادتهی  وگرنه



  نه  که بفهمه شد باعث  اتاناز لرزون   بدن  و دی سف  صورت یول

 . ستزنده سدنا واقعا

  عکس   بار  چند که ییاسو ینبودن،حت خودشون حال تو چکدومی ه

 . کردی م نگاه  بهش  بهت با  هم بود  دهی د رو سدنا

  نگاهبهشون یاروم یلیخ حالت با و بود  دست به قهوه ماگ

 . کردی م

  به همه زده خ ی  اب  یتو یجسم افتادن و ترا یم غ  ی ج با ناگهان

 . برگرشتن استخر سمت

  که داشت رو قدرتش  الی دان   زد،نهی م  دستوپا و افتاده  اب تو  اتاناز

  یهادستوپازدن به شده خشک  که یی اسو نه  و بده  نجات رو  اتاناز

  اسو و  الی دان  از و  کردی م هیگر اب کنار  ترا ی کرد،میم نگاه  اتانار

 . بدن  نجات  رو دوستش  تا خواستی م

 دد...ش.. ههه..خف ..زز ..اانا ..ات ...عمو_

  و  شد بلند سدنا ناگهان یبود،ول شده ترک زهره چارهی ب دخترک

  تالش درحال که  یاتاناز دست و شدخم ش یذات  ارامش همون با

 .دی کش باال  و گرفت رو  اب ی رو ادی ب تا  بود

  الی دان  سمت به  ت ی عصبان   با  ی ول نبود هاشچشم تو یحس چی ه

 : زد ادی فر و برگشت

 کنن؟ ی م مراقبت نطور ی ا مردم یبچه ؟ازیفهمی مرد،می م داشت_

  یاقهوه یپالتو سرعت  به  بود اومده خودش  به تازه  که اسو

 . کرد بغلش و انداخت  اتاناز  یهاشونه ی رو،رو روشنش

 . ستی ن  اب  ،االنیخوب  ست،االنی ن یزی چ هُس_



  قهی دق چندنی ا تو  یقدر کرد،به بغل  رو ترای م و  رفت جلو الی دان 

  یاری نفسش و شده سرخ  دش ی سف صورت  که بود کرده هی گر

 .بشه  خواستار رو سدنا بغل  تا  کردی نم

 ! ی ازنده تو_

 . بودم زنده من_

 ...  خودمون ما یول_

 .برداشت قدم ساختمون سمت به  و دی پر  حرفش ن ی ب 

  اول یروزا همون نی داشت   دختر دوتا  اگه ندارم  تو،شک  نی ا ی ب _

 . نشونیکشت ی م

 

 ... و ستادی ا  ،قلبتیمرد تو یول_

  بهش  و نمیبب  رو  اتاناز خواستم ی نم مردم،من واقعا و اره_

 . نبود خوب شوهر ک ی  من  یبرا مندبشم،سانانعالقه

 : داد ادامه و  زد یپوزخند

  ادگاری   به  یزی چ  بدنم یرو  هررابطه داشت،تو سمی ساد اون_

  و  بودم باردار بچشو چون بودم  راحت ماه نه  اون گذاشت،فقطی م

 . بکنه   یکار تونستی نم  اون

 : گفت و داد ه ی تک مبل یپشت  به

  یکس و خاک  ری ز  بره من  نی نماد  شد قرار نقشه  هی   طبق پس_

 ... که د،بعدشمی نفهم

 . کرد اشاره ش خونه به



 . برم ی م لذت و  کنمی م یزندگ خودم یبرا ست؟خودمی ن  مشخص_

  جاشو ستی ن  قرار چوقتی ه من که ن ی بگ  حتما  انی دا به  البته 

 . اره ی ب   خودش سر ییبال  داره امکان خشنه کم ی  رم،برادرمی بگ

  یعاد حالت در یچبود،همه رفته فرو فکر به  و کرده اخم اسو

 خواهد خانواده دل به یبزرگ  اتش   سدنا بودن  زنده که رفتی م جلو

 .انداخت

  شده نما خواب  اتاناز  نی بگ  ن یتون ی م،مزنده من  که نی نگ   نی تونی م_

 . دهی ند هرگز مادرشو و

  و  سانان یبچه  ندم،اتاناز  نشون  بهش  یاعالقه کنمی م یسع

  عروس  ه ی  فقط من  و کردن بزرگش  دوتا اون ستماهچهره 

  و... بنگ بنگ  و مردم مانمی زا  از بعد  که بودم چاره ی ب  بدبخت

 .دی خند
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  پسر یجراح عمل بردن ش ی پ   یبرا ن ی م دکتر درخواست با

 .گرفت قرار یدوراه تو  ونگ ی ، یاساله چهارده 

 . بود  اتاقش تو که بود  ییوی ار نگران  شتر ی ب   یول نبود خوب حالش

  هاپرستار  از ی کی  به  قبلش یول کرد قبول رو عمل اجبار  به

 .افتاده یاتفاق چه بگن و ی ار  به که سپرد

 



  ساعت هشت همون نیع و  بود  عمل اتاق تو کامل ساعت هشت

 . بود  منتظرش اتاق  تو  وی ار

  یجلو که ی اخانواده به  یاخسته لبخند  و رفت رونی ب   یخستگ با

  ذوق همشون شد باعث لبخند نی هم.زد  بودن ستادهی ا عمل اتاق 

 . کنن  تشکر  ازش زده

  نمیا یول خواستی م خواب فقط  دلش که بود  خسته یقدر به

 . کنه ی نم  ولش ی راحت  نی هم به  و ی ار که دونستی م

 

  نگاه  ساعت  به یشد،حت  وارد یاروم به  و کرد باز رو  اتاقش در

  رو  واری د یرو ساعت  و برگردوند  سرشو یوقت  یول بود نکرده

 . بود شب ازدهی  ساعت.شد د،شوکهی د

  اون  در که  کی کوچ اتاقک وارد و باشه  خواب و ی ار دادی م احتمال

 .داشت،نشد وجود یکی کوچ خچالی  و تخت

  تو  یوقت  دونستی بکشه،م دراز  نهی معا تخت  یرو  داد حی ترج

  به دست همه بود ونگی  تا  چون.داشت نخواهد ارامش  مارستان  ی ب 

  پشتنبود،زنگ هم یوقت  و  دارشون  و ری گ موقع شدنی م دامنش

 . زنگ

  گهی د گذاشت،حاال چشماش ی رو ساعدشو و دی کش دراز  باز طاق

 . بودونگی یبرا  بزرگ   یامکی س اموال تمام

 



  همه و دانشجوها و  ها،کارکنانها،پرستارپزشک با  فردا دی با  حتما

  دادی م هستن؛اطالع کار به مشغول مارستانی ب   در که یافراد ی

 .شده فوتبزرگ یامکی س که

  نشست،لبخند  شکمش یرو  که یدست  با که بردیم خوابش داشت

 .زد

 

 ؟یموند  نجای ا  که بس   از ینشد  و؟خستهی آر_

  تا  یکرد،ول لمس  رو شکمش یرو دست تعجب د،با ی نشن یجواب 

 . شد برداشته  شکمش ی رو از رفت کی نزد دست

 گرفته؟  ت ی باز  زمی عز  وی ار_

  تالش  در  و شده حلقه گردنش دور یقو و بزرگ   دست دو نباری ا

  االن خواستی نم  دلش یول  بود  دهی نترس. بودن  کردنش خفه  یبرا

  دستش از  و  دهی ند بار  یاخر ی برا رو  وی ار  که یوقت   ره؛نهی بم

 . ناراحته

  رو یک ی ول سپرد؟ی م یک  به  رو شد،الماسشی م  خفه االن اگه

 ره؟ ی بم راحت و بسپاره اون  به  رو نش ی زتر ی عز  بتونه  که داشت
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رش یصدا رخ   نشست  دهنش ی رو یاگهید شد،دست بلند  که خ 

  هر زدی م پرسه  اطرافش در مرگ اهیس افتاد،روح تقال  از  بدنش



  الماسش ره،پس ی می م داره که کردیم یاداوری   خودش به  هی ثان

 ؟یچ

  که نبود   بدنش  تو  جون گهیبود،د رفته  لی تحل توان   یول زد زور

 . بزنه  کنار رو دست دو بتونه 

  ی جلو شیزندگ یها صحنه  تمام هاشچشم شدن بسته  از قبل

 . شدن رد لمی ف ه ی  مثل هاشچشم 

 چقدر رفت راه قدم ه ی  و ستادی ا  پا  سر یوقت  ادشهی افتاد، راه ری د

 . ختی ر ی م اشک و کرده ذوق مادرش

  رو یخوب  یروزا چقدر بود  پدربزرگش  با   لحظات تمام در یوقت 

 ! بود گذاشته سر پشت

  با اول ششون ی پ  رفتی م که هربار  و کاشتی م گل مادربزرگش  با

  نوازش رو  هاشون گلبرگ و  هابرگ  و کردی م مالقات هاگل 

 . کردی م

  پزشک  خواستی م ونگی  اون  برخالف  یبود،ول  مهندس پدرش

  نیب   و کنه  کار صاحبشه  پدربزرگش  که یمارستان ی ب   بشه،تو

  خنده یهستن،صدا لحظات  نی تر  ن ی غمگ شاهد که ییهاراهرو

 . چه ی بپ 

 .شد عاشقش  لحظه همون  و  دی د رو وی رفت،ار ران ی ا  به یوقت 

  و موند خودش و کرد یراه  رو  شخانواده که بود  کی کوچ یلی خ

 . کوچولو یوی ار

  بابا  نه  گفت که یاکلمه ن ی زد،اول حرف  ری د ی ول افتاد راه  به  وی ار

 . بود(ا ..یار)مامان، نه  بود



  از یهاخنده و  دادی م که ییهاش؟قلقلکاخنده از  کردی م ذوق چقدر

 . دلشون ته

 . کلشونی ه کل شدن س ی خ و  تابستون  وسط ی باز اب

  دستش به  الماسش  از که ییهاعکس و برگشت  کره به که بعدها

 . زدی م حرف باهاشون هرشب و کرد ی م چاپ رو دی رسی م

  ارزوش  به بود؛باالخره روزش نی شد،بهتر  قبول یپزشک یوقت 

 .دی رس

 . بود  عمرش یروزها نیبدتر  از  بهار و  وی ار کردن گم

  و  الماسش کردن دا ی پ  بال  طونیش انیدا از  وی ار  ادرس گرفتن

 . وجودش تو  اتی ح شدن یجار

  نیداشتن،اول باهم  که یبد و  خوب یروزها و  کره به اومدنشون

  به  بود تونسته  سال یس بعد  ونگ ی   و بود  یدد وی ار  که ی ارابطه

 . کنه  هی تک یکس

 ... صبحش  و  بود  خوب حس از  پر  که ییلدای  شب

  جون  یب  جسم و مردی م شد،کاشی نم صبح  هرگز کاش که یشب 

 . د ی دی نم رو  پدربزرگش

  اومدنشون و  یونگی  یجلو شدنش  ر ی کرد،تحق بهار  با  که ییدعوا

 ... حاال  و مار ی ب   هی   جون مارستان،نجاتی ب به

 ..شد تموم گه ی شدن،د بسته روشن یهاچشم 
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ر یصدا  با ر خ    تونستیم یول بود  منگ ید،کمی پر  خواب از خ 

 . رونه ی ب اون یکس بفهمه

  تو اونم  دزد یول دزده دی برداره،شا   دی با  یز ی چی  گفتی م حسش

 مارستان؟ ی ب 

  صدا  منبع دنبال به  یسنگ تکه برداشتن   با  و مالوند چشماشو یکم

  تا  بود  برداشته  مارستانی ب  ۀباغچ   از  که یبزرگ نسبتا  رفت؛سنگ

  ش ی پ خوشگلش،عمل شانس از اما  کنه ه ی تنب   رو ونگ ی   باهاش

 . نشد یعمل نقشش  و اومد

 

 

 . دی د تخت  یرو تقال درحال رو یفرد و  کرد باز  رو در آروم

  رو بود  تخت رو که یطرف  داشت یکی واقعا کرد،نه  نگاهدقت با

 . خوردی نم تکون و  بود ستادهی ا  وی ار  و کردی م خفه

  طرف که دی فهم یول رفت جلو شد،اروم یعصبان  خودش از

  کتف  ی رو رو سنگ حرص با   ستادی ا حرکت از  تخت یرو

 . شد هوشی ب   و افتاد  ن ی زم یرو  یداد با که دی کوب طرف

 

  همونجا تخت  یروونگی  دنی د  با  و کرد روشن هارو چراغ

 . ستادی ا



 کشه؟ ی م  طول وقت ر ی د تا  کارش نگفتن  مگه

 

  یول خواست کمک و زد شد،داد راهرو وارد و کرد باز  رو در

 . دی نفهم و  بود د ی نبود،شا یکس انگار 

  صورتش   چرا وگرنه مرده که  نه؟حتما مگه د،مردهی کوبی نم  قلبش

 بود؟  کبود

 

  وسط نبود،فقط کردنیم امد رفتو  اتاق به  که ییکسا متوجه

 .بود  جنازه بردن منتظر  و افتاده راهرو

 بود؟ سخت داد،چقدری م دست از رو  زانشی عز  از  دوتا امروز

  ش ی ات  دلش کرد فوت پدربزرگش  یوقت  بود سخت یلی ،خیلی خ

  پشتشه کنه  ثابت بهش  تا هست،هست ونگی  دونستی م یول گرفت

 ... یول

 

 داشت؟ یارزش چه کردن یست،زندگی ن گه ی دونگی  که حاال یول

  تی مظلوم با   و کرد شهی تنب  ها  رهی گ با  که  بود روز ی د نی هم انگار 

 . ازش خواستی م بغل

 

  گهی د زد؟چرای نم گه ی د گذاشت،چرا قلبش یرو دست

  د؟نهی فهمی نم رو  یز ی چ گهی د چرا بود  زنده بود؟اگه  د؟زندهی کوبی نم

  زشت و دی سف  یراهرو فقط کردیم حس ی زی چ نه  دی شنی م ییصدا

 . خوردنی م تکون چشماش یجلو  ادم هرگونه از  یعار  مارستانی ب 
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 . نبود هم و ی ار  یحت  و ونگی  از  یخبر بودن  رفته  که یوقت  از

  که دونستی م نویا فقط یول  دونستی نم  لشمی زد،دلی م شور دلش

 .افتاده  یاتفاق حتما و زنه ی م شور دلش

  اسانسور از رسوند،تا  مارستان ی ب   هفتم ی طبقه  به رو خودش

 .شد روبرو  بود  افتاده راهرو وسط که  ییوی آر  با  اومد رون ی ب 

 و شده سرخ هااشک ختن ی ر  از هاشرفت،چشم  سمتش  به

 . دی رسی م نظر  به  تر  دهی پررنگ و  دی سف صورتش 

  سمت به  توریمان  و التو ی بریدف یحاو ز ی م سرعت به  پرستار  دو

  تکون و  ستادهی ا راهرو  وسط تعجب  با  رفتن،ی م ونگی  اتاق 

 .خوردی نم

 نجا؟ یا خبره چه

 .گرفت رو  هاپرستار از  یکی   یبازو

 شده؟ی چ_

  اتاق به  ز ی م بردن  و بازوش  ییرها ی برا استرس   با  پرستار

 :گفت



  یل جناب  م،حالی بد انجام  رو  کارمون نیبزار  لطفا یل جناب_

 . ستی ن خوبونگی 

 

  بدنش   کنار و شد شل دخترک  یبازو  از  هاشانگشت

 داشت،نه؟  رو یبد ی ادی ز عواقب شافتاد،دلشوره

  دنی شن  از بعد  یول بستن  رو در و شده اتاق وارد  دوپرستار هر

 : گفتی م  که دکتر داد یصدا

 . شوک اماده ژول یس_

 

  هق و  گذاشته نی زم  یرو سرشو که یی وی ار  به  توجه یب 

  رو در و  شد مانع پرستار یول بشه اتاق  وارد خواستی زد،می م

 .بست

 . نشست نی زم ی رو و داد  هی تک وار ی د به  در کنار

  ازش  رو  ونگی  حال و زدی مزنگ داد؟اگهی م  یجواب  چه ش خاله به

 ؟ یچ دی پرسی م

  نی هم بود،تو گذشته هم کنار روزهاشون ن ی بهتر

  هاپرستار  هاوقت یبعض  که یی طنتای ش  و دنا ی کش مارستان،سرکی ب 

  از دست اگه  که کردنی م دشون ی تهد و  چوندنی پ ی م رو گوششون

 . گفت خواهند یامکیس جناب به  برندارن   طنتی ش

  رو شیجراح ن ی اول  ونگی که رو  یزمان  ره ی نم ادشی  چوقتی ه

  کرده غش  عمل اتاق همون تو  هاهی بخ زدن  از بعد  و داد انجام

 . بود



  سر و کردی م یشوخ مورد همون در ماه  نی چند  تا  که پدربزرگش

 . گذاشتی م  سرش به

  که یونگی  و  وی ار  دنی د با  بشه اتاق  وارد خواستی م که ی پرستار

 : گفت یونگی  به  رو بغض با  نبود  خوب حالشون

 ... یول می کن ی م رو  تالشمون تمام ما_

 : دی کش داد و شد بلند تی عصبان با

 ... وگرنه  رهی بم دینبا  ؟اونیفهمی م رههههی می نم ونگی _

  اشک  و داده هی تک   واری د  به حاال  که داد نشون  رو  وی ار  انگشت با

 :داد خت،ادامهی ری م

 باشه؟  مراقبش تونهی م اون از  بهتر یبسپاره؟ک یک به  اونو_

 داره؟ وجود ای دن تو  ونگی  از  بهتر یک

 . داد هیتک در به  و  افتاد هق هق  به  پرستار

 . بشنوه  کمتر رو ونگ ی م یصدا بود  شده باعث  یونگی  یها ادی فر

 : دی پرس  و برگردوند سرشو

 التو؟ یبر ی دف دستگاه ؟چرایقلب  ماساژ چرا_

 : گفت گرفته یصدا  با  وی ار

 . بردنش اومدن  توریمان  دنی رس قبل کرد،تا یم شخفه داشت یکی _

 ؟یچ_

ر یصدا  یول بود  یک دونمی نم_ ر خ    شدم،تا  داری ب   دمی شن  که خ 

 . بود... مرده ونگی  طرف  کمر تو  بزنم سنگو



 . شدن ر ی سراز هاگونه ی رو هااشک دوباره
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  اتاق  به  رو ور ی مانت  و  التوی بری دف ی حاو زی م سرعت  به پرستار  دو

