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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 
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 5 زن نبودم کیکاش  یا

 زن نبودم کیکاش  یا
 یباسمه تعال

 
 اون خوبه صنم؟؟-

 نگاه کردم به سمتی که اشاره میکرد گفتم:
 نه به درد نمیخوره-

 پاهای خوش تراششو کوبوند زمین و گفت:
 اوووووف خسته شدم خب هر چیو نشونت میدم میگی نه

 با بی خیالی گفتم:
 خب خوب نیستن

 افتضاحهتو سلیقت -
 اخمی کردم و گفتم:

 ربطی به سلیقه نداره طرف باید به برنامه ما بخوره
 حاال میشه یکیو سریع انتخاب کنی پام درد گرفت تو این کفشا -

 غریدم:
 اه چه غری زدی ساکت شو  دقیقه پری

خارج نشدددد    سددعی میکردم خیلی معمولی راه برم  گه حرفی از دهنش  دی
مولی کلی عشددوه میای چه برسدده ب این که سددیاوش میگفت همینروری مع

یه ل*ب*م اومد    دلم براش تنگ شدددده  بخوای دلبری هم بکنی   لبخندی 
بود   نگاهم به شیشه رفلکس کنارم افتاد   چی ساخته بودم از خودم   اشکی 
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شمه ی  صورتم میزد و چ ستونی موهامو به  سرد زم شمم حلقه زد   باد  تو چ
ریع خودم و جمع و جور کردم  و چشمامو چند بار اشکمو فعال تر میکرد    س

باز و بسددته کردم تا از دسددت این مرواریدای لعنتی راحت بشددم   با  ددربه ی 
 ارنج پری برگشتم سمتش   :

 هاا؟؟-
 اون و ببین-

سری که تقریبا کچل بود و  ساله با  سمتی که میگفت    یه مرد تقریبا   شتم  برگ
ش برنزه بود   به ماشددینش نگاهی بی مو   چشددمای ریزی داشددت و پوسددت

 انداختم و پوزخندی زدم   اومد جلوی پامون ترمز کرد و گفت:
 در خدمت باشیم-

 رو گرفتم ازش    صدای پریو شنیدم:
 مزاحم نمیشیم-
⃣ 

 پسره گفت:
 اختیار دارید خانما   بیاید باال-

سب از  سره نچ ستم عقب   پ ش ست و منم ن ش شه رفت جلو ن پری مثل همی
 ایینه نگاهی بهم کرد و رو به پری گفت:داخل 

 چقدر دوستت اخموئه-
 هاان؟؟ندا؟نه یکمی سرش درد میکنه -

 با چندش ترین حالت ممکن گفت:
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 اخیییی اشکال نداره خوب میکنم سرشو-
سیاوش افتادم   اگر اینرا بود حالیت میکرد مرتیکه     پوزخندی زدم و به فکر 

 یه صدایی درونم گفت:
 حالی میکرد که این گ*ه و نخوری بعد حال اون و جا میاورد   اول به تو -

 افکارمو پس زدم و سعی کردم فقط به پایان امشب فکر کنم   
 پسره گفت:

 اسمم سامانه  سالمه مهندس عمران و شما بانوی زیبا-
 پری گفت:

 من سارام  سالمه ندا هم هم سنه منه   درسم نمیخونه کار میکنه-
 چه کاری؟-
 عکاسه-
 

بل  به اطراف کردم و رو م گاهی  عد تو خونش بودیم   ن عت ب ند سدددا چ
نشستم   یه خونه ویالیی که قشنگ مشخص بود یه زن اینرا زندگی میکنه   یا 
جام  تو  بود  ته شدددده  خ ی خواب اور ر پودر  من  نقشددده  بق  ط کرده    ی م

 مشروبش   مشغول چرت و پرت گفتن بود که چشماش بسته شد   نالید:
 من چمه؟؟-

نگاه اخرشو به من دوخت و سرش افتاد رو مبل    لیوان تو دستم و گذاشتم سر 
 جاش و گفتم:

 بلند شو ببریمش باال -
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 سنگینه ها-
 یه کاریش میکنیم   اسانسور ندارن ؟؟-

 پری در جوابم خندید و گفت:
 یه لحظه یادم رفت کی صنم-

 پوسخندی زدم و گفتم:
 کیم؟؟-
 یه دختر ناز و پولدار-

 رفت سمت عمارت   اخمی کردم و گفتم: ذهنم
 حرف ا افی نزن بدو-

به هر بدبختی بود بردیمش باال   روی تخت گذاشددتیمش   جفتمون از نفس 
افتاده بودیم و استخون دردم داشت شروع میشد   لعنت بهت   صدای اس ام 

 اس گوشیش بلند شد:
 من نیم ساعت دیگه میام خونه-

خت صدداف خوابوندیمش و لباسدداشددو در عشددقم سددیوش کرده بود    رو ت
تا ل*ب*ا*ش زیر  نا مرتب کردیم مثل همیشددده   چند  اوردیم   تخت و هم 
شت  شتن کمدا   پ شروع کردیم به گ زنونه که همراهم بود انداختم دور اتاق    
تا  یدا کردم و پری هم   قد پ که روبروی تختش بود    میلیون پول ن تابلویی 

 یفم  پری گفت:سرویس طال   انداختم تو ک
 زود باش صنم االن میرسه-

 از داخل کیفم رژ قرمزی در اوردم و روی ایینه داخل اتاق نوشتم:
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 بهترین شب زندگیم بود عشقم مثل همیشه   بوووس-
سددریعا نگاهی به اطراف انداختم و دوییدیم بیرون   با سددرعت هرچه تمام تر 

سی گرفتیم و د برو که رف سر خیابون یه تاک ولو کرد  تیم    پری خودش ورفتیم 
 رو صندلی و گفت:

 دمت گرم-
 دستمو اوردم باال اونم همین کارو کرد و زدیم قدش   بعد از چند دقیقه گفتم:

 میری خونه؟؟-
 اره اخر شب محسن میثمو میاره -

 با تعرب پرسیدم:
 مگه این هفته پیش اون نمیموند ؟

⃣ 
 گیر داده میخوام برم پیش مامانم-
   خودم میرسونمتخیله خب -
 نه دیگه من با همین تاکسیه میرم توام زود برو سیاوش گیر نده-

درد استخونام امونم و بریده بود   جلوی ماشینم پیاده شدم و پوالی تو کیفم و 
 که از خونه اون یارو برداشته بودم دادم بهش   گفت:

 خودت چی پس؟-
 طالها هس   برو مراقب خودت باش-
 ب باش   باشه توام مراق-

دستس براش تکون دادم و رفتم سوار ماشینم شدم   کالت گیس بلندمو از رو 
صورتمو هم پاک کردم و  سیگاری اتیش زدم   همزمان گیریمای  سرم کندم و 
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لنز ابیمو از چشمام برداشتم   دلم واسه چشمای مشکیم لک زده بود   سریع 
   پالتوی کوتاهمو شددلوارمو در اوردم و با شددلوار ورزشددی تنگی عو  کردم

سرعت  ساک و با  سارو ریختم تو  شکی بلندی تنم کردم   لبا کندم و پالتوی م
 ماشین و به حرکت در اوردم   

 
سرایدار خونه اقا محمود در و  ساعت بعد دم خونه بودم   چند تا بوق زدم  نیم 
باز کرد   سددری به نشددونه سددالم تکون دادم و رفتم داخل ماشددین و پارک 

اک ل*ب*ا*شددو زیر صددندلی پنهان کردم و عطرمو از تو کیفم در کردم   سدد
اوردم زدم تا بوی سددیگار بره   بدجور حالم خراب بود   اب بینی راه افتاده بود 
و بدنم درد میکرد   به طرف عمارت رفتم   سددیاوش عاددبانی راه میرفت    

 نگاهش که به من افتاد   دندوناشو رو هم فشار داد و گفت:
 بودی تا این موقع ؟؟کرا -

باز شروع شد جواب پس دادن من   باید اروم رفتار میکردم و نمیتونستم   درد 
 بدنم داشت امونمو میبرید    اب دهنمو قورت دادم و بینیمو کشیدم باال

⃣ 
 لب باز کردم و گفتم:

 سالم-
 عابانیتش بیشتر شد با حرص جواب داد:

 علیک سالم کرا بودی-
 با پری بودم-
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 د:غری
 تا این موقع؟-

 بی حوصله جواب دادم:
 مگه ساعت چنده سیاوش؟؟داد نزن مامان بیدار میشه-
 مامان خونه نیست-

 زهرخندی زدم و گفتم:
 مثل همیشه-

از کنارش گذشددتم و چهره لبو مانندش و بیخیال شددددم   رفتم سددمت پله 
شده اس  صدای تقریبا کنترل  شنیدم   با  سرم می شت  شو پ صدای قدما ها   

 گفت:
 با تو بودم صنم-

 برگشتم سمتش و لپشو ب*و*سیدم   :
   
 داداشی اذیت نکن دیگه خستم-

 عابانیتش بیشتر شد   
 رگای گردنش داشت بیرون میزد که تامیم به فرار گرفتم   

بدو بدو پله های عمارت و طی کردم و رفتم باال   در اتاق و قفل کردم و شالمو 
 کندم پرت کردم رو زمین   

ستم رو زمین و س ش شیدم کنار ن شو ک سفید شویی  راغ کمد اتاقم رفتم و در ک
سدداک های روی زمین و زدم کنار ناخون بلندمو انداختم بین درز کوچیکی که 
کف کمد بود و کشددیدمش باال    بسددته مورد نظرمو به همراه کارت عابری که 
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ردم پخشش ک کنارش بود برداشتم و خودم به میز گوشه اتاقم رسوندم   مواد و
 و   

   
خودم و پرت کردم رو تخت   درد بدنم و ابریزش بینیم کم کم داشددت از بین 
شنه ای بودم که بعد از  شم و نادید بگیرم   مثل ت ستم حال خو میرفت و نمیتون

 یک ماه به اب رسیده   
 چشمامو رو هم گذاشتم و تمام افکار بد کم کم از ذهنم پاک شد   

 ردنفهمیدم کی خوابم ب
⃣ 

عت بیشددتر  که نیم سدددا یدونسددتم  ند بود ولی م عت چ یدونم سدددا نم
 نخوابیدم   گوشیمو از داخل جیب شلوارم در اوردمو جواب دادم:

 بله؟؟-
 پری بود   نفس نفس میزد   گفتم:

 پری چیشده؟؟-
 نالید:

 صنم   صنم-
 چیشده پری؟؟؟؟-

 با بغض گفت:
 میثم-

 با صدای بلند گفتم:
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 بگو چیشدهاون دهنتو باز کن -
 زد زیر گریه و گفت:

 صنم زود بیا تروخدا زود بیا-
 

از رو تخت بلند شدددم و شددالمو که زو زمین بود برداشددتم قفل درو باز کردم و 
دویدم بیرون   با صدددای باز شدددن در اتاقم سددیاوشددم از اتاقش اومد بیرون و 

 گفت:
 باز کرا؟؟-

 وایسادم و گفتم:
 بچه ی پری-

 نگاهش نگران شد   :
 میثم چیشده؟؟؟-

 نمیدونمی گفتم و رفتم سمت پله ها   صداش و شنیدم   
 صبر کن منم بیام-

رفتم تو حیاط و ماشین و روشن کردم    سیاوش رسید و سوار شد   با سرعت 
 دنده عقب گرفتم و رفتم بیرون

 به سیاوش گفتم:
 کمربندتو ببند-

 و با سرعت هر چه بیشتر روندم به سمت خونه پری
 

 مسیر به اون طوالنیو در عر  نیم ساعت گذروندم   سیاوشم هی میگفت: 
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 صنم اروم-
 داره بارون میاد چپ میکنه-
 صنم کری؟؟؟؟-

 اخرم اعاابش خورد شد و بااخم گفت:
 پیاده شو من بشینم-

 منم که تو عالم خودم بودم اصال به حرفاش اهمیت نمیدادم
⃣ 

بستن در ماشین رفتم داخل   زنگ  خیلی سریع جلوی خونه پارک کردم و بدون
 زدم پری با چشمای پف کرده نالید:

 صنم-
زدمش کنار و رفتم داخل  میثم و رو مبل دیدم    قرمز شده بود و مشخص بود 
تب داره   حضددور سددیاوش و کنارم حس کردم   اومد کنار مبل زانو زد و بدن 

ل اتاق پری نیمه جون میثم و تو ب*غ*لش گرفت رفت سددمت در   رفتم داخ
مانتویی تنش کردم و رفتیم  هل هلکی  مدم بیرون  یه پتو تمیز برداشددتم و او

 بیرون    خواستم پشت فرمون بشینم که سیاوش غرید:
 الزم نکرده برو کنار -

خودش پشددت فرمون نشددسددت و سددریع راه افتاد   پری اروم اروم گریه میکرد 
    میثم هم بین خواب و بیداری ناله میکرد   

د تر از اونچه که فکر میکردم رسددیدیم   سددیاوش پیاده شدددد و میثم و تو زو
ستان    پرستار و  سریع رفت داخل بیمار ب*غ*لش گرفت با قدمای محکم و 
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صدددا زد و سددریع تختی اوردن میثم و گذاشددتن روش و ما  پشددت در اورژانس  
 موندیم   

شغول پر کردن فرمی بود که پرستار بهش داده بود   سسیاوش م سرمو تو د تام  
 گرفتم و کمی ماساژ دادم   میگرنم اوت کرده بود و حالت تهوع داشتم   

حضددور سددیاوش و کنارم از بوی عطر تلخش تشددخیص دادم   ناخواگاه نفس 
 عمیقی کشیدم و نگاهش کردم   : 

 صنم رنگ به روت نمونده بشین من برم یه چیزی بگیرم بخوری-
 نمیخوام واسه پری بگیر-

 رف بلند شد رفت   رفتم کنار پریسا و سرشو گرفتم تو اغوشم   بدون ح
⃣ 

 بعد از چند دقیقه دکتری مقابلمون ایستاد پری از جاش پرید و گفت:
 چیشد دکتر؟بچم سالمه؟-

 دکتر  با چهره ناراحتی گفت:
روی بدنش اثار کتک خوردگی با کمربند دیده میشدده   شددوک عاددبی بهش -

 یدونین کار کی بوده؟؟وارد شده و تب کرده    نم
 پری اشکاشو پاک کرد و گفت:

 کای بابای بی همه چیزشه - 
از پریسدا فاصدله گرفتم و گوشدیمو دراوردم زنگ زدم به محسدن   همون موقع 
شد بهم   بعد از چند بوق متوالی  شت و منتظر بااخم غلیظ خیره  شم برگ سیاو

 با صدای خواب الود جواب داد:
 بله؟؟-
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 بیمارستان    محسن پاشو بیا-
 صداش جدی شد و گفت:

 چیشده؟؟پری چیزیش شده؟؟-
 پری چیزیش شده بود به تو زنگ نمیزدم   میثم حالش بده

 اومدمی گفت و قطع کرد   سیاوش اب میوه ای داد دستم و گفت:
 چیشده؟؟-
 زدش-

 اخماش رفت تو هم و گفت:
 بی شرف اسم خودش و میذاره پدر -

که کمی از ای میوم خوردم و ا مت پری  تازه ای گرفتم   رفتم سدد گار جون  ن
داشددت با دکتر صددحبت میکرد    وقتی رسددیدم دکتر رفت و پری با غم نگاهم 

 کرد   اب میورو دادم دستش و گفتم:
 زنگ زدم بیاد-

 با خشم گفت:
 بیچارش میکنم میثمو ازش میگیرم صنم-
 خیله خب حاال چیزیه که شده حرص نخور-

سید   بهم ریخته بود و دختره مثل بعد از کمی انتظار مح سن با دختر عملی ر
 کنه چسبیده بود بهش   پری رفت ستمش و مشتی به سینش زد:

سر من بلند میکنی؟؟؟؟؟به  - ست رو پ سن بیچارت میکنم د شمت مح میک
 خاک سیاه میشونمت
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⃣ 
محسددن با سددر افکندگی نگاهی به پری کرد و هیچی نگفت    اما دختر کنار 

 به پری:دستش توپید 
هی چته زنیکه با شوهر من درست حرف بزن بچه بی ادبتو جمع کن که کتک -

 نخوره
پری با بهت به دختره نگاه میکرد    اعاددابم خورد شددد   قدمی به سددمتش 

 برداشتم و انگشت اشارمو گرفتم جلوی صورتش:
یه مرد بی عر ددده دلیل بر این نمیشددده که شددوهرت - با  هم خواب شددددن 

نت باشددده   دهنتو ا به ده عد اسددم پری و میثم و  که هرجایی ب ب بکش زنی
 بیار   فضولی هم نکن تو کاری که بهت مربوط نیست حاالم هریییییی

انقدر با عابانیت و صدای بلند گفتم مه ترسید و یه قدم رفت عقب   پرستاری 
شت  شم پ سیاو سنم با اخم به زمین زل زده بود    شدار داد   مح اومد و بهم ه

 تاده بود و پری با پیروزی به دختره ولگرد نگاه میکرد   سر من ایس
بعد از یک ربع محسددن و اون دختره رفتن   و محسددنم که انقدر سددره حزانت 
میثم خودش و کشددته بود ر ددایت داد پسددرش پیش مادرش بمونه   بعد از یه 
سخت همه به خونه هامون رفتیم   تب میثم پایین اومده بود و گویا همه  شب 

 ه حالت عادی برگشته بود   چیز ب
 

سافرت برگردن    کال همیشه به خاطر  صابر از م شب مامان با عمو  قرار بود ام
کار عمو تو سدفر بودن و مامانم باهاش میرفت   عمو صدابر نا پدری من بود و 
نار هم بزرگ  ناتنیم   هم خون نبودیم ولی از بچگی ک یاوش برادر  سددد
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یکردم سیاوش عو  شده   بی اعااب شدیم   ولی نمیدونم چرا احساس م
 شده بود   گیر میداد و بدتر از همه به چشمای گود افتادم شک کرده بود   

کاری از دسددتم بر نمیومد   هیچی   من  سددال بود به این کوفتی معتاد شددده 
خاطر  به  پدرم و  بودم و هیچی جلودارش نبود   زندگی سددختی داشددتم    

م ی ن ت برادر  ین  ن چ م ه یارم     م نگ ن گ یه خواب  قات  گاهی او فقط  و   
جدا  چاقچی بوده و واسددده همین ازش  قا پدرت  فت  مادرم میگ یدم    ید م
صمیم و برده و من ترو   نمیدونم چروری دلش  شت  شدم   میگفت اون دادا
واسدده پسددرش تنگ نمیشددد پوزخندی به فکر مسددخرم زدم   مادرم حتی دلش 

سرش که فقط شد چه برسه به پ سه منم تنگ نمی سال باهاش زندگی کرد وا ه یه 
بود   وقتی به خونه عمو صددابر اومدیم من  سددالم بود و سددیاوش  سددال   عمو 
صابر یه پسر دیگم به اسم کیاوش داشت که بعد از فوت مادرش رفته بود کانادا 
سر عقده  شم نمیومد   پ سالی یه بار میومد  هفته میموند میرفت   ازش خو و 

اوش   عاشق سیاوش بودم   یادمه شبا که تنها ای و نچسبی بود و برعکس سی
بودیم تو خونه به این بزرگی من از ترس هیوالی زیر تخت به اتاقش پناه میبردم 

 و خودم و تو تختش جا میکردم   سیاوش همه چیز من بود
⃣⃣ 

 
 از پله های خونه رفتم پایین و رو به زینت خانم گفتم:

یه خورده - به دخترا بگین خونرو جمع کنن زینت خانم شدددب مهمان داریم 
 کیارشم هستش اتاقشو اماده کنین
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زینت خانم چشدمی گفت و رفت   منم سدرکی دور خونه کشدیدم    سدیاوش 
شلوارم دراوردمو  شیمو از تو جیب  سر رفته بود   گو سابی  صلم ح نبود   حو

 زنگ زدم یه پری:
 جان؟؟-
 خوبی؟میثم خوبه؟-
 خوبیم ببخشید ترو هم اذیت کردم-
 میبخشم   پاشو با میثم بیاین اینرا-
 نه یخورده ناخوشه-
 واسه همین میگم   -

 اهی کشید و گفت:
 باشه-

 قطع کردم و رفتم تو اتاقم   درو قفل کردم و بسته هرویئنمو دراوردم و   
 

از حمام اومدم بیرون   موهای مشددکی بلندمو که پایینش بلند بود باز ریختم 
شه   پیراه شک ب سفید رنگ کوتاهی هم پام کردم   حالم خیلی دورم تا خ ن 