  دکترا  از یکی  دست کرده، آغشته ژل به  رو ها پدال  و آوردن

 .دادن

   داد قرار ونگ ی   ۀن ی س  یرو پد چند عا ی سر یا  گهی د  پرستار

 : گفت بلند ی صدا با   دکتر

 . شوک.آماده.ژول یس-

 . کرد جدا و گذاشت  ونگی  ۀ ن ی س ی رو رو ها پدال

  یقلب  تمی ر  در یر یی تغ  چی ه دن ی ند با  و دوخت تور ی مان به  نگاهشو

 :کرد اعالم  رو  یباالتر ولتاژ  نباری ونگ،ا ی 

 . شوک.آماده.ژول شصت-

 .نداشت  ضربان که  یتوریمان  هم باز  و

 : کرد کی رس  سوم بار  یبرا

 شوک .آماده.ژول صد-

 .یچی ه  به یچی ه اما



 . دادن  تکون هم یبرا  تاسف  ۀنشون   به  رو سرشون گه ی د یدکترا

  ختنی ر ی م اشک آشکارا  و داده ه ی تک  واری د به  پرستارها  از  تا چند

  کار به  شروع یوقت  بود،از س ی رئ  یفرا ی زی چ که یونگی   یبرا

  سرک هابخش تمام در  ونگی بودن، کرده مارستان ی ب ن ی ا در

 . دی کشی م

  ب ی ترت  یمهمون  باشه  مارستانی ب   نی هم پزشک قراره دنی فهم یوقت 

  همکارشون که ی ونگی   به  و گذروندن هم کنار در شب کی  و داده

 . کردن یخوشحال ابراز شدی م

 .نشد  دی ناام اما دکتر

 : یقلب  ماساژ به کرد شروع و  انداخت ی ا گوشه به  رو ها پدال

 ست ی ب   و صد ...چهار سه دو  کی _ 

 . یبر یزود ن ی هم به  ستی ن   ،قراریلعنت  برگرد

  اشونیبعض   یحت  و شده یجار ها گونه یرو هم سر پشت هااشک

 . افتادن یم ن ی زم یرو

  کردنی م  نگاه  ونگی م به بغض با  و  ستادهی ا  کنار گهی د دکتر سه

  کنه  باور تونستینم  یول زنهی م ش ی ات و  اب به خودشو چطور که

 . رفته گه ی د ونگ ی  که

  از صورتش  و  دنی دی م تار هاچشم یول باره  نی چندم دونستی نم

 .سوختی م فشار و هی گر شدت

 ست یب و  صد.... پنج   چهار سه دو کی _



  من یبرا  زوده...گذاشتنم تنها ی برا  زوده شو،هنوز دار ی ب  ونگ ی 

  دنبالت  داره خوبه حالش کوچولو سو هه پاشو... ینباش  و بشم  تنها

 ... یبود  داده بهش رو مخمل یکوچولو خرس قول...گردهی م

 : گفت یاروم ی صدا با  که نشست  بازوش ی رو پرستار دست

 ... برنگشت  یقلب  ماساژ بار پنج   و ستی ب با  یول دکتر،متاسفم_

 :زد ادیفر و زد پس   رو پرستار دست

 .. بخشمشی نم  وگرنه اد ی ب   دی با برگرده دی گرده،با ی برم_

 . شمردن و ماساژ به  کرد شروع هم باز

 ... نی باش مسلط خودتون به  کنم ی م خواهش دکتر_

 :گفت بغض  با  و اومد جلو  گهی د  پرستار

 .... ک  نیکن  قبول ن ی ا ی ب  دکتر_

  ی برگشته ضربان  و  دستگاه یش،صداجمله شدن تموم از قبل

 . دادی م جوونشون س ی رئ ی ای اح از  نشون قلب،
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 .کرد پاک   رو هاشاشک  و دی کش عقب ونگی م



  که  دی دون ی م  خودتون ژهی و  یهامراقبت بخش  به  نیکن  منتقلش _

 . دی کن کاری چ

  رو و ی ار ی ها هق هق و یونگ ی   یها اد ی فر یصدا  شد باز  در تا

 . دی شن  وضوح به

 . ببرن  رو ونگی   تا کرد اشاره  پرستارها  به  و زد ی اخسته لبخند

 

  و  یونگی  به  یخستگ با   و داد ه ی تک در درگاه به هم خودش

 . کرد نگاه  ننی بب رو ونگی  تا  کردن ی م تالش  که  ییوی ار

  نیتون ی م انتقال ژه،بعدیو یهامراقب بخش  برنشی م دارن_

 . ن ی دار ینسب  ارامش  به  از ی ن   هردو االن نش ین یبب 

 

 

  دی سف یها ک ی موزائ  به محکم سرشو و  افتاد ن ی زم ی رو وی ار

 . دی کش داد و دی کوب 

 . کرد بغلش  و رفت سمتش به ی ونگی 

 ؟ یشد وونهی و؟دی ار  یکن ی م کاری چ_

  بهش  رو اجازه  نیا یونگی  یول  ادی ب رون ی ب بغلش از کردی م یسع

 . دادی نم

  و  پنبه  کهی ت ه ی  با  کرد ارامبخش درخواست پرستار از  ونگی م

 . الکل



  رو بود خواسته ونگی م که یی زای چ پرستار که نگذشت  هی ثان چند

  ی پنبه  و داد باال و ی ار لباس ن ی است  سرعت به  هم ونگی اورد،م

  رو یکاف د،تمرکزی کش ساعدش ی رو بار  چند الکل به  آغشته

 . بود کرده مختل رو اعصابش  شتری ب هاش  تکون و نداشت

 

  تنها زد،نه وی ار  صورت  به یمحکم یلی س ناگهان  و  کرد بلند سر

  به  گانه یب   زبان به  و دی کشیم یبلند ی ادهای فر بلکه نشد اروم

 . دادی م فحش ونگی م

 : گفت بهش  رو داد  با و کرد اخم

 . نکردم خفت تا کنم،بتمرگی م لطف  بهت دارم احمق_

  فرا رو بدنش تمام وحشت کبارهی   به ونگ ی م  یجمله دنی شن با

  مونده بودن،زنده کرده خفه هم رو  ونگی ونگ؟ی  گرفت،مثل

 . دونستی کرد؟نمی م ون ی ش ست،چرای ن ادشی بود؟چرا

  تو  ارامبخش یماده قی تزر از  بعد و ی ار شدن حالی ب با  ی ونگی 

 . کنه کم هاشدست فشار از تونست رگاش

 ُمرد؟ ..ونگی _

  به  که یدرحال و دی کش رونی ب   یونگی  بغل از  رو  وی ار  ونگی م

 : داد رو جوابش رفتی م خودش اتاق سمت

  بهتر حالت تا  بخواب یکم حاال برگشت  یول بود  مرده یعن ی نه،_

 . بشه

 

 . زد چنگ  رو ونگ ی م ی پزشک د ی سف روپوش وحشت با  وی ار



 ! یکن ..یم مخفه یگفت  تو ..یگفت  تو_

  حرف  یزیچ چه از و ی ار که ارهی ب اد ی  به کرد یسع و بست چشم

  که بگه  بهش  تا  اورد نییپا  سر جمله اون  ی اور ادی   با. زنهی م

  تو  ز ی ر موجود یبسته یهاچشم با  که کنه  آرومش فقط خواستی م

 . شد روبرو بغلش
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  حرف  شونی ک ی   تا  بود منتظر و  نشسته  روبروشون اخمو  سانان

 . بزنه

 انه؟ ی  شدهی چ ن ی گی م_

 . دی پر  باال  سانان داد با  ن ی ار  یابروها

 بده؟  هرچهارتاتون  حال نی اومد  که یوقت  از چرا_

 .گرفت رونش  از یزیر شگون ی ن   و نشست اسو  کنار انی دا

 . شده مرگتون چه می ن یبب  بزن  زر د_

  با  سانان که کرد زمزمه یاروم  یچی ه لرزون یصدا  با  الی دان 

 . کرد صدا رو  اتاناز داد

 . کرد نگاهش و شد سانان  کی نزد  لرزون یپاها  با  اتاناز

 بابا؟  جانم_



 ن؟ ی زن ی نم  حرف چکدومتونی ه چرا_

 .نشده یچی ه چون_

 : گفت و  شد بلند کالفه نی ار

 . ا ی عمو،خشن  دی لرز  دادتون  با هرچهارتامون تن   یول گمی م من_

  یدستا لرزش  وضوح برگشتن،به  نیار سمت به  ترس با هرسه

 . شدی م دهی د الی دان 

 . عی سر بگو_

 : گفت لب  ری ز و  انداخت اسو  و الی دان به  ینگاهنی ار

  نی بزار  دادش  از د ی لرز بدنم  و فهمه،تن ی م اخرش  یول دی ببخش_

 . خب بگم

  با و شد یی رای پذ  وارد یچا ی فنجونا ی حاو ین ی س با ماهچهره

 . کرد نگاهبهشون تعجب

 شده؟ی چ_

 : گفت یاانهی گرا  خی توب  لحن با   و برگشت سانان  سمت به

 . الو ی دان کن  نگاه دهی ترک  بچهامو؟زهرشون یکرد کاری چ_

 شده؟ ی چ بگو  بهم پسرم  نی ار_

 : گفت و اومد جلو  نی ار

  یب   بگن ترسن ی م ازتون   نایا ،حاالیکل می کرد دی خر  رونی ب می رفت _

 . رونی ب   بردن  اتانازو اجازه

 . افتاد مبل یرو حالیب الی دان و  دنی کش یقی عم  نفس هرسه



 . زد صداش و گرفت دستشو سرعت  به اسو

 . کن  باز  زم؟چشماتوی عر  الی دان _

   ترسن؟یم ازش  نهمهی ا  کرد،واقعای م نگهشون متعجب سانان
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 . اومد جا حالش  زدن باد و قند  اب قلپ چند با  الیدان  باالخره

 

  یب یع کردن د ی ازم؟خر نی ترسیم که ام یاجان ی ترسناکم؟ نهمهی ا_

 مگه؟  داره

 :گفت  و شد زون ی او  سانان گردن از  انی دا

  حاال نش یدی د و سزنده سدنا  انگار  نی کرد رفتار  طوری _

 . بهمون ن ی بگ  شه ی نمروتون

  یرو اون  داخل یمحتوا و  افتاد  فرش یرو  اسو دست از وان ی ل

 . ختی ر فرش

 

 ؟ یچ..چ..ی..چ..چ_

 : گفت یالی خ ی ب   با  انی دا



 .کردم یچرا؟شوخ اومد  بند  زبونت_

 

 . کرد نگاه شدهخشک الیدان  به  و  برگردوند سر اسو

 

 . ن ی دی ترسینم نهمهی ا  هم نی بود دهی د حاال،روح خب_

  و هی واقع شمزه با ظاهر به یشوخ نکهیا  از دونستی م  چه انی دا

 ست؟ زنده واقعا سدنا

 . کردنی م نگاهشون وارفته  مبل ی رو اتاناز و  نی ار

 

  سدنا که نگه سانان به تا  کردن صحبت  اتاناز با  یکل اسو و  الی دان 

 :گفت خشونت با  اتاناز اخر در ست،کهزنده

  بابام   شیپ   رو ان ی دا یجا  زن اون  ندارم  دوست اصال من_

 . نشه  خبردار سدنا  بودن زنده از  چکس ی ه ره،بهترهی بگ

 

  تا داشت انتظار.یمنطق یبرادرزاده ن ی ا  به  کردی م افتخار  الی دان 

  نقاب یول کنه بازگو رو ع ی وقا تمام و  کنه هی گر دی رس خونه  به

 .رفت  اتاقش به  و زد  صورتش به  ی الی خی ب 

 

 .کشتتی م اسو؟ماهچهره_



  نگاهنی زم  به  یبدبخت   با و دراومد یزدگ خشک از الیدان  حرف  با

 درحال ن ی زم ی رو حاال. بودن شده ن ی نش  ته که ییقندها کرد،تمام

 . بودن اسو چشم ی جلو یدلبر و دادن جولون

 

  شکر  و ها  اب یهمه گربه ه ی  مثل و نهیبش خواست دلش  آن کی 

  به  و  دی برچ لب  هستن کجا نکهیا  یاور اد ی  با  ی ول بزنه س ی ل هارو

 . کرد نگاه  الی دان 
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  ی صدا و دستشه سرم که بفهمه  تونستی کرد،م باز چشماشو

  کنه  تالش  خواستی نم دلش اصال  یول بشنوه  رو قلبش  ضربان 

ر یکاف ی اندازه به  شدن،بدنش  بلند  یبرا  . بود س 

 

  نقش  چشماش ی جلو یکی تار و یاهی س یهاکرد،صحنه فکر یکم

  تنها رو  وی ار  و برگرده کردیم درخواست ازش بست،پدربزرگش

 بود؟  خودش دست مگه  یول نزاره

 

  و دی شنی م یقی عم  چاه از  رو ونگ یم یهاادی فر یصدا

 .. ی ونگی و و ی آر یهاش،دادهاهی گر

 



 ؟ یاومد هوشبه_

 . شد کج  یونگی  سمت به سرش

 

 .ینزن  بهتره  یول یبزن  حرف  یتون ی م_

 . بست  نقش  شلبها ی رو یحالی ب لبخند

  فوق الماست که بهت گم ی م نویشد؟ای چ یبپرس یخوای م_

 ؟یدونست ی م.ستالعاده

 

  کردی م درخواست مارانشیب از شهی کرد،هم بسته  بازو چشماشو

 . بدن  جواب چشماشون بزنن،با   حرف تونن ینم یوقت  که

 

رتو یصدا_ رخ    از...گفت شهی م یی جورای ...خب و  بود دهی شن خ 

 .. یعن ی ...بودن  اومده چانگ  طرف

 

 زنه؟ ی م حرف یقسط داره یونگی  کرد،چرا اخم

 

  بندازن   و کنن  خفت خواستنینکن،م  نگاهم  اونطور ونگ ی  هوف_

 .. خواستنی م یعن ی ... وی ار گردن

 

  بفهمه  گهید نبود بشنوه؛الزم خواستی نم گه ی برگردوند،د رو

 .شدهی چ



 

  حالش وی ار  یحت ...بودن شده دی ناام گردوند،همه برت  ونگی م_

 .. ش بد

 

  به  توجه یب   و شد بلند ونگی ،یونگی   یجمله شدن تموم از قبل

  بهش که یهرچ و بود،سرم  برگرفته  در رو تنش   تمام که یضعف

 . َکند  بود؛رو وصل

 

 . تخت یرو گردوند برش و کرد بغلش  ی ونگی 

 

  استراحت  دی با تو  شتی پ  ادی مگهی د  قهی دق خوبه،چند حالش  اون_

 .یکن 

 . اومد یم یونگی  با  االن وگرنه  بود  بد وی ار کرد،حال   بغض

 

 . ادیم کن،االن باور  خوبه حالش_
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  وارد وی ار  بشن  وصل بهش ها  دستگاه و برگرده  تخت ی رو تا

 .شد اتاق 

 

 وره؟ ..چط ..ش..حال_

 . بود  شوک تو ست،هنوزی ن   یفی تعر  وی ار حال که دونستی م

 

 . خوادی م تورو  فقط  خوبه حالش_

  و کنه بغل  رو الماسش خواستی م بود،دلش  تاب یب  ونگ ی 

 .بود بد  یخفگ شد،چقدر تی اذ چقدربگه

 

  باشه یقو خواستی م ید؛ولی لرزیم شد،زانوهاش تخت  کی نزد

 .بشه سرپا  بتونه  ونگ ی   که یقو اونقدر

 

 ؟ یزم،خوب ی عز سالم_

  ش گونه یرو چشمش از یاشک  شد باعث  ونگی  حالی ب لبخند

 . بشه  ری سراز

 

 .امی ب زودتر  تونستمی شد،م ر ی د ببخش_

 .گذاشت وی ار  ی اشونه یرو دست ی ونگی 

 ... تر ر ی د ،اگهیدی رس وقتش  به  تو  وی ار_



 . شد بلند و ی ار  هق هق یصدا

 

 .. ه..اگ..م ..من..صر.. مق..همش_

  ونگی  سر ییبال  چه داره دونست ی نم و ی بود،ار  بسته چشم ونگ ی 

 . ارهی م

 . ی کن ی م بدتر رو  ونگی  نکن،حال ه ی گر وی ار_

 

 .دیبرچ لب  و مالوند بچها مثل چشماشو

 . دی ببخش_

 . رهی بگ  رو  وی ار دست تا  برد  جلو دستشو ونگ ی 

 .. بشم..فدات..نکن..هی ..گر_

 . اورد  کم نفس

 ؟ یونگی  شه ی م ینطوری ا چرا_

  بزنه   حرف ی عاد ادم مثل یدار  انتظار  شدهی م خفه داشته چون_

 و؟ ی ار

 

 .زد  یونگی  ی پا  به یلگدمحکم حرص با

 . کنم اختالط شوهرم با  رونی ب  گمشو برو_

 . برد  باال  می تسل  ینشانه به  دستاشو ی ونگی 

 . ستمای ن  من  کنن رونتی ب خواستن  که االن  یول رم ی م باااشه_



 

  کردن غلط مارستانه ی ب ن ی ا صاحب ،شوهرمیباش تو  نکرده الزم_

 . کنن  رونم ی ب 

 

  وی ار  و ی ونگی   به  رو یجوون  پرستار  و شد باز  در لحظه همون

 :گفت و کرد

 ... و کنن  استراحت دی با یل جناب_

 .شد گم یونگی  بلند  یخنده تو  شجمله یادامه و
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 .نخند کوفت_

 . کنه  نگاه پرستار  به کرده اخم متقابالهمونگی   شد باعث  وی ار اخم

 ... اخه یل جناب_

 : گفت یونگی  به  رو پرستار  شد که تر  پررنگ ونگ ی  اخم

 . باشه  نفر کی  حداقل_

 . کردی م نگاه   رو یونگی   لبخند  با  وی ار

 . پررو  یبچه  ه؟نخندی چ_



  نگاه بهشون یچهارچشم که ی پرستار  و یونگی   به  توجه یب   وی ار

 . دی بوس دستشو  و نشستونگی   کردن،کناری م

  حتما  افتاد یم برات یاتفاق ،اگهیمن  عمر  یشهی ش تو  اصال_

 .مردمی م

  کمر یدستشورو و رفت در سمت به  پس  نخنده کرد یسع ی ونگی 

 . کرد تش ی هدا رون ی ب سمت به  و گذاشت پرستار

  می بگذار تنها رو  یروان  دوتا دی با  جونگ،باالخره خانم د یی بفرما_

 . انه ی 

  رو شخنده یجلو ونگی   خشن نگاه  ری ز کرد یسع دخترک

  زی ،ریونگی   توسط در شدن بسته  از  قبل و نتونست  یول ره ی بگ

  یکم سیرئ  تا کرد لی متماونگی   بغل سمت به خودشو و دی خند

 . رو  یبعد یهاخنده نه ی نب  خشنش

 

  یقفسه وصل که یی زای چ و سرم به  توجه  یدر،ب  شدن  بسته بعد

  ونگ ی  بغل تو دونست،خودشوی نم اسمشونم که  بود ونگ ی   ینهی س

 . کرد پرت

  من..زدم که ییحرفا و  صبح ی لی س د،بابتی ببخش_

  بهار..یبود  زده بهار به  که یی حرفا بابت..بودم یعصبان ..متاسفم

  رو مادرت و پدر  و  مادربزرگ..منو تو  یول..نداره  وی کس من جز

ت  تا کرد تالششو تمام  که یونگی م..یدار   که یونگی ..گردونه بَر 

  و ن ی می ج..داشت فاصله مو تار  ه ی  ی اندازه ی وانگی د مرز تا

  نداره دوست بهارو  چکسی ه یول گه ی د ی ای لیخ..یونجی 

  خواهش ..بده  حق بهش پرخاشگره یکم..فقط ستی ن بد  ونگ،اونی 



  نداره  وی کس من جز که یخواهر از  برنگردون رو  ببخشش  کنمی م

  اون  باش   مطمئن نو ی ا  پدربزرگ بعد  نهیب یم پدر ه ی  مثل تورو و

 . ستنی ن  تی واقع چکدومشونی زنه،هی م تی عصبان تو که ییحرفا

 . زد بود  سرد یادی ز که ونگ ی   یصورت   لی نپ  ی رو یابوسه

  خواستمی ونگ؛م ی   عاشقتم م،منی ندار  رو یکس تو  جز بهار  و من_

  تا  بود  الزم تکون ه ی  انگار یول برم و  بزارم  تنهات کنمترکت

 . برگردم و  برم  مرگ تا  بتونم 

 

 همه گذاشت،خود وی ار کمر ی رو دستشو و بست چشماشو ونگ ی 

  تو  رو اون  فقط  بهار و  وی ار  که دونستی دونست،می م نارو ی ا

 . بود شرمنده ی ادی زد،ز بهار  به حرفهارو اون  و  دارن شونی زندگ

 . زدمی م حرفهارو..اون دی نبا .. من ..و ی ار..ببخش_

  طنتی ش  با  پس  انی ب   رونی ب  اومده وجود به  جو نیا از خواستی م

 . زد بهش  ییصدا  سرو  پر کیم و  دی کش دندون به  رو ونگی   لی نپ 
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 کوچولو؟ ..ی کن ی م ..کاری چ_

 اد؟ ی نم ر ی ش چرا خوام،پس ی م ری ش_



 . دی خند حالی ب 

 خورن؟ ی م ر ی ش ها آرا  مگه...نداره_

 خورن؟ ی م یچ پس_

  خورنی م ر ی ش وونای ح همه کرد،خبی م  نگاهش تعجب  با

 نه؟  گه،مگهی د

 .. قبال..خوردن که یی غذا از ...باباشون مامان_

 ها؟_

 . ندونه  که کردی نم افتاد،فکرشم خنده به  وی ار  یخنگ از

 . نی بب.. گوگل تو..لمشوی ف_

 . اد ی ب   ری ش االن  نی هم خوامی م من  بعدا،اصال حاال_

 کنم؟  کاری چ..ندارم_

  یصدا  به  توجه یب .گرفت ونگ ی   لی نپ  از یمحکم گاز و شد خم

 . کرد تر  ادی ز  دندوناشو فشار ش ناله

 .. بسه.. بچه.. بسه_

  به داد،چشماشوی م فشار رو ونگی  لی نپ  دندون با  که همونطور

 . داد سوق ونگ ی  صورت سمت

 .. بهت دمی م  ری ش... بشم  خوب بزار ...کوچولو.. کن ولم_

 خودت؟  ر؟ازی ش_

 . کنه اخم  شد باعث  ونگی  پوزخند

 . بدبخت  منحرف یادب  یب  یلی خ_



 ش،چقدری سالمت  و ونگی   بودن  اد؛ازی ز یلی بود،خ خوشحال

 .امروز بودن  گذرونده رو  یبد لحظات

 .کاشت اون  یرو یسیخ ی بوسه و کرد ول  رو ونگی   لی نپ 

 . کرد ی م وونمی د  ینباش نکه یا بود،فکر سخت یلی خ_

 .. اونا به ..می نکن   فکر..ا ی ب _

 . شد بلند  سرعت به

 .ندادم  خبر بهار  به  یوا_

 و؟ی چ_

 . دی کش موهاش به یدست 

 . شده ینطوریا  که گفتم بهش  خوبه،اخه حالت که_

  زده زنگ بهار  یوقت  بدش  حال بود،تو  یمون ی پش  سراسر لحنش

  به  رو  بهار  حتما حاال و ره ی بگ  رو خودش ی جلو نتونست بود

 .ستسکته

 . روبچه  یداد سکته_

 .کرد نگاه   یونگی  به  و  کرد بلند سر

  نطوری ا  وگرنه ی دون ی نم که خدا ه؟بهی چ ی دون ی م یخصوص  می حر_

 . یشدی نم  ملت اتاق وارد خر مثل

 . گرفت فاصله در از  و دی خند ی ونگی 

  و  یخصوص  اتاق ژه،نهیو  یهامراقب بخش گفتن  کنم فکر_

 .ی سر بر  خاک ی کارا دمی شا و خواب
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  مالقاتش ی برا  الی دان  که سانان  به  دادن اطالع بعد یمنش

  رو  در بعد و  زد در به  تقه  چند  یمنش  به  توجه  یب  الی اومده،دان 

 . کرد باز

 

 . ری بخ سالم،روز_

 . رفت جلو و شد بلند   سانان

 . نیبش ا ی ؟ب یخوب  سالم_

 . نشست  مبل یرو و  رفت جلو الی دان 

 ... ک  بدم قهوه و ک ی ک سفارش  بزار_

 . د ی پر  سانان حرف ن ی ب 

 .مهمه یلی خ حرفم نی بش  اینکرده،ب  الزم_

  یلی خ  اتفاق حتما  االن تا  نبوده خشک و یجد حد ن ی ا  تا  الی دان 

 .هی مهم

 .نشست  الی دان  یروبرو

 . گوشم پا تا  بگو،سر خب_

 باشه؟  کرده فوت سدنا یدی م احتمال چقدر_



 : داد رو  الی دان جواب و دی خند

 . یبود  هم شی خاکسپار مراسم تو گه،خوبهی د کرده فوت_

 .گذاشت هاشرون ی رو ارنجاشو  و شد خم جلو به

  سدنا  که یدی م احتمال درصد چند بگو  ،بهمیشوخ یب   سانان_

 باشه؟  زنده

 

 . داد ه ی تک  مبل به  و انداخت  چپش  ی پا ی رو راستشو یپا

 ؟ یگیم یه؟چی سوال چه نی ال؟ا ی دان _

 . ستزنده سدنا...یول بگم  یچ دونمی نم... سانان_

  رهی خ الی دان به  تعجب با  سانان  و  گذشته قهی دق چند دمی شا  هی ثان چند

 .بود شده

 تو؟  یشد متوهم_

  کردم،کاشی نم  قبول اتانازو  حرف سانان،کاش زدمی م توهم کاش_

 . ستی ن   واضح دروغشون و  راست که هابچه گفتمی نم

 گفته؟  یچ افتاده،اتاناز یاتفاق چه بگو  بهم  الی دان _

  مکث بعد  و دی کش خشکش هاش لب یرو  زبون ارامش با  الی دان 

  بدون  و  اتی جزئ  کرد؛با فیتعر  سانان یبرا  رو  انی جر یکوتاه

 . یکاست  و کم چی ه

 

 :گفت خشم با  الی دان که شد بلند  سرعت به  سانان

 . بزنم حرفمو خوامی م  نی بش_



 . نمش ی بب رمی م_

 بزنم؟   شیات  هم با رو  سدنا و  تو  ای   ین ی ش ی م سانان_

  خودش به  کنه یسع شد باعث الی دان تی عصبان از سرخ صورت

 .کرد وارد فشار بهش دی نبا  بود  گفته دکتر  باشه؛خوبه مسلط

 ن؟ ی کن  یزندگ بازم...یعن ی ... سدنا با  ی خوای م تو_

 . کنه مهار شوخنده تونست  یسخت  به و زد د،قهقههی خند  سانان

  دست از  سدنا بخاطر ارزشمندمو جواهر من ی کن ی م فکر واقعا_

 ؟ ینشناخت  ؟برادرتویعن ی   ام یعوض  حد نیا در دم؟ی م
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 !یداشت  دوست رو سدنا تو...یول شناختم_

 

 . کرد نگاه مضطرب  الی دان   به  یخنث  و داد ه ی تک یصندل یپشت  به

 مگه؟ امیفی کث آدم ال؟چقدری دان _

 . داد تکون  یمنف یمعنا به سرشو

 .. زنته اون_



 

  ن ی ب   ییکزا  یجمله اون دادن  ادامه از  قبل و شد بلند  مبل یرو از

 . دی پر  الیدان  حرف  

 

 مهمه،االن برام  االن ال،منی دان  نیبب _

 منه ی  زندگ  ک ی شر ان ی دا و  انمی دا با  مناالن

 

 یحرف ای کردم انتیخ بار چند االن  تا ،انگار یگی م تو  که یطور

 .گفتم انیدا به  سدنا با   خوبم یرابطه از

 

 .داشت  استرس سانان از  شتری ب ی لی خ الی دان 

 

 . یکس به نگو   گفتی م سدنا_

 .. الی دان دمی فهمی م روزی ، ینگ شدی نم_

 کجا؟ از_

 .خودم بودم کرده شک_

 

  ادی فر رو تی کرد،واقع نگاه سانان یچشما به  قی دق و اورد  باال سر

 . یاب  یهاچشم زدنی م

 چطور؟_



 

  پدر  یگالر دهندشون سفارش  که ییهاچک ر ی ز د ی با چرا_

 باشه؟   پدرش اسم  با  سدنا یست،امضاسدنا

  و  ازدواج سند یول کنمی م اشتباه واقعا دی شا کردم فکر اولش  من

  امضا  نی ا  سدنا پدر  دی شا کنم  فکر شد بعد،باعث   و قبل یامضاها

 . نبود   ممکن یول برداشته  رو

 ... که االنم

 . کرد الی دان  به  یا اشاره

 . خب... و  یگفت  تو_

 

  ی خوای م و ستاضافه  کنهی م  ره،فکری م وگرنه بفهمه  دی نبا   انی دا_

 . بازم  یباش سدنا  با

 . کردی نم  ترکش هرگز انی دا کرد،نه  نگاهش یدودل با

 ...  که باالخره فهمهی م ه ی عاقله،منطق انی دا نه_

 . ام  یاضاف  منم پس ستزنده زنت گه ی سانان؟م فهمهی م وی چ_

 

 .گرفت سرشو و  زانوهاش یرو گذاشت ارنجاشو

 ...  و باشه  زنده نداشتم شوکم؛انتظار تو  ال،هنوزی دان دونمی نم_

 : دی پرس  بود چشماش تو  که یترس با  و  کرد بلند سر

 رتش؟ ی بگ  ازم  ببره؟نکنه  آتانازمو نکنه _



 

  اون در شهی هم که ییسانان،چشما یآب  یچشما به  شد رهی خ الی دان 

  اون  در ترس از  یبار  کوله حاال زدی م موج اقتدار و غرور

 . شده نهی نهاد

  نگاه اتاناز  به  یبرم،حت   تر راحت بتونم  تا  نمشیبب  نخواستم گفت_

 . اونروز نکرد هم
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 . کنه باز  چشم شد باعث ادی ز  یصدا سرو

 . رن ی بگ  ازتون  یقلب  نوار د ی با ی،ولیل دکتر خوامی م معذرت_

  با  کنارش وی ار  نبود یاور ادی با  که بست چشم و  گفت یاباشه

 : د ی پرس بود  کنارش  که یپرستار از  بسته یچشما همون

 کجاست؟ وی ار_

 . گردن ی برم  زود بود،گفتن اومده شیپ   خواهرشون یبرا یمشکل_

 . کرد باز  چشم سرعت به

 .بده موی گوش_

 .. یعن ی ... ندارم  اجازه من دکتر_



 . کرد نگاه  پرستار  به یشاک ینگاه با  و  شد زی مخی ن 

 انه؟ ی  یدی م موی گوش_

  بود دهی خند ناخوداگاه  که یزمان  اون  از  قای مرد،دق نیا از  دی ترسی م

 . حضورش در

 .. دکتر بله ..ب_

 .اورد در زی م ی  مخف یکشو از رو یگوش

  تا .. تا نذارم  ارتونی اخت  در یگوش بودن  گفته  یونگی  جناب_

 . نیکن  دا ی پ  بهبود  ن ی بتون

  به  انگشتشو و  برد  باال پرستار،دستشو  یها یوراج از خسته

 . گرفت در سمت

 . یبر  یتون ی م_

  کل گرفت،استرس تماس  وی ار  با  سرعت رفت،به  پرستار  تا

  یوقت  یول  باشه بد  بهار حال دادی م واحتمال بود گرفته وجودشو

 که

 . دی کش یقی عم داد،نفس  جواب رو  تلفن بهار خود

  رونی ب   اومد یوقت  رهی گ ی م دوش داره وی ؟ار یا،خوب یار سالم الو_

 .. یبود  زدهزنگ گم ی م بهش

 . کرد قطع رو  تلفن ک

  و زد حرفاشو سرعت  نی ا  به  بود،چرا کرده هنگ دست به یگوش

 کرد؟ قطع

 .شد زده جکت ی ر که زد زنگ  دوباره



 .شد داده جواب که  زدزنگ دوباره

 ؟ یخوب ...زم؟ی عز  بهار_

 ... یم و ی ار  خوبم،به اره_

  تو  خود با  خوامی بزنه،مزنگ  بهم ی گی م اومد ویار یوقت  دونمی م_

 . بزنم  حرف

 از یخواه معذرت با  کردی م شد،احساس ازاد  ا ی ار ی نهیس تو  نفس

 . شد خواهد  کمتر حتما  وجدانش عذاب بار بهار
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 .. اخه.. بابت...خوامی م معذرت..یعن ی ..من...بهار_

 یخواه  زده؛معذرت که یحق  یحرفا بگه،بابت یچ دونستی نم

 کنه؟ 

 

 . شو خوب زود فقط باشه_

 . کرد قطع رو تماس  و

 

  نی ا  ببره،تو   نیب   از رو  تشی عصبان  کرد یسع و  دی کش یقی عم  نفس

 . بود  مهلک سم براش   تی عصبان  تی وضع



 

  یحرفا بخاطر.. بهار  انداختم  رو تو  به ...که من  به لعنت_

 . کردم  یخواه معذرت...حق

 

  روز  کی   شدی م یانگشت  سر حساب  کنه،با فکر یکم تا بست چشم

 . نگرفتن   رو سراغش  هنوز  خانوادش و مارستانه ی ب تو  که مه ی ن  و

 

  باشه کرده بهونه   رو یفکر یمشغله و  کار و ی ار که دادی م احتمال

 .اومده وجود به  مارستانی ب   در یاتفاق چه نفهمه یکس تا

 

 االن؟  ییکجا_

 اومد؟ و ی ار که ی بردی م خودت با منو یداشت 

 ؟ ینبرد منو که سوخت براش  دلت

 ام،باشه؟ ی م زود  و باشم الماسم با کمی 

  و  خط یب   بتونه  که یکی  دست بسپارمش  و کنم  حسش کمی  فقط

 داره نگهش  خش

 داشتم  نگهش  من  که یطور مثل

 ... البته 

  نشد ش ی چی ه...یول دارم نگهش نقص  یب   اونقدر نتونستم  من البته 

 ام،باشه؟ ی ب   و ببرم ن ی ب از  خطو اون



  بود وقت یلی م،خی باش  داشته گونه نوه و  پدربزرگ خلوت باهم

 رفتن؟  ای دن از  به  چه و بزرگ  یامکی بودما،س نکرده خلوت باهات

  تو  یآهن  مرد تی شخص   ؟مثلیباش  ری ناپذ  فنا نبود قرار مگه

 ؟ یگفت یم که یداستان 

  تو  چرا ره؛پسی می ره،نمی نم نیب   از... ی ول زنهی م زنگ  اهن درسته

 ؟ یکرد ترکم ؟چرایرفت 

 ! شش ی پ   ارمی ب اموی دل  و  دق که نداشتم وی کس تو  جز که من

 ... ک  چکسی ه ...نداشتم  و ی کس تو جز من

 . شد وارد شتاب  با  بهار  و شد باز در که بده ادامه خواستی م
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 ؟ یکن  کار ی چ یخوای م_

 . اندازه از  شی بود،ب  کالفه

 

  از رو  اتاناز و ان ی دا  دی نبا  که دونمی م نو ی ا  ال،فقطی دان دونمی نم_

 بدم، دست

 ! دی نبا 



 

  و مرض چه دادن دست از ترس   دی فهمی رو،م برادر  کردی م درک

  و قلب رو وفتهی م خوره مثل که یزی داره،چ یدرد

  اونها بدون  و کنه ی م قفل درو و  اتاق ه ی  تو  ندازتشونی مغزت،م

  در  اون  تا  یبمون   منتظر دیبا  ست،فقطی ن ساخته  دستت از یکار

  و قلب ی رو به  در تازه و گذشته کار از  کار که  ی،زمان  بشه  باز

 . شده باز مغز

 

  دست از زاروی چ یلیخ ین یب یم و ی ای م خودت به  که هی وقت 

 . یحت  ی اری ب دست به  یتون ی نم  گهی د  که یداد دست از ،انقدریداد

  وفته ی ب   اونا ی برا یاتفاق ستی ن   سانان،قرار یدی نم دست از_

 . سانان

 

 . بود  صالبت  از یکوه که یبود،مرد کرده بغض

 ... کاش_

 . کردم یاشتباه کار ی لی سانان،خ گفتمی نم کاش_

 

 .زد قدم اتاق   تو یکالفگ با  و  شد بلند

 .. بره نجا ی ا  از  می کن  مجبور رو  سدنا می تونیم ما...ال،مای دان نه_

 : دی پرس تعجب  با

 سانان؟  چه ما بره؟به  کجا_



 . رهی بگ می تصم دی با خودشه،خودش یزندگ

 . بره  کشور نی ا  از یشهر،حت نی ا  از  کنمی م نه،مجبورش_

 

  ذهنش تو  که یاکلمه دو  و دی کوب شیشون ی پ یرو دستشو

 . شد تربود،پررنگپررنگ

 (( گفتمی نم  کاش))

 

 بره  نجایا از  گمی م  بهش رمی درسته؟م_

  ولمون و فقط،بره بره  که سدنا نام  به  زنمی م موی زندگ تمام

 . کنم یزندگ کنه،بزاره

 

  یاشتباه عجب گفتیم دلش بود،تو  شده یمنطق ر ی غ  یادی ز  سانان

 کردم 

 نجای ا اومدم ینم  و شکستی م  پام کاش

 .شده یچ که  گفتمینم و شدمی م الل کاش
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 .نشست  پدرش  یروبرو



 ! رهی م ادمی ها،وقت یبعض _

 ؟ ییتو  شرکت نی ا  س ی رئ  که رهی م ادتی _

 . ی دار یپدر که  رهی م ادتی  دمی شا  ای 

 . زد یاروم لبخند

  حصار  مادرم و خودش و  ثه ی حد و من  نیب  پدرم  که رهی م ادمی _

 . دهی نم رو  حصار وراون به  ورود یاجازه و دهی کش

  تو  هستن هم از  جدا یمسئله دوتا خانواده و  کار یمسئله آسو_

 .کارت

 ستن ی ن عنوان  چیه بابا،به ستن ی ن _

 ؟ یچ یعن ی   یدی نم رو ماما با  من  داری د ی اجازه تو یوقت 

 ش خانواده طرف  از  شدن  طرد بخاطر  بود افسرده الی دان 

 .دمی م جون  دارم شدن طرد ه ی  از  بدتر من یول

  کار ز ی م یرو از  رو رنگ  یمشک تاپلپ  و شد بلند آرمن

 .گذاشت بود  نشسته آسو  که یمبل ی جلو ز  ی م  یرو و برداشت

 بهت  تی منش اونم یدار  جلسه دو کن،ساعت  مطالعه نارو ی ا_

 . یک با گهی م

 .گفت ی اباشه و  داد تکون یسر مظلوم

  با یول شدی نم  یعصبان  بود،ازش اروم  شهی هم پدرش  دربرابر

 . شدی م خون و شکستی م باهاش،دلش  مالقات هربار



  تذکر و  ادی ب پدرش  که حد نی بود،درهم ارتباط  در باهاش  کم یلی خ

  و کار در  شونی خانوادگ ین،رابطهی هم واقعا و ن ی بره،هم و بده

 .شدی م خالصه حتی نص  قهی دق چند و  تذکر هی 

 . کرد شبدرقه و شد  بلند  رفت،آسو در سمت به  که آرمن

  یکرد کار بشم  مطمئن خوامی بفرست،م امروز  کارتو گزارش_

 .امروز

  اون به  و بست  رو در یسر سر ی  خداحافظ ک ی  با و گفت یچشم

 . داد ه ی تک

 ... فقط کاش_

 .کرد مرتب لباسشو و گرفت در از  شوهی تک

 . برسم  کارم به  بهتره  الی خی ب _
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  نهار  یبرا  که گفت بهش  الی دان یبود،وقت  مشغول یساعت  چند