خوش بود خیلی   بدو بدو از پله ها رفتم پایین و رفتم تو باغ   واسددده خودم 
چرخ میزدمو میر*ق*صددیدم   چقدر این ماده به من ارامش میداد   اگر نبود 
نمیدونستم با خاطرات عحق وجق زندگیم باید چروری سر میکردم   صدای 

برگشددتم و دیدم میثم کلشددو کرده داخل   لبخندی زدم و دوییدم در باغ اومد   
ستمش   مهم نبود سرده مهم نبود چیزی پام نبود مهم نبود موهام خیسه   االن 
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هیچی واسددم مهم نبود   ب*غ*لش کردم و افتادم به جون گلوش   حسدداس 
بود خیلس زیاد   غش کرده بود از خنده و پری هم با لبخند غمگینی نگاهش 

نداختن رفتیم داخل   میثم و م یکرد   بعد از کلی خندیدن و شددلنگ تخته ا
 گذاشتم رو اپن و گفتم:

 عشق خاله شکالت میخواد ؟-
 با ذوق دستاشو بهم کوبید وگفت :

 عاشقتم خاله-
لبخندی زدم و رفتم از داخل یخچال نوتال اوردم دادم دسددتش اونم مشددغول 

 شد   نشستم رو مبل کنار پری و گفتم:
 چه خبر؟ -
 خبرارو این سرخوش بودن تو باید بگه-
 نگفتم بیای نایحت کنی -
شی یه  - شه و می ست این ترم تموم می سالته در صنم     سه خودت میگم  وا

 نقاش ماهر کی میخوای دست برداری مگه چی کم داری؟؟
انقدر سرخوش بودم که به حرفاش اهمیتی ندادم   بلند شدم اهنگ شادی پلی 

ول ر*ق*ص شدددم   میثمم بهم ا ددافه شددد کم کم لیال و زینت کردم و مشددغ
خانمم اوردم وسط   قهقهه میزدم و میر*ق*صیدم   چه غمی االن تو دنیا مهم 

 بود؟؟ هیچی   
⃣⃣ 
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تو حال خودم بودم که دستم به شدت کشیده شد و یه طرف صورتم سوخت و 
ی میکردن   ک رو زمین پرت شدم   همه ایستاده بودن و به شخص مقابلم نگاه

بود که جرات کرده بود دست رو من بلند کنه   میثم گریش گرفته بود و من دلم 
 نمیخواست نگاهم به مرد روبروم بیوفته   با صدای دادش به خودم لرزیدم:

 قطع کن اون صدای نکرشوووووووو-
سنگدل و البته بی رحمم جلو اومد  سریع پرید و اهنگ و قطع کرد    مرد  لیال 

 وم و گرفت و بلند کرد   زیر لب گفت:و باز
 یه بالیی سرت بیارم صنم-

 بعدم نمیدونم به کی گفت:
 بشین میام - 

هیچکس جرات نداشددت جلوشددو بگیره   و من   مات و مبهوت حتی نگاهیم 
 بهش ننداختم   در اتاقمو باز کرد و پرتم کرد رو زمین   غرید:

 تنت؟؟؟؟؟هااا؟؟؟؟؟؟؟این لته چیه کشیدی به -
از روی زمین بلند شددم و موهامو زدم پشدت گوشدم   گفته بودم سدیاوش این 
یا نگفته بودم؟؟؟گفته بودم دیگه از اون مرد  بد عنق شدددده بود  روز ها خیلی 
مهربون خبری نیس؟؟گفته بودم فقط وحشی گریاشو به رخم میکشید    بخدا 

مدلی یاوش من این  ته بودم   سدد که نگف نازکتر هم بهم  قسددم  گل  نبود   از 
تر  خت  ب بد ین  قه زد   از ا ل ح مام  تو چشددد فت   اشدددک  گ ی م ن
نمیشدم   میشدم؟؟اگر تنها حامی بچه گیام هم بخواد این رفتار و باهام داشته 
باشدده به امید کی زنده باشددم؟؟خیلی بهم بر خورده بود   خیلی دلم شددکسددته 
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اس دید این بل*ب*شدورو راه بود   فقط واسده این که دوسدتش من و تو این لب
 انداخته بود   حقم نبود خدا بود ؟؟

 نعرش گوشم و کر کرد:
الل شدددی صددنم؟؟؟اون شدداهین کثافت کل بدنتو دید   ناز و عشددوه هاتو -

 دید   خنده هاتو دید   جواب منو بده این کوفتی چیه؟؟
 

 نالیدم:
 برو بیرون - 

 چی؟؟-
 بودم داد زدم: نمیدونم این صدای بلند و از کرا اورده

 گمشو بیرون از اتاق من-
 دستی به ته ریشش کشید   انگشت اشارشو گرفت جلومو گفت:

 کارم باهات تموم نشده صنم حق بیرون اومدن از اتاقتو نداری-
⃣⃣ 

به روبروم نگاه میکردم    اشددکام دونه دونه  رو زمین نشددسددته بودم و خیره 
 داداشم نبود؟؟نالیدم:میچکید و من مبهوت این رفتار بودم   مگه 

 مگه همه کسم نبودی؟؟؟؟مگه امید زندگیم نبودی؟؟-
شید و دم نزد  سالگیش بدبختی ک هیچکس حالم و نمیفهمید   دختری که از  

 حاال واسه اولین بار بعد از  سال شکسته بود   
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باسددم  به ل گاهی  نه   ن ند شددددم رفتم جلوی ایی پاک کردم و بل کامو  اشدد
 ته برام زنده شد   کردم   صحنه های گذش

جیغ میزدم و فرار میکردم   دنبالم بود   ولی یه دختر  سددداله مگه چقدر توان  
یه مرده رو زمین  ثل  ید م با که خورده بودم االن  مه کتکی  عد از اون ه داره ب
باشددم   ولی ترس   ترس از مردی که خنده های مسددتانش کاب*و*س شددب 

 هام بود   مانع میشد    
 ز پشت کشیده شد   جیغ زدم   موهای بلندم ا

جیغ زدم و هر چی دم دسددتم بود و شددکوندم   زار زدم و لباسددمو تو تنم پاره 
کردم   بی حواس دسددتامو محکم به بدن بی جونم میکشددیدم   صددداش تو 

 گوشم پیچید:
 تو تا اخرش مال منی این و یادت باشه -

شیدم    ن شو از ذهنم خودم و به در و دیوار میکوبیدم و موهامو میک ه برو   گم
 بیرون تو واقعی نیستی   جیغ زدم:

 گمشوووووووووووو-
هق هقم کم شد   تازه تونستم صدای گریه ی پری   فریادای سیاوش واسه باز 

 کردن در و بشنوم   با بی حالی به در خیره شدم   
 سیاوش داد میزد   

 به دستام خیره شدم   تو دستم پر مو بود   
گاهمو دور  هام خون ن پا ته بود    مه چیز شددکسدد ندم   ه تاق چرخو ا

 میومد   چیکار کرده بودم ؟؟
 خودم و تا در کشوندم و قفل و باز کردم   دیگه چیزی نفهمیدم
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⃣⃣ 
صدای  شمامو باز کنم    ستم چ شم بود   ولی نمیتون صداهای مبهمی تو گو

 سیاوش:
 دلیل این شوک عابی چی بوده؟؟-

 یه مرد غریبه:
خاطره بد از گذشته باشه میتونه ترس از شخص باشه شما که به من میتونه یه -

 نمیگین چه اتفاقی افتاده   
 سیاوش پوفی کشید:  

 کی بهوش میاد؟؟-
شاید همین االنم بهوش باشه ولی نتونه چشماشو باز کنه   بستگی به خودش -

 داره ولی بهتره کسی که باعث این شوک شده کنارش نباشه
 ط تونستم زمزمه کنم:با تمام توانم فق

 سیاوش-
شدنید و صددای قدماشدو کنار خودم حس کردم   دسدتمو تو دسدتش گرفت و 

 گفت:
 خوبی صنم  -
 نمیتونم چشمامو باز کنم-

 صدای همون مرد غریبه:
به علت شددوکی که بهتون وارد شددده سددیسددتم عاددبی چشددماتون از کار -

 مینویسم افتاده   بعد یه مدت خوب میشه من یه سری دارو براتون
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 مارف کنید نگران هم نباشید خیلی طول بکشه یه هفته اس
 سیاوش تشکری کرد و دکتر خداحافظی کرد رفت   

شه اما اگر میرفت  ست اینرا با سته بود   حس میکردم    دلم نمیخوا ش کنارم ن
 و تنهام میذاشت چیکار میکردم   دستمو تو دستش گرفت و گفت:

 گرسنه نیستی؟؟-
 کشیدم و گفتم:دستم و بیرون 

 نه به پری بگو بیاد خودتم برو بیرون-
 نفسشو فوت کرد و گفت::

پری نیسدددت   اینرام خونه منه دلم نمیخواسدددت بابا و مامانت با این حال -
 ببیننت

 پوزخندی زدم:
 چیه؟نمیخوای دست گلی که به اب دادیو نشون بدی؟؟-
 االن موقعیت مناسبی واسه حرف زدن نیست-
 صدامو بردم باال:  

یت خوبی - عد میگی موقع ته نمیتونم ببینم ب یه هف خاطر تو  به  جدی؟؟
 نیست؟؟؟تا کی باید اخالق گندتو تحمل کنم؟؟؟

 صدای نفسای عابیشو میشنیدم   اومد نزدیک تر و غرید:
 تا اخر عمرت باید حضور نحس من و تو زندگیت تحمل کنی صنم-

س شد رفت   و من نمیدون ساس بعدم بلند  شم از این اح شحال با تم باید خو
باره همچین  مدن دو باشددم واسددده حس ترس پیش او حت  نارا یا  یت  مالک

 اتفاقی   ولی نمیدونستم که این تازه اوله راهه و قراره چه اتفاقایی واسم بیوفته
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سینی غذایی برام  سیاوش  شبه    ستم که  ساعت چند بود فقط میدون نمیدونم 
ت گذاشددد یز  م بود و رو  مه اورده  ه ین  فت از ا گر بود    دلم  ته  بود رف ه 

سردیش   غرورم نمیذاشت باهاش حرف بزنم و دلیلشو بپرسم ولی هرچی که 
یدا کردم   ویبره  به سددختی از روی تخت پ بود این حق من نبود   گوشددیمو 
شیدم و  شی ک شت خطه   فر ی یه خط روی گو ستم کی پ میرفت و نمیدون

 گرفتم کنار گوشم:
 بله؟؟-
 خوبی عزیزم؟؟صنم؟؟-
 شمایین مامان ؟؟مرسی شما چطورین؟-
 خوبم عزیزم خوش میگذره شمال؟؟-

 تعرب کردم شمال کدوم گوریه   گفتم:
 شمال؟؟-
 اره دیگه مگه با سیاوش نرفتین شمال ؟؟-

پسره ی دروغگو   شاید من دلم میخواست بعد چند ماه مادرمو ببینم   اگرچه 
 گفتم:بینایی نداشتم که بخوام ببینم   

 هااا اره خوبه مرسی جای شما خالی - 
 خیله خب مراقب باشین من برم کار نداری؟ -
 نه خدافظ-

بدنم درد  ندم    به پنرره رسددو ند شددددم و خودم و  با اعادددابی خورد بل
میکرد   حالم بد بود   مواد میخواسددتم و نمیدونسددتم باید چه غلطی بکنم    
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ه اسددتم به اون کوفتی برسددم   باید باینرور  وقتا مخم تعطیل میشددد فقط میخو
شمارشو چروری بگیرم؟؟برگشتم  پری بگم برام بیاره   چاره دیگه ای ندارم   
و قدم قدم رفتم سددمت در   سددیاوش و صدددا زدم    بعد از چند دقیقه اومد    

 بوی عطرش پیچید تو بینیم   اخمامو کردم تو هم و گفتم:
 ن زنگ بزن بهشبیا گوشیمو بگیر شماره پریو پیدا ک-

 گوشیو گرفت و گفت:
 چیکارش داری؟؟-
 به تو ربطی داره؟؟-

 گوشیو انداخت تو ب*غ*لم و گفت:
 خودت زحمت بکش شمارشو بگیر-

 دادی زدم و گفتم:
 خیلی بیشعور شدی سیاوش-

چیزی نگفت و صددداس قدماش دور شددد   برگشددتم تو اتاق و درو کوبوندم 
تخت نشددسددتم و به خودم پیچیدم   من  بهم   چیکار کنم   چیکار کنم   رو

سام کرا بود   کرا  ست تما شتم   خدایا لی شیو بردا مواد میخوام لعنتی   گو
ستم و  شده بود   به هر بدبختی بود پیداش کردم    د ضم پوک پوک  بود   مغ
رو صفحه فشار دادم و گوشیو گذاشتم کنار گوشم   نمیدونم شماره کیو گرفته 

 ا بوق   یکی از همکالسیام سارا جواب داد   بودم   بعد از چند ت
 جونم صنم-
 سارا به شماره ای که میگم زنگ بزن بگو به من زنگ بزنه-
 چیشده صنم  -
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 بدو سارا-
 باشه باشه بگو-

zaiN: 
⃣⃣ 

 
شم نمیدونم  سیاو ستم دارم جون میدم  شته بود فقط میدون نمیدونم چقدر گذ

حال بودم  قدر بی ته بود   ان ند کدوم گوری رف جام بل که نمیتونسددتم از 
شم   توی راه چند بار نزدیک بود  صدای زنگ خونه مربورم کرد بلند ب شم    ب
یادم نبود  مده بودم و  یاوش نیو نه سدد بار بیشددتر خو یک  بیوفتم زمین    

 مسیرو   درو که باز کردم صدای پری و شنیدم   :
 صنم این چه رنگ و روییه چرا چشمات بستس؟؟-
 اوردی؟؟-
  اره- 

 از جلوی در رفتم کنار و اومد داخل   گفتم:
 زود باش پری دارم میمیرم-

دسددتمو گرفت و برد تو اتاق   یه پالسددتیک با یه کارت داد بهم   هولهولکی با 
شدم و با  ستیک و باز کردم و ریختم رو زمین   خم  سگی لرزون در پال ستا د

    گفتم:کارت پخشش کردم   دلم نمیخواست پری با این حال ببینتم
 برو بیرون پری-

 صدای بهم خوردن در و که شنیدم   سرم خم شد و   
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ته بود   حس خوبی  مه ی دردا از بین رف یده بودم   ه خت دراز کشدد رو ت
ستم به بدبختیام فکر کنم   این ماده ای  شتم   خیلی خوب   اگر هم میخوا دا
که تو خونم جاری بود نمیذاشت   لبخندی زدم و سعی کردم چشمامو باز کنم 

 ون وقفه   پری    اما نمیشددد   یادم رفته بود کور شدددم   خندیدم   بلند و بد
 اومد تو اتاق و گفت:چیکار داری میکنی با خودت 

تو این چند سددال هرچی بهم گفتی جز چشددم چیزی به  زبون نیاوردم   ولی 
را  مه غرورت ک حال و روزت   اون ه نه  دارم دق میکنم وقتی میبینم ای

 رفت؟؟اون شخایتت    صنم به خودت بیا
 و گفتم:  نمیدونم چرا اما عابی شدم   بلند شدم 

من هنوزم همون صددنمم   پره غرور و شددخاددیت    احتیاجیم به ناددیحت -
 های

 تو ندارم برو بیرون 
 اهی کشید و گفت:

 چند تا بسته دیگه گذاشتم تو کیفت   تو کمد -
بعدم رفت   نشستم رو تخت   ناخونامو تو پوست دستم فرو کردم    از غرور  

سه من حرف میزنه من دختری ایت وا شخ شتم نه مادر    با و  م که نه پدر دا
این حال رو پای خودم وایسددادم   اگر اون اتفاق تو اون سددن کوفتیم نمیوفتاد 
االن و ددعم این نبود   بخدا نبود   اون اشددغال داغونم کرد    همه چیزمو ازم 

گرفت    مادر عزیزمم بعد از اینکه بعد  هفته بدن نیمه جونمو واسددش بردن  
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م ولم کرد رفت   نه محبت دیدم نه توجه   اگر سددیاوش نبود روز بعدش باز ه
 نمیدونن االن به کرا رسیده بودم   االنم که انگاری ازم متنفر شده   

⃣⃣ 
شمامو باز کنم   پری چند بار زنگ زد  ستم کمی چ شت میتون چند روز میگذ
جواب ندادم  باید جواب بی ادبیشددو بگیره    میدونه خوشددم نمیاد بهم امر و 
نهی بشدده یا ناددیحتم کنن   البته گ*ن*ا*هی نداشددت   اون از چیزی خبر 
نداشددت   هیچکس خبر نداشددت   نمیتونسددتم به کسددی بگم چه بالیی سددرم 
یه  با ترحم نگاه کنن   سددیاوش هم   نمیدونم     اومده   نمیخواسددتم بقیه 
لحظه خوب یه لحظه بد   خسددتم کرده بود   دلم واسدده اغوش گرمش تنگ 

ود   چرا تموم نمیکرد این مسخره بازیارو   از رو تختم بلند شدم و رفتم شده ب
بیرون   رو مبل نشددسددته بود و تلویزیون نگاه میکرد    نیم نگاهی بهم کرد و 
شنم بود   غذایی هم روی  شپزخونه   گ شو برگردوند   رفتم داخل ا بااخم رو

له چیز دی لت درسدددت کنم   حوصدد گرو گاز نبود   تاددمیم گرفتن ام
نداشددتم   چند تا تخم مرغ اوردم بیرون با رب   حقیقتا حوصددله خورد کردن 
سیاوش اومد داخل  گوجه هم نداشتم   صدای جلز ولز تخم مرغ که بلند شد 

 اشپزخونه:
 چیکار میکنی؟؟-
 مشخص نیست؟؟-
 یه چیزی سفارش میدادم   چرا از جات بلند شدی؟-
 حوصلم سر رفته بود-
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  بعدم میریم خونهفردا میریم دکتر  -
 من به دکتر نیازی ندارم-

 به کابینت تیکه داد و گفت:
 باید باهات حرف بزنم-
 االن داری گل لگد میکنی؟؟-

 غرید:
 صنم    عابیم نکن-

 برگشتم سمتش و گفتم:
 نه اینکه تو این چند هفته اروم بودی   -

رل نتخیلی خونسددرد داشددتم حرفمو میزدم   عاددبی بودم ولی باید خودن و ک
شگیش برد تو  شو به عادت همی ست میکردم   بزرگتر بود و احترامش واجب   د

 موهاش و گفت:
 واسه کارم دلیل دارم-
 میشنوم-
بده   من بالخره یه روز - به من وابسددته ای   این برات  ببین صددنم تو خیلی 

 ازدواج میکنم   باید این وابستگیو از بین ببریم
یدونم چرا احسددداس میکردم حرفا یه چیز نم ماش  گه چشدد یه چیزی می ش 

دیگه   انگار جون کند تا اینارو بگه   اعاابم خورد بود   دلم میخواست بزنم 
 تو دهنش   اما راست میگفت   بغضم و قورت دادم و گفتم:

من وابستگی به تو ندارم جناب سیاوش شاکری    این تویی که میخوای با بد -
 عمرتو با من نگذروندی    رفتاری خودت و قانع کنی که ناف بیشتر
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 پوزخندی زدم و ادامه دادم:
ته - نداشدد نب من هیچ نگرانی  جا بارکه عزیزم   از  میخوای زن بگیری؟؟م

 باش   
ماش بود   مرد مغرور  حت   غم عریبی تو چشدد نارا عاددبی شدددد   و 
من   سددیاوش برادرم بود   عزیزم بود   ولی فرقی نداشددت کیه وقتی غرورم و 

 میکرد   زیر پاهاش له 
⃣⃣ 

نگاهمو به سددختی ازش گرفتم و برگشددتم به املت نیمه سددوختم نگاه کردم    
لعتت بهت نمیذاری یه املتم کوفتم کنم   با حرص ماهی تابرو برداشددتم پرت 
کردم تو سددینک   برگشددتم برم بیرون نبود   جای خالیش بدجور تو چشددم 

   این زندگی    لعنت بهت میزد   رفتم تو اتاقمو درو کوبوندم بهم   لعنت به 
 

فردای اون شددب رفتیم خونه   مامانم و بعد چند ماه دیدم   مادر بود ؟؟مادر 
 بود و ولم میکرد میرفت؟؟وقتی دیدم فقط باهام دست داد و گفت:

 چقدر الغر شدی-
شتم و   سوغاتی رو تختم بود   بردا ساک پر  شو ندادم و رفتم تو اتاقم  یه  جواب

پرتش کردم رو زمین    خودت و میخوام نه لباسددای رنگ و وارنگت   واسدده 
ناهار نرفتم پایین   ساعت تقریبا  بود که کیاوش در زد و اومد داخل   خوشم  

 ی زد و گفت:نمیومد ازش   کال با غریبه ها صنمی نداشتم   لبخند
 خوبی؟-
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 ممنون    بیا بشین-
 اومد رو تخت کنارم نشست و گفت:

 مسافرت خوش گذشت؟؟-
 اره با کم محلیای سیاوش عالی بود   گفتم:

 بد نبود-
 دلم واست تنگ شده بود-
 لطف داری-
یت   قدر احسددداس صددمیم یدونم چرا ان نداشددتم بزنم   نم هاش  با حرفی 

با  سدددالش بود و  سدددال از من بزرگ تر  میکرد  پسددر خوبی بود   ولی تقری
بود   دلم نمیخواسددت با ادم بزرگ تر از خودم بگردم   ترربش بیشددتر بود و 
نمیدونم   شدداید میترسددیدم یه جایی کم بیارم جلوش   وقتی دید من حرفی 

 زنم گفت:نمی
 درست کی تموم میشه ؟؟-
 این ترم تمومه-
 تامیمت چیه واسه اینده؟؟-

 به تو چه خب فو ول   گفتم:
 نمیدونم فکر نکردم بهش-

 خیلی ناگهانی گفت:
 چرا نمیای پیش من ؟اونرا از هنرت استفاده میشه - 

 شاید بخوام از ایران برم ولی دلم میخواد برم برزیل   -
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و ر*ق*ص   به روحیه خشددنت نمیخوره   به نظرم چین یه کشددور پره رنگ -
 مناسب تره میتونی هنر رزمی هم یاد بگیری

 اخمی کردم و گفتم:
 چی میخوای کیاوش؟؟-

 جا خورد   یکم من من کرد و گفت:
خب   راسددتش   یکی از دوسددتام دیدتت   سددال قبل که اومدم   با مهران -

 اومدم یادت میاد؟؟
 نه-
سال   فردا  از همون روزی که-  شد   دیوونم کرده تو این یه  شقت  دیدت عا

شبم میدونی که به مناسبت برگشتنم مامانت مهمونی گرفته مهرانم میاد   گفته 
 بهت بگم ببینم نظرت چیه راجبش    

کو  نم ا ه تو ذ تر  خ مه د ل ک تاد و دزد    ع م تر  خ یه د ندی زدم    خ پوز
 شد   دختر   دختر   دختر   اخم کردم و گفتم:

صال - اابم و ا سمتم نیاد که این روزا خیلی بی اع ست گرامیتون بگین  به دو
 حوصله یه پسره تازه به دوران رسیدرو ندارم که با یه نگاه عاشق میشه

 پسر خوبیه صنم   میخوای ببینش-
 پریدم وسط حرفش:

 حرفم همونه کیاوش-
⃣⃣ 
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بکشددم تا نا امید از جاش بلند شددد و رفت بیرون   پسددره احمق   من خودمم 
اخر عمرم نمیتونم ازدواج کنم   اصددال چروری ازدواج کنم؟؟وقتی هیچ 
احسدداسددی به جنس مخالف ندارم حتی وقتی کسددی جز سددیاوش بهم دسددت 
میزنه حالم بد میشده   پوفی کشدیدم و رفتم جلوی ایینه دسدتی به صدورت بی 
 روحم کشددیدم و موهامو شددونه زدم بسددتم   لباسددمو با یه بلیز شددلوار مشددکی
عو  کردمو رفتم پایین   همه سر میز بودن   عمو صابر من و که دید لبخندی 

 زد و اومد سمتم   پیشونیمو پدرانه ب*و*سید و گفت:
 خوبی دخترم؟؟-
 مرسی عمو   سفر بخیر-
 مرسی عزیزم   بیا شامتو بخور-

بدون حرف سر میز نشستم   از دیشب با سیاوش سر سنگین بودم    کیاوشم 
بود   حتما از حرفام ناراحت شددده    به جهنمممم   یکمی سددو   که تو فکر

شتم ولی به زور خوردم   به  شتها ندا شدم   ا شغول  شیدم و م سه خودم ک وا
غذا  قابش زل زده بود و اروم  به بشدد بااخم  گاهی کردم    یاوش نیم ن سدد
سر  شده بود   از  سش یه ذره  شرف دلم وا میخورد   نگاهمو ازش گرفتم  بی 

 د شدم نگاه سیاوشم باهام کشیده شد   مامان گفت:میز بلن
 چیزی نخوردی که-
 اشتها ندارم - 

 صنم فردا شب مهمونی داریم-
 میدونم-
 برو یه لباس بخر-
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 لباس نمیخوام دارم-
 دلم میخواد تک باشی صنم   میرس لباس میخری فردا-

ته بودم و این  گاه نرف ته بود دانشدد یه هف باال    یدم و رفتم  همونی مپوفی کشدد
سقف زل زدم   یاد  شیدم و به  سخرم نور علی نور کرده بود   تو تختم دراز ک م
تاقم  یاوش همیشددده تو ا بارونی بود سدد تادم    وفتی فادددل  یام اف چه گ ب
بود   میدونست از رعد و برق وحشت دارم    تنها بودیم دیگه   جم نمیخورد 

ردم    انقدر به از کنارم   اشددکی که از گوشدده چشددمم غلطید و سددریع پاک ک
 خاطره هامون فکر کردم که نفهمیدم کی خوابم برد   

 
با صدای بدی از خواب پریدم   به پنرره خیره شدم    رعد و برق   وای   اون 
شددبم رعد و برق میزد   نه نه   نمیخوام بهش فکر کنم   رعد و برق بعدی که 

شیدم و دوییدم از اتاق بیرون   همون موقع  سیاوش باز خورد جیغی ک در اتاق 
 شد و اونم مثل من پرید بیرون   اومد سمتم و گفت:

 صنم ؟؟ خوبی؟؟ بیا اینرا ببینم-
 گریم گرفت و رفتم سمتش   ب*غ*لم مردحو رو موهام دست کشید:

 هیش چیزی نیس من اینرام-
شو خیس کرده  شکی شرت م شکام بی محابا تی  شردم و ا ستم ف شو تو د شرت تی

سه بود   و من   نمیدو شک میریختم یا ترس   نمیدونم وا نم از روی دلتنگی ا
ترس از دست دادن سیاوش    یا ترس از اون خاطره گند   منو برد سمت اتاق 

 خودش و گفت:
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 گریه نکن صنم-
گریم بیشدتر شدد   وارد اتاق شددیم   نشدوندم رو تخت و خودشدم نشدسدت 

 روبروم   عابی بود:
 صنم گفتم گریه نکن-
 غر زدم:  
 به گریه من چیکار داری ؟؟  - 

 بینیمو باال کشیدم که یه لبخند کج گوشه ل*ب*ش اومد   
⃣⃣ 

 بالخره بعد یک ربع گریه زاری و تموم کردم و اروم شدم    سیاوش گفت: 
 بخواب همینرا من یکم کارای شرکتم مونده باید انرام بدم -

 میخواستم بمونم   اما غرورم چی؟؟گفتم:
 خودمنه میرم اتاق  -

 اومد,سمتم و درازم کرد رو تخت پتوشو کشید روم و گفت:
 بخواب  - 

بعدم رفت پشت میزش    منم که خوشحااال   چشمامو بستم و خیلی زود با 
 بوی عطرش مست شدم خوابم برد

صددبب با احسددداس جسددم سددنگینی تو جام چشددمامو باز کردم   این چی 
تقریبا لم داده روم و دسددت و  بود,دیگه    نگاهی به کنارم کردم دیدم سددیاوش

شتم  شو از رو بدنم بردا ست پاهاش رو بدنمه   مثل بچه ها میخوابه غر زدم و د
که به سمتم چرخید و کامل گرفتم تو ب*غ*لش   ای بابا ولم کن دیگه    مثل 
ته بود رو  ندش ریخ های بل به صددورتش کردم   مو گاهی  نه   ن یل میمو گور
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بند میومد   من و با این اندام ریزم انقدر  پیشددونیش   وای خدا نفسددم داشددت
محکم تو ب*غ*لش گرفته بود که داشددتم جون میدادم ولی از حق نگذریم یه 
خورده هم کیف میداد    هرچس تقال میکردم از زیر دسددتش بیام بیرون فشددار 

 دستاش بیشتر میشد   حرفی که زد تا استخون نوک پامو سوزوند:
 ربخواب سیما انقدر وول نخو-

 چی؟؟؟سیما ؟؟؟سیما کدوم عفریته ایه؟؟جیغی زدم و گفتم:
 

 بکش کنار ببینم   سیما خر کیه؟؟؟هاا؟؟؟-
از صدای جیغم چشماش باز شد و نگاهی بهم انداخت   هلش دادم و از جام 

 بلند شدم    زو تخت وایسادم و دستمو زدم به کمرم:
یگی باشه به من ممن دوست دختر بیریختت نیستم سیاوش خان   بار اخرت -

 سیما هاااو
شکمش زدم که اخش  شد و لگدی به  اابم خورد  شماش خندون بود   اع چ
بلند شددد   از رو تخت رفتم پایین که گوشدده لباسددم و کشددید وپرت شدددم زو 

 تخت   غر زدم:
 

 ولم کن روانی   کمرم شکست-
پشددت بهش بودم و دسددتاش دور کمرم بود   هرچی فحش دادم و لنگ و لگد 

 اختم فایده ای نداشت   حرفم نمیزد   اخرش خسته شدم و گفتم:اند
 چته مریض؟؟-
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 بگیر بخواب خوابم میاد  - 
 با حرص گفتم:  

یاد - که امر و نهی میکنی بهم    زنگ بزن بگو ب نت نیسددتم  ما جو من سددی
 ب*غ*لت بکپه

تکون خوردن شددونه هاش و حس میکردم   وقتی دیدم نخیر ول نمیکنه   اروم 
سیما گفتنش شدم   شم بودم   ولی یاد    مگه ب*غ*لش بد بود؟؟دلتنگ دادا

 که میوفتم اعاابم خط خطی میشه   
⃣⃣ 

 اروم زمزمه کردم:  
 سیاوش بذار برم کار دارم -
وقتی لحن مظلوم منو شنید دستاش شل شد و من از اتاق رفتم بیرون   لحظه  

ست که همه چیز  شه یه فکری ه و بهم بریزه   رفتم های خوبی بود   ولی همی
دانشگاه   کالس داشتم   امتحانام ماه دیگه شروع میشد   گواهی پزشکیمو به 
استادا نشون دادم و قبول کردن واسم غیبت نزنن   تا ساعت  درگیر بودم   اصال 

 حواسم به مهمونی نبود تا اینکه پریسا زنگ زد:
 صنم ؟؟ کرایی؟؟ -
 کرا باید باشم؟؟ دانشگاهم  - 

 مگه مهمونی ندارین؟؟ -
 

 وااااااای مهمونی -
 چرا یادم رفته بود   اه نمیرسم حا ر بشم   پوفی کشیدم پری گفت:
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 شرط میبندم هنوز لباسم نخریدی -
 نه هیچ کاری نکردم میبینمت خدافظ   - 

سته دیر کرده بودم  ساژ     در سمت پا سارا خداحافظی کردم و رفتم  سریع از 
ش شتم و دنبال یه لباس ولی مهم نبود باید  شم   تو مغازه ها میگ یک حا ر ب

مناسددب بودم که چشددمم خورد به یه پیراهن  تا باالی زانو   خیلی کوتاه ولی 
سته  ستین حلقه بود و یقه ب سنگین ترش کرده بود    ا شکیش  شیک بود رنگ م
ای داشددت   از وسددط یقه چاک میخورد تا باالی شددکم و دامنش هم چینای 

  رفتم داخل و گفتم برام بیارش   تنم کردم   به قد کوتاهم درشدددت داشدددت 
عد از حسددداب کردن مبلغش رفتم  مدم بیرون ب باس و دراوردم و او مد   ل میو
یه کاری بودن    مامان و دیدم که  خونه   چه خبر بود   همه در حال انرام 
شم  سرخابی  تنش بود موها شیک  ستور میداد    لباس  شت راه میرفت و د دا

 نیون کرده بود کرده بود من و که دید جیغی زد و گفت:شی
 ساعت  صنم   هنوز حا ر نیستی؟؟ - 
 خب باشه من  پایینم  - 
 پوفی کشید و گفت:  

 بدو بدو دیر شد -
سمت حمام   نیم  شتم و رفتم  سامو کندم    حولمو بردا رفتم باال تو اتاقم و لبا

 نگاهی به صورت رنگ پریدم ساعت بعد اومدم بیرون و نشستم جلوی ایینه  
شدم   کرم  شغول  شمامو از بین ببره   م انداختم    مگه ارایش بتونه گودی چ
شتم و از  سبزی گذا شتم   لنز  شمام گذا شتم تمام وقتمو روی چ که الزم ندا
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سیاه کردم  شمامو  ستفاده کردم   زیر چ ستری ا سیاه و نارنری تیره و خاک سایه 
عد از زدن رژ گونه اجری و  لب کرمی براق ارایشددمو تموم کردم   خوب ب رژ 

شددده بود   موهامو باال جمع کردم و جلوش و کج ریختم تو صددورتم   موهام 
دو رنگ بود و خوشگل شده بودم   لباسمو تنم کردم و کفشای کرمی چرمم و 
هم پام کردم   مشددغول انداختن گردنبندم بودم که پری در زد و اومد داخل    

 خت و گفت:نگاهی بهم اندا
 

 او چه کردیییی -
هنوز باهاش سددرسددنگین بودم   لبخند کوچیکی زدم پریم خوشددگل شددده بود 

 لباس مشکی بلندی تنش بود و موهاشم صاف کرده بود ریخته بود دورش
zaiN: 
⃣⃣ 

 نگاهمو ازش گرفتم و گفتم:
 مهمونا اومدن  - 
 اره ساعت  دیگه  - 

صمو زدم و رفتیم پایین   چقدر او صدای اهنگ زیاد  عطر مخ شلوغ بود    
 بود و کرکننده   مامان اومد سمتم و گفت:

 بیا بریم به یکی از دوستام معرفیت کنم-
به پری گفتم وایسدده تا بیام و رفتم دنبال مامان    مقابل زن و مرد خوشددپوشددی 

 ایستادیم مامان با هیران گفت:
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 د پدرت   دخترم صنم   صنم جان خانم و اقای کیهانی   شریک جدی-
همون لحظه یه دختر و پسددر کنارشددون ایسددتادن   جفتشددونم ایکبیری    البته 

 ایکبیری نبودن   ولی تو قیافه بودن   مامان ادامه داد:
 دخترشون هستی و پسر عزیزشون هیراد-

 لبخند کری زدم و گفتم:
 خوشوقتم-
 

 زنه با مهربونی نگاهم کرد و گفت:
 چقدر زیبایی صنم جان-
 داریدلطف -

 مرده گفت:
 چند سالته عزیزم  -
- 

 مامان گفت:
 امسال لیسانسشو میگیره   هنر میخونه - 

دهنمو کج و کوله کردم   به اینا چه من چی میخونم خب   نگاه پسددره اذیتم 
یاد من و از  خدا میکردم یکی ب خدا  میکرد   زوم کرده بود روم ولم نمیکرد   

شون نرات بده   متن سخر صابرم اومد    این بحثای م فرم از مهمونی   عمو 
 کنارم وایساد و پیشونیمو ب*و*سید:

 چقدر خوشگل شدی دخترم-
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 مرسی عمو شما هم خوشتیپ شدین-
که  بود  پرتی  بودم   چرت و  تاده  را ایسددد بود اون یم سددداعتی  ن حدود 
بده  رات  یاد من و ن یه معرزه ای ب میگفتن   اعادددابم خورد شدددده بود   

شتم غر میزدم که هیراد خودش و بهم نزدیک کرد و خدا   همینرور زیر  لب دا
 گفت:

 بهت نمیاد غر غرو باشی-
 به توام نمیاد فو ول باشی-

 جا خورد   خندش گرفت و گفت:
 زبونتم که درازه-
 دلیلی نمیبینم هم صحبت بشم با یه غریبه-

 روم و کردم اونور که گفت:
 حتی اگر بخوام از این جمع مسخره نراتت بدم-
 زخندی زدم و خواستم جواب بدم که صدای سیاوش و ازپشت سرم شنیدم:پو
 تا وقتی من هستم چرا یه غریبه این زحمت و بکشه هیراد خان ؟؟؟-
⃣⃣ 

لبخندی روی ل*ب*م اومد از حضددور به موقش   کنارم ایسددتاد و دسددتشددو 
انداخت دور کمرم   با لذت به هیراد بیریخت نگاه کردم   تو چشماش حرص 

لی سددعی میکرد هاهرش و خونسددرد نشددون بده   جامشددو برد نزدیک بود و
 ل*ب*ش و بعد از چند ثانیه گفت:

 چه برادر خوبی-
 لبخند کری زد    سیاوش گفت:
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 فکر میکنم بهتره بیشتر حواست به هستی باشه هیراد   میدونی-
 سرشو برد نزدیک گوش هیراد و گفت:

 یکم زیادی اویزونه   درست برعکس صنم-
گرفته بود   با این که هسددتی و واسدده بار اول امشددب دیده بودم   ولی  خندم

سیاوش  سایید و  شو رو هم  سبه   هیراد دندونا شخص بود از این دخترای نچ م
 کمرمو فشار داد:

 بریم بر*ق*صیم صنم؟؟-
 لبخندی زدم و گفتم:

 بریم-
دستم و کشید و برد وسط سالن   اهنگ ارومی پخش میشد   دستمو گذاشتم 
ستای گندش   واقعا در برابر من مثل  شونه هاش   اونم کمرمو گرفت تو د رو 

 غول بود   تا سینشم به زور میرسیدم   دم گوشم گفت:
 این چه لباسیه؟؟-
 اه سیاوش   ول کن دیگه   من همیشه بد تر از اینارو میپوشیدم   -

 نگاه عابیشو دوخت تو چشمامو گفت:
 همیشه با االن فرق داره-
 امو از رو صورتم دادم کنار و گفتم: موه 

 چه فرقی جناب ؟؟-
سالته دیگه بچه نیستی یکم رعایت کن که هر خری که از راه میرسه چرت و  - 

 پرت بهت نگه
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کسددی جرات نداره به من چرت و پرت بگه   اگر تو نمیومدی خودم جواب -

 هیراد و میدادم
 کمرمو فشار داد و گفت:

 
  که هیراد اره  ؟؟چه زودم صمیمی شدین  -

یاد داداشددش واسددش غیرتی  بدش ب که  یه  بانیتش   ک ندم گرفت از عادد خ
 بشه   اونم داداش جذابی مثل سیاوش   خندم و که دیدگفت:

 جک تعریف کردم؟؟-
نتونسددتم خودم و کنترل کنم و زدم زیر خنده   بلند و بدون ترس   سددرمو خم  

یاف خدا   ق یدم   وای  ند قب و میخ حال شدددده کرده بودم ع با ش خیلی 
 بود   کشیدم جلو    و غرید: 

 نخند صنم-
خندمو سددریع قطع کردم و زل زدم بهش   از حرکت ناگهانی من اونم خندش 
ما می  یدن  باهم میر*ق*صدد نه  قا عاشدد مه  فت   خول شدددده بودیم   ه گر
شه  سمش و خنده نمی سیاوش که لبخند کرو ماوجی زده بود ا خندیدم   البته 

 گذاشت   
عد ا یه پسددره ب با  مام ر*ق*ص رفتم پیش پری   مشددغول حرف زدن  ز ات

بود   چقدر اشددنا بود   رفتم کنارشددون و بااخم زل زدم به پسددره   چهره پری 
 ترس داشت   خدایا کیه این  ؟؟جرقه ای تو ذهنم زده شد   زمزمه کردم:

 بدبخت شدیم-
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⃣⃣ 
 پسره گفت:

 پریسا جان دوستتو معرفی نمیکنی؟؟-
 پری گفت:

 دوستم صنم صنم جان اقای مهندس سامان عزیزی-
 سامان لبخند هیزی زد و گفت:

 زیباییتون قابل تحسینه-
میترسددیدم حرف بزنم و بشددناسددتم   سددرمو تکون دادم و زیر لب تشددکر 

 کردم   سامان گفت:
 چقدر ارومی صنم جان   -

 نگاه تنفر امیزمو دوختم بهش که چهرش بی رنگ شد و گفت:
 ندا-

داشددتم میمردم از اسددترس   بمیری صددنم که اینروری نگاه کردی وای که 
 بهش   پریسا بدتر از من بود   بالخره پری دهن باز کرد و گفت:

 ندا کیه سامان جان؟؟-
 سامان نگاهشو به پری دوخت و گفت:

 یه بی همه چیز که زنمو ازم گرفت   -
 نگاهی به من کرد و گفت:

 چشماش    شبیه صنم بود-
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م اومد   اون روزی که رفتیم خونه این یارو لنز سبز گذاشته بودم   مثل حاال یاد
 االن   نگاهمو یکمی مهربون کردم و گفتم:

 چقدر چشماش زیبا بوده پس-
 سامان لبخندی زد و گفت:

 منتظرم پیداش کنم   یه دزد اشغاله   همه زندیگمو بهم ریخت-
که ز حال شددددم  مد   خوشدد ند ر دددایتی روی ل*ب*م او ندگیش بهم لبخ

عاقبتش بهتر از این  گه میره     یه دختر دی بال  که زن داره و دن ته   مردی  ریخ
 نباید بشه   تا اخر عمرم کارمو ادامه میدم و بدبختتون میکنم    پریسا گفت:

 چرا به پلیس نمیگی ؟؟-
 نمیشه    پای خودمم گیره-
 مگه چیکار کردی؟؟-

 گفت:من بودم که این و گفتم   نگاهم کرد و 
 چیز جالبی نبود که بخوام تو یب بدم   -

 جهنم   رو به پری کردم و گفتم:
 من میرم یه چیزی بخورم گرسنم نمیای؟؟-
 چرا بریم-

سمت میز غذا   پری نفس عمیقی کشید و  سامان عذر خواهی کرد و رفتیم  از 
 گفت:

 از بیخ گلومون رد شد صنم-
 این اینرا چه غلطی میکنه؟؟-
 دوستای پسر شریک باباتهمیگفت از -
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 هیراد؟؟-
 اره گمونم-

 بشقابی برداشتم و یکمی میوه واسه خودم گذاشتم   لبخندی زدم و گفتم:
 پسره کچل بیریخت-

 پری خندید و گفت:
 صنم یه پسره از وقتی اومدیم پایین تو نخمه-
 کی؟؟-
پشت سرت رو مبل نشسته   اسمش نادره    سالشه و دارو سازه   مثل این -

 که از دوستای کیاوشه
خیلی نامحسوس برگشتم پشت سرمو نگاه کردم    میشناختمش   پسر خوب 

 و عاقلی بود   گفتم:
 نادر پسر خوبیه-
 میشناسیش/؟؟-
اره یه خواهر داره  سدددال از خودش کوچیکتره و ازدواج کرده   پدرش مدیر - 

سعادت اباده    شونم تو  ستاره    خون شم پر شه مامان شون اموزش پرور و ع
 معمولیه   ولی پسر خیلی عاقل و خوبیه

 پری چشماش برق زد و گفت:
 برم تو کارش یعنی؟؟-

انگشت شاتمو نشونش دادم   اونم ذوق زده رفت سمتش   به میز تکیه دادم 
یاوش  یذاشددتم دهنم   ک یه میوه ای م گاهیم  گاه کردم    هر از  به مهمونا ن و 
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   دختر خوبی بود ولی شنیده بودم مشغول ر*ق*ص با نگار بود   دختر عمش
سیاوش و میخواد   سیاوشم که به هیچکس پا نمیداد   مشغول هیز بازی بودم 
شنا  سمش   ولی چهرش ا شنا شتم دیدم نمی که حس کردم یکی کنارمه   برگ

 بود   با اخم نگاهش کردم   لبخندی زد و گفت:
 نشناختین؟؟ -
 خیر-
 مهرانم -

 زندگی اینم بهم ریختم   وقتی دید نشناختم گفت: مهران خر کیه دیگه   نکنه
 دوست کیاوش   همون که به  خواستگاریش جواب منفی دادین-
⃣⃣ 

ند بود و هیکلشددم  قدش بل نداختم   خوب بود    پاش ا تا به سددر  گاهی  ن
شت و بینی عقابی و لبای باریک     سلی ابروهای کم پ شمای ع معمولی   چ

شک شلوار م شن بود   کت  شم رو سفید و کروات قهوه ای تنش موها ی با بلیز 
 بود   در اخر نگاهمو دوختم تو چشماش و گفتم:

 خب؟؟-
 لبخند جذابی زد و گفت:

 خوبین؟-
 مرسی-

 نگاهمو ازش گرفتم   گفت:
 میخوام دلیل جواب منفیتون و بدونم-
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چی بگم؟؟بگم معتادم   بگم دزدم؟؟بگم   اشک تو چشمام حلقه زد   هیش 
 باش   اخم کردم و گفتم:صنم اروم 

 به کیاوش گفتم دلیلشو-
 دلیل قانع کننده ای نبود-
 اونش به من ربطی نداره-

 بی هوا گفت:
 من دوست دارم صنم-

شارمو  شت ا شت    انگ سمتش    توقع این نگاه و ندا شتم  ابانیت برگ با ع
 گرفتم جلو صورتش و گفتم:

به زبو- به خودت جرات بدی اسددم من و  بار دیگه  یا ابراز عالقه یه  ن بیاری 
 بکنی از زندگی پشیمونت میکنم   راتو بکش برو دیگه هم سمت من نیا

ناراحت شد   غم چشماش واسم مهم نبود    نگاهمو ازش گرفتم   سیاوش و 
با اخم زل زده بود بهم   اخم کردم و نگاهم و از اونم گرفتم   مهران  دیدم که 

 گفت:
 نمیکردم انقدر ناراحت بشین   من عذر میخوام    فکر -
چیزی نگفتم   برو گمشددو دیگه   اه   راهش و گرفت و رفت   نفس عمیقی  

کشددیدم و خودم و رو صددندلی کنارم انداختم   میبینی صددنم هر کاریم بکنی 
حتی ترک کنی حتی دیگه دزدی نکنی   بازم مثل قبل نمیشددی    یه چیزی تو 

و کنارت داشددته باشددی    لعنت به  وجودت کمه   هیچ وقت نمیتونی کسددی
افکاری که بی موقع سددراغ ادم میان   رفتم تو باغ   سددرد بود و برفا رو زمین 
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نشسته بود   رو تاب کنار عمارت نشستم    حالم از این خونه بهم میخورد    
ست   مال خودم   تنها   یه خونه ای که  متر  دلم یه امان نقلی کوچیک میخوا

دلم یه کنسول قهوه ای میخواست که ماگ مشکیم روش باشه و بیشتر نباشه   
همیشدده داخلش چای باشدده   با شددکالت شددیرین    دلم یه اتاق کوچیک 
باغ نمیخواسدددت   دلم درخت  خت سددداده قهوه ای   دلم  یه ت میخواسدددت 
نمیخواسددت   دلم فقط خوانواده میخواسددت   یعنی االن صددمیم داره چیکار 

 میکنه ؟؟
⃣⃣ 

 صمیم:
 ا   بابا جان کرایی ؟؟باب-

 صدای بابا از داخل اتاق کارش اومد  :
 انقدر داد و بیداد نکن   -

رفتم سددمت اتاق   رو صددندلی چرخ دارش نشددسددته بود   بعد از   اتفاقی که  
واسدده صددنم پیش اومد  و مرگ  علیر ددا بابا سددکته کرد و از کمر به پایین فلج 

نده جلوش بود   رفتم سمتش و شد   رو صندلیش نشسته بود و سرش تو پرو
 سرشو ب*و*سیدم:

 خوبی بابا جان؟؟-
 خوبم پسرم   چه خبر؟؟-
هیچی مثل همیشه بود   ساکت و گرفته   هرکیم سمتش میرفت جز سیاوش -

 انقدر بد حرف میزد باهاش که دمشو میذاشت رو کولش در میرفت
 لبخند تلخی رو لبای بابا نقس بست:



wWw.Roman4u.iR  52 

 

 درست مثل پدر بزرگشه-
نمیدونم اگر بفهمه ما دنبالشددیم چیکار میکنه بابا   میدونم درخواسددت بابا -

 بزرگه ولی صنم اگر بویی ببره خودش و از بین میبره
نباید بفهمه صددمیم   باید از اون خونه بیاد بیرون   باید بفهمه مادرش چه -

 اشغالیه
ست داده   نمیبینی چه ک- شو از د صنم همه چیز ارایی پدر من   چه فایده؟؟

با دوز کم برسددونن   تا کی ادمای  به همه بهش مواد  میکنه؟؟تا کی بسددپرم 
خودمون و بفرسددتیم جلو    اون االن جز سددیاوش کسددی و نداره   اگر بفهمه 

 مامان و صابر چیکار کردن از بین میره    دیگه سمت سیاوشم نمیره
 بابا غرید:

 زش دور بشهمن هیچ از اون پسر خوشم نمیاد صمیم   بهتر که ا-
سیاوش خبر دارت و -  شه   بفهمه  سش داره    بفهمه داغون می صنم دو ولی 

 چیزی بهش نگفته از بین میره 
 بابا داد زد:

 
سی ازم - سال دخترم ازم دور بود   دیگه نمیذارم    نمیذارم ک صمیم     ببین 

دورش بکنه    اگر پیش من بود   علیر ددا اون بالرو سددرش نمیاورد   معتاد 
 میشد    دزد نمیشد   ن

 گریش گرفت   نالید:
 منه بی عر ه دخترم و بدبخت کردم-
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 ب*غ*لش کردم و گفتم:
کاراش - به سددزای  ته   علیر دددام  گذشدد که  یه  باش   چیز با اروم  با

 رسید   صنمم   
نار  یه ک با اون قضدد باشددده   صددنم  که دروغ ن ندم چی بگم   چی بگم  مو

 ونه   گفتم:نیومده   بعد این همه سال هنوزم داغ
صددنمم خوب میشدده بابا   باید عاشددق بشدده   کار دله   دیر یا زود گریبانش و 

 میگیره   اون موقس که همه چیز و فراموش میکنه
تو صددنم و نمیشددناسددی صددمیم   من دخترم و میشددناسددم    میدونم چقدر -

 مغروره   اون حتی نمیذاره کسی سمتش بره   چروری عاشق بشه
 :لبخندی زدم و گفتم

 
 شاید همین االنشم شده باشه-
⃣⃣ 

 صنم
ستم برم داخل که جوون  شدم و خوا شدید از رو تاب بلند  سرمای  ساس  با اح
جذابی از,در اومد بیرون   چقدر خوشددگل بود   چشددمای سددبز و موهای 

 مشکی   محوش شدم    اونم زل زده بود به من   لبخندی زد و گفت:
 با این لباس سرما میخوری -

یدونم صدددداش   چ ما نم خت ا ندا یه نفر می یاد  قدر محکم بود   من و 
 کی   انگار از گذشته های دور میومد   گفتم:

 اره یه خورده سرده-
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 لبخند جذابی زد و گفت:
 از یخورده بیشتره نوک دماغت قرمز شده -

 ناخواگاه اخمی کردم و گفتم:
 برید کنار میخوام رد بشم -
 خب رد شو    -

 با عابانیت گفتم:
 فکر کنم هیکل گندتون جلوی در و گرفته -

 لبخند شیطونی زد و گفت:
 تو که قدت کوتاهه ریزه میزم هستی    رد شو برو دیگه  - 

 نفسمو با حرص دادم بیرون و گفتم:
 میری کنار یا کتک میخوای؟؟؟ -
 

 همون موقع سیاوش رسید   اخم کرده بود   دستشو برد تو جیبش و گفت:
 اومده سیروان؟؟مشکلی پیش  -

 پسره که حاال فهمیده بودم اسمش سیروانه گفت:
 نه داشتم میگفتم سرده سرما میخورن برن داخل-

 سیاوش نگاهم کرد و گفت:
 یه دقیقه ازت غافل شدم صنم   نمیگی سرما میخوری؟؟-
 یه خورده گرمم بود-
 خیله خب   بیا برو داخل بابا میخواد صحبت بکنه-
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تم داخل   شددنیدم که سددیروان گفت میخواد بره و کار باشددده ای گفتم و رف 
شت نبودااا   ولی خب دیگه هرکی  شت   ز سره ز داره   بهتر برو به جهنم   پ
حرصمو در میاره از نظر من زشته   عمو صابر دیدم و گفت برم پیشش   باالی 
تم  ف نورش   ر یاوشدددم او ک نارش     ک نم  ما ما بود    تاده  ها ایسددد له  پ

شم اومد باال کنار من ایستاد و دستشو برد تو جیبش   بااخم کنارشون   سیاو
 زل زد به مهمونا   عمو شروع کرد به حرف زدن: 

شب  شب  شریف اوردین   ام سی که افتخار دادین و ت خب مهمونای عزیز مر
 مهمیه   اول از همه اینکه پسرم از کانادا برگشته و قراره پیشمون بمونه   

ن رب کردم   میخواد بمو مدت تع مام  ید ت با رب گیری کرده بودم  ه؟؟ ع
 تحملش کنم   عمو ادامه داد:  

 و خبر دوم اینه که پسرم کیاوش با دختر دوست  عزیزم امشب نامزد شدن -
 

ندارم این چه  ند شدددد   چی؟؟؟ چرا من از هیچی خبر  صددددای دسدددت بل
 و عیتیه   عمو گفت:

 هستی  دخترم بیا اینرا -
 مد باال   پوزخندی به سیاوش زد که هستی  با ناز و عشوه او 

 چشمام  گرد شد   دم گوش سیاوش گفتم:
 چه خبره؟؟ -
 منم نمیدونم  - 

 واقعا باید این دختره عفریترو تحمل کنیم؟؟ -
 مثل اینکه -
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اخمی کردم و به عمو نگاه کردم   حلقه ای در اورد و داد به کیاوش   کیاوش 
 ناراحت بود   مشخص بود را ی نیست   

⃣⃣ 
کیاوش حلقرو دست هستی کرد   همه دست زدن و من مات مونده بودم   چرا 
کیاوش و مربور به این ازدواج کردن   میدونسددتم یکی و دوسددت داره   ولی 
االن   حس کردم از اول شددب ناراحته   بیچاره   سددیاوشددم غمگین بود   با 

مه متفر گه حرف زد و ه طه خوبی داشدددت    عمو یکم دی یاوش راب ق ک
به کیاوش نگاه میکردم   با هسددتی  شددددن   منم  نشددسددته بودم رو پله ها 
میر*ق*صددید   دختر زشددتی نبود   اتفاقا قد,بلندی داشددت و  چشددمای ابی 
صافی هم  شکی  شت بود و بینیش عملی   موهای م شنی   ل*ب*ا*ش در رو
به سددمتم میومد   کنارم رو پله  داشدددت   نگاهمو ازش گرفتم    سددیاوش 

 ماگ قهوه ای دستش بود    داد دستم و گفت: نشست   
 چای بخور -
 مرسی -

ست به زور  سم مهم نبود    اما دلم نمیخوا جفتمون ناراحت بودیم   کیاوش وا
 کنار کسی باشه سیاوش و صدا زدم:

 سیاوش؟؟-
 برگشت سمتم   گفتم:

 چرا عمو این کارو کرد؟؟ -
 پوزخندی زد و گفت:
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 واسه حفظ شراکت -
چیکارس؟؟ من بیشددتر عمرمو تو این خونه بودم و نمیدونم کارش  مگه عمو -

 چیه
 بهتره که ندونی -
 یادمه ازت خواسته بود بری باهاش شریک بشی   چرا قبول نکردی؟؟ -

 خیره نگاهم کرد و گفت:
 بخاطر تو -

 تعرب کردم    به خاطر من چرا؟؟ گفتم:
 

 من؟؟ چرا من؟؟ -
یرفتم سددفر   من که نمیتونم ولت کنم برم به اگر قبول میکردم باید یه سددره م -

 امون خدا
 تمام این حرفارو با خونسردی تمام زد   گفتم:

سه هر کاری, که میخوای  - مگه من بچم؟؟برو دنبال زندگیت   دوس ندارم وا
 بکنی اول به من فکر کنی

 حرفام اصال جدی نبود   اگر میرفت دق میکردم   زل زد تو چشمام و گفت:
 شو صنمبزرگ  -

گاز محکمی گرفتم   اخشددم در  یدم رو دسددتش و  فت   پر حرصددم گر
ستان فرار  صحنرو ندید وگرنه میگفتن از مغول سی این  شبختانه ک نیومد   خو
گازم  جای  به  گاهی  کردم   دسددتش و ول کردم   یکم خونی شدددده بود   ن
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انداخت و لبخندکری زد   نگاهم کرد که زبونمو براش در اوردم   چشددماش 
 خندید   دستش و انداخت دور شونم و کشیدم تو ب*غ*لش   :می
 کوچولوی شر -

قدر  ندی زدم و تو ب*غ*لش فرو رفتم   بوی عطرش اکسددیمنم بود   چ لبخ
اغوش محکمش و دوست داشتم   دستم و رو سینش گذاشتم و مشغول بازی 

 با دکمه های بلیزش شدم   اونم خیره به پایین نگاه میکرد   گفتم:
 سیاوش -
 جان سیاوش؟؟ -
 

فت چی میخواسددتم  یادم ر ند تو دلم اب کرده بودن   اصددال  گار  کیلو ق ان
 بگم   بار اول بود اینروری جوابمو میداد

⃣⃣ 
 وقتی دید ساکتم   تکونی بهم داد و گفت:

 چی میخواستی بگی؟؟ -
 صادقانه جواب دادم:  

 یادم رفت -
 نفسشو فوت کرد و زیر لب گفت:

 چقدر گرمه -
منم همین حس و داشتم   گرمم بود   انگار داشتم از داخل ذوب میشدم   یه 
شد   به خودم فحش دادم که رفته بودم  شروع  شت و بدن دردم  چند دقیقه گذ
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شش اومدم بیرون   نگاهم نکرد   یکم این  سمت این لعنتی   بالجبار از اغو
 پا اون پا کردم و گفتم:

 میرم تو اتاقم خستم -
 ابیخوب بخو -

به شددددی  تاق و درو بسددتم  چم شدددده بود   چقدر بی جن یدم رفتم تو ا دوی
 صنم   به خاطره مواده توهم زدم   اره توهمه   

 
شب بعد از انرام عملیات مخفی خوابیدم   پایینم نرفتم    نفهمیدم پری  اون 
چیکار کرد   صدبب زود از خواب بیدار شددم و لباسدامو تنم کردم   یه شدلوار 

نگ جین مشدد پالتوی کرم ر تاه مشددکی و  مانتوی کو یه  با  پام کردم  کی 
صله  سرم کردم   حو سربازیمو پام کردم و مغنعمو  روش   چکمه های طرح 
صحنه ای که  شتم و رفتم پایین   اما با  سایلمو بردا شتم   کیف و و ارایش ندا
می دادم و  یز   سدددالم ارو م تم سدددر  کردم و رف خم  کم زد   ا یدم خشددد د

خانم واسددم چای ریخت   سددیاوش نبود    اما اون دختره  نشددسددتم   زینت
ایکبیری نشددسددته بود ور دل کیاوش   چروری روش شددده بود اینرا وایسدده 

 نمیدونم    رو کردم به سمت کیاوش و گفتم:  
 سیاوش کراست ؟؟-
 نمیدونم    دیشب رفت بیرون دیگه برنگشت -

 مامان گفت:
 صنم؟؟ خانم طاهریو یادته؟؟ -
 ود   مامان دوست مامان بود گفتم: یادم ب 
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 چطور ؟؟ -
 دیشب دیدت    واسه پسرش خواستگاری کرد -

با من شددوهر  با یدارن   دیوانم کردن  نا دسدددت از سددر من بر نم چرا ای
 نمیخوام   گفتم:

 قاد ازدواج ندارم مادر  - 
 موقعیت خوبیه    درستم که داره تمون میشه  - 

 کردین بسه   من به خوشبختیم اختیاج دارممامان جان کیاوش و بدبخت  -
 مامان هین کشید و هستی گفت:  