 . پاشهی م هم از  داره قلبش کرد مادرش،احساس  یخونه رهی م

  نظر مورد فرد دنبال ن ی مخاطب  ستی ل  تو  و برداشت  رو شی گوش

  گوشش کنار  رو یگوش و زدزنگ بهش کردنش  دای پ از بعد.گشت

 .گذاشت

 . زمی عز سالم_

 ؟یخوب  سالم_

 . ازار  و  یدلتنگ  حس از  بود داشت،پر بغض  صداش



 آسو؟ شدهی چ_

  کرد،درست جمع شکمش تو   زانوهاشو و  دی کش دراز مبل یرو

 . نی جن هی  مثل

 زم؟ ی عز  ی شنوی م آسو؟صدامو_

 .شنومی اوهوم،م_

 زم؟ ی عز شدهی چ_

 . باعثشه  که بهش بود،لعنت نگران   خواهرش تک یصدا

 .. خب و ...بود اومده بابا _

 .بده ادامه نتونه  شد باعث  اومد باال که یبغض 

  و خونه  یبر  تو  و ن ی آر  با کنم گرم سرشو روز ه ی  من یخوای م_

 ؟ ین یبب  مامانو

  کنم  دای پ کجا از... یول خوامی م من یدون ی م اخه...دونمی نم_

 آدرسو؟

 . شتی پ   االن امی دارم،م من_

  باشه ثهی حد داشت یفرق چه خواستی م  نازکش شد،دلش تر جمع

  یخال و اد ی فر با  دل ته کنه،از هی گر خواستی م ال؟دلش ی دان  ای 

 . اش ی دل دقو تمام کردن

  دهی نشن   صداشو بود بود؟چندسال  دهی ند مادرشو که بود سال چند

 بود؟ 

  یحد از شتر ی ب نداد بفهمه،اجازه  الی دان  نگذاشت سالها  نی ا  یهمه 

 . بشه  قلبش ته  وارد و بزاره  فراتر  پا هست که



 د؟یکش عذاب و  داد عذاب سال پنج چرا

  یهی روح و خون قلب دی فهمی کرد،می م فکر که حاال

 . داده الی دان   به  که  هیی دردا  تمام وحشتناک،تقاص

  بدونه  تا نشد چش ی پاپ  نرفت؟چرا پدرش  دنبال چوقتی ه چرا

 کجاست؟ مادرش

  رو  مادرش و  پدر طرف از  رو  یعاطف  طرد نیا لی دل چرا

 نزد؟   ادی فر و  دی نپرس

 . نبود  شونبچه دی شا

 ...ی نبود  بچشون اگه  آسو نباش احمق

  دادنی نم شرکتو  هی ؟یچ نبودم بچشون  زد،اگه بی نه  وجدان به

 ؟ یاچی بهم؟

  ی اداره که دونستن ی م هم خودش و پدر دونست،حداقلی نم یهرک

 ... وگرنه آسوعه دست   به  ظاهر به شرکت
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 . پاشو...االی _

 . بهار  نگران   و هول لحن ن ی ا از شد گرد چشماش



 شده؟ی چ_

 .اومده مامانم_

 . م ی کردی م یقربون   یزی چ یخوک گفتی اومده،م خوش_

 . زد غر  و نشست ی صندل  یرو بهار

 کن جمععع ن،بابای داد دقش و ی ار  و تو گهیم من به  برگشته_

 . دادش دق  تو یدور

 .کرد بغض

 ؟ یکن یم بغلم..ای ار_

 .کرد  باز  دستاشو دوی کش باال یکم خودشو

 . نکردما لوست  و نبودم دوروز بغلم،همش ا ی ب _

 سخته  یلی خ تو  بدون_

 شد؟ی ،چیمرد گفت وی ار  یوقت  یدون ی م

 شدم  پدربزرگ،ناراحت مرگ   از شتر ی ب 

 یمن   دوم یبابا  تو  ،اخهیمن  یحام تو اخه

  از بخدا.. یول رمی بگ  زبونمو یجلو تونم ینم من ...من

  نیا قراره  روز هی   می دونست یم ست،مای ن یکس مقصر ...تهیعصبان 

 . می چی ه تو  بدون  وی ار  و ا،منی ار  نرو چوقتی ه ...ی ول وفتهی ب اتفاق 

 . دی کش نفس   و کرد بغلش

 . کنم ول..وی ک ی   توتونمی نم چوقتی ه ...بهار  رمی نم_

 . نزنه  حرف  تونستینم ی ول کردی م هق هق



  کنم تحمل  تونستم مادرمو از یدور_

 کنم  هضم تونستم   روبزرگ پدرمرگ

 بود؟   من یحرفا بخاطر گفتم یم یه...نه  تورو مرگ یول

 کنم اروم  وجدانو ن ی ا تونستم دی شا  بکشم،تا خودمو خواستمی م

 یزندگ شهی م توام بدون کردمی م ا،فکر ی ار  بود شدهتنگ  برات دلم

 نه دمی فهم یول کرد

  محبت و عشق  تمام ریدرگ منو یول یربود و ی ار  از دل تو

  عرضه  ی ب  منه  یپا  به  رو تعالقه  ،تمامیکرد تپدرانه

 ... یخت ی ر

 . نداد رو  دادن ادامه یاجازه

 شناسمی م که یهست  یدختر ن ی بهتر  ،تو یست ی ن عرضه  ی ب  تو_

   تمییپسردا  نکهیا ،بایدخترم

  کردم،تو  تیی راهنما  و یکرد  کارارو یلیخ یبچگ از  نکهی ا  با

 یمن  ی  زندگ عمر   و  نفس

 ؟ یفهمی ستاد،می ا  من یرو  تو  وی ار  تو  و،بخاطری ار  عمر   و  نفس

  یدون ی م خواهرش بخاطر  اونم  ستهی وا  عشق یجلو یکس یوقت 

 ؟ یچ یعن ی 

  به  نویا شهی هم ین یبهتر بهار،تو  ری نگ کم دست خودتو چوقتی ه

 . کن کتهی د خودت
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 : گفت یاروم لحن با  و نشست  مادربزرگش کنار   وی ار

 وفته؟ ی م فردا ی برا یسپار اد،خاکیم ای آر  امروز احتماال_

 . پسرم اره_

 اورده؟  کفن مامان_

  ی  ناراحت  شدت از بود شده انداخت،سرخ وی ار  به  یقی عم  نگاهالهام

 .روح

 . انیرفتن  زم،همهی عز  باش  اروم_

  رون ی ب سالن  از خواستی م د،ی کش باال  دماغشو و  شد بلند شرمنده

 . شد متوقف مادرش یصدا  با که بره

 ؟ یری م یدار کجا_

 . ونگ ی شیپ  رمی م_

  یکرد فکر  بشه؟نکنه یچ که ی ری م ی دار تی وضع نی ا  تو_

 کنه؟ ی م قبول فو ی کث  ی تو برادرزادم

  نیتر رحمانه  یب   با  و نداد یتی اهم یول کرد صداش  د ی تاک با  الهام

 : داد زد،ادامهی م ش ی ات  رو و ی ار دل که ی پوزخند و ممکن شکل

  ه ی ابون ی خ ه ی  از  تر  سر یلی خ ا ی مامان،آر  ستی ن  درکار یدروغ_

  به پول تونسته که داده یک به سال چند ن ی ا  تو ستی ن  مشخص که

 . بزنه  بی ج

 . نشه  واژگون ن یزم یرو تا گرفت وار ی د به دستشو



  ن ی ا  شهی نم لی دل یول یخواهرم نزار،درسته  فراتر  حدت از پاتو _

 یباش  داشته و ی ار  با برخوردو

 ازدواجشون شاهد د ی ع  کرد،تای نم فوت پدر  اگه درضمن

 ... پسر  دل و  یچی نپ   بهشون  م،بهترهی بود

 : زد غی ج و  دی پر  نی آرم  حرف ن ی ب 

  یک به ستی ن  ؟مشخصیفهم ی ست،می ن   من پسر  یابون ی خ اون_

 ... هر دادهی م

 .نشست  صورتش  یرو الهام توسط یمحکم یلی س

  یکرد کار ی چ دار،تو  نگه  رو نشده دفن هنوز که پدرت حرمت_

  د یی تا  رتش ی غ یب  پدر  و  تو و  زدن تهمت  بهش  که نهیا ر ی براش؟غ

 ن؟ ی کرد

  پرتت اشغال هی   مثل خونه ن ی ا  از و  دارمی م نگه  پدرتو حرمت

 ؟ یمن  دختر  تو. رونی ب کنم ی نم

  هی ه، ی چ وونی ح دادم،نه جامعه لی تحو  وونی ح هی   دونستمی نم

 . مردم حرف بخاطر کرده ول هاشوبچه که شرفیب 

 . دی کش یقی عم  نفس

 .نمتی بب  خوامی نم یخاکسپار بعد فردا_
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 ؟ ییکجا زمی عز اسو_

 . رفت رونی ب اشپزخونه  از

 . کردمی م اماده ناهار سالم،داشتم_

  یقابلمه دن ی د با و دی کش اشپزخونه  به  یسرک طنتیش با  الی دان 

 .دی کش یبود،سوت روش  دمپختک که یمتوسط

 ؟ یکن ی م  یکرده،دلبر کار ی چ یشی پ نگاه  اوه_

 . ارهی درب  هاشولباس الیدان  تا  کرد کمک و  زد یلبخند

 .بودن نشسته  زی م سر بعد،هردو قهی دق چند

 ! توش  ختمی نر سم گه،بخدای د بخور_

 . زن ی ر ی نم ی ت ی اچی لوب که اپلوی لوب تو  ستا،اخهی ن اپلوی لوب  نی ا_

  گفتی م راست الی کرد،دان   دقت غذاش  ظرف اتی محتو به یکم

 .واقعا

  ی نطوریا رو  ش عالقه مورد ی غذا که شده پرت حواسش چقدر

 . کرده لی م و ف ی ح یحواس یب   با

  که بزارم بار خورشت گرفتم می تصم نداشتم،اول  تمرکز کمی _

 . کنم درست پلو ا ی لوب  گفتم هوی  بعد زر ی فر از اوردم  در یت ی اچ ی لوب 

  ای   و ها  طنتیش اون اومده یوقت  انداخت،از اسو به  ینگاه

 .بود دهی ند  رو هرروزش یهازدنحرف

 افتاده؟  یزم؟اتفاقی عز شدهی چ_

 :گفت و گذاشت قلبش  یرو دست اسو

 . توش کردن روشن ش ی ات  سوزه،انگار ی م  نجای ا_



  اسو که  ییجا یرو دست خودش و زد پس  رو اسو دست  

 .گفت،گذاشتی م

 . دی کوبی م  تند  قلبش و سوختی م نقطه  همون قای گفت،دقی م راست

 . هاتپش ن ی ا س کننده دکتر،نگران  می بر  پاشو_

 . ستی ن ی زی چ ن ی نه،بش_

 : دی غر

 . گفتم ؟پاشوی بکن   یخوای م من مثل_

  من بخاطر  توی زندگ کردم،کل تباهت  اگه ببخش منو  الی دان _

 .یکرد خراب

  دستاش نی ب محکم رو اسو  دست   و نشست  یصندل  یرو دوباره

 . فشرد

 ؟ یگی نم بهم شده؟چرای چ_

 . شهی نم  من تنگ مادرم دل که ارزشم یب   انقدر من_

  تونستی م رو  گلوش شدن   متورم یول بود خشک اسو لحن

  دندوناش فشار و اوردی م کم نفس   بغضش  نکردن   یخال ،از نهیبب 

 . شدی م شتری ب  هم یرو
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 . کرد بغلش  و  شد زی خمی ن 

 ن؟ ی تر  ز ی عز  یافتاد یچ ادی   باز_

 . شد بلند و دی کش رون ی ب الی دان بغل از  خودشو زور به

 . شهی م می حسود بهت  یول وفتادمی ن یچی ه ادی _

 . دی پر  باال  ابروهاش

 برگشتن بهت خانوادت که شهی م می حسود_

 سمتت  بدت،اومدن حال بخاطر  نکه ی ا

  و ره ی گی م وجدان بهت،عذاب کردن نگاه هربار  با  مادرت نکه ی ا

 بوده اون  ضت ی مر قلب مسبب کنه ی م فکر

  ضتی مر و  بودم ضی مر من... کردم ضتی مر من ...بودم من یول

  شتری ب  خودم یول دادم عذابت...کردم استفاده  سوء ازت...کردم

  ولم مامانم که توعه  اومدن با کردم فکر...دمی کش عذاب

  یبرا  کنه  تی شکا  بابام از  بزنه   زنگ دوبار یماه نکه یا...کرد

 وجود  همش...بدونه   اون بابامو  ی رفتارا مسبب و ثی حد و من

 الیدان  شد باعث  من

 بشه  ضی مر تو  پاک   روح شدم باعث  من

 نمیب ینم  یکن ی م فکر

 چشمات تو  من  با  رابطه  هربار تو ترسو  و  کورم یکن ی م فکر

 ی باش  رابطه دام اگه ی حت  نمی بی نم

 ی ترسی م من  درون ی والی ه ،ازیترسیم من از  تو

 ی کن یم نگاهم و  یشی م داری ب صدبار  شبها



 فهمم؟ ی نم  یکن ی م فکر

 کنم؟  کاری چ  یول فهممی م یشناسی م که ییخدا به

 بهت  محتاجه که ضی مر هی  شدم من

 بزنه   موج توش عالقه  نکهی ال،ایدان  مخانواده هی  محتاج من

 بزنه   صدام  پسرم گه ی د بارهی   مامانم نکه ی ا

 پسرشم  من که اومد عارش  بابام 

 ششناسنامه از کرد حذف ثو ی حد منو اسم

  همه و بزنن  صدام  یری وز اسم به  منو فردا پس  فردا اومد عارش

 پسرشم بفهمن

 کنهیم یخال من  یرو نالشو و اه مادرم

 دمش؟ ی ند  ساله  چند یدون ی م یول

 نکردم؟  دل دردو باهاش ساله چند

  شد نگرانش  الیدان  که یطور زدی م خنده،قهقهه ری ز  زد بلند

 .شد قطع خنده یصدا  که بره  سمتش به خواست

  امسال خب گفتمی م کردمیم فکر هربار  تولدم  روز ی کای نزد_

 بود   زی سورپرا  نایا یهمه ززز ی سورپرا گنیم انی م

 . یحت  نشد،نبود  یول

  سرنوشت یول یشد لمی وک و یاومد فقط  که سوزهی م برات دلم

  نوشته  اه ی س یادیز که فیح  صد یول بود نوشته  من  با تورو

 *. بود

 . کرد بغلش  سرعت به  هم باز  الی دان 



 ؟یکرد تباه   منو تو   یکن یم فکر ؟چرای گی م نو ی ا چرا_

  تجاوز بهم وقت یموندم،حت  یول برم  تونستمیم کن فکر بار ی 

 ی فی کث  چقدر که نکردم فکر کبارمیاسو، نشدم متنفر  ازت یکرد

  یوقت  که  یافتاد یمادر و  پدر  نیب   یول ی تر پاک  هم گل از  تو

 کردن ضی مر تورو  یول خوبن  باهمن

 . کردن ضت ی مر و  دنی در روحتو

 

 : گهی م که  می دار معروف  یجمله هی   تورکا ما*

  یازگی   گاره بتر یک فی ح  وزی  شدهی ازم ی  منن  یسن  سرنوشت)

 (شدهی ازمی 

 .برگردوندم یفارس  به  رو  اون من که ه ی اجمله،جمله نی ا
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 . بود  رفته خواب به بغلش   تو  آسو که شدی م یاقهی دق چند

 . دی کش تنش  ی رو رو مخصوصش  یپتو و  کرد درازش مبل یرو

 درست مشغول صدا سرو ی ب   داره،پس تب یکم کردی م احساس

 . شدسوپ کردن



  بود دهی کش امروز آسو که ی عذاب  نکنه،به  فکر کردی م یسع

 . نکنه فکر  ز،اصالی چ همه....ای 

 :کرد زمزمه  تی عصبان  با  جی هو  کردن   رنده ن  ی ح

 .شدی م خفه شهی هم ی برا دلم  تو ی صدا کاش_

  درست سوپ آسو ی برا ی دار ال،توی دان  یزی چ به  نکن  فکر_

 . یکن ی م

 . دی کش کار از دست که نشد  هی ثان چند

 ده؟ ی کش عذاب چقدر امروز منکرد،بچه  فکر شهی نم_

 . رفت دوم یطبقه سمت  به  و  برداشت اپن   یرو از شوی گوش

 خودت غذارو  لطفا  یول نجای ا  نیای ب  امشب خوامی مامان،م سالم_

 باالخره شده ضی مر یکم آسو  کنمیم سوپ،احساس با کن درست

  من  به بلده که،فقط دونهی نم کردن تن   لباس هم آسو و سرده هوا

 . بده ری گ

 . ستای ن  یکن،مشکل درست رو شام نجا ی ا  ای ب آتاناز  با   االن یخوای م

 .فرستاد ماهچهره به  رو س ی و و

 .زدزنگ بهش ماهچهره که نشد قهی دق چند

 ؟یمامان،خوب  سالم_

 خوبه؟ شده؟آسوی سالم،چ_

 . نشست پله  ی رو و دی خند

 . تمبچه  منم بدونم  بپرس منو حال حداقل_



  گذاشته کجا رو  وامونده دی کل بدونم  دی با م،فقطی ا ی م آتاناز  با  االن_

 . دهی ورپر نی ا

 .چهاره ساعت  نکن،هنوز عجله_

،م_  . بندنی م رو  ها جاده گنی بوران 

 م؟ ی دار  فاصله کشور ه ی  مامان؟مگه_

 . دی خند  استرس با ماهچهره

  برف    ابونااز ی خ تا  گمیم کوهه کی نزد  تونپسرم،خونه نه_

 . امینشده،ب  دهی پوش

 االن؟ _

 چطوره؟  آسو بگو  االن  فقط آره_

 .کرد فوت حرص با  نفسشو

  حرفشو شیشناسی م...که نمیشرکت،ا بوده  اومده پدرش امروز_

  تب  کمی  کردم حس  کنه،االنمیم اونور نوری ا  یه دلش تو  ندازهی م

  ای ا،لوبیلوب  یجابود،به کرده درست پلو  ای لوب  مثال هم نهار داره

 . بود  خته ی ر یت ی چ

  که یآتاناز  بود  درتالش که کرد نگاه  آلوچه به  غم با ماهچهره

  ی ول بزنه نوک   رو رون ی ب  از کرده درست یبرق  یگلوله براش

 . نبود موفق

  کن باز   درو می دی رس یوقت   فقط االن  می ای دلش،م  یبرا  رمی بم_

 .شهی م  زابرا یکن  دار ی ب   روبچه خوادی نم

 . کرد قطع رو یگوش و گفت یچشم



 . نشست آسو  کنار و  رفت نیی پا

  یالک  داشت آرزو  شهی بود،هم دهی خواب  مظلوم و  اروم یادی ز

 . بندازه   پتو روش آسو و بزنه   خواب به مبل یرو خودشو

  رو کنه  فیتوص  اسمشو تونستی نم که یحس و  توجه خالص   حس  

 .داشت

  مرتب همون با پتو   تا نخوره  تکون خواستی م دلش  ییجورای 

 . بمونه یباق یصاف  و بودن
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  ن ی ب   یرابطه ان ی ب از  الی دان  شهی کرد،هم یاروم یخنده  ماهچهره

 . نبود ی نطوریا اصال  سانان  یول د ی کشی م خجالت آسو و خودش

 

  داشته رابطه  قراره  انی دا  با  شب که بود گفته  واضح کامال صبح 

  توله که چرا  رنی بگ  دهی نشن  رو دن ی شن  که  ییصدا  هر و باشه

 . دای جد شده گستاخ یادی ز گرگش

 : دی پرس و  شد الی دان  کی نزد  اتاناز

 شه؟ ی نم  داری ب  سررفت،آسو حوصلم_

 کنه؟ ی م  کاری چ ست،آلوچه ی ن  خوب حالش  کمی نه_

 



 . انداخت باال  یاشونه

 . ی خرابکار احتماال_

 

  لکس یر یلیخ که آلوچه دنی د با و  شدن هاپله  ری ز  اتاقک وارد

 . زدن لبخند هردو دهی خواب گربه  عروسک یرو

 . دی خواب عه_

 . دی خواب  کرد  طنتی ش باش،انقدر  نداشته  شی کار_

  به کرد شروع و  نشست هاشیرنگ مداد و  یدفترنقاش کنار  اتاناز

 . ی زی ام رنگ  و دنی کش

 

  خواب دلش  و بودگرم  شدت  به  د،بدنشی کش دراز هاپارکت یرو

 .خواستی م

 . بخوابم کمی خوامی م من  اتاجان_

 .گفت ی اباشه  و داد تکون   یسر اتاناز

 . شد یقی عم خواب وارد الی دان  که دی نرس  هی ثان  چند به

 . نشد دار ی ب   الی دان  و گذشت منوال نی هم به  یدوساعت 

 شه؟ ی نم دار ی ب   چرا الی مامان،دان _

 .ستاماده کن،شام دارش ی ب برو_

 .رفتاتاقک سمت به  و انداخت باال  یاشونه



  از  سرتا رو  ندازهی م پوپ امی م  الوچه االن  دارشوی ال؟بی دان _

 . گفتنمن

 ؟ یکن ی م دمی تهد ی دار یچ با یفسقل اخه_

  زدن  بوسه به کرد شروع و گرفت بغل  رو اتاناز  عی سر یلی خ

 . ش ین ی ب و  یشون ی گونه،پ یرو

 اخه؟هوم؟  یمهربون  تو ،چقدریفسقل تو  یمن  یکوووچووولو_

  از  بود  درتالش ومدی م بدش و  شدی م دهی بوس که همونطور  اتاناز

 . بشه خالص الی دان  بغل

 .شددد یتف  تف صورتم کننن  ولم_

 .دارما دوست چقدر یبدون   تا  بوسمتی م دارم جنبه  یب _

 . یدار دوستم چقدر فهممی م  نکن ی تف تف   و نبوس  بابا،تو برو_

 . کرد زی تم صورتشو  یاجزا کل ادیدان  شرتی ت با  و

 . بودا،اح  تف همش_
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 شده؟ یزی چ_

 . یشد ضا*ار یک   نم ی بب  کنمیم فکر دارم نه_



 . شیپ  ماه هی  حدود_

 . رفت باال  ابروهاش

 ش؟ ی پ   ماه هی _

 . ارباب بله_

 ؟ ینخواست   گهی د چرا_

  هم هرچقدر و ماه سه دارم ارگاسم ن،کنترلی نداد اجازه چون_

  سگ  هی .. چون ن ی کنی م ولم  کردن ضا *ار بدون  نی کن یباز  باهام

 . شهی هم بزنه  له  له اونرش   و ارباب دربرابر  دی با

  شستن درحال که بردی م  کار به  یدرحال رو جمالت نیا تمام

 . بودشام یهاظرف

 . مونده ادشی  حرفام که دارم یباهوش سگ توله  چه اوه_

 . شد بلند

  و  یبرسون   اتاق به  خودتو یدار  وقت قهی دق پنج   ظرفا شستن بعد_

 .یبش لخت

 .شد شستن مشغول و گفت یچشم

 . دی رس ی م نظر  به بیعج  انی دا  یگونهربات اخالق یکم

 ! رفتار ن ی ا یول  نبرده  بو  ماجرا از که  بود مطمئن

  تک  شالق و  یعد*مق براتور  یو کمدش از  و داد تکون  یسر

 . دراورد رو یا رشته

 امشب دارم کوچولو،کارت توله_



  به  خودم حضور در ی تون ی م ی نکن   فکر و  سازمی م گرگ هی  ازت

 . سگ یبگ خودت

  فراموش رو  خودش پت ان ی دا خواستی نم  دلش عنوان چ ی ه به

 . کنه

 . رفت اتاق سمت  به  ها له ی وس با  قهی دق ده حدود از بعد

  فردا و امشب دونستی م و  نداشتن  س*ک *س  ای   هی تنب که بود یمدت 

  اروم  و هازخم یرو گذاشتنمرحم یبرا  رو وقتش  تمام  دی با

 . گذاشتی ان،می دا یدردها کردن

 . عقب بده  باسنتو  و واری د به  بده ه ی تک دستاتو_

 .داد انجام رو بود  گفته سانان که یهمونکار

  ان،تونستی دا  تنگ   وراخ*س  با رفتن ور و  لوب ختن ی ر  با  سانان

 داخل به  رو  براتوری و  تا کنه باز رو  عدش*مق یکاف یاندازه به

 . بفرسته

 .برگرد_

 .کرد نگاه   سانان به  مقتدر و برگشت

 . کردیم فرق بود،نگاهش باال شدت به  مازوش که هاوقتیبعض 

  یلی خ که داشت دی تاک شهی هم  و ی برتر  حس و  اقتدار از  شدی م پر

 . بشه  برعکس  حس و  نگاهنی ا داره دوست

  و  بودن  سانان ی ای دن  که ییچشما بشه التماس   و ترس  از  پر

 . بگذاره  فراتر پا  سانان  شیحقارت،پ  جز د ی نبا که یاحساس

 . کنم ادبت یطوالن   مدت ه ی  بعد ،وقتشهیوحش یتوله_



 . زد یشخندی ن 

 . ؟باشهیمطمئن _

 . بکش   دراز تخت ی رو برو_

  شدی م و  بود گذاشته  پا  اتاق نیا  به  بود یمدت  که یمی قد یفنر تخت

  چیشتر،هی ب ری تحق  یبرا اونم انی دا یی  ضا *ار خود جز گفت

 . امروز به  تا نداشت یکاربرد
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 . داد سوق  سانان  به  نگاهشو و  دی کش دراز تخت یرو

 دارن؟  کردن ی باز  قصد ارباب_

  و بست تخت  به محکم رو  انی دا ی پاها و دست ر ی زنج با  سانان

 . رفت رنگ ی مشک بند چشم سمت به  جواب بدون

 . نمی بب خوامی م_

  کنم کاریچ خوامی م بدم حیتوض  که  یکن یم تالش  یدار خودی ب _

 . انی دا

 . دی کش عقب و بست چشماشو

 . می دار یوحش گرگ توله   هی   نجای ا_

 م؟ ی کن رامش د ی با چطور



 . هست یعال یدهنده تی ترب و  بکر  یدهی ا  هی  شهی هم شالق درسته

 . نشست انی دا  یهانهیس لی نپ  ی رو ضربه ن ی اول

  ی ناله  شد باعث دی جد درد و  دی جد شالق بود،حس  دی جد درد نی ا

 . بشه ازاد ها لب  نی ب از

  خونمرده اطرافشون شد،پوست زده هانهیس لی نپ  به که  ضربه ده

 .بودن شده یخون  و سرخ هم خودشون و

  هاشانگشت ن ی ب   رو شون ی کی تمام،   خباثت با  و دی کش بهشون یدست 

 .کرد له

 نشد  شد،باعث زده دهنش  تو که یمحکم ی  لیس و ان ی دا  بلند   داد

 . بشه قطع ا ی  ره ی بگ  اروم  یدرصد ی حت  ادی فر اون

 .رفت عقب و دی کش ها نهی س لی نپ از دست

  بدون و هم سر شد،پشت خورده شکم ی رو یبعد ی ضربه ده

 . یر ی گ نفس

 .شد خورده تش *ال  از باالتر یکم شکمش  ری ز سوم ی ضربه ده

 : گفت ناله   با  انی دا که کنه  شروع رو یبعد  ضربات خواستی م

 ... کمی ... استراحت کمی...کمی _

 بود سخت یبود،کم دی جد شالق نی درد،ا شدت از  زدی م نفس   نفس

 بهش  کردن عادت

 بود؟  شده رحم یب  سانان  چرا

 . دی کش انی دا سرخ   بدن   یرو دست وار نوازش

 منه؟  ی برا  نایا یهمه یدونست ی م_



 .نداره  بهشونو  کردن نگاه حق چکسی ه

 . دی کش یخون  یهالی نپ   به یدست 

 .نداره  نارویا به  زدن دست حق یحت _

  نیا ی ول بود  توانش حد از  ش ی ب  ید،کمی کشیم درد انی دا

  کنار که  بودن یکلمات   نی تر  خوش  و نی تر جمالت،پرمالت

 . کنن خوب حالشو  هم،تونستن
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 . ره ی بگ  اروم ان ی دا  تا دی کش عقب یکم

 . ستادی ا گذشت،کنارش که قهی دق چند

 ؟ یبد ادامه  یتون ی م_

 . گفت ی زی ر ی بله  انی دا

 ارهیب  کم خوادی نم  گرگم خوبه،توله_

  مقاومت نیا از  شتری ب  ی لی خ افتادنتو  التماس   به  من که فی ح

 . زمی عز دارم دوست



  درازش  شکم ی رو گردوند،به برش  و کرد باز  پاهاشو و دست

 . بست پاهاشو  و دست دوباره و کرد

 مونده،نه؟  یباق نخورده دست ی ادی ز نور ی ا_

  شنهیس یقفسه و شکم به ی فنر یهالهی م برخورد  از  که انی دا

 . داد تکون   سر فقط دی کشی م درد

  به  رو شالق هم سر پشت ضربه   ده یقبل اطالع بدون  سانان

 . د ی کوب  هاکتف

 ... بدو..نیبد ندا  ه ی  باب.. ار_

  ینشست،ب   کمرش رو گه ی د یضربه  ده شجمله شدن تموم از قبل

 . هم سر پشت و وقفه

 ... ارباب_

 توله؟  هی چ_

 . خب نیزی نر کرم_

 . برد  باال رو براتوری و  یدرجه و انداخت  باال  ییابرو

 . زمی ری کوچولو،نم  زم؟باشهی نر کرم من که_

  وارد و کرد چرب لوب  با   رو اشاره و  انگشت،وسط دو

 . کرد عدش*مق

 حالته،نه؟  به  خوش ی ادی ز کنم فکر_

 . رونی ب بده  براتوروی و

 . فرستاد پس رو براتوری و  زور و  اجبار  به و دی کش یآه

 . کن  گوش حرف  یتوله نی افر_



  از و  کرد باز  رو ان ی دا یپاها  و براتور،دستی و  دراوردن از بعد

  و داد رون ی ب   هالهی م ن ی ب   از  رو تش*ال ی تخت،طور ری ز

 .کرد عدش *مق وارد رو  هاشانگشت

 ،چطوره؟ یبش خسته تا  کنم ضات*ار  انقدر خوامی ه؟می چ یدون ی م_

  کرد پروستاتش  به  سانان  ی  متوال ی هازدن ضربه از  یا ناله  انی دا

 . شد ضا *ار  که بود نگذشته  هاضربه  نیا از  قهی دق ک ی  یحت  و

  با   سانان یول شدی م سست  و  حالی ب  کامال ضا * ار از بعد شهی هم

  ادامه رو  هاهاش،ضربهانگشت دراوردن بدون کامل ی  رحم یب 

 .داد

 

  به  هاشانگشت با  ارضا قصد به  سانان  که بود بار   نی پنجم

 . شد هوش ی ب  که دی نکش التماس  زد،بهی م ضربه   پروستاتش

 . شد ضا *ار اخر بار  ی برا هاچشم شدن بسته  از قبل
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 ... خواستی م یک شد مشخص_

  ی ری گ ی پ  بعدا خودم من رفت شد تموم که  شو،حاال الی خی ب .. بابا _

 . کنمی م



  باهاش  ی ادی ز کرد،فاصله نگاه پسرش  به  یکم نی آرم

 .کال بود سال نوزده نداشت،هجده

 شدم؟ ر ی پ   یکن ی م فکر کنمی م حس چرا_

 . داد تکون سر  و دی خند بهت  با

 گرفته؟  تی بابا؟شوخ یگی م یچ_

 .نشست تخت ی رو و انداخت باال  یاشونه

 . یزی چ  نی همچ ای  شدم ری پ یکن ی م فکر کنم ی م آره،حس_

 ه؟ ی چ حرفها ن ی م،ای بر  پاشو  بابا _

  شنهادی پ بهش  رو ولرم  آب فقط ونگی م و  بود گرفته یکم صداش

 . بود داده

 . ستی ن  خودش یجا  سر یچی ه کنمی م حس  رفتنش بعد_

  یبرا  تامل یمدت  و کرده فوت پدربزرگش  که شدی م یچندروز

  مراسم در ونگی  بودن   یبرا  گه ی د تامل ی مدت  و شعمه اومدن

  بودش فراخونده ت ی عصبان   با مادربزرگش  امروز و یخاکسپار

 . بشه بزرگ،دفن ی  امکی س فردا که

 ه؟ ی عصبان یلی خ_

 . مونهی نم  نی زم ی رو که مرده گهی م ...شتر ی ب کمی _

  رو چند گذشت کنه،بعد کمکش تا گرفتونگی  کمر به دستشو

 . داشت ضعف هم هنوز

 که؟  دی نفهم چکسی ه_

 . دادتکون یسر



  جونت عمه چشم یجلو  یدی رس  ا،تای آر  برسه دادت به خدا_

 . نباش 

 چرا؟_

 .یفهمی م  خونه می ری م_

  سرشون پشت ی گری د رنگ  دی سف ن ی شدن،ماش نی ماش سوار

 . بود اومدنش درحال

 بابا؟  یگرفت  محافظ_

 . واقعا نبود الزم

 ؟ یشد زنده و  یمرد که نبود الزم_
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  دونستی م چون برداره قدم محکم کرد یشدن،سع که خونه وارد

 . باشه داشته برخورد قراره  سالن اون  تو  یی آدما چه با

 . دوست ظاهر  به دشمنان  

  پارکت ی رو ییها کفش  ی پاشنه  برخورد ی صدا با همه

 . شدن مواجه ونگی  با   و ها،برگشتن

 .سالم_

  ن ی ا  از یمختلف یهاحس  و  زی آم  نی تحس  یها نگاه و  ها پچپچ

 . افتاد همه دل به ورود



 ر ی بخ  روزتون_

 م ی داد دست  از  رو بزرگ  یامکی س می بگ  که سخته

 باشه  خوب ها،جاش ن ی بهتر  و  خدا شیپ  دوارمی ام

 . هست یسپار خاک مراسم فردا

 . کنه  استراحت تا  رفت باال  ها  پله  از ن ی آرم کمک با  و

 کجاست؟ وی آر_

 .دادینم یجواب  و بود  کرده سکوت نی آرم

 . دمشی کجاست؟ند و ی بابا،آر_

 بابا؟ _

 .دی نرس  گوشش به  نی آرم  از ی جواب  هم باز

  تخت  یرو و شد اتاق   وارد ن ی آرم همراه ش یذات  آرامش با

 .نشست

 ؟ یدی نم جوابمو_

 . کرد پرتونگی سمت به  یرنگ دی سف ی حوله نی آرم

 . ری بگ   دوش برو_

 نه؟  رفته،مگه  وی آر_

 . داد تکون   سرشو نی آرم

 ران؟ ی ا رفت_

 .زنهی م حرف باهات مراسم بعد گفت_

 : زد داد وار کی ستری ه



 . بره  نی بزار  نی تونست بره؟چطور نی گذاشت  شما_

 شده ی عصبان  شدت به  ونگی   یول کنه  آرومش کرد یسع نی آرم

 . بود

 بابا؟  بره یگذاشت  چطور_

 ! حتما ینگفت  ی چی ه و بشکنه   دلشو تونست مادرش

  وی آر  که یگذاشت  الالش به  یل یل انقدر  خواهرته،اخه تک اخه

 . کرد داغون رو

 . داد نشون درو

 . باشم  اروم خوامی م رون ی ب برو_

 . بست سرش  پشت درو و رفت رونی ب اتاق  از سکوت  در نی آرم

 . نکرد  افتی در یجواب  یول زد زنگ و ی آر به  اضطرار  باونگی 

 کنم؟ کار ی چ من  پَرت تو زده مادرت_

 . شد س ی سرو وارد و فرستاد رو  امی پ 

  که دونستی نداشت،م  رو توانش  یول کنه  لکسی ر یکم خواستی م

  در حمام از و گرفت یسر سر دوش پس   برهی م خوابش  حتما

 .اومد

 . بود  دهی نکش طول هم قه ی دق ده ید،حت ی خند ساعت دن ی د با

 . یسرعت  عجب_
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  بود امک ی پ  که یگوش رو یامی پ کرد،اعالن  نگاه  رو شی گوش

 . بشه  برنامه  وارد و  کنه باز رو یگوش قفل سرعت به  شد باعث

 . ای ب   بودم مهم برات هنوزم اگه مراسم خودمم،بعد یخونه تو من_

 

 . انی اطراف تمام  از و  خودش بود،از  یعصبان 

 

 . تخص ی آرا ی بر یبگ  من به  نکه ی ا  بدون  ینداشت   حق تو_

 

 .کرد قفل رو  اتاق در و  دی پوش  یراحت  لباس 

  دراز  تخت یرو  و زد هاشچشم یرو  رنگشو یمشک بند چشم

 .دی کش

 

  الزم سالن  در افراد با  مواجه  یبرا قوا دی تجد و خواب یکم

 .... بود

 

 

 . بود  ستادهی ا  انی اطراف ن ی ب   در رنگ یمشک شلوار و  کت با



 . کن استراحت  کمی  پسرم_

 . زد ش عمه به  یلبخند

 . ستمی ن خسته  جان،من عمه ممنون_

 .رفت پسره  اون که خوشحالم یلی خ_

 : گفت دوباره شعمه که برگشت  ونگی م سمت به  و نکرد یتوجه

 . سهرزه یپسره اون  از  باالتر   یلی خ تو  ارزش_

 

 . برگشت شعمه سمت به و فشرد محکم چشماشو

 یکس و گرفتم مموی تصم من یول خوامی م معذرت جانعمه_

 . بده ر یی تغ  رو نظر  ن ی ا  تونهی نم

 . بزنم حرف همکارم با  ن ی بد  اجازه اگه شمی م ممنون

  ازش  تی عصبان  با  روبروش زن  شد باعث شجمله ته  پوزخند

 . بشه دور

 