 یعنی چی صنم جون؟؟ یعنی ازدواجش با من عامل بدبختیشه؟؟ -
 زل زدم تو چشماش:

به یکی از داداشدددای من  - اره هسددتی جون    بالخره میخواسددتی خودت و 
ین و  ین   ولی ا فر یاوش   موفق شددددی ا ک چه  یاوش  چه سددد ندازی  ب

 بدون   خوشبختیت خیلی طوالنی نیست
 مامان با تشر صدام زد:

 
 صنممممم -

هسددتی هم زد,زیر گریه و بلند شددد رفت باال   کیاوش اما با تشددکر نگاهم 
 میکرد   مامان گفت:

 این چه حرفایی بود زدی؟؟ برو عذرخواهی کن -
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حقیقت بود   کیاوش هسددتی و دوسدددت نداره    چرا زورش کردین با این  - 
عفریته ازدواج کنه؟؟  سددالشدده اختیار زندگی خودش و نداره ؟؟ خیلی ادم با 
شددعوریه رو حرفتون حرف نمیزنه   میرین چند ماه چند ماه نمیاین    وقتیم 

 میاین یکیمونو بدبخت میکنین که چی؟؟ پول بیشتر ؟؟ سیرمونی ندارین ؟؟
 

 د:میداد   مامان غریبا عابانیت نگاهم کرد    عمو صابر نبود   وگرنه جوابمو 
 تو مو وعاتی که بهت ربط نداره دخالت نکن -
د هیچی نگفتم که این شددد و ددعم   اگه با بابام میرفتم انقدر بدبخت نبودم  -

 که مادر خودم اینروری باهام حرف بزنه
 اومد سمتم و گفت:

 بابات قاچاقچی بود چرا نمیخوای بفهمی ؟؟؟ -
 از جام بلند شدم و گفتم:

 شرف داشت به این خونه و زندگی که واسم ساختینسگش  -
 یه طرف صورتم سوخت   پوزخندی زدم   کیفم و برداشتم و به کیاوش گفتم:

همین امروز پاتو از این خونه بذار بیرون و دیگه برنگرد   اگر بمونی   همینرا  -
 میشه قبرت

کرا بعدم به سددرعت از خونه رفتم بیرون   سددوار ماشددین شدددم    نمیدونم 
 میرفتم   فقط میرفتم   گریم گرفته بود   چه زندگی گندیه من دارم   

⃣⃣ 
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تو قبرسددتون نشددسددته بودم   نمیدونم چرا اومده بودم اینرا    کسددی و هم که 
سال پیش فوت  سته بودم    فروغ زهدی   یک  ش سره یکی از قبرا ن شتم     ندا

 ه   :کرده بود   هر کی میخواد باشه میشه باهاش حرف زد ک
میدونی فروغ خانم   شاید حرفایی که امروز به مامانم زدم اشتباه بود   من که  

سال   ولی زندگی  صال کرا بوده تو این همه  نمیدونم پدرم کیه   چکارس   ا
یه دختر  سدداله نباید اینروری باشدده    من االن باید دورم پره دوسددت باشدده 

و بدبخت کنم و دزدی کنم هرشددب بیرون باشددم   نه اینکه هر شددب برم یکی
شدم   هیچ وقت یادم نمیره   با پری رفته بودیم  سالم بود معتاد  ازش   وقتی  
سته  شتم یه ب سایلش و میگ شتم و شغال   وقتی دا خونه یکی از همین مردای ا
هرویئن پیدا کردم    نمیدونم چرا برش داشددتم   وقتی اومدم خونه رو تختم 

ه بسددته روبروم   حماقت بود ماددرف نشددسددتم و تا یک سدداعت زل زدم ب
کردنش   نمیگم نبود   ولی وقتی رفتم تو اینترنت سددرک کردم    دیدم باعث 
میشدده همه بدبختیام یادم بره   اون روزا روزای خوبی نبود   سددیاوش رفته بود 
شمام رو هم نمیرفت   از  صبب چ شب تا  سفر و من تو خونه تنها بودم    هر 

بالم کرده و میخواد بگیرتم    ترس فقط اشدددک میریختم یدیدم دن    خواب م
صددداش تو گوشددمه فروغ خانم   اون نامرد همه چیزم و ازم گرفت   بدبختم 
کرد   بعدش شنیدم مرده   گفتن کشتنش   اما چه فایده    چیزی و ازم گرفت 
که هر کاری بکنم دیگه برنمیگرده بهم   دلم میخواسددت مادرم کنارم باشدده    

 م بود شاید میتونست کمکم بکنه   دلم داداشم و میخواد فروغ خانماگر پیش
 صمیم
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پشددت درخت قایم شددده بودم و دیدم داره اشددک میریزه و حرف میزنه     -
اعاابم خورد بود   دلم خون بود که خواهرم داره انقدر سختی میکشه   دوس 

لی    وداشتم برم جلو و ب*غ*لش کنم بگم من هستم صنم   تا اخرش باهاتم
 پدربزرگ میگفت االن وقتش نیس   صدای زجه زدنش و میشنیدم: 

خسددتم   بخدا خسددتم   دلم میخواد بمیرم   چروری این لکه ننگو تحمل  -
کنم   خداااا صدددام و میشددنوی   دیگه بریدم   خودت صددبر بده   خودت 

سالم بود   من فقط, ستی به  تحمل بده   مگه من چند  سالم بود   چطور تون
 یه بچه این همه درد بدی   

⃣⃣ 
ها  قدر تن که ان مت بمیره  خت رو گونم   خواهرم   الهی صددمی کام ری اشدد

 نباشی   
 صنم  

سددرم گیج میرفت    انقدر گریه کرده بودم که اشددکی برام نمونده بود   اومدم 
ار شد که چشمام ت بلند بشم    کیفمو برداشتم و هنوز یک قدم برنداشته  بودم

سرم گیج  ستام   بهوش بودم    فقط  و افتادم   اخی گفتم و کمرمو گرفتم تو د
میرفت و نمیتونسددتم بلند بشددم    صدددای دوییدن یه نفر و شددنیدم   بعدم 

 حضورش کنارم   نالید:
 صنم؟؟؟خوبی؟؟جواب بده-

هام قرار گرفت و بلنم  پا تاش زیر  یدونسدددت    دسدد که اسددمم و م کی بود 
ند یقش ک فت   دسددتمو ب را میر عت داشدددت ک با این سددر یدونم  رد   نم
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سرم و فرو بردم تو ب*غ*لش و  شتم    کردم   عریب بود حس بدی بهش ندا
 بیهوش شدم

 
 صمیم 

وقتی دیدم افتاد دوییدم سددمتش   هرچی صددداش زدم جواب نداد   بلندش 
شو به بلیزم گرفت و خ ست شین قدم تند کردم   د سمت ما و تو  ودشکردم و به 

ب*غ*لم قایم کرد   بین گریه لبخندی زدم   حسددم کرده بود   گذاشددتمش 
شدم و روندم  شین  سوار ما صندلی عقب و پالتومو در اوردم انداختم روش   

 سمت خونه   
 

پشت سر هم بوق میزدم تا حسین درو باز کنه   در و که باز کرد با تیرکافی رفتم 
 ین گفت:داخل   از ماشین پیاده شدم که حس

 اقا چیشده؟؟ -
 برو به بابا بزرگ بگو سریع بیاد پایین بدو -

شیدم و بردم داخل   بابا از اتاقش اومد بیرون و وقتی من و  صنم و به اغوش ک
دید مات به صورت صنم نگاه کرد    خوابوندمش روی مبل   بابا بزرگم اومده 

 بود پایین   اومد سمت من و گفت:
 چیشده صمیم؟؟ -

که روش صنم و گذاشته بودم رو به پشت به بابابزرگ بود و صنم و ندیده مبلی 
 بود   گفتم:
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 تو قبرستون بودم   صنمم اونرا بود -
 به مبل اشاره کردم :

 از حال رفت -
 بابا بزرگ قدم تند کرد و اومد سمت مبل    جلوی صنم زانو زد و لب زد:

 صنم -
ب با با چرخ و هدایت کرد سددمت مبل   کنار  ابزرگ وایسددداد   جفتشددون با

 خشکشون زده بود   بابا با گریه دستی به صورت صنم کشید و گفت:
 دخترم -
⃣⃣ 

 صنم
چشددمامو به سددختی باز کردم   کرا بودم   یادمه غش کردم یکی ب*غ*لم  

کرد   گیج به اطرافم نگاه کردم که  تا مرد و دیدم    وحشت برم داشت    از رو 
توی دستم بود باهام کشیده شد   زل زدم بهشون تخت بلند شدم و سرمی که 

 و گفتم:
 چی از جونم میخواین؟؟بذارین برم-

سنش زیاد تر  شک زل زده بود بهم   یکی,دیگه هم  شون رو ویلچر بود با ا یکی
از اون یکی بود ولی قد بلندی داشددت و خوشددتیپ بود   اما اون یکی   چقدر 

 گفت:اشناست    همونی که از همه پیرتر بود 
دخترم   کاری نداریم باهات   حالت بد,شددد سددیروان اونرا بود اوردت به  - 

 خونه من   من پزشکم    یه خورده  عف داشتی ولی االن خوبی 
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نداختم   شدددب بود   من از صدددبب بیهوشدددم   وای  به پنرره ا گاهی  ن
 سیاوش   هول گفتم:

 گوشیم    گوشیم کو؟؟ -
 سیروان گفت:

 نم؟؟واسه چی میخوای ص -
 سیاوش   حتما نگران شده   ساعت چنده   گوشیمو بدین لعنتیا -

 دکتره گفت:
 سیروان گوشیش و بده بهش -
 من نمیدونم کراست بیا با گوشی من زنگ بزن -
گوشددیش و گرفت سددمتم   با ترس قدمی سددمتش برداشددتم و گوشددیشددو  

شب بود   سیاوش میکشتم   شمارش و گرفتم یه بوق  قاپیدم   خدایا ساعت 
 کامل نخورده بود جواب داد:

 بله؟؟ -
 چقدر بی حوصله بود   :

 سیاوش  - 
 صدای دادش اومد:  

کدوم گوری صددنم؟؟ فقط بنال بگو کرایی به والی علی پیدات کنم زنده  -
 نمیذارمت   

 گوش کن یه دقیقه -
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ستی نمیخ - شنوم ببینمت کاری هیچی جز ادرس جایی که ه وام   چیز دیگه ب
 میکنم از مردن بدتر باشه

 من ادرس اینرارو بلد نیستم    انقدم داد نزن -
نفس نفس میزد از عاددبانیت    انقدر صددداش بلند بود که  تا مرد روبروم با  

 تعرب زل زده بودن بهم   گفت:
 گوشی مال کیه؟؟ -
 همون پسره که شب مهمونی بهش گفتی سیروان -
 نعره کشید:  

 پیش اون چه گ*و*ه*ی میخوری صنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 بغضم گرفت   نالیدم:  
 سیاوش  - 

 از جات جم نمیخوری تا بیام -
سررو بهش دادم   نمیدونم   شی پ شکامو گرفتم و گو بعدم قطع کرد   جلوی ا

چرا  تاشددون مثل عقب مونده ها زل زده بودن بهم   اونی که رو ویلچر بود که 
 گ بود کال   صدام و صاف کردم و گفتم:هن
 میشه سرم و در بیارین داداشم داره میاد دنبالم -
 پیره مرده گفت:  

 حتما بیا بشین دخترم -
 رو تخت نشستم   سرم و از دستم در اورد و گفت:

این سومین سرمیه که از صبب بهت زدم   خیلی  عیف شدی بیشتر مراقب  -
 خودت باش
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 زحمت دادم بهتونمرسی ببخشید  -
⃣⃣ 

یب  قدر عر یدونم چرا ان گاهمو ازشددون گرفتم و مغنعمو سددرم کردم   نم ن
به خودم  گاهی  بهم   ن بودن  بودم زل زده  مده  بهوش او بودن   از وقتی 
سیروان  شت   بیخیالی طی کردم و رو به  شکلی ندا سامم که م انداختم   لبا

 گفتم:
 شما اونرا چیکار میکردین؟؟ -
 م سر قبر مادرم اومده بود - 

با این حرف پیر مرده برگشددت نگاهش کرد    نگاهش غم داشددت   نگاه سدده 
 تاشون   بیچاره حتما مامانش و دوست داشته   سیروان گفت:

 تو اونرا چیکار میکردی؟؟   - 
 بی رحم شدم و گفتم:

 رفته بودم سر خاک پدرم    -
بود اشکی از چشمش  به و وح دیدم رنگ سه تاشون پرید   اونیم که رو چرخ

 چکید   البود زنش و دوست داشته   پیر مرده گفت:
 بریم دیگه   شما هم استراحت کن تا داداشت بیاد  - 

تاق بندازم     به دور ا تشددکر کردم اونام رفتن بیرون   تازه وقت کردم نگاهی 
سرم درد  ستم  شمامو ب ستم و چ ش سفید   رو تخت ن سیون  ساده بود با دکورا

چند دقیقه نگذشته بود که صدای داد,سیاوش خونرو لرزوند   از جام میکرد   
سیاوش و  شد و  شدت باز  سبیدم به پرده   در به  شه اتاق چ پریدم و رفتم گو



 69 زن نبودم کیکاش  یا

سرش اومد و  شت  سیروان پ سرخ بود و نفس نفس میزد    شماش  دیدم   چ
 گفت:

 بابا بذار تو یب بدم سیاوش-
ستم و  سمتم   د شید دنبال خودش برد سیاوش محل نداد و اومد  گرفت و ک

ستم داشت  سیروانم مثل کش تمبون دنبالمون میومد   رفتیم پایین   د پایین   
میشددکسدددت    پیره مرده پایین بود   با اخم و عاددبانیت به سددیاوش نگاه 
ما از ترس  نه از سددر یدم    گذشددتیم و رفتیم بیرون   لرز میکرد   ازش 

شین و باز کرد و پرتم  شد و قفل سیاوش   در ما سوار  شم  کرد,داخل   خود
ست بگه بیهوش بودم    لحظه اخر اون  سیروان بیچارم نتون مرکزیو زد راه افتاد 

 مردرو پشت پنرره دیدم   
دور ترین نقطه  از سدیاوش نشدسدته بودم و با ترس نگاهش میکردم   عادبی  

ا دوست ب بود   بیشتر از همیشه   نمیفهمم تازگیا چرا انقدر غیرتی شده   من و
دخترش اشتباه گرفته   لب باز کردم حرف بزنم    هنوز یه کلمه از دهنم خارج 

 نشده بود داد زد:
 

 یه کلمه حرف بزنی دندوناتو میریزم تو دهنت صنم  -
 خفه خون گرفتم    وحشی   

جلوی خونه خودش نگه داشددت و پیاده شددد   از در فاصددله گرفتم خودم و 
باز کرد و خم شد تو ماشین    دستم و گرفت و کشید چسبوندم به دنده   در و 

 بیرون   جیغی زدم و گفتم:
 ولم کن وحشی روانی -
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محل نداد و راهشو کشید رفت   منم دنبال خودش کشید برد   به نگهبانی که  
 رسیدیم رو به مرده که با تعرب نگاهمون میکرد گفتم: 

 اقا جون مادرت من و از دست این نرات بده -
 سیاوش برگشت سمتم و گفت:

 
 ببببببببند دهنتو تا نبستمش -

 مرده گفت:
 چیزی شده؟؟ -
 خیر حق ندارم با زنم دعوا کنم؟؟ -

 زنم   فکر کنم از فشار عابی زیاد مخش تاب برداشته
⃣⃣ 

 با تعرب بهش نگاه کردم   پیره مرده گفت:
 ببخشید اقا راحت باشید - 

سمت  شید و برد  ستم و ک شار د صال ف سور   و من هنوز تو هنگ بودم   ا سان ا
شدیم و  سور پیاده  سان ستش و رو بازوهام حس نمیکردم   نفهمیدم کی از ا د
رفتیم داخل خونه   کشون کشون بردم داخل اتاق و پرتم کرد رو تخت   کمرم 

 داغون شد   نالیدم:
 چه مرگته سیاوش؟؟-

 غرید:
 ن؟؟؟از صبب کدوم گوری بودی صنم؟؟؟؟هاااا-
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 ای بابا چرا اینروری میکنه   وقتی دید جواب نمیدم اومد سمتم و گفت:
 با توام   خونه سیروان چه غلطی میکردی؟؟- 

 ای بابا سیاوش داد نزن گوشام کر شد   -
 دستی تو موهاش کشید و گفت:

 من سیروان و بیچارش میکنم   دست رو تو میذاره-
 برگشت سمتم و گفت:

 نم   دیگه حقی نداری پاتو از خونه بذاری بیرونترو هم بیچارت میک-
 اعاابم خورد شد مثل خودش داد زدم:

 
شوهرمی؟؟هیچ - شمی؟؟بابامی؟؟ صال؟؟مگه چیکارمی؟؟؟دادا به تو چه ا

کارای من دخالت نکن   اصددال دلم  کارم   انقدر تو  یاوش هیچ  کارمی سدد
 خواست برم خونه سیروان   فکر کن عاشقش

 بالفاصله اونطرف دیگش سوخت   از شدت  ربه یه طرف صورتم سوخت  
دوم پرت شدددم رو زمین   مایع گرمی از ل*ب*م میریخت پایین   اشددک تو 
چشددمام حلقه زد   بازم زد   صدددای نفسدداش و میشددنیدم   اومد جلو از یقه 

 لباسم گرفت  بلندم کرد وگفت:
که عاشددقشددی اره؟؟؟؟رفتی خونش میگی خوب کردی؟؟میخوای ناددبتمو -
 ت نشون بدم؟؟هوم؟؟مثل این که خیلی تنت میخاره صنمبه
⃣⃣ 

سی بهم تهمت بزنه     شتم ک ست ندا صال دو تنم که نمیخارید حقیقتا ولی ا
 یقمو از تو دستش کشیدم بیرون   اخم کردم و گفتم:
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یه روز - یه روز خوبی  کل اعاددداب داری    یه وحشددی روانی   مشدد تو 
 رمان کن تیمارستانیبدی   مریضی شکاکیت داری برو خودت و د

فقط شاخ کم داشت رو سرش   اومد مثل این گاوای وحشی زل زده بود بهم   
 بیاد جلو که گفتم:

ست میری یکی - سر جات ببینم   زورتو به رخ من نکش چپ میری را سا  وای
میخوابونی تو دهن من   فکر نکن من بلد نیسددتم ادم باش مرد بودن و غیرت 

نیسددت    خودتم خوب میدونی من با سددیروان نیسددتم و داشددتن به کتک زدن 
نبودم   میدونی که با هیچ پسددری تا حاال نبودم   خودم حد خودم و میدونم 

 نیازی نمیبینم برات تو یب بدم اون جا چیکار میکردم   
شت کرده بود و قرمز  شو م ست شد   د ابی می شتر ع هر لحظه با حرفای من بی

وحشیه نگفتم؟؟خواستم رد بشم برم که با صدای شده بود   گفتم که مثل گاو 
 کنترل شده گفت:

 تو یب بده اونرا چیکار میکردی - 
 زل زدم تو صورتشو گفتم:

 به   تو   ربطی   نداره - 
شداید نیم وجب باهم فاصدله داشدتیم   شدایدم کمتر   نفسدای عادبیمون به 

شددید و صددورت هم میخورد و هر دو اخم کرده بودیم   دسددتی تو موهاش ک
 گفت:

تاق - ته تو همین ا یه هف یا  یدی  خیلی دارم خودم و کنترل میکنم   جوابمو م
 حبست میکنم
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 فکر کردی من بی کس و کارم که هر کار دلت خواست باهام بکنی؟؟-
 با حرفی که زد   تمام حسام به صفر رسید   :

 معلومه که بی کس و کاری    کیو داری؟؟؟-
امو که دید تازه فهمید چه حرفی زده   قدمی اشک تو چشمام حلقه زد   چشم

ناباور زل زدم بهش  به من گفت بی کس و کار   با من  به عقب برداشددتم و 
بود؟؟سددیاوش   کسددی که کل عمرم و باهاش بودم چرا انقدر بی رحم شددده 

 بود   زمزمه کردم:
 سیاوش-

 ت:و گفاشکام دونه دونه میریخت رو گونه هام   مشتی به دیوار پشت سرم زد 
 

 چرا عابیم میکنی که همچین حرفی بزنم؟؟-
 حقیقت بود   -

 بدنش و زدم کنار و رفتم سمت در خونه   صدام میزد
 

 صنم وایسا   بچه شدی ساعت  شبه کرا میخوای بری-
سرم  شت  محل ندادم و هق هقمو خفه کردم   دوییدم از پله ها رفتم پایین   پ

 نمیومد   ازش متنفرم    متنفرمیومد و صنم وایسا از دهنش بیرون 
⃣⃣ 

ساعت صبب بود و تو خیابون راه میرفتم   سردم بود و جز یه مانتو نازک چیزی 
تنم نبود   پاهام یخ زده بود و درد میکرد   انقدر گریه کرده بودم چشددمام باز 
سی نبود برم  شد   خونه پریم ک شتم که برم   خونه که نمی شد   جایی و ندا نمی
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اد گفت میره خونه خالش کرج و فردا صددبب بر میگرده   گوشددی صددبب پیام د
شانی  سیاوش حفظ نبودم    سی و حز  شماره ک سی زنگ بزنم و  شتم به ک ندا

 اورده بودم تا االن سالم مونده بودم   کرا برم خدا   
ستم    بازوهامو ب*غ*ل کردم     ش ستگاه اتوب*و*س ن صندلی چوبی ای رو 

دی به هرویئن داشتم   اب بینیم راه افتاده بود و هیچ سرم درد میکرد و نیاز شدی
کاری نمیتونستم بکنم   چشمامو بستم و ابروهام و کشیدم تو هم بلکه درد این 
شینی باعث  صدای بوق ما سر لعنتی کمی از بین بره   تو حال خودم بودم که 

 شد چشمام و باز کنم   با لبخند هیزی زل زده بود بهم   :
 گربپر باال جی -

 ته مونده نیرومو جمع کردم و گفتم:
 گمشو -
 اوه چه خشن   بیا بهت بد نمیگذره -
شه   سنش زیاد با شو  نگاهم و دوختم بهش   خیلی  سخر شه   موهای م سال

مثل خروس درسددت کرده بود و ابروهاش از ابروهای من باریک تر بود   سددر 
جمع میشد صداش کرد ملخ   از فکرم لبخندی رو ل*ب*م نقش بست که بی 

 موقع بود و فکر کرد را یم به این ذلت   :
 جون بخورم خندتو   بدو دیگه یخ زدی دختر  - 

 اخم کردم و گفتم:
هت گ - یه ملخی ب گاه کردی ؟؟ شددب فت ن یا به ق فتم گمشددو اویزون   

 بدبخت   گمشو تا نزدم لهت کنم
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شدداید اگر وقت دیگه ای بود و خودم و سدداخته بودم میتونسددتم به حرفم عمل 
 کنم   ولی االن   حتی نمیتونم بلند حرف بزنم   

سه  سمتم   وا شد و اومد  شین پیاده   یهنگاهی به چهره برزخیش کردم   از ما
لحظه دلم از این بی پناهی گرفت   جون نداشددتم بلند بشددم یا داد و فریاد راه 

 بندازم   دستم و کشید و گفت:
من شددبیه ملخم؟؟؟ بالیی به سددرت میارم که دیگه نتونی تو ایینه به خودت  -

 نگاه بکنی
 

 کشیدم و بردم سمت ماشین: 
  ولم کن وحشی    به من چیکار داری برو دنبال اهلش   -
 خودم اهلیت میکنم -

پرتم کرد تو ماشددین که صدددای داد یکی از جا پروندم   سددرم و برگردوندم و به 
بیرون خیره شدددم   سددیروان بود   یه دسددتشددم تو گچ بود   از ماشددین اومدم 
سیروان  سره ریزه میزه بود از پس  سره و میزدش   پ پایین   افتاده بود به جون پ

تا خورد زدش  م مد    گاه میکردم   بی حس بر نمیو نم وایسددداده بودم ن
 بودم   نسبت به همه چیز   انگار یه چیزی تو وجودم مرده بود   

وقتی دید پسددره بیهوش شددده و افتاده رو زمین   ایسددتاد    نفس نفس میزد    
 نگاهشو دوخت بهم   مهربون بود   برعکس سیاوش    اومد جلو و گفت:

 خوبی؟؟ -
⃣⃣ 

 صمیم  
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بال صدددنم  ماشدددین میرفتم   خیلی دور بودم و حضدددورم و حس دن با 
ساعت  ستم امونم و بریده بود     سردش بود   حس میکردم   درد د نمیکرد   
از رفتن سددیاوش و صددنم گذشددته بود که صدددای مشددت کسددی رو در حتی به 

 ساختمونم میرسید   بابا گفت:
 صمیم برو ببین کیه -

م و یه مشددت خورد تو صددورتم    اماده کتمو تنم کردمو رفتم بیرون درو باز کرد
ستی بلندم  ستم حس کردم   د شدیدیو تو د شدم رو زمین   درد  نبودم و پرت 

 کرد و گفت:
 صنم کراست؟؟؟؟؟؟  -  
سیاوش بود   یعنی چی صنم کراست    من  تا محافط واسش گذاشته بودم  

 ولی اخرین خبری که دادن این بود که سیاوش بردش خونش   گفتم:
 چی میگی سیاوش ؟؟ من چمیدونم کراست خودت اومدی بردیش -

 داد زد:
 

توی بی شددرف معلوم نیسددت چه غلطی باهاش کردی که از خونه گذاشددت  -
 رفت   اون جاییرو نداره بره   بنال ببینم چیکار کردی باهاش

ستش  شب کرا رفته    یقمو از,تو د اف  شته بود رفته بود؟؟ خدای من ن گذا
 بابا و بابا بزرگ اومدن بیرون   گفتم:کشیدم بیرون   
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احمق    صددنم صددبب رفته بود بهشددت زهرا   من اونرا بودم غش کرد و از  -
حال رفت   پدر بزرگم دکتره اوردمش اینرا   تا شدددب بیهوش بود   بعدم که 

 اومدی بردیش   من چمیدونم کراست
 قیافش بهت زده شد   قدمی رفت عقب و زمزمه کرد:

 کردم؟؟ من چیکار -
 بابا اومد جلو و گفت:

 
 گمش کردی ؟؟ امانت دستت و گم کردی؟؟؟؟؟؟ -

 بابا بزرگ قدمی به جلو برداشت و گفت:
 برو به پلیس خبر بده   زود باش -

قدر  که ان با صددنم  کار کرده بود  گاه کرد   چی با بزرگ ن با به  یاوش گیج  سدد
 پشیمونه    بابا داد,زد:

 
 ا ماتت بردهد برمب برو به پلیس بگو چر -

 سیاوش قدم برگردوند و به سرعت از خونه خارج شد   بابا گفت:
 صمیم زنگ بزن به فرهاد ببین کراست -  
⃣⃣ 

به فرهاد زنگ زدم گفت تو کدوم خیابونن   رفتم لباس بپوشددم که بابا بزرگ 
 گفت:

 بیا اینرا ببینم دستت چیشده -
 نمیخواد بابا بزرگ باید برم-
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 بهت میگم بیا اینرا - 
ستم و جا انداخت و گچ گرفت   منم رفتم دنبال  ساعت بابا بزرگ د بعد از نیم 
سره بی ناموس    رفتم جلو  سیدم دیدم یکی داره به زور میبرش   پ صنم   تا ر
به صددنم  گاهم و  تاده بود و بیهوش بود   ن تا خورد زدمش   رو زمین اف و 

 فتم جلو: دوختم   بی حس نگاهم میکرد    ر
 خوبی؟؟-

 سرش و تکون داد:
 خوبم   شما اینرا چیکار میکنی؟؟-
 بیا بشین تو ماشین یخ زدی-

یاد کردم و تنظیم کردم رو  خاریو ز ماشددین    ب گوش داد و نشددسدددت تو 
ستم هرویئن میخواد   چروری بهش بدم  شت و میدون صنم   رنگ به رو ندا

اشو بست   دلم میرفت نمیدونم   سرش و گذاشت رو پشتی صندلی و چشم
واسش   دلم واسه تنهاییش میگرفت    من و بابا و بابا بزرگ داریم جون میدیم 
واسدده یه لحظه ب*غ*ل کردنش و صددنم   با این حال    نفسددم و فوت کردم و 
سمت  شتم انداختم روش   تکونی نخورد   روندم  صندلی عقب بردا کتمو از 

 خونه   
 صنم

سدداس کردم یه چیزی اومد روم   نای باز کردن چشددمامو بسددته بودم که اح 
شانس اوردم  شده بود    سر عریب امروز ناجی من  شتم   این پ شمامو ندا چ
به سددرم میومد   درد بدنم هر لحظه  باز چه بالیی  اومد    وگرنه معلوم نبود 
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بیشتر میشد   مردم و زنده شدم تا رسیدیم خونه ای که چند ساعت پیش ازش 
شده بودم  شدم و بردم داخل   اون  تا مرد خارج  شین پیاده    کمکم کرد از ما

مد  که رو ویلچر بود او یده بودم نگران زل زده بودن بهم   مرده  که شدددب د
سمتم   مثل همیشه اشکه تو چشماش دیده میشد   نمیدونم چرا انقدر بیقرار 
سالن بود گفت  شه  شوندم رو مبل و به خدمتکاری که گو سیروان ن من بود   

 رام اب قند بیاره   پیره مرده نشست کنارم و گفت:ب
 خوبی؟؟جاییت درد نمیکنه ؟؟-
 همه بدنم درد میکنه-

 غمزده نگاهم کرد و گفت:
 سیروان ببرش باال-

 سیروان بلندم کرد و کمکم کرد برم باال    نشوندم رو تخت و گفت:
 چیزی الزم نداری؟؟-

شد و رفت  بیرون   بعد چند دقیقه با یه لیوان بدون حرف نگاهش کردم   بلند 
یه قورت  ید رنگی تو دسددتش برگشدددت   لیوان و داد بهم  ته سددف و بسدد

 خوردم   بسترو گرفت سمتم و گفت:
 زود باش تا سیاوش نیومده  - 
 

ته نگاه کردم   اون از کرا میدونسدددت؟؟بلند شدددد رفت  به بسدد با تعرب 
 بیرون   بسترو گرفتم تو دستم    

⃣⃣ 
 سیاوش 
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فا کل  با این حر که  به من  نت  ته بودم    نبود   لع گذاشدد پا  شددهر و زیر 
شتم رو فرمون   از  سرم و گذا شه ای پارک کردم و  شین و گو رنروندمش   ما
سردرد رو به جنون بودم   فقط یه چیز از خدا میخواستم   سالم پیداش کنم    

 همین   گوشیم زنگ خورد   سیروان بود:
 پیداش کردی؟؟-
 خونه اره بیا-

سیروان   بعد از ده دقیقه  سمت خونه  سرعت راه افتادم  شیو قطع کردم و به  گو
رسیدم    پیاده شدم و بدون اینکه در و ببندم دوییدم سمت خونه   زنگ و زدم 
در که باز شددد با قدمای محکم اما سددریع رفتم داخل   سددیروان نبود   اقای 

 دم:هم میکردن    لب باز کرنرفی پدر سیروان و پدر بزرگش با عابانیت نگا
 کراست ؟؟-

 نرفی بزرگ گفت:
 باالس-

شمام  سم رنگ پریدش جلوی چ از پله ها رفتم باال   در اتاق و که باز کردم ج
سمتش   خوابیده بود و  شتم  صنم من   اروم قدم بردا صنم    ست    نقش ب
مشددخص بود خواب راحتی داره   سددیروان با دسددت گچ گرفته نشددسددت رو 

نو زدم و دسددتمو رسددوندم به پیشددونیش   یخ بود   موهاش و زدم تخت   زا
کنار    ناراحت بودم   خیلی زیاد   چی به سددر همه زندگیم اورده بودم   منه 
احمق   نفسم تا این موقع تنها تو خیابون بوده   بین یه عده الشخور   سیروان 

 لب زد:
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 زور ببرش   تو ایستگاه اتوب*و*س پیداش کردم   یکی میخواست به -
عاددبی شدددم   صددنم من و میخواسددت ببره   صددنم تنها داراییم تو زندگی 
یدادم   منه  عذابش م قدر  که ان یدم از پیشددم بره  یدم   میترسدد بود   میترسدد
ندارم   دسدددت کوچیکشددو تو دسددتم  لعنتی   جز غاددده هیچی واسددش 

غر ال گرفتم   نگاهم  از رو صددورتش برداشددته نمیشددد   تازه دارم میبینم چقدر
صدای اقای نرفی  شده   چرا به فکرش نبودم   چرا    شده   چقدر  عیف 

 اومد:
 سیروان یه بالشت و پتو بیار واسه دوستت شب پیش خواهرش باشه-

 زمزمه کردم:
 میبرمش-

 سیروان گفت:
به سختی خوابیده سیاوش   االنم که صبحه   پیشش بمون تا بیدار بشه بعد -

 ببرش
مهم تر از این که حداقل واسددده یه شدددب اروم بخوابه  مخالفتی نکردم   چی

    سیروان رفت و با یه بالشت و پتو برگشت   گذاشتشون رو میز و گفت:
 چیزی الزم داشتی من بیدارم-

ند کردم و ل*ب*ا*مو روش قرار  فت   دسددتشددو بل سددرم و تکون دادم   ر
 دادم   زمزمه کردم:

 از فردا زندگی کن صنم   بدون زندانبان-
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 نام کتاب:کاش من یک زن نبودم
 نویسنده:نیاز حسینی

⃣⃣ 
از کالس اومدم بیرون   اخرین امتحانم و هم دادم و راحت شدددم   دانشددگاه 
تموم شدددد    چقدر زود گذشدددت    رفتم داخل حیاط که صددددای سدددارارو 

صدام ستاد و  شنیدم   میدویید دنبالم و  سادم تا برسه بهم   کنارم ای میزد   وای
 گفت:

 وای   مردم -
 خب مگه مربوری دختر؟؟ زنگ میزدی -
 اخه   شارژ نداشتم -

 جزومو گرفتم ب*غ*لم و گفتم:
 خب   بگو چیشده -
 عاری با بچه ها قرار گذاشتیم بریم بیرون میای؟؟ -
 نه شب با پری قرار دارم   شما برین -
 

 صنم خوش میگذرهبیا دیگه  -
 باور کن چند هفتس ندیدمش شاکیه از دستم   یه روز,دیگه قرار بذار میام -
ناراحت شددد   باشدده ای گفت و رفت   منم سددوار ماشددین شدددم و رفتم  

خونه   مامان و عمو باز نبودن   این دختر اویزونم هر روز خونه ماسددت و هر 
یاوش یه   سدد قا وحشدد با کیاوش دعوا دارن   وا ندیدمش    چند  روز  هم   
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روزه   بعد از اون شددب کذایی خیلی کم میبینمش    خودش و ازم قایم میکنه 
شب و حرفایی که بهم زد هنوز یه  شاید دلتنگم   نمیدونم بعد از اون  و من    
یه ولم  ثان یک  نه میمونه این پسددر    ثل ک ما سددیروان   م خورده دلگیرم   و ا

این که بدم بیاد ازش نه   ولی احساس میکنم نمیکنه   هر جا میرم هست   نه 
یه چیزی و ازم قایم میکنه     سدددالشددده و چند تا مغازه داره   میگه مدیریت 
خونده   پدر بزرگش شدهرام خان   عاشدق این مردم   واقعا دوسدش دارم مثل 
پدر بزرگ خودم میمونه   چند بار دعوتم کردن خونشددون    یه مرد سددرزنده و 

رش جهان خان یه خورده افسددردس   هر موقع من و میبینه زل شدداد   اما پسدد
یاداور  گه چهره من  به    خودش می به نظرم عری نه بهم و میره تو فکر    میز
سل گرفته و فوت کرده    احتماال من و که میبینه  سن جوونی  شه که تو  خواهر

م بری یاد اون میوفته    پری هم این روزا عریب یا نادر سددرگرمه   امشددب قراره
 بیرون   البته با تغییر وگیریم  صورت   

شته بود   بیچاره کیاوش این  صدای داد کیاوش خونرو بردا شدم    وارد خونه 
روزا عریب دلم واسش میسوزه   رفتم طبقه باال   دیدم هستی داره گریه میکنه 

 و کیاوش یه عکس تو دستشه   صداش زدم: 
 کیاوش   چه خبره ؟؟ -

 داد زد:
 

 ببین زن داداشت چه دست گلی به اب داده    بیا -
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ست  ستی بود کنار یه مرد,دیگه   میخندید و د رفتم جلو و عکس و گرفتم    ه
ستی با  سر در میاوردم   ه شا  بود   من از این چیزا  سررو گرفته بود   فتو  پ

 گریه گفت:
 

 بخدا دروغه   به جون مادرم دروغه -
 کیاوش داد,زد:

 
 ره ه ر ز هببند دهنتو دخت -

 گفتم:
 کیاوش ساکت شو   بیا تو اتاقم ببینم - 

 زینت خانم و صدا زدم    اومد باال گفتم:
 هستی و ببرید پایین یکم اب بهش بدین -

چشمی گفت و رفتن پایین   رفتم تو اتاقم و کیفمو انداختم رو تخت   کیاوش 
 اومد داخل   اخم کردم و گفتم:

 این فتو شاپه -
 نگاهم کرد   نشستم رو تخت و گفتم:با تعرب 

من میدونم هستی و دوس نداری    ولی زنته کیاوش   انقدر بی غیرت نباش  -
یاد ازش   هرچیم دلم بخواد بهش  که بهش بگی ه*ر*ز*ه   من خوشددم نم
شی   قراره تکیه گاهش  شوهر شوهر   تو  سمم رومه   خواهر  میگم   ولی ا

 باشی مردونه پاش وایسا باشی   حاال که قبول کردی باهاش
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⃣⃣ 
 صمیم

 
خوشددحال بودم   این روزا روزای خوب زندگیم بود   بیشددتر وقتم و با صددنم 

 میگذروندم   
 چموش بازی در میاورد ولی حس میکردم دوسم داره   

سرش  سته بودم از,دزدی دورش بکنم ولی هنوزم فکر انتقام از  شبختانه تون خو
 بیرون نمیرفت   
شح شده بود   اینکه بابا بزرگ خو سرده  شه بود و پدر   گرفته   اف ال تر از همی

 زجر کشیدن صنم و از نزدیک میدید عذابش میداد   
 سیاوش هم از همون شبی که صنم از خونش فرار کرد ازش فاصله گرفته   

هرروز زنگ میزنه به من و اخر حرفاش میگه صددنم خوبه   چیزی کم و کسددر 
   نداره   دلم میسوزه براش 

 صنم تنها چیزیه که داره و االن تنها تر از همیشس   
 

باز کرد رفتم  برام  خانم درو  نت  ی پارک کردم    ز نه صدددنم  جلوی خو
داخل   هسددتی نشددسددته بود و گریه میکرد   خوشددم نمیومد ازش   خیلی 

 نچسب بود   تا اومدم بگم صنم کراست صدای دادش از باال اومد
و باز کردم    از عاددبانیت نفس نفس میزد و یه  دوییدم رفتم باال در اتاقش 

 طرف صورت کیاوش قرمز بود   یه قدم رفتم جلو 
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 چه خبره صنم؟؟ -
 تو دیگه چی میخوای؟؟ برو بیرون -

 اخم کردم و گفتم:
 کیاوش تنهامون بذار -

 کیاوش قدم برگردوند و از اتاق رفت بیرون   در و بستم و گفتم:
 میشه بگی چیشده؟؟ -

 رو تخت و گفت: نشست
 

پسددره احمق عکس زن خودش و کنار یکی دیگه گذاشددته که طالقش بده -
 چقدر ادم میتونه بیشعور باشه اخه

 واقعا کار احمقانه ای بود   صنم ادامه داد:
ست -  شه نمیخوا سال سیب زمینیه مثال   سیاوش با غیرتیه این کیاوش  هرچی 

 قبول نمیکرد این ابرو ریزیا چیه دیگه؟؟
 

نم جان چرا اعادداب خودت و واسدده مو ددوع به این بی ارزشددی داغون صدد -
 میکنی؟؟

 با بغض گفت: 
نیست سیروان بی ارزش نیست    نباید به یه دختر انگ ه ر ز گ ی زد وقتی  -