 ی داد جواب گستاخانه یلی خ_

 . کنه  ن ی توه  که هرچند یبزار  احترام  دی با

 

  اطی احت از  دهی پوش که ی لحن  با و برگشتونگی م سمت به

 :داد بود،جواب

 ... دی نبا   که کرد نی توهیکس به  اون_
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 . رفت سمتشون به  دی دی م روونگی   و ونگ ی م  دور از که ی ونگی 

   ن؟ی کرد ن،دقتی دی م رو  ما به  کم یادی ز  ونی اقا_

 . دادتکون ی سر و دی خند ونگ ی 

 . یشد دای پ   کم ست،توی ن نطور ی ا_

 دا؟ ی پ کم شمی باشم،م داشته کار  و مطبم برم اگه  من یعن ی _

 .گرفت رو یونگی  دست و  زد یلبخند ونگی م

  ازتون مدت نیا تمام در نکردم وقت ست،منی ن نطوری ا که قطعا_

 ن؟ ی شد لی التحص  فارغ دانشگاه از  یارشته چه در شما بپرسم

 .کرد نگاه ونگی م به  تمسخر با  ی ونگی 

  یادی ز  سوالو ه ی  ا،درکلی ران ی ا قول به  یزن ی م زهی پاستور  یلی خ_

 یچرخوند

  یچ دانشگاه تو  ا ی   اونجا ی رفت  که ه ی مطب  چه یبپرس ی تونست ی م

 !یخوند

  و گذاشت دهنش یجلو دستشو ع ی سر پس  نخنده کرد یسعونگی 

 . شد دور ازشون



 .زد یخجول لبخند و  کرد ول رو یونگی  دستونگی م

 . د ی هست  حساس اتی ادب  یرو کردم فکر خوامی م معذرت_

 .انداختونگی م یشونه دور دست ی ونگی 

  خراب گشتم شتر ی ب یران یا  با دای ؟جدیبودن  حساس چه بابا  نه_

 . شونی ل ی تماث  اون  با  اتموی ادب  کردن

 . نشستن  ساختمون  کنار مکت ی ن   یرو  و شدن اط ی ح وارد باهم

 خبرا؟  چه گهی د خب_

 خورد ی تکون   یکی نزد  ن ی ا از بود دهی کش خجالت یکم که ونگی م

 . دی کش کنار یکم و

 . ستی ن یخبر_

 : کرد تکرار تمسخر با  ی ونگی 

 .. ستی ن   یخبر آهان_

 باشه؟  یخبر  چه نی خوای م_

  ی رو ونگی م که افتاد یاتفاق   هی ثان  کی   در و برگشت ی ونگی 

  بود، زده مهی خ  روش که یونگی   به  ترس با و دهی کش دراز  کمتی ن 

 . کردیم نگاه

 ؟ یکن ..یکارم..کی چ..چ_

  ونگی م سرخ یلبها به  رو  شاشاره انگشت و  زد یپوزخند

 .دی کش

 دارن؟  رو  نوتال یمزه  هم ،لبهاتیدی م نوتال یبو خودت_

 . نشوند سرما از سرخ ی لبها  ی رو یاروم یبوسه و شد خم



 . نشست مکتی ن ی رو و دی کش عقب

 . دی کش خودش ی لبها ی رو انگشت و بست چشماشو

 . دارن تو یلبها که نداره  تویفیک نی ا  نوتال..عومم_

 . رفت ساختمون سمت به  و شد بلند سرعت  با  ونگی م

 . کوچولو خرگوش توعه   یپ   نگاهم یبر هرجا_
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 . زد  در به  تقه چند

 . تو  ا ی ب _

  ش ی گوش با  وررفتن درحال و  بود  نشسته  مبل یرو شد،بهار وارد

 . بود

 . شد بلند ن ی می ج دن ی د با

 . ببند  درو تو  ای سالم،ب _

 . بود شده تر  اروم نسبتا   بهار  روز چند ن ی ا  یتو

 .. یم دارم من  بگم خواستمی م_

 . ذهنت ی برا دار  نگه   یبر  یخوای م که هرجا خودی ب _

 . کرد نگاهش تعجب  با نی می ج

 ؟یچ_



 ... یعن ی _

 . انداخت نییپا  سرشو و اومد جلو

 ...  و  ها نی توه  تمام بابت نی می ج خوامی م معذرت_

 . اورد باال سرشو

 . بود  می فکر ی ب  از که ییحرفها و_

 . هی چ  شنقشه  باز دونستی نم  که یدخترک یبرا  زد لبخند

 بهار؟   هی چ تنقشه_

 . دی خند بهار

 ران ی ا گردمی برم مراسم از  ندارم،بعد ی قصد نباری ا_

  خوامی م و  دونمی م کردم یبد حقت در و  ببخش منو کنمی م خواهش

 .برگردم  تر راحت تا یببخش منو

 . شد کشی نزد قدم کی نی می ج

 کنم؟  بغلت یدی م اجازه_

 . زد ت ی رضا ینشانه به  یلبخند بهار

  ق ی عم ی هاد،نفسی کش اغوش  در  رو بهار  الغر   جسم محکم نی می ج

 دی کشی م

 . بهار  یها نبودن  تمام اندازه  کنه رهی ذخ خواستی م

 . یایب   دارمی د به  کباری  وقت ،هرچندینکن  فراموشم دوارمی ام_

 . دادتکون سر و  دی خند بهار

 کرد؟ فراموش رو خنگ دکتر  یاقا شهی م ام،مگهی م_



 . کرد نگاه  بهار  براق  یهاچشم به  و دی کش عقب

  قرار بود  گرفته خونه  هی  برات  برات،پدربزرگ  بگم  نمی ا  تازه_

  دوارم ی اونجا،ام برمتی م خودم من ..نشد  یول بده  نشونش  بهت بود

 . منه  یقهی سل  اخه ادی ب  خوشت

  شهی م مگه  وگرنه شده ساخته ا ی دن  تو  که هی ز ی چ نی بهتر  حتما_

 کنه؟  فی تعر  نهمهی ا  یزی چ  هی  از  ر ی سختگ بهار  

  او و  کردی م عالقه  ابراز کامال نی می شد،ج سرخ هاش گونه یآن  در

 . زدی م چپ یعل یکوچه به  شتری ب رو خودش
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 مش؟ ی نی بب  م ی بر  االن یخوای م_

 .بود کرده عوض راحت یلی خ رو بحث

 . گفت ی اباشه و  زد یلبخند نی می ج

 . گذاشت شیشون ی پ یرو  دستشو  و ستادی ا کمد یجلو بهار

 بپوشم؟  یچ من حاال_

 . انداخت بهار کمد به  ینگاه نی می ج

  که یندار  یچی ه بازم  تو و  کاوره تو  لباس  اونهمه یدونست ی م_

 ؟ یبپوش

 . دی کش عقب  و گفت یشی ا  بهار



 . بپوشم  بده لباس  ایب  خودت بفرما_

  ستادهی ا راستش  سمت که یبهار دست و  ستادی ا  کمد یجلو نی می ج

 .گرفت رو  بود شده کمر به دست و

 .. قشنگه ی اسرمه یپالتو  نی ا_

 . هی ست،بارونی ن   پالتو ست،بعدشمی ن قشنگ ری خ_

 . برداشت یروشن  یل  شلوار همراه رو یمخمل دی سف یهود

 . قشنگن  نا ی ا_

 . د ی گز لب بهار

 .. اخه  روشنه یلیخ نایشه،ای نم_

 : گفت و  حرفش وسط دی پر

 .بفهمه یکس ستی ن م،قراری بر  بالکن   از قراره ما_

 .برداشت  شوی هود و گفت ی آهان  بهار

 .بپوشم  لباس رون ی ب ببر فتو ی تشر خب_

 : گفت رفته  باال ی ابرو با  و داد ه ی تک وار ی د به  نی می ج

 . کنم نگاهت ستی ن قرار که من_

 بزنم؟   غی ج ای   یگردی برم  نی می ج_

 ؟ یکن  کاری چ ی خوای ه،می صوت  ق ی عا وارای د_

 .گرفت حرصش  ن ی می ج ی  لجباز از

 . نشو  شعوری کشمتا،ب ی م_

 . گفت یاباشه و دی خند



 .حداقل ببند چشاتو_

 .گذاشت چشماش یجلو هم دستاشو یحت  و بست چشماشو

  نیمی ج که یایهود و دراورد شوی مشک ی  هود یآسودگ با  بهار

 . دی پوش  رو بود داده

  ر ی ز لباس  یبود،حوصله  دهی پوش تنه می ن   کی   فقط شیهود ری ز

  که ی وقت  که؛چرا بود نیا  شدهی عق نداشت،درکل رو  دنی پوش

 کنه؟  خفه ری ز  لباس با  خودشو داره یکی کوچ ی لی خ یهانهی س

  ی  شلوار جوراب همون یرو  از و  دی پوش رو یهود

 . دی پوش رو  ش،شلواری مشک

  با  که کنه باز چشماشو تونهیم بگه  نیمی ج به  تا  کرد بلند سرشو

 . دی کش یحرص  پر  غی ج روبروش ی صحنه دنی د

  ون ی م از  یول بود  گذاشته چشماش یرو  دستاشو نکهی ا  با نی می ج

  دستاشو  غشی ج با  که کردی م  نگاه  بهار  به  داشت وسط انگشت دو

 .برداشت

 شد؟  ؟تمومیکشی م غی ج چرا_
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 .ادهی ز  ن،روتیمی ج ییایح یب  یلی خ_



 . گفت یاباشه و دی خند

 شه؟ ی نم ؟سردتیپوشینم پالتو _

 . گفت ی انه  و داد تکون   یسر بهار

 

 . ستادنی ا  اپارتمان  کی  یجلو

 س؟ طبقه کدوم بنظرت_

 . انداخت باال  یاشونه

 .ستی ن  مهم_

 . شدن ساختمون وارد و گرفت نوی می ج دست

 . یاحساس یب   براتوعه،چه هاوس پنت   یبگ یخوای م کردم فکر_

 . شدن آسانسور سوار بهار  با و دی خند

 طبقه؟  کدوم_

 .ستهی وا  خودش اسانسور دی با دونمی نم_

 .کرد نگاه   بهار به  پوکر

 . بهار ی امزه یب  یلی خ_

 . گفت یاباشه و دی خند

 . ستادی ا  اخر طبقه ی تو اسانسور

 . جناب بفرما_

 .رفت  رونی ب اسانسور  از  نیمی ج از قبل و



  حسگر ی جلو رو یکارت  و ستادی ا ی رنگ یاقهوه در یجلو

 . گرفت

  شمی ک ی  س خونه تو  ش گهی د یدوتا  ورودته،چهارتاست  کارت نی ا_

 . ونگی  دست

 . شدن خونه وارد و داد تکون  یسر

 . کرد تشکر  بهار  از  و زد یبود،لبخند   دلباز و بزرگ  العاده فوق

  یبرا  یگذاشت  که هی وقت  و ها ی خوب  تمام   خونه،جواب   نی ا_

 . پدربزرگم

 . نشست مبل یرو

 .یببخش منو دوارمی ن،امی می ج ازت خوامی م معذرت_

 برام؟  یکن ی م درست ی دختر،چا الی خی ب _

 .هاساخته بهت ایران ی ا  با یزندگ قشنگ_

 هم بهار  که کرد پرت  بهار سمت به  رو رنگ  د ی سف کوسن نی می ج

 . شد اشپزخونه وارد و داد یجاخال

.  نجا ی ا میدار  یخب،چا خورهی برم بهت چرا_

 ارم؟ ی ب  رکاکائو،کدومشوی رقهوه،شی نو،شی قهوه،نسکافه،کاپوچ

 .. نوی کاپوچ_

 م ی ندار_

 رکاکائوی ش_

 م ی ندار_

 قهوه _



 م ی ندار_

 . کرد نگاهش یسوال ی افهی ق با نی می ج

  همشو یکن ی م فکر یگرفت   یجد چرا تو  زدم تعارف  من حاال_

 . نیمی ج دهنتو کن م؟جمعی دار

  رورنگ یمشک کوسن نباریا و  بست ی تند  به رو  شده باز دهان

 . افتاد ن ی زم ی رو اشپزخونه ی جلو که کرد پرت  بهار سمت به

 : گفت و  دراورد یزبون  بهار

 ارم؟ ی ب یسوختگ ؟پمادیسوخت _
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  با خورد سوپ یکم و شد داری ب   قبل شب شد،آسو داری ب زود صبح 

 . دی خواب نه ی شوم کنار  و قرص چندتا

 . بزاره  تنهاش   خواستی د،نمی خواب کنارش هم الی دان 

 . شد بلند جاش از  و کرد نوازش یکم رو آسو یموها

  آماده رو  صبحانه دی با  و  بودن  خواب هنوز مادرش و  آتاناز

 . کردی م

 سالم ...سالم...سالم_



  یقی عم  کنه،نفسی م سالم که  ی اآلوچه دن ی د با  و برگشت عقب  به

 .دی کش

 یصبح سر که  ییتو  نمی ا  می نداشت آرامش  که زی جو دست از_

 . نمیبب  ا ی آدمو،ب   یکن یم زابراه

 . نه ی بش  دستش یرو  تا  گرفت آلوچه سمت به دستشو

 ما؟  شی پ یاومد  یکرد ول ؟صاحبتویچطور_

 .نشست  الی دان سر ی رو و دی پر  آلوچه

 نداده؟  ادتی ادب صاحبت یعن ی _

 .واقعا دهی بع آتاناز  از

 . الیدان  بگو  بد بچم  از مثال،همش نجامیا من_

 . نشست آتاناز دست یرو  آلوچه و  زد یبشگون 

  پرتقال  اب و  رکاکائوی ش و  نوتال   فقط یناراحت  ی نشانه  به من_

 .خورمی م

 . دی باالپر   الی دان  یابروها

 ؟ یخوردی م یچ ینبود  ناراحت اگه_

 . نشست یصندل یرو

 ...یپرتقال،چا اب  رکاکائو،ی ر،شی ش_

 : دی پرس  رفته  باال یابروها  با  الی دان حرفش، یادامه از قبل

 ؟ یشی نم اسهال شما انا ی اح_

 . کرد یاخم آتاناز



 چطور؟  واقعا صبح  سر اونم یدن ی نوش  نهمهی ا  گمیکه،م نکن اخم_

 بدم؟  ادامه یزاری م_

  صبحانه یاماده  مشغول  که  یدرحال و داد تکون   یسر الی دان 

 . بود هم آتاناز   به بود،حواسش

  هم وقتها یبعض  البته  ر،عسلی ،مربا،پنین ی زم بادوم ینوتال،کره_

 .بخورم عسل  یچا شمی م مجبور که م ی ندار یچا

 :کرد زمزمه د ی چی م رو  زی م که یدرحال و برگشت

 . یالغر چطور خوردن نهمهی ا  با دونمی نم_

  یزمزمه دنی شن با  و شد اشپزخونه وارد لحظه همون ماهچهره

 . دی ال،خندی دان 

 شه ی م تر  الغر بخوره  یهرچ باباشه بچمو،مثل نزن چشم_

 . هی تغذ دکتر  هی   شی پ ببرمش   دی با

 ه؟ ی تغذ دکتر چرا من مادر_

 : داد ادامه  و  داد شی نی ب و  یشون ی پ به  ین ی چ

  بلعه،ببرشی م درسته مرغو  ر ی ش تا  زادی ادم  جون از  که شونی ا_

 . دی روئی ت دکتر ه ی  ش ی پ 

 ؟ یدی روئی ت س،چهبچه اخه_

  داری ب   رو آسو  تا  رفت رونی ب  ازاشپزخونه و انداخت باال  یاشونه

 . کنه

  شتر ی ب   فرد جهی درنت  و شهی م   فشار وافت ضعف باعث یگشنگ 

 . خوابهی م
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  کنار رو بودن  افتاده  شی شون یپ ی رو که ییموها و نشست  کنارش

 .زد

 

 ؟یخواب یم چقدر زمی شو،عز  داری من؟ب افق_

 . داد قوس کشو بدنشو  گربه هی مثل سپس  و خورد تکون  یکم آسو

 

 م؟ ی ست ی ن   تنها  که رفته ادتی  کوچولو_

 . نشست خواب رخت یرو و شد بلند و کرد جمع خودشو زود

 .دی مال هاشوچشم و کرد مشت دستاشو ی ابامزه یلیخ حالت به

 

 خواست؟یم خواب شتری ب  دلش  کوچولو یشی پ _

 . افتاد هاچشم  جون به  تر  محکم و  زد یزی ر  نق

 

 : زد لب و گذاشت آسو یهادست یرو دستشو



  دادن حرص بخاطر  ی بزن  صدمه خودت به  اگه که نرفته  ادتی _

 افته؟  یم یاتفاق من،چه

 

  بود نشده  دهی کش عقب هنوز  که یدست  و  اورد نییپا  دستاشو آسو

 .گرفت هاشدست نیب  رو

 

  یوی بشنوه،م بتونه  الی دان   فقط که ی آروم،طور ی لی خ یصدا  با

 . زد زل الیدان  خشن   یهاچشم به  مظلوم و  گفت یزی ر

  ن ی ب   از اخمشو و کرد خامش ،زودیرنگ نگاه    اون به  هی ثان چند

 . برد

 

  ی گونه یرو  یاال،بوسهی دان صورت  از اخم دن  ی کش پر با  آسو

 .شد بلند  خواب رخت یرو  از و  کاشت اونرش

 

 . زمی عز یکن،مرس مرتب رو خواب رخت  _

 . کرد جمع  هارو خواب رخت و زد یکج لبخند

 

 بود؟   یزندگ مرد نهمهی ا هم خونه  تو  الی جون،دان مامان گمی م_

 توان،چطور؟ حد در کردی م نبود،کمک بد_

 . برد  خوابارو  رخت االن آخه_

 



  سدنا ه  ی شب  روزی د از  شتری ب  کرد،هرروز نوازش رو  آتاناز یموها

 .شدی م

 

 . افتاده سدنا  اد  ی  که دی فهم شدی م مادربزرگش  ن  ی غمگ  نگاه   از

 

 نجا؟ یا بمونم  امروز  من شهی جون،م مامان_

 . دهی نم اجازه رو ن ی ا  از  شتری ب زم،پدرتی عز  نه_

 . ن ی ر ی بگ اجازه شما خب_

 

  هم شد،زبونش ی م  تر  بزرگ رفت،هرچقدر آتاناز  به یاغره چشم

 . شدی م بلندتر 

  ی خوب  ری تاث  انی دا کنمی م ،احساسیشد دراز  زبون واقعا آتاناز_

 . نذاشته روت

 

 :کرد زمزمه رلب ی ز و  دی برچ لب

  چه...که اد ی نم ن ی زم به  بشه،آسمون ش یی دا  مثل کمی  آدم حاال_

 آخه؟   داره یرادی ا
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 .تشده دراز زبون دربرابر بگم یچ دونمی نم_