 کاری نکرده 
 از بغضش دلم ریش شد   یاد خودش افتاده بود   



 87 زن نبودم کیکاش  یا

 خواستم ب*غ*لش کنم که خودش و کشید کنار   
 اشت بهش نزدیک بشم   هنوز هم نمیذ

⃣⃣ 
 صنم

نمیفهمیدم چرا سیروان انقدر احساس صمیمیت میکنه باهام   نه که ازش بدم 
هان  ن پ یه چیزی و  میکنم  گفتم حس  قبال  که  نه ولی همونطور  یاد  ب
میکنه   خواسددت ب*غ*لم کنه که ازش فاصددله گرفتم زل زدم تو چشددماش و 

 گفتم:
 تو چیزی و از من قایم میکنی؟؟ -

 شد ولی خودش و نباخت: شکه
 

 نه مثال چی؟؟ -
 شونه هام و باال انداختم و گفتم:

 نمیدونم احساس کردم فقط -
 رفتم جلوی ایینه و گفتم:

 چیشد اومدی اینرا ؟؟ -
 گفتم بیام دنبالت بریم بیرون -
 من شب با پری قرار دارم نمیتونم بیام -

 گفت:اخم کرد   موهام و باز کردم و شونه زدم   سیروان 
 نمیشه نری؟؟ -
 نه چند وقته ندیدمش    فردا بریم بیرون -
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باشه ای گفت و بلند شد رفت   انقدر گیج بود که خداحافظی هم نکرد   منم 
سیاوش نبود گریمم و همین جا میکردم و از در  شدم   حاال که  شغول کارم  م

پام و از خونه   بیرونپشددتی میرفتم بیرون   و ای کاش اون شدددب هیچ وقت 
 نمیذاشتم

 
سدداعت  شددب بود و جلوی خونه پری منتظرش بودم   با تیپ سدداده و بدون 

 گیریمی اومد بیرون و نشست تو ماشین    گفتم:
 این چه و عیتیه؟؟ -
 
 یکم من من کرد و گفت: 
ساله که دارم این کار و باهات انرام میدم    ولی  -  صنم   من االن چند  ببین 

شدم   یعنی دیگه سته  ساله دارم    باید به فکر  خ سر   سنم داره میره باال یه پ
 زندگیم باشم    خب   خب   

 اخمی کردم و گفتم:
 سهمت و میریزم به حسابت    -
 نه نه من سهمی نمیخوام -
 برو پایین پری دیرم شده -
 نالید:  

 صنم -
 تقریبا داد کشیدم:
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 برو پایینننن -
ین پیاده شددد منم تیر کافی کشددیدم و با بغض کرده بود و ناراحت بود   از ماشدد

سدرعت از کوچه خارج شددم   عادبی بودم   در حالی که نباید باشدم   اون 
حق داشدت   میدونسدتم بالخره یه روز میکشده کنار   این کار خطرای زیادی 
سالم مونده بودم   ولی با این حرفا اروم  ستم چروری تا االن  شت و نمیدون دا

شدم   یه جای مغزم سا خبر هم  نمی سر نادره و چه ب میگفت همه این چیزا زیر 
 داره از کاری که میکردیم   

zaiN: 
⃣⃣ 

خودم و تو ماشین مرد سن باالیی دیدم    تقریبا جای پدرم بود   انقدر اعاابم 
یت  کارو کردم   خر ها این  بار تن که واسددده اولین  خورد بود امشدددب 

بدی تو وجودم  یدونسددتم   ترس  ندایی از,درونم بهم گوشددزد بود   م بود   
شاید از روی لربازی با  شو   ولی من    میکرد همین االن در و باز کن و پیاده 

 خودم بود که بی توجه تر از همیشه صدای وجدانم و خفه کردم   
گاهش زوم بود رو  که سددوار شدددده بودم ن ظه ای  فت از لح پیر مرد خر

هام   متنفرم از این جنس   از مردایی که زن و فقط واسددده هم خوابی  پا
 میبینن   متنفر بودم که با وجود زن و بچه باز هم پی ه ر ز گ ی میرن   

چرا نسددلتون منقر  نمیشدده راحت شددیم   ولی   این خوده زن ها بودن که 
کار  یه  که بودم  چه  مه ب یاد جامعمون دادن    به مردای  جازه چنین فکری و  ا

سخاوت مند سیاوش  شتباه میکردم و  سمتم میومد ا انه گردن میگرفت ماردم به 
 و میگفت: 
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یاد بگیر کمبوداتو  سددختی ها تو   کارای اشددتباهت و گردن هیچ کسددی -
نندازی   خودت خودت و باال بکش و با غرور بگو من بودم   من این اشتباه و 
مدم خودت  یدی    خودت ه ند بت  نداشددتی اگر مح رام دادم   اگر پول  ان

که ازت باش   خودت مرهم د نه ای  ما کار بی شددر باش   در ازای  ردات 
درخواست میکنن هیچی نگو   فقط جوابشون و با یه سیلی سرد بده   سرد تر 
از وجود برف   که یخ ببندن از شددراعت زن مقابلشددون   و من چه عاجزانه 

 اشک ریختم و گفتم:
 دیگه دیره مادر - 
 

 لعنتی نباید جلوی این از فکر اومدم بیرون و احسدداس کردم صددورتم خیسدده  
مردک اشددک میریختم   ولی انگار متوجه نبود و میخواسددت هرچه زودتر به 
خونه برسدده   چه دخترایی که جای من نبودن و مربور میشدددن تن بدن به این 
شب جای خواب    و چه مردایی مثل  سه یه  سه ذره ای پول    وا حقارت   وا

شو شته این پیر مرد نبودن که عقده های جوونی شون فرقی دا ن و بدون اینکه برا
صبب خواب راحتی  شه کی مقابلشونه تو وجود زن میریختن و فارغ از دنیا تا  با

 داشتن   
ما هم بزرگ تر  مارت  گه داشدددت   فکر کنم از ع نه بزرگی ن جلوی خو
 بود   ماشین و برد داخل و دستش و گذاشت رو پام   با لبخند چندشی گفت:

 
 ه ؟نمیای پایین خوشگل-
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شم خوب  شدم   کنارم راه میومد   تیپش خوب بود   قیاف اخمی کردم و پیاده 
بود   ولی حالم ازش بهم میخورد    رفتیم داخل   کتش و در اورد و انداخت 

 رو مبل و گفت:
 راحت باش من زود برمیگردم-

 لبخند زورکی زدم و گفتم:
 تا من برات قهوه درست میکنم بیا-

 لبخندی زد و گفت:
 قهوه ای که تو درست کنی خوردن داره-

ب*و*سددی فرسددتاد و رفت باال   بی شددرف   رفتم داخل اشددپزخونه    قهوه 
جوش اماده بود   قهوه هم داشت   انگار کسی اینرا بوده   بیخیال شدم و دو 
تا فنرون قهوه ریختم   پودر خواب اور و از تو جیبم در اوردم و ریختم تو 

ش زدم و بردم بیرون   رو کاناپه کنار در نشددسددتم و قهوه قهوه   با انگشددتم هم
با بلیز شددلوار ورزشددی شددیکی  قه  خودم و گرفتم تو دسددتم   بعد چند دقی
برگشددت   نشددسددت کنارم و دسددتش و انداخت دور گردنم   حالم بد بود   به 
غلط کردن افتاده بودم   لرزم گرفته بود   همیشدده این کار و پری انرام میداد و 

خدارو صددددا من ا نه  عاجزا نه     مل میک یدم چی زجری و تح الن میفهم
 زدم   سرش و برد تو گردنم و شروع به ب و س ی د ن کرد   

⃣⃣ 
 

 سعی کردم ارامشم و حفظ کنم    خودم و ازش دور کردم و گفتم:
 هنوز اول شبه   یکم صبور باش    قهوتو بخور تا یه اهنگ خوب بذارم- 
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ر کرد و لبخند زوری زد   به سختی همراه با  عف چشمای خمارش و ازم دو

بدنی که داشتم از جام بلند شدم و رفتم سمت سیستم صوتی که کنار پذیرایی 
بود   از گوشدده چشددمم دیدم که داره قهوش و میخوره   کوفتت کن مردک بی 
همه چیز    بت و روشن کردم و اهنگ ابی به نام خالی پخش شد   اشک تو 

   سددیاوش عاشددق ابی بود   برگشددتم و نگاهم و دوختم چشددمام حلقه زد
 بهش   با لذت نگاهم میکرد   گفت:

 نمیخوای مانتوت و در بیاری؟؟-
و من خورد شدددنم و واسدده بار دوم دیدم   قدمی به جلو برداشددتم و با لبخند  

 زورکی گفتم: 
 سرویس کراست؟؟-
 برو باال تو اتاق سمت چپی   -

 لبخندی زد و گفت:
 دقیقه دیگه میام باال من - 
ند واقعی زدم و رفتم   با این فکر لبخ گه بیهوشددی    قه دی تا  دقی خت  بدب

باال   خودم و انداختم تو اتاق و درو بسددتم   اما لحظه اخر چیزی و که سدداده 
ازش گذشددته بودم و به یاد اوردم   قهوه من دسددتش بود   لعنتی لعنتی   چه 

  از اتاق رفتم  بیرون دیدم بلند شددده بیاد غلطی بکنم   دور خودم میچرخیدم 
باز شدددد و اومد  تاق  باال   چاقوی تو جیبمو در اوردم و گرفتم پشددتم   در ا

 داخل   لبخند کریهی زد و گفت:
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چپ - مه  یه لق ثل ترو  هایی م فکر کردی خیلی زرنگی کوچولو؟؟من بره 
 میکنم   حاال بهت نشون میدم در افتادن با من چه عواقبی داره

قدم تند کرد و خودش و بهم رسددوند   خدایا   خودت کمکم کن   نذار یه بار 
دیگه بمیرم   چسبوندم به دیوار پشت سرم کمرم از درد تیر کشید   اخی گفتم 
شید که همراهش  سرم ک شالم و از  شد    صدای ج و ن گفتنش  مخلوط  که با 

صورتم و پر کرده بود   نمیذارم   ن شک  شد   ا شیده   میذارم بی عفتمموهام ک
شد   منم  امن چاقورو باز کردم  شغول باز کردن دکمه های مانتوم  بکنی   م
و زل زدم بهش   حواسددش نبود و درگیر لباسددم بود   عریب بود که خیلی یا 
نت  فت لع ثا به خودم و پری و اون ک بار  یداد   هزار  رام م کارش و ان ارامش 

مد   من جیغ میزدم و تو باغ فرسددتادم    لحظه های اون شددب کذایی یادم او
شتر از  شم بود   همه جا تاریک بود و بی صدای خنده هاش تو گو میدوییدم   
هر وقت دیگه ای ارزو میکردم کاش تو باغ به این ترسددناکی تنها بودم   تنها 
بودم و با این اشغال نبودم   درست یادمه چی تنم بود   لباسی بود که سیاوش 

  یه پیراهن خاکسددتری از جنس تریکو   سدداده و بدون واسدده تولدم گرفته بود 
شب   زندگی هم مثل  شکی هم پام بود   بعد از اون  صندالی چرم م چین   

 لباسم خاکستری شد   مثل یه طوفان اومد و همه چیزم و ازم گرفت   
با صددددای مرد مقابلم به خودم اومدم   الفاظ بی شددرمانه ای به کار میبرد و 

شید به  ست میک شیدم جلو    از همکاری د ستم و ک شو گرفتم تو د بدنم   یق
صدای دادش  من لبخند زد و اومد بیاد جلو که چاقورو فرو کردم بین پاهاش   
کل خونرو برداشت   افتاد رو زمین   با لذت زل زدم بهش   نشستم جلوش و 
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شیدم بیرون   داد گوش خراش دیگه ای زد   با نگاهش بهم التماس  چاقورو ک
 کرد   عاشق این نگاه بودم   جون میدادم واسه همچین لحظه ای   می
⃣⃣ 

 زمزمه کردم دم گوشش:
مه - ک نوزم  ه یا  نت شدددد؟؟ جا نوش  خوردی؟؟ برتو  بری؟؟ ی م لذت 

 هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟اره؟؟؟؟؟؟کمه؟؟؟؟
چاقورو دوباره فرو کردم   دادی کشددید و خون فواره زد بیرون   رنگ به روش 

بود   چاقورو گرفتم جلوم و با انگشددتم یکم  نمونده بود   صددورتش پر عرق
 خون روی چاقورو برداشتم و بردم نزدیک دهنش و گفتم:

 
 بخور اشغال   کوفتت کن این اخرین خونیه که از این نقطه خارج میشه-

 انگشتم و چپوندم تو دهنش   زار میزد    موهاش و کشیدم و گفتم:
 

 به من میخواستی دست درازی بکنی؟؟؟؟؟-
 بلند خندیدم و گفتم: بلند

 خب عزیزم   من که امشب خیلی بهم خوش گذشت    - 
 بلند شدم و لگدی زدم بین پاهاش   نای داد کشیدن نداشت   داد زدم:

 
پسدددت فطرت   تو و امثال تو اشددغالی بیش نیسددتن   از حاال به بعد طعم -

 اخرین س ک س ت همیشه همراهته   
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پایین    گذشددتم و رفتم  نارش  به از ک به همراه فنرون قهوم  بل  کیفمو از رو م
عنوان یادگاری برداشددتم و از خونه رفتم بیرون   در و که باز کردم   سددینه به 

 سینه مرد جوونی شدم   اخم کرد و گفت:
 شما تو خونه من چیکار میکنین؟؟؟-

سرم  شت  صنم فکر کن   چاقوی خونی و پ رنگ از چهرم پرید    چی بگم؟؟
 م:قایم کردم و گفت

 واسه نظافت اومده بودم-
 صورتت چرا خونیه؟؟-
 یه هرف و شکستم اقا بیرونم کرد   اگر اجازه بدین رد بشم-

شنیدم  شو می صدا سرعت هر چه تمام تر دوییدم    شک رفت کنار   منم با  با 
تاکسددی گرفتم و پریدم  یه  ندادم و سددریع  که میگفت  صددبر کن   اهمیت 

تو کیفم     ادرس جایی که ماشددینم پارک داخلش   چاقورو بسددتم و گذاشددتم 
یاده  چه قبلیش   کرایرو حسددداب کردم و پ ته کو نده دادم   الب به ران بود و 
شدددم   خودم و به ماشددینم رسددوندم و سددریع روشددنش کردم و رفتم سددمت 
خونه   گیج بودم   نمیفهمیدم چیکار کرده بودم   من واقعا مرد بودن و ازش 

کا ته بودم؟؟؟چرا این  نه نمیمیره اون گرف کان داره بمیره     خدا   ام رو کردم 
چاقو  یه ادم  به  نه   صددنم چی میگی ؟؟؟تو  ید و کمکش میک پسددره رسدد

 زدی   زندگی یه نفر و نابود کردی   چرا ؟؟؟
 داد زدم:
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مه چیزم و ازم - نابود کرررررررد   چون ه ندگی من و  غالی ز یه اشدد چون 
 کردگرفت   چون صنم و کشت   چون بدبختم 

ماشین و گوشه ای پارک کردم و صدای  هق هقم کل ماشین و پر کرد   سرم و  
گذاشددتم رو فرمون و اشددک ریختم   واسدده بدبختیام   واسدده ارزوهایی که 

 مرد   واسه بچگی که حروم شد   واسه خودم اشک ریختم   نالیدم: 
 

ه چرا هیچکس به دادم نمیرسددههههههههه؟؟؟؟؟ چرا زندگیم تموم نمیشددد -
 راحت بشم خداااااا؟؟؟ 

 
 صمیم   

میدیدمش    مثل ابر بهار اشک میریخت   نمیدونم چی تو اون خونه به سرش 
اومده بود که حال و روزش اینه   امشب دیر رسیدم و نتونستم مانعش بشم که 
سددوار اون ماشددین نشدده   قرار بود یکی از دوسددتای خودم بره جلو ولی دیر 

شکش منم ز سیدیم   از ا شیدم   منم پا به پاش گریه کردم   خواهر ر جر میک
عزیزم   نمیدونم باید چیکار بکنم که انقدر عذاب نکشه   گوشیم زنگ خورد 

 فرهاد بود:
 

 بله؟-
سط پاهاش - صنم خانم با چاقو زده و اقا یه امبوالنس اومده جلوی در خونه   

 بیهوشه
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بود؟؟؟؟؟خدایا   به فرهاد گفتم ببینه چشمام از حدقه زد بیرون   چیکار کرده 
 کدوم بیمارستان میرن و قطع کردم   باید یه کاری کرد   

 
 صنم

جلوی خونه بودم   گیریمم و پام کرده بودم و لباسددامو عو  کرده بودم   اما 
 پف چشمام و نتونستم کاری براش بکنم   

⃣⃣ 
 

 چراغا خاموش بود پاهام و رو زمین میکشیدم به سمت خونه قدم برمیداشتم  
شب بود   چرا هیچکس منتظرم  ساعت   ست    سی خونه نی و حدس میزدم ک
مل  ته   هیچ کس من و تح یاوش بود ولی االن اونم رف نیس؟؟؟ قبال سدد
نمیکنه   هیچ کس کنارم نمیمونه   پری هم رفت   گریه مرال راه رفتن و بهم 

گذاشددته بودم و اشددک  نداد   همون جا رو زمین افتادم   دسددتم و رو زانوهام
 میریختم    زمزمه کردم:

 چرا نیستی سیاوش   چرا-
 من همیشه کنارتم-
 

 با ترس سرم و باال اوردم   اه اشکای لعنتی نمیذاشتن ببینمش   
دستم و کشیدم یه چشمام   جلوی پام رو پاهاش نشست و با انگشت شاتش 

 اشکامو پاک کرد   نالیدم:
 سیاوش-
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 ردنم و کشیدم تو ب*غ*لش   :دستش و گذاشت پشت گ
 چیزی نیست   اروم باش   من کنارتم-

 میون گریه گفتم:
 چرا رفتی؟؟؟چرا دیگه نیستی سیاوش؟؟؟چرا تنهام گذاشتی-

مشددتای هریف و بی جونم رو سددینش فرود میومد و اون مردانه وار موهام و 
شش ن سه بوی عطرش دلتنگ بودم   چقدر به اغو از ینوازش میکرد    چقدر وا

سرم و تو ب*غ*لش فرو بردم تا  شتم   زیر پاهام و گرفت و ب*غ*لم کرد    دا
نبینه چشددمای داغونم و که همیشدده میگفت همه دنیاشددن   ب*و*سدده ای رو 
موهام زد و بردم داخل   از پله ها رفت باال و بردم تو اتاقش   رو تخت نشست 

یر پاهام بود و اورد و من هنوز مهمون  اغوش پر امنیتش بودم   دسددتی و که ز
شمامو باز کردم   تو  صورتم زد کنار   چ بیرون و موهای خیس از عرقمو از تو 
یاوش  ند    وقتی سدد یارو بهم برمیگردو مای قهوه ایش دن مات چشدد این هل

 بود   دیگه هیچی جز اون مهم نبود   نگران زل زده بود بهم    گفت:
 چیشده صنم؟؟دارم میمیرم از نگرانی-
 اوش   نپرس حداقل االن که اروممنپرس سی-

سرم در اورد و دکمه های پالتوم و باز کرد  شالم و اروم از  سش و فوت کرد و  نف
نارم دراز  ک خودش  خت و  ت ندم رو  بو خوا تی درش اورد    خ به سددد

 کشید   چشمامو ب*و*سید و گفت:
 راحت بخواب-

 خودم و تو اغوشش فرو بردم و خیلی زود خوابم برد
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 سیاوش

هفته بود که ندیده بودمش   یعنی دیده بودمش   فقط از دور و واسدده   نزدیک 
شده  چند دقیقه   هیچ فکرش و نمیکردم که دلتنگ این وروجک بشدم   الغر 
ته  گذاشدد که واسددده خودم  بل   عاددبی بودم   از تنبیهی  بود   بیش تر از ق

شتر از ی صنم بی سش نکرد    شه لم شه ندیدش   مگه می  کبودم   اخه مگه می
 خواهره واسه من   کل چیزی که تو دنیا دارم تو صنم خالصه میشه   

ستم بخورم که گوشیم زنگ  شروب جلوم بود و میخوا شه م شی شب بود    اخر 
شه   جواب دادم بعد از کلی  شده با صنم چیزیش  سیروان بود  نکنه  خورد   

 من من گفت:
 برو خونه صنم حالش خوب نیست - 

 چروری رانندگی کردمو من نفهمیدم تا خونه 
6⃣⃣ 

 صنم
به اطرافم خیره شددددم   سددیاوش کنارم خوابیده  باز کردم و گیج  چشددمام و 
بود   موهای پر پشت و بلندش بدجور چشمک میزد واسه نوازش   صنم بذار 
بیدار بشی بعد شروع کن به چرت و پرت بافتن   رو دستم تکیه کردم و زل زدم 