 . دی کش دراز مبل ی رو و رفت رون ی ب   اشپزخونه از  یناراحت   با

 افسرده ن ی گذاشت  ن ی قوان  اخه؟انقدر یدار کارش ی چ مامان_

  بخاطر  حاال رنی م باال راست وار ی د از  آتاناز سن هم یشده،بچها

 . دراز  زبون یگ ی م عموش  ش ی پ   بمونه  خوادی م نکه ی ا

  یول بود  فشار تحت اندازه از  شی ب گفت،آتاناز یم راست الی دان 

 ... سانان

  یه کرده باز چشم یوقت  از باش   تبچه نکن،فکر  فکر سانان به_

 داده انجام و چشم گفته  جونش  یدد به

 . عقده شهی گه،م ی د دوروز ازش شده منع  که ییکارا  و ن ی قوان  نی ا

 . بزن صدا  رو آسو ال،برویدان  بسه_

  کمرش دور ییبره،دستا  آسو دنبال به  تا  برگرده نکه یا از قبل

 . شدن حلقه

 ن؟ ی ر،خوبی بخ  صبحتون سالم_

 .زد یلبخند ماهچهره

 . نی بخور  صبحانه   نی نیبش  نی ا ی ب ری بخ پسرم،روزت سالم_

 : گفت رفته  باال  یابرو با آسو  به رو

 . توعه  ی برا  زی م ی رو اتی محتو ،نصفینخورد غذا هم شبی د_



  تا کرد اشاره  و دی کش عقب  هارو یصندل از  یکی   و دی خند آسو

 . نهیبش اون  ی رو الی دان 

  روبروشون و زد ی دل ته از  لبخند صحنه  نی ا  دنی د با ماهچهره

 .نشست

 اد؟ ی نم  آتاناز_

  باعث آخش  یصدا  که دی کوب  آسو  یپا  به  یلگد  زی م ر ی ز از  الی دان 

 . کنه نگاهش  یسوال ماهچهره شد

 شه؟ی نم  گشنش اخه گم ی م..آهان ...عا_

  با  و گرفت آسو دهان یجلو  ییگردو و  ری پن  و نون  ی لقمه الی دان 

 : دی غر   دندوناش نیب   از یپرحرص  لبخند

 . ستی ن   مربوط چکس ی ه ،بهیکس  بودن ر ی س ا ی  و  یگشنگ زمی عز_

 شونیخانوادگ کی کوچ بحث  متوجه   آسو خواستی نم دلش درواقع

  آتاناز  ی برا  زد،دلشی م حرف سانان با  وقت اسرع در د ی بشه،با

  رفتار  بالغ  یآدما مثل یسالگ هفت،هشت سن تو که سوختی م

 . کنهی م

  هر از آسو و ماهچهره و زدینم  حرف که بود  الی دان فقط زی م سر

 . داشتن  گفتن یبرا حرف یدر

  ری دلگ  یعصرا یبرا  یخوب  یهی پا  هردوتاتون  ماشالل_

  یفالن  یمورنگ که ازهی ن  واقعا خدا تورو  نی کن  د،جمعی اجمعه 

 بود؟  یچ خیتار فالن

 .رفت الیدان  به  یا غره چشم بندش پشت  و دی خند آسو



  روز ه؟دهی چ خ ی تار  فالن باال ببر  ر،دقتتو ی نگ  سخت شما زمی عز_

 ! گهی د  بود ش ی پ 
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 . شد نی ماش راننده،سوار به  چمدونش لی تحو  با

 

 .بهت فرستادم شبی د که یادرس به  برو_

 .کرد حرکت و گفت یچشم راننده

 

  بود؛اونقدر  ییهوی  یادی گرفت،ز اومدن  به م ی تصم که شبی د

 . ی ونگی   جز ادی م  داره دی نفهم یکس که ییهوی 

 

  اون  یول رفتی م  زودتر دی با  و ره ی د داشت دهی عق  یونگی  که البته 

 ! کرده آماده وی آر  یبرا ی اتحفه چه ونگ ی   نداشت خبر که

  که دونستی برداشت،م  رو چمدونش خودش و شد ادهیپ   نی ماش از

  وفادار  اونقدر داشت یوفادار یکارمندها سرکار،باالخره رفته

  خبر  بهش لحظه بود،هر گذاشته ران ی توا   پا  وی آر  یوقت  از که

 . رو روزانه  یکارهادادنی م



 .کرد باز  درو و  دراورد بشی ج از  رو دی کل

 

  ننشستن  کجای و دنی دو نهمهی ا  بعداز استراحت یکم و بود خسته

 . زدی م  وی آر  به  یسر دی با   یول بود الزمش

 

  خونه داخل به  کردن نگاه بدون و گذاشت در کنار  رو چمدونش

 . بست درو

 . شد نی ماش سوار  و برگشت دوباره

 

 آقا؟ کنم حرکت_

 . بست چشم و گفت یاآره

 

  تو  که یساعت کی   اون  تو تونست و  بود اندازه  از  شیب   کی تراف

  دار ی د یبرا و  بزنه ی امهی ن  نصفه  بودن،چرت کرده ر ی گ کی تراف

 . نباشه  خسته کوچولوش آرا

 

  جلوش قا ی دق سانان نی شد،ماش ادهی پ نیماش از ونگ ی  که همزمان

 .کرد ترمز

 

  ن ی ا دلتنگ   یبشه،کم ادهی پ   سانان تا شد منتظر و  زد یلبخند

 .بود دی جد دوست  



 

 ورا؟  نی ا  ،ازیل جناب سالم_

  الی دان از  دی نبود؟با  حقش پسر ن ی ا  از بودن  دلخور یزد،کم هی کنا

  نیا برگردن یحق د؟باالخرهی شنی م رو  پدربزرگشون فوت   خبر  

 .داشت خانواده

 .فشرد و گرفت رو بود جلوش که یدست 

  جواهر و طال  یگالر شما چون نی دونی م الماسم،اخه دنبال اومدم_

  و طال جذب   ادی م  قهی دق به دم که دارم طون ی ش الماس  ه ی  و  نی دار

 . ببرمش  و  امی ب مجبورم شه،منمی م  جواهراتتون

 

  کل ویآر و  انیدا یسروصدا هم شدن،باز  یگالر  وارد هم با

 . بود  برداشته  رو یگالر
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  و،اونی آر  نمی چی م  یدار پر  و کرک یهرچ ی بزن   اون به دست_

 . کردم کاملش من  یول بود  تو طرح

 . شد بلند یاقهقهه یصدا

  ی برا درکل یول یکرد کاملش یدی کش زحمت زم،توی عز  نه_

 . س ی رئ  شیپ  برم  دی با  کنار  منه،بکش 



  نگاهش لبخند با که سانان  و ونگی  دن ی د با  و کرد باز   درو وی آر

 . زد کردن،خشکشی م

 !سالم_

 .اومد خودش به  ونگ ی   یصدا  دنی شن با

 س ..سل...س_

  کنار  سانان  و ونگ ی  دنید با  و  شد وی آر  کی نزد  بهت  با  انی دا

 : گفت و کرد یهم،اخم

  اصال  من ی خندن؟وای م دارن  چرا نای ا  الی سرم،واو تو  خاک_

 . رهی م آبروم! مارستانی ت   ببرمشون ندارم دوست

 . کرد نگاهش فقط تعجب  با  سانان

 : گفتونگی  یول

 . باش  بکن،راحت اعداممون  یخوای م به  به_

 .رفت سانان  سمت به  و  گفت یشی بهار،ا  از  دی تقل به

 بهت؟  بدم  یمصنوع  نفس   یخوای عشقم،اربابم،سرورم،م_

 . انداخت  انی دا  کمر دور دست و شد خارج بهت از

 کوچولو؟ گرگ  کنه ی م  کاری چ  یمصنوع نفس_

  شینما به  رو  دندونش دوتا و یس یهمه که ی ژکوند لبخند با

 :داد گذاشت،جوابشو

 زرنگم؟  چقدر ی دی د ی ،وایبکش نفس   کنهی م کمک_

 . زد یعوق وی آر



 . ییل ی ان،خی دا یزن  هم به حال یلی خ_

 . شد رهی خ سانان  ،بهیقلب  یچشما با  و  نکرد  وی آر  به یتوجه

 . دارم کار باهات  می بر  ا ی گرگم،ب  توله نی آفر_

  دفتر سمت به  و گرفت رو دستش جاش  کرد،به ول رو  انی دا کمر

 . برد خودش

 . م ی ن یبب  نجایا گروی همد هربار ما نوشته ر ی تقد انگار _

 .کرد اخم و گردوند حدقه تو یچشم

 ؟یاومد چرا_

 . اومد جلو قدم کی 

 . ببرم طونموی ش الماس اومدم_

 ... گهی د قدم کی 

 . نجایا  ادی م پرهی م  فقط که گوشهیباز  و طون ی ش یلی خ_

 ... گری د یقدم

  صاحبشون  دنی د با  گه ی د یآراها  که دونه ی من،م یکوچولو آرا_

  از خوشحالن چقدر بفهمه  صاحبشون   تا  کننی م داد و غی ج

 اومدنش؟ 

 ! برو  دونم،حاالی نم  نه_

 . ایگو خوادی م یباز  دلش طون ی ش ی انداخت،آرا  باال  ییابرو

 ... گری د یقدم هم باز

 .بدزدمت مجبورم گه ی د ،حاالیدون ی نم  که شد فی ح_



 یگرفت،ول و ی آر ف  ی نح کمر سمت به  رو هاشدست و  زد یلبخند

  و اومد جلو دوباره سماجت باونگی  متقابال که رفت عقب وی آر

  صورت به  رو در حرکت ک ی  در و ی آر ی ول اورد ن یی پا دستاشو

 .نکرد یتوجه  گفتنش آخ ی صدا به  و  دی کوب  ونگ ی 
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  چیه به  یول کردیم پاک یکاغذ دستمال مشت مشت با رو خون

 . شدی نم کم یز ی خونر عنوان 

  و دادی نم  تی اهم عنوان   چ ی ه به  و ی آر یول رفتیم جی گ سرش

 . بود  تاپشلپ  مشغول

  نه  کمتر ی ول نکنه  تشیاذ نیا  از ش ی ب جهی سرگ تا بست چشماشو

 . شد شتری ب  یول

  از  یکی   به  و دراورد بشیج از  رو یگوش باز  مهی ن یچشما با

 . زدزنگ گاردهای باد

 

  خون از سرخ یهادستمال به تعجب شد،با  وارد یکلی ه یقو مرد

 . کرد نگاه

 افتاده؟  یاتفاق چه قربان_



 . کرد نگاه مشغول ی وی آر  به چشم با  و  زد یلبخند

  کمکش و گرفت رو  دستش و شد کی نزد ونگی  به  اخم با مرد

 . رونی ب   برن ی گالر از  و بشه  بلند تا کرد

 و؟ ی آر_

 اخم  با  که یگاردیباد و  ونگی  به  و کرد سربلند  حوصله یب 

 . شد رهی کرد،خیم نگاهش

 ه؟ ی چ باز_

  حتما بگو بهش  و کن یخداحافظ سانان  من،از طرف  از_

 . کرد خواهم مالقات باهاش  مونمعامله  درمورد

 .کرد اشاره  در به  و  داد تکون ی سر حوصله یب 

 . کنم کاری چ  که  یرسوند گه،اطالعی د برو خب_

  سانان متعجب یصدا  با  که اومد ن یی پا   هاپله از  مرد کمک با

 .گذاشت شین یب   یجلو ی اگهی د دستمال و برگشت

 ؟ یری م کجا_

  که ییهادستمال و ونگ ی  حال  ی ب   ،صورت  یخون  یهالباس دن ی د با

 .شد ک ی نزد بهش   بودن،  دماغش یجلو شده گوله

 پسر؟ شدهی چ_

 . داد ه ی تک  سر پشت مرد رفت،بهیم جی گ سرش

  ییهو ی  بردارمش بود،نشد سخت یادی ز  طونمونی ش الماس_

 . شکسته  کنم دماغم،فکر به خورد

 . کرد نگاه سانان به  سشی رئ بد   حال   دن ی د با مرد



 ... مارستانی ب   مشی ببر   دی با_

  اون از  تر مهم و  افتاده براش اتفاق  ن ی ا من  یگالر  ام،توی م منم_

 . باهاتون  امی ب و بدم  اطالع کن  صبر دوستمه،لطفا

  حرف  محترمانه نهمهیا به  نداشت داد،عادت تکون  یسر مرد

  یول کردیم کار ونگ ی  دست ر ی ز بود یسالکی   نکهی ا  زدن،با

 . اوضاع ن ی ا  به  بود نکرده عادت هم هنوز

  باشه  مسلمان که داشت شک نکهی ا  بود،با مرد ن ی ا ممنون   چقدر

 . بود کرده تموم دربرابرش  رو ی برادر حق یول

  قراره الرج و پولدار  یآدما با  گشتن و شهر یباال کردی م حس

 .نشد  نطور یا ی بکنتش،ول  قبل از  تر  فی کث 

  آداب یمباد و خشم گرفت،کنترل ادی ونگی   از  زای چ یلی خ

 . بود جدول صدر بودن،در
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 پنجره ی جلو رفتی م جی گ شدت به  که یسر و  گرفته گچ ین یب   با

 . کردی م  نگاه  روبرو به  و بود  ستادهی ا

  از ترضی مر ی هوا و ضی مر ی ساختمونا ن ی ا  یکجا به  نی دار_

 قربان؟  نی کنیم نگاه اون

  از  یحت  ساعت  چند ن ی ا ی تو که یبرگشت،مرد مرد سمت به

 . بود نخورده هم تکون جاش



  باز  و کردم بزرگ ی ادی ز براش  دونوی م من کردمی م فکر داشتم_

 ان؟  ی نطوریا هایطوط واقعا ای  گذاشتم

 : گفت و  زد یلبخند مرد

  بندازم ینگاه ها پرنده به  رفتم که یزمان  دارم،البته یطوط منم_

  اون چشمم یجلو مغازه بخرم،صاحب  قسط با  نشویتر  ارزون و

 . رون ی ب انداختش  و  سهی ک تو  انداخت رو چارهی ب یطوط

  اون  از که ییکسا و ومدیم غشی ج ی بود،صدا  ضی مر چارهی ب 

 . دادنی م  ادامه راهشون به  و کردن ی م نگاه فقط  گذشتن،یم یکی نزد

  که رنگ  سبز  یطوط ه ی  با  و  کردم باز رو سهی ک سوخت،رفتم دلم

  بود پوشونده بدنشو کشیکوچ یپرها فقط  بال نه  داشت دم نه

 .شدم مواجه

  ازم خدا نرسم بهش اگه کردمی م کردم،حس بغلش  بچها مثل

  و گرفتم قرض دوستم از یول  نداشتم  پول نکه ی ا  شه،با ی م ناراحت

  شد ادیز ش هی تغذ و چکاپ  ینهی خوب،هز دکتر  هی   شی پ بردمش

  عاشق چقدر که دونستی کرد،م پرداخت همشو دوستم یول

 . واناتمی ح

 رشد کامال شدم و  بالها و شد خوب که سبزک  که،خانم خالصه

 کجا؟  از  یول دادمی م ادی پرواز  بهش  دی کرد،با

 .دمی د بپرسم،شمارو دکترش از بودم  رفته که یروز همون

  عنوان  به  یقو آدم ه ی  چرا که  نیدی کشی م داد ی کی  سر که ییشما

 .ستعرضه یب   و کنه ینم دا ی پ   گاردی باد



  یلی هستم،خ من  بگم بخوام  و جلو امیب   اگه کردم فکر راستش

 .شهی م چرت

 یتاکس با  نداشتم شتری ب   تومن هزار  پنج نکه یاومدم،باا دنبالتون  پس

  گاردی باد ازش و ن ی دی کشی م  داد سرش که رو یکس کردم بی تعق

 . ن ی خواست ی م یقو

 .... و زدم حرف  باهاش

  پنجره کنار  به  دستش دادن هی تک  با  ونگی که زد یقیعم لبخند

 .کرد کامل رو مرد یجمله

  معجزه کردم کردم،فکر دای پ  وی خواستی م که یاون  بهم، زدزنگ_

 شده 

  گفت ی م یه و  زدی م ور که رنگ سبز ی طوط هی   با  تورو  نکهی ا  تا

 .شدم م،روبرو ی بر

 . دادتکون یسر مرد

  به  اگه  کنمی م فکر هاوقت ی بعض  یبودم،ول  یبد آدم دی شا_

 انداخت؟ یم یچشم گوشه بهم خدا ا ی کردم،آی نم  کمک سبزک

  ولم یول کنه  پرواز گرفت ادی   ارم،سبزکی ن   درد سرتونو

 کردم کمکش نکرد،من

 کردم تش ی دم،ترب ی کش زحمت

 بازهم یول بشه دور و  کنه پرواز  لومترهای ک دی نکرد،شا فراموشم

 .کنه غر غر  یخستگ با   و شمی پ  برگرده

   ستن ی نه،ن یول وفان  یب   ای طوط  بگن   ای ل ی خ دی شا آقا

 مهربونن  و سگ،وفادار ه ی  از  بهتر و شتر ی ب دی شا  اونا



  کنن،دوستی نم فراموشت  ی ول بزنن غر  دی بزنن،شا  نوک  دی شا

 . کنن  ی باز باهات خوان ی م و دارن

  یرفتارها کردن سهی مقا بود رفت،مسخره فرو فکر  به ونگ ی 

 .... یول یطوط  کی   با  وی آر

  بر ازش یهرکار پس  بودزرنگ ی ادی ز و ی گفت،آری م راست مرد

 .ادی م

 

#part186 

 

 

 

 .بود اومده مارستان ی ب ان،به ی دا همراه اجبار  به

 . انداخت چپ ی پا یرو  راستشو ی پا  و نشست مبل یرو

  یحوصلگ ی ب  با  و ی آر یول  زدنی م حرف ونگی   با  انی دا و  سانان

 .بود شی گوش مشغول

 

  تو  یکوبوند درو تو  که ارین  خودتم ی رو به  اصال_

 ! صورتشا،اصالا

  بعد و بود،انداخت تخت ی رو که ونگی   به ینگاه یرچشمی ز

 : داد جوابشو و  برگردوند ان ی دا سمت به سرشو

 . شد تر بود،بزرگ  بزرگ  کنه،دماغشم ی فضول ادی ن  خواستی م_



 

 . ونگ ی  دست و،ازی آر دست   از  نه  شد یعصبان   انی دا

 . کنه آدم  تورو تونهینم که  ونگی  سر تو  خاک واقعا_

 . زد یپوزخند  و انداخت باال  یاشونه وی آر

  آدم منو  نکهی ا  به  برسه چه باال  بکشه  شلوارشو تونهی نم  اون_

 .آراشم ی طوط ستمی ن آدم  من کنه،البته

 

  که هرچند واقعا بود ینامرد یادیکرد،ز نگاهش  ضی غ  پر  انی دا

 متقابل احساسات و  بودن  چیی سو هردو

  دماغشو د ی نباونگی  کردن هی تنب ی برا ی حت  وی آر  واقعا یول 

 . کرد ی م داغون

 

 . اوردمی درم پدرتو  بودم ونگی  ی،جایمخم یرو چقدر_

 . انداخت باال  یاشونه

 

 

  با  انی دا که بره خواستیم هم وی ان،آر ی دا و  سانان رفتن موقع

  خارج لبها ن ی ب   از یکوتاه ی ناله شد باعث   که بازوش چلوندن

 . موند اجبار بشه،به

  زدنی م حرف  باهم که یگاردی باد  و ونگ ی   به  و نشست مبل یرو

 . کرد نگاه



 آقا؟  رون ی ب   برم من_

 . رفت رونی ب   اتاق از اجازه با  گفتن  با  گارد ی باد  که گفت یاآره

 !یک یج تو  کی ج گارداتی باد  با دای جد_

 .زد لبخند متقابال  و کرد نگاه و ی آر پوزخند به

  تو  یاندازه به یبود،کس  کوتاه ی جمله چند فقط زمی عز  نه_

 . ستی ن  ی خوب  صحبتهم 

 . کرد روشن رو  یوی کنترل،ت کردن دای پ با  و سربرگردوند

 

 

  ناله با  ونگ ی  که گذشتی م  آلمان  با  بالی وال  یباز  از  یساعت  می ن 

 :کرد التماس 

 . ترکهی م داره کن،سرم کمش_

 . گفت یانه و انداخت باال  یاشونه
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 . ستادی ا  وی آر   یروبرو و شد بلند تخت  یرو از

 . گفتم کن کمش_

 . کرد نگاهش حرص پر



 . شه ی جان ی ه ی جا اونور برو_

 . گمی م کن کم_

 . کرد کم تا سه  رو ولوم قای دق و برداشت  رو کنترل

 ؟ ی بو  بد یبد حرص منو که ش ی گذاشت  هشتاد یرو_

 

 . کرد کم پانزده  تا رو ولوم  و د ی قاپ  و ی آر دست از  رو کنترل

 . نمیبب  بزار حداقل بشنوم  یکنار،نزاشت  بزن  نحستو وجود_

 

 . کرد بلندش و گرفت رو  وی آر دست  اخم با

  از که رون ی ب ی پرستارا  با  رم ی م ینم؟اوکی بب  یزار ی باز؟نم هی چ_

  دماغت که ییتو  تا  شترهیب فش ی نم،کیب یم نازن و خوشگل قضا

  یشد تر  زشت یبود زشت کال کرده ورم  صورتت  و شکسته

 . ییپسردا

 

 . نشست اون  ی جا خودش و کرد بلند رو  وی آر

 واقعا؟  برم_

 ؟ یبر گفتم_

 

  به  شورتشو شلوارو و کرد درازش شکم  به  هاش رون  یرو 

 . داد ن یی پا سرعت



 .  یباش داشته مارستان ی ب   تو  ساده هی تنب هی  چطوره_

 

  پرتاب اونور  و  نوریا به  بره،پاهاشو  در دستش از خواستی م

 . زد ی م نق  و کردی م

 

  دی سف یهاکپل به یمحکم یلیخ کردنش،اسپنک  آروم ی برا ونگ ی 

 .گرفت آروم  وی آر  یآن  در که دی کوب 

 

 صورتم؟   تو  یکوب ی م درو_

 ؟ یکن ی م ی روباز ها یبو  بد  نقش

 . بزنه وی کس اد ی نم دلش  من  ی،آراینبوددلسنگ نهمهی ا  که تو

 

  هاروضربه  زور به  و ی آر یول بود برده  ادی   از رو  هاضربه شمار

 . کردی م ناله  و شمردی م

 . کرد نوازش رو دی سف  یهاد،کپلی رس که  ضربه نیصدم به

 

 . افتاده کپالت یرو ینقش  چه یدی دی م کاش_

 . خوامی نم_
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  انگشت نشی کرد،ب  نوازششون و کاشت هاکپل ی رو یابوسه

  رو هاش ناله  یصدا  و دی مالی م  وی آر  عدمق اطراف  به  رو شاشاره

 .اوردی درم

 .. لطفاا..آه_

 لطفا؟  یکوچولو؟چ آرا یچ_

 . برد باال  یکم باسنشو  و کرد ی اناله

 . زننی نم حرف  ها آرا_

  یول زنن ی م حرف کوچولو،آراها رسوندن  عرضت  به  اشتباه_

 . دی مف و کم یلی خ

 .. آهه ... کن  امارض...کنمی م خواهش_

 

  بود،به  افتاده پاش   یرو که رو وی آر  متوسط   تال و  زد یپوزخند

 . گرفت دست

 خواد؟ ی م شدن ا ارض دلش کوچولو ،آرایآخ_

 . خوادی م دلم که یطور ی ول کنمیم اتارض زمی عز  باشه

 . شد و ی آر وراخس وارد وسط انگشت بود  که ی نحو هر به

،ز  یادی ز_   از بعد  ستی ن   قرار یول سنخورده دست یادی تنگ 

 . بمونه  نخورده دست من  کار انی پا

 



 . بزنه   لبخند شد باعث دستش ری ز  کی کوچ و کوتاه  لرزش

 . هست یدد کوچولو،نترس نترس _

  حداقل دونستی م که محکم  فشرد،انقدر محکم روونگی  ی پا مچ

 . شهی م داده انتقال ونگی  به  داره که یاسترس

 ؟یترسی م_

  وی آر  تا  اومد یم کوتاه ی هی تنب   هر سر د،هرباری پرس  دی ترد  با

  هی تنب  نبخشه،تا بود داده قول خودش به  نبار ی ا  یول نه ی نب عذاب

 . شدی نم  ای گو که نبخشه نکنه 

 

  ترس   نی ا  بود  که ینحو هر به  د ی با  یبودول دهی ترس  کوچولو آرا

 . کرد ی م برطرف رو

  به  رفتن حق من بدون  یریبگ  اد ی  تا  یشی م ه ی تنب   کوچولو نیبب _

 . یندار  ویی جا

 .فشرد هم یرو  پلکهارو و  داد تکون ی سر وی آر

 

 شده سرخ شدن راحت و یازاد  زور از  حاال که شبرجسته تال

  باال  و  بکشه  اون یرو رو  اکشف  انگشت ونگی  شد باعث بود

 . دی رس متورم وراخس به  هم باز  و گذشت ها.ضه. یب  ببره،از 

 

  واکنش زود ها،چه شده انگشت بار  سه دو فقط کوچولو یآخ_

 . دهی م نشون



  دو کباره ی به  نباریا و انداخت وی آر  وراخس  یرو ی ظی غل  تف

 . کرد واردش رو انگشت

 

 . ارریب  درش ...اری ب درش آخ_

 گه؟ ی د یکن ی م یارم؟شوخی بله؟درب_

 ... اری ب...در نه ...ن_

  کم تت ی ترب  یتو  و،واقعای آر می کن کار هم زدنت حرف ی رو دی با_

 .گذاشتم

 

  دو با   انقدر  و نشوند  کپلش  یرو گه ی د دست با یمحکم اسپنک

 .کرد داش ی پ باالخره تا   گشت حساس ینقطه دنبال انگشت
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 . کنار ا،بروی بزن  من به  دست یندار  حق تو_

 . گفت یاباشه و  دی خند نی می ج

 : گفت شدی م تنگ  داشت جان ی ه شدت از  که ییهانفس با  بهار

 ؟یگرفت  خودت به  چرا تو  گفتم ی زی چی  من حاال_



  همراه به  تنه می ن تاپ  زد،بهار مهی خ روش  گه ی د کبار ی نی می ج

 .داشت تن   به یمشک ی ل شلوارک

  دی با   که زدنی م غر  بهش حال همه در همه و  بود الغر  نکهی ا  با

  رو  ن،بهاریمی ج یول ره ی بگ  استخوانهارو اون یرو گوشت یکم

 .داشت دوست بود  که نطوری هم

 . داشت شی زندگ تو که  ی زی چ نیتر بود،خاص  خاص براش

  جناغ دی کشی م که یهرنفس زد،با  زل ن ی می ج براق  یهاچشم به

  که بود  استخوان کهیت اون به  ن ی می ج چشم و اومد یم رون ی ب   نهی س

 .شدی م داش ی پ کردن ی دلبر یدرحال شدت به

 ... یول بود خواهم و هستم و  بودم و  متنفرم ازت نکهی ا  با_

 :گفت یجذاب  لبخند با  و  دی کش یقی عم  نفس

 .دمی م ازدواجت درخواست به  مثبت جواب_

 بود؟  بهار  نی ا شدن،واقعا گرد هاچشم 

 ؟ یکن ی م یشوخ_

 چرا؟  یبابا،شوخ نه_

 ؟ یکن ی م ازدواج باهام_

 ... یول آره_

 .کرد حمله سرخ  ی لبها  به  نی می ش،ججمله ان ی ب از قبل

 . زدی م کیم رو ن یی پا   و باال  لب نوبت به  و  دی بوسی م هم سر پشت

 . شد جدا بهار  از  هی ثان  چند از بعد



  ن ی می ج یهاچشم مثل شی اقهوه یهاچشم ی د،حت ی خندی م بهار  یلبها

 . زدن ی م برق

 اد،خب؟ ی م بدم ازت_

  ید،بوسهی کش باال خودشو و  کرد حلقه ن ی می ج گردن دور دستاشو

 .شد جدا  و زد یلیپاست  یلبها  ی رو یزی ر

 ... یول کنمی م ازدواج باهات_

 ؟ یمون نید فکر به_

 . داد تکون   یسر بهار

  و  مسلمان   که یشخص  ن ی ب  خوند غهی ص شهی م  شما نی د  تو دمی شن _

 . داره رو  یاگهید نی د که یشخص 

 . می دار ساله نه و  نود تی محرم ی غهی ص  اره_

 . بشم  مسلمان خوامی نم من_

  شدت به  و کرد باز نی می ج  گردن دور از  دستاشو و  زد یلبخند

 . افتاد  تخت یرو

 ... پس_

 . شه ی م خونده نمونیب   غهی ص   پس_

 . زد بهار به یچشمک

  نمی بب  خواستمی نکردم؟م مطالعه نارو یا یهمه من  یکن ی م فکر_

 . انهی  یدون ی م

 ... یلی خ_



  یشعوری ب  دمی م  نشونت یول  زمی عز  دونمی شعورم؟می ب ا ی  ادب یب _

 . یچ یعن ی 
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 . کرد نگاه آسو  بود،به گوشت دن ی بر مشغول که یدرحال الی دان 

 شده؟ی چ_

 .... . هتل به  کرده دعوتمون ونگی _

 خب؟_

 . دی خند آسو

 ندارم؟   لباس بگم  اگه داره خنده_

 . نداد بهش  یجواب  و انداخت باال  یی ابرو الی دان 

 . بپوشم دتوی سف  ی  هود خوامی م قضا ندارم،از لباس _

 . یبپوش یمهمون  یبرا یبخوا  که ستی ن   یزی چ من دی سف یهود_

 . فقط می هست،خودمون _

 هست؟  یک  _

 .هفت ساعت امشب_

 . کرد نگاهش  بهت  با

 جانم؟امشب؟_



 .امشب  گهی د آره_

 . زد زنگونگی   به و گرفت رو آسو ی  گوش

  گوشش تو ونگی  گرم یصدا  که بود  نخورده شتری ب   بوق چند

 . دی چی پ 

 بله؟ _

 اخه؟ امشب_

 . دی خند ونگ ی 

 امشب،بده؟ آره_

 . آخه ندارم شوی آمادگ_

 .هفت،خداحافظ ساعت نمتونیب ی م_

 .کرد قطع رو  یگوش یراحت  ن ی هم به و

 ال؟ ی دان االن  می کن کاری چ_

 . دی کش یقی عم  نفس

 . کنم چربش ارمی درب پالگتو  ست،برگردی ن  یاچاره_

  طور به  باسنش   و داد کمرش به  یقوس و برگشت  لبخند با  آسو

 . اومد باال ییبا ی ز

  یهانفس دستور  و آرامش  با  و زد  کپل هردو به  یاسپنک الی دان 

 . دراورد روکشدار،پالگ و  قی عم

  یدی نخواب  که ؟شبیبخواب  ی ندار قصد  طونم،توی ش یشی پ _

  مونه ی نم یچی ه و خورمتی م ی کن ی نم  ،فکریکن ی م ی دلبر یداراالنم

 ازت؟



 تخت  سمت به سالنه  سالنه  و داد باال  باسنشو ناز  با  آسو

 . رفت کشی کوچ

 بخوره  کنه درست ناهار  بخوابه،ارباب  رهی م یشی پ _

  آماده تا کنهی م دار ی ب   منو زودتر یکم ارباب   ست،ی ن   شگشنه یشی پ 

 بشم؟

 . گفت یا باشه و  زد یزی ر  چشمک همراه و جذاب لبخند الی دان 
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 .خوردی م موز و نشسته  مبل ی رو حرص با  وی آر

   کوچولو؟ آرا ی بخور موز یدار دوست یلی خ_

 ! ی لی ونگ،خی  یشرم یب  یلی خ_

 . انداخت باال  یاشونه

  گه ی د ی زای چ ی برا خوردنت، موز نیا با  نباش  تو  حاال بابا  یا_

 . حتما می کنی م فکر

 

  پرت  ونگ ی  سمت به  رو شده خورده نصفه   موز حرص با  وی آر

 .کرد



  برسه  چه یبزن  زر  ینتون  گهید کال که دماغت تو  بزنم  مشت هی _

 .کردن مسخره به

 

  و زد  وی آر  به  یزی ر چشمک بندش پشت  و گفت ی اباشه ونگ ی 

 .شد یوگاز برداشت  رو بود  افتاده پاش   یرو که یموز

 ! دهی م کوچولورو  آرا یمزه اوووم_

 

 .شد خمار ونگی  لذت    از پر  لحن    نی ا  از  وی آر

 

  نداده  بهش رو  شدن اارض ی اجازه ونگی  که  نرفته  ادشی  هنوزم

 . بود شده ک ی تحر جمله به  با  حاال و

 

  وراخس  اون  تو  بره نایاز یکی خوادی م کوچولو؟دلت هی چ_

 کوچولوت؟

  آرا کن  فکر باهاش؟اوه یبش  اارض  که بشه جلو  عجب یانقدر

  اون  پاهاش  ر ی ز و شهیم ا ارض صاحبش دست تو کوچولو

 . وفتهی م

 . زد و ی آر لب    کنار  به  یسی ل  و آورد  جلو صورتشو

  و  ناب ده،چقدری م رو کوچولو آرا خوب   یمزه نجاهمیا عووم_

 .ستخوشمزه 

 



  یشماره یرو کی کوچ  ی عقربه  دنی د با  و  کرد نگاه  ساعتو

 . شد گرد پنج،چشماش

 . کوچولو آرا  م،بدوی بش آماده  و می ر ی بگ دوشمی بر  پاشو_

 

  هم باز و شد ک ی تحر شدت به  وی آر  که گرفتن  دوش از بعد

 . شدن نکرد،آماده یتوجه بهشونگی 

 . ینامرد یلی خ_

 .زد پشت  از ونگ ی   گردن   به  یچنگ و

  د ی با  چرا کنما فکر بکشم  سوهان ناخوناتو  دی با کوچولو آرا_

 ؟ یبزن   چنگ صاحبتو 
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 ... بعد ماه چند

 

 لم؟ ی وک  خانم عروس_

 . بله_



 سمت به  ها،بهار  کادو و انداختن   حلقه و غه ی ص  خوندن  از بعد

 . برگشت نی می ج

 . االن  ی،حت یکن  ازدواج  باهام کردمی نم فکرشم بازم_

 نشه   وی آر زخم   ی رو نمک    تا نخنده کرد یسع نی می ج

 . بود  ازدواج نی ا  ی  صد در صد  مخالف و ی آر که چرا

 زم؟ ی عز  وی آر_

  به  که بود بهار  و  نی می ج لبخند  خ  ی م نداد،نگاهش   رو ونگ ی  جواب

 .زدنی م هم

 . نکنه ازدواج خواهرم با  تا بکشمش  تونستمی م کاش_

 . تو  یکنن،حت ی م ازدواج همه_

 .برگشت  ونگی  سمت به

  آخه ادی نم  خوشم من ستبهی غر ن ی می خب،ج یدار فرق  یلی خ تو_

 ... خواهرم با

 . دی پر  حرفش ن ی ب 

 نه؟  خوشحاله،مگه اون با  بهار  که نهی ا مهم_

 . دی برچ لب

 . نم ی بب  بغلم  ایکوچولو؟ب  آرا هی چ_

 . کرد بغلش  پشت  از و  گردوند برش

 ی خوشحال من با توام_

 . یکن ی م یزندگ  و یخندی م  من با توام



  دو اون  به  زدی م ادی فر رو یراحت که ینگاه  با نبار یا و  زد لبخند

 . کرد نگاه

  ونگ ی   نداشت،اگه آرامش  رنگ  شون ی زندگ که بود  سال نی چند

  اون تو  بود قرار چطور  کردی نم  داشونی پ ؟اگهیچ اومد ینم

 کنن؟  یزندگ یسرد و اهی س سراسر ی  زندگ

 . یکرد بهشت به   لی تبد موی ،زندگیاومد که یمرس_

  و ی آر ی هاگونه و موها یرو  یمحکم یبوسه  و زد ی لبخند ونگ ی 

 .کاشت

 .بخورمت  نطوری هم خوادی م  دلم یکن یم یدلبر یوقت _

 ! کنم ی دلبر تونمی نم  گهید که یبخور اگه_

 خودشو یجلو کرد یو،سعی آر  یبامزه  لحن   دن ی شن  با  ونگ ی 

 .گرفت دندون به رو  و ی آر  گوش   و نتونست  یول ره ی بگ
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  ی لی خ نجانیا  که ییآدما نی جمع،ا ن ی ا  که بگم  تونمیم نو ی ا فقط_

 دنی کش یسخت 

 . برگشتن هم به بازم  و هم از  شدن دور اشون ی بعض 

 . زد لبخند و کرد و ی آر به  ینگاه



 . هم از تنفرشون   خالف بر  دن ی رس هم به هم ا ی بعض _

 . کرد نگاه بهار  و  نی م ی ج به  نباری ا

  موندن یول کردی م دادی ب شونی توزندگ  یبلند و  یپست  هم ا ی بعض _

 . دنی نکش  پس  پا  و مرَدن که  اوردن،الحق دووم و

  رو آسو دست الیدان  و برد سانان  بغل  تو خودشو شتر ی ب   انی دا

 . فشرد محکم

 . کننی نم حساب مارو  گهید و دن ی رس هم به  امی بعض _

 . زدن راه اون به  خودشونو یونگی  و  ونگی م

 . آوره خجالت ن،واقعای بشمار ن ی بخوا  که نداره  ترک واری د درو_

  کنه یم دای پ  شوگمشده مهی ن   یوقت  ست،آدمی ن  آور  خجالت اصال_

 . زاره ی نم وقت گران ید یبرا گهی د

 . کرد پرت ی ونگی سمت به و  برداشت  زی م ی رو از  یب ی س ونگ ی 

 . دی کش غی ج بهار

 شعور؟ ی ب  ی کن ی م خراب  نوی س هفت سفره چرا_

 .شد کج  بهار سمت به  یآروم به سرها

  ونیزی تلو به  نگاهشو  و زد یخجول لبخند  واکششون دن ی د با  بهار

 . داد شمارش ه ی ثان  و

 نی خشمگ سال آخر تا  وگرنه  نینش نی خشمگ یآخرسال_

 . گفتن من ن،از ی مون ی م

 

 . دی خز بغلش   تو و  زد ی کنارش،لبخند ونگ ی   نشستن  با



 !یدد دارم دوست_

 کوچولو؟  آرا شدم یدد االن_

  گوشنواز ی قی موس یصدا با  ناگهان که داد تکون   سر یآروم به

 . کاشت ونگی  ی لبها کنار یکی کوچ یبوسه  وی سال،آر لی تحو

 ! یدد مبارک  دتی ع_

 

 پایان 

 

 ی طوالن اریبس مدت نیا بابت معذرت گهید خب

 اد،باالخرهیب خوش دلم به تا تارونو کنم تموم چطور دونستمینم

          ا ی گو شد تموم

  خوبه همشون دل حال

 خواد؟ یم یچ خدا  از آدم

 به رو جمله نیا خواستمیم شه ی هم)     باشه  خوب بچهاش حال

 (ببرم کار

 

 ب قلم ماوی  