داشددتم که نمیدونسددتم از چی سدر  به چشددمای بسددتش   حس و حال عریبی
چشمه میگیره    حتی نمیدونستم چه حسیه   تکونی تو جاش خورد و دستش 
مد و سدددعی کردم خودم و ازش دور  گذاشدددت رو پهلوم   قلقلکم او و 
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کنم   همیشدده روی پهوهام حسدداس بودم   هرچی در تالش بودم دسددتش و 
م و م خودم و کنترل بکنبردارم نمیشد و محکم تر نگهشون میداشت    نتونست

صدای خندم بلند شد   قهقهه میزدم و سعی داشتم دستش و جدا بکنم اونم با 
یه لبخند کج و چشمای بسته جلوم و میگرفت   ویشگونی از دستش گرفتم که 
مای هم و جفتمون اروم  ظه زل زدیم تو چشدد یه لح باز کرد    ماشددو  چشدد

 گرفتیم   لب پایینم و گاز گرفتم و گفتم:
 لقلکم میاد خب   ق-

ست رو پاهام   البته وزنش و  ش شد ن لبخند خبیثانه ای زد و تو یه حرکت بلند 
روم ننداخته بود   شروع کرد به قلقلک دادنم   منم مرده بودم از خنده و صدام 

 کل عمارت و برداشته بود   کم مونده بود خودم و خیس بکنم   نالیدم:
 وای    سیاوش   مردم   -

 ی دستاش و تو دستم نگه داشتم و گفتم:به بدبخت
 بذار   نفس   بکشم-
شروع کرد به فوت   شو برد تو گردنم  سر شید بیرون و  ستام ک ستاش و از تو د د

ستم و  شم   وااااااای متنفر بودم از این کار    موهاش و گرفتم تو د کردن تو گو
 سرش و از گوشم دور کردم: 

 سیاوش بخدا میکشمت -
در اومدم و جاهامون عو  شددد   حاال من رو شددکمش  با حرص از زیرش

نشددسددته بودم و سددیاوش با یه لبخند محوی خیره شددده بود بهم   دسددتام و رو 
ستام گرفته  شو بهم ریختم    بینیش و تو د ستم دکور شتم و تا تون صورتش گذا
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بودم و میکشیدم   گوشاش و پیچ میدادم و گاز میگرفتم    لب پایینش و گرفته 
شگلش رو دونه دونه میکندم و تمام  بودم و شای خو شیدم   ته ری به بیرون میک

مدت سددیاوش دسددتاش دور کمرم بود و با لبخند نگاهم میکرد   حرصددم که 
خالی شد بلند شدم و با پاهای کوچیکم رفتم رو شکمش وایسادم   میخواستم 
سلما دردش نمیگرفت    شتم و م  مثال دردش بگیره ولی خب من که وزنی ندا

 یکم بپر بپر کردم دیدم نخیر   مات من شده   پریدم پایین و گفتم:
 الل مردی سیاوش؟؟ -

بلند شد چهار زانو نشست رو تخت و دستاش و گذاشت رو زانوهاش   نگاهی 
 به من کرد و گفت:

⃣⃣ 
 مثل کالغ قار قار میکنی سر صبب چه خبرته؟؟-

 گفتم: میدونستم داره شوخی میکنه   دستم و زدم به کمرم و
 اونی که قار قار میکنه سیما جونه نه من من فقط چه چهه میزنم-

 جلوی خندش و گرفت و گفت:
 بیا اینرا ببینم -

به پاهاش اشدداره کرد  دسددتام و پشددتم قایم کردم و سددرم و به عالمت منفی 
انداختم باال   اومد بلند بشه که سریع رفتم تو ب*غ*لش نشستم   موهام و از 

 کنار و گفت:تو صورتم زد 
 دیشب خوب خوابیدی؟؟ -
 سرم و تکون دادم:  

 اوهوم -
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 نمیخوای بگی چی شده؟؟ -
 نع -

 نفس عمیقی کشید و گفت:
من این مدت تنهات گذاشدته بودم که بتونی راحت و بدون مزاحم زندگیت و  -

بکنی   اگر میدونستم حال و روزت به اینرا میرسه هیچ وقت همچین تامیم 
 یگرفتماحمقانه ای نم

 چیزی نگفتم   صدام زد:
 صنم -
 هوم؟؟ -

 مشغول بازی با ناخون پام شدم
 من میدونم که اون شب رفتارم خوب نبوده   قول میدی فراموش کنی؟؟ -
 

 اگر برام ناهار درست کنی شاید -
 سرم و فرو برد تو ب*غ*لش و گفت:

 هیچ وقت تنهات نمیذارم    هیچ وقت -
روزای زندگیم بود   سددیاوش سددیروان و دعوت کرد اون روز یکی از بهترین 

باغ و راه  خل  باربیکیو دا ید و  فت کلی گوشدددت و مرغ خر نه   ر خو
یادگاری  تا عکس  بازی کردیم و ر*ق*صددیدیم   چند  نداخت   کلی برف  ا
گرفتیم با سددر و صددورت پر از برف   اخرای روز خوبمون بود که هسددتی و 
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اشددتی کرده بودن و هسددتی خوشددحال کیاوش هم ا ددافه شدددن   مثل این که 
 بود   

 
سته  سیروان خداحافظی کرد و رفت   منم فوق العاده خ شب بود که  ساعت  
شلوار گرمی عو   سم و با بلیز  شب بخیر گفتم و رفتم تو اتاقم   لبا بودم    
کردم و بعد از مسواک زدن خزیدم زیر پتو   چقدر امروز سیاوش مهربون شده 

اوردم و به عکسددا خیره شدددم    یکیشددون و بیشددتر از همه بود   گوشددیم و در 
بادی سددفید  با کافشددن  پام بود  دوسدددت داشددتم   شددلوار مشددکی تنگی 
رنگی   بوتای بلند مشددکی و کاله سددفیدی که موهام و از دورش ریخته بودم 
بیرون   سددیاوش از پشددت ب*غ*لم کرده بود و گونم و میب*و*سددید منم در 

 وان هم همون لحظه عکس و گرفته بود   حال خندیدن بودم   سیر
 انقدر به عکس نگاه کردم که خوابم برد

⃣⃣ 
 سیاوش  
 

 اروم در و باز کردم و وارد اتاقش شدم   
 خودش و زیر پتو مچاله کرده بود و گوشیش تو دستش بود   

 اروم رو تخت نشستم و گوشیش و از تو دستش در اوردم   
 ه چیکار میکرده   قفل صفحشو باز کردم ببینم داشت

 عکس خودم و خودش هاهر شد   
 لبخند عمیقی رو ل*ب*م نقش بست   
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 این دختر کوچولو عریب این روزا همه زندگیم شده بود   ا
نگار داشددتم وارد یه صددفحه جدید از زندگیم میشدددم که به نظر خودم خیلی 

 لذت بخش بود   
 

شتم رو موهاش   چقدر نرم و نازک ستم و اروم گذا شم   خم  د بود   مثل ابری
شدددم و ب*و*سدده ای رو موهاش زدم   عطر شددامپوی توت فرنگیش که تو 
شدم و  شتباه بود   بلند  شامم پیچید حس موندن به رفتن غلبه کرد   ولی   ا م
ستم فقط  شدم   خوا شیدم رو پاهاش   به چهره غرق در خوابش خیره  پتورو ک

سه یه لحظه دوباره بوی توت فرنگی و به صدای کیاوش و  وا سونم که  بدنم بر
 شنیدم:

 
 سیاوش   سیاوش کرایی-

 پسره احمق   االن صنم و بیدار میکرد   رفتم بیرون و گفتم:
 هیس   چته؟؟چرا داد میزنی؟؟-
 

 هیچی بابا میخواستم باهات حرف بزنم-
 باشه بیا تو اتاقم-
 

 :طوالنی گفتروبروش نشسته بودم و منتظر بودم حرف بزنه   بعد از مکث 
 سیاوش مهران و یادت میاد؟؟-
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 یادم میومد همون پسره که شب مهمونی یه سره زل زده بود به صنم
 اره-
شه   من خیلی باهاش حرف - صنم را ی نمی صنم و میخواد و  میدونی که 

شده   تو باهاش  صنم  زدم ولس انگار نه انگار    مهرانم بیچاره خیلس درگیر 
 اقل یکی دو جلسه باهاش بره بیرون حرف بزن را یش کن که حد

 
 اخم کردم   از جا در میاوردم چشمی و که بخواد رو صنم بلغزه   گفتم: 

 
خالتی نمیکنم تو - نه   من د کار ک ید چی با نه  یدو له خودش م عاق صددنم 

 تامیماتش
 بابا تو که از اون بدتری میگم پسر خوبیه-
 وقتی صنم نمیخوادش چه فایده؟؟اصال فرشته باشه-
⃣⃣ 

کیاوش حرف میزد و من حرص میخوردم    چه دلیلی داره صددنم خواسددتگار 
داشددته باشدده   اونم مهران که چیزی کم نداره   هر لحظه که میگذشددت رگ 
شد   خودم مهران و بیچارش  شت می شتر م ستم بی شتر میزد بیرون و د گردنم بی

 میکنم   صبرم لبریز شد و مشتی رو میز کوبوندم:
 بسه کیاوش -

سا شم میرسید   کیاوش بهت زده نف صدایی بود که به گو ابیم بلند ترین  ی ع
 نگاهم کرد   فکم درد گرفته بود از بس دندونام و رو هم ساییده بودم   گفتم:
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وقتی گفته نمیخوام جایی واسدده بحث نمیمونه   نشددنوم دیگه اسددم مهران و  - 
 جلوش بیاری 

 
 مشکوک نگاهم کرد و گفت:

 
 خبریه سیاوش؟؟ -
 
خبری بود؟؟ خبری جز دلتنگی واسدده عروسددک ب*غ*لی که تو اتاق کناری  

شیدن بدن هریفش نادید  سه به اغوش ک ستام و وا خوابیده   اگر عطش زیاد د
 بگیرم   نه خبری نبود   بااخم زل زدم به کیاوش و گفتم:

شیده  - صنم به فکر زندگی از هم پا سه  ستگار وا بهتره به جای پیدا کردن خوا
 باشیخودت 

 بلند شدم و به سرعت اتاق و ترک کردم
 

به باغ پناه بردم   هوای سرد زمستون شاید کمی از این حرارت کم میکرد   چم 
شددده بود؟؟ چقدر سددیاوش این روز های زندگیم کم جنبه شددده بود در مقابل 
کسددی که به عنوان برادر به اغوشددم پناه میاورد   رو صددندلی کنار اسددتخر 

د یا من تب داشتم   مسلما هیچ شبی سرد تر از امشب نبوده نشستم   گرم بو
 ولی عریب خیره شدن به اتاق طبقه دوم گرمم میکرد   

⃣⃣ 
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 صنم
شدم   حیف   انقدر  صدایی که از طبقه پایین میومد از خواب بیدار  سر و  با 

 خوابم راحت بود که دلم میخواست تا یه هفته دیگه چشمام و باز نکنم
کشددیدم    صدددای کی بود؟؟پتورو کنار زدم و از اتاق رفتم  دسددتی یه صددورتم 

سی  صدای ک شد   و  صداها وا ب تر می شدم  بیرون    هرچی نزدیک تر می
ستش بود و  سیاوش   چرا انقدر بلند داد میزد   رفتم پایین   تلفنش د نبود جز 
فقط فریاد و تهدید میکرد    زینت خانمم با اسددترس ایسددتاده بود به سددیاوش 

 اه میکرد   رفتم کنارش و گفتم: نگ
 چیشده زینت خانم؟؟-
نمیدونم مادر از صددبب که پاشددده این ماسددماسددک دسددتشدده و داد میزنه برو -

 ارومش کن
بازوشددو گرفتم و  به من بود   اروم  اخمی کردم و رفتم پیشددش   پشددتش 
شمای مظلوم  شد   وقتی چ شت و بهم خیره  شمای برزخی برگ شیدم   با چ ک

 م کم شونه هاش افتاد و اخمش باز شد   زمزمه کردم:من و دید ک
 سیاوش چیشده؟؟-
 

 تلفن و اورد پایین و قطع کرد   دستی تو موهاش کشید و گفت:
 نمیخواستم بیدارت کنم -
 اشکال نداره    بیا بشین ببینم-

دستش و گرفتم و بردم رو مبل نشوندم    خودمم پاهام و جمع کردم و نشستم 
 گرفتم و گفتم: کنارش   دستش و
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 چرا انقدر عابی سیاوش؟؟-
 

 یه مسئله کاریه-
 دوس ندارم حرص خوردنت و ببینم-
 

 دستای بزرگش و کشید رو موهام و گفت:
 حل میشه-

سددرم و گذاشددتم رو سددینش    اونم اروم اروم با موهام بازی میکرد    قسددم 
 ت:میخورم هیچ حسی بهتر از این نبود   سرش و خم کرد و دم گوشم گف

 میدونی قرص ارامبخش منی؟؟ -
 

 ریز خندیدم و گفتم:
 اوهوم-

 ب*و*سه ای به سرم زد   تلفنش باز زنگ خورد   نفس عمیقی کشید و گفت:
 صنم باید جواب بدم-

 از اغوشش خزیدم بیرون اونم رفت بیرون تا من صداش و نشنوم
⃣⃣ 

شه  شه گفت زندگی به بهترین نحوش پیش میرفت    اما همی انس با ششاید ب
ست میکنه     شی که االن ازش لذت میبردیم طوفان بزرگیو در ست و ارام ما نی
نده  ید مو به ع ته  یک هف نه خودتی و خودت    باقی میمو که  ها چیزی  تن
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شی بودم   کیاوش و  سره دورم بودن و غرق در خو سیروان یک سیاوش و  بود   
شته ستی تقریبا باهم کنار اومده بودن   پری هم خودش و ک گ بود از بس زن ه

یه پسددر بخواد  نداده بودم   دلگیر بودم    فکر نمیکردم  زده بود و من جواب 
 بینمون جدایی بندازه   

با سیروان رفته بودیم بیرون تا خرید بکنیم   سیاوش هم قرار بود برای شام بیاد 
 پیشمون   

 و با کیسده های پر از لباس رفتیم فسدت فود همون پاسداژ نشدسدتیم    دسدتام
کشددیدم عقب و خمیازه ای کشددیدم   سددیروان دسددتش و اورد جلو و برد تو 
شتش گرفتم   اخ و  ستفاده کردم و گاز محکمی از انگ صت ا دهنم   منم از فر

 وای راه انداخت منم با لبخند بهش خیره شدم   دستش و مالش داد و گفت:
 خیلی وحشی شدیا صنم-
 دست کثیفت و چرا میبری تو دهنم؟؟-
 

 گلم پاک تره دستم   از -
 

 اره از گل له شده تو جوب-
 بلند شدم و گفتم:

 میرم دستام و بشورم زنگ بزن ببین سیاوش کرا مونده-
ستم  شستم و خوا ستام و  شتی    د سرویس بهدا سمت  شه ای گفت    رفتم  با
بیام بیرون که یه پسددر جوون قد بلند جلوم هاهر شددد   چشددماش قرمز بود    

که نم کل  عادی بوی ال لت  حا یده و تو  یداد ولی معلوم بود چیزی کشدد
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نیسددت   لرز بدنم و فرا گرفت   پسددر زشددت یا کریهی نبود   ولی چشددماش 
یپ زده بودم   اروم اروم  که امروز انقدر ت به من  عا ترسددناک بود   لعنت  واق
صدایی  ازش خارج  ستم  عقب میرفتم    انگار گلوم و یکی گرفته بود و نمیتون

 کنم    
⃣⃣ 

 سیاوش
بعد از  سدداعت تو ترافیک موندن بالخره رسددیدم به مرکز شددهر   احمقی نثار  

سط تهران خرید  سیروان کردم با این انتخاب مکانش   جا قحط بود که بیان و
شاید  سیروان و ندادم    سوندم و جواب تلفن  ست فود ر کنن؟؟ خودم و به ف

به صددنم هیچی کافی  پرواز واسدده حال االنم بد نبود   واسدده زودتر رسددیدن
سخره ای به دو تا  سیروان و دیدم که با لبخند م شدم و  ست فود  نبود   وارد ف
دختر خیره شده بود   عریب کوچیک بود این پسر   هرچی نزدیک تر میشدم 
جای خالی صنم بیشتر تو چشم میومد   دلم گواه بد میداد   احساس میکردم 

  قراره یه اتفاق بد بیوفته   و   افتاد
 

 صنم
 

خدایا من و بکش و راحت کن که تو مکان عمومی هم امنیت ندارم   کامال تو 
به زور  که  یدید فکر میکرد این منم  ب*غ*ل پسددره بودم و هر کی از روبرو م
دعوت به این معاشقه کردمش   خدایا   حقارت بس نیست؟؟ زن بودن تا چه 
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و از جانب جنس حد می تونه سددنگین باشدده   کمر من تحمل این همه درد 
 مذکر روبروم نداره  

زبونم قفل شددده بود   پسددرک یاقی روبروم مثل یه بچه فقط من و تو اغوشددش 
 گرفته بود و کار دیگه ای نمیکرد   

zaiN: 
⃣⃣ 

شد   چرا این اتفاق فقط  هرچی تقال میکردم از اغوش اجباریش بیام بیرون نمی
 قط اشک میریختم    این خرابواسه من میوفتاد    بغض گلوم و گرفته بود و ف

 شده صاحاب نداره   خدایا فقط سیاوش نبینه این صحنرو
 سیاوش

 صنم کراست؟-
 رفت دستش و بشوره - 

 نگاهی به ساعتش کرد و گفت:
 یه ده دقیقه ای میشه رفته-
دلم اشوب بود   رفتم سمت سرویس بهداشتی بانوان   با صحنه ای که دیدم  

رو به انفرار بودم   مثل اب جوشددی که به نقطه  رسددیده فقط دود از کلم بلند 
 میشد   صنم این بار زندت نمیذارم   با عابانیت دادی کشیدم:

 اینرا چه خبره ؟؟؟؟؟؟؟؟-
 

 صنم
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سرعت ا سرک به  سیاوش   پ سمت وای خدا     شت  صله گرفت و برگ زم فا
 سیاوش:

 ها چته؟؟حق ندارم با زیدم خلوت کنم؟؟؟-
 

سره   یقش و گرفت و از رو  سمت پ ابی بهم انداخت و رفت  سیاوش نگاه ع
 زمین بلندش کرد:

فکر نمیکنی داری گ و ه ا ددافه تر از دهنت میخوری ؟؟؟؟؟؟بی ناموس با -
 زن من میخوای خلوت کنی؟؟؟؟؟؟

 
یدن این کلمه واسدده بار دوم از این مرد اشددکام و از رو صددورتم متعرب از شددن

پاک کردم   مردم جمع شده بودن و با حقارت نگاهم میکردن    پسره با پرویی 
 تمام گفت:

 زنه تو بود تو ب*غ*ل من چیکار میکرد ؟؟-
 

شتی  شون بکنه م سمتش میومد که جدا فریادی زد و افتاد به جونش    هرکس 
یداد و تا جا داشت پسررو زد   صورت بود و سفیدش پر از هم تحویل طرف م

خون بود و سیاوش   با وجود سبزه بودن پوستش مثل لبو سرخ بود   سیروان و 
دیدم که از بین جمعیت خودش و به من رسددوند و بردم بیرون فسددت فود   به 
سه اروم کردنم بی نتیره بود  سیروان وا سعی  شک میریختم     صورت ا پهنای 

 قط میگفتم: و ف
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 بخدا تقایر من نبود-
 

بعد از چند دقیه دو تا مرد قولچماق سددیاوش و اوردن بیرون   دسددتاش خونی 
بود و موهاش اشددفته تو صددورتش ریخته بود   من و که دید به سددرعت اومد 
سمتم و بازوم و گرفت تو دستش کشون کشون بردم سمت اسانسور   به داد و 

رد   هق هق میزدم و همه با تعرب خیره شددده بیدادای سددیروانم توجهی نمیک
 بودن بهم   دم گوشم غرید:

 خفه شو تا خودم خفت نکردم صنم-
شک ریختم    پارکینگ  شد و فقط اروم اروم ا صدام قطع  ابی بود که  انقدر ع
پیاده شدددیم و بردم سددمت ماشددینش   در و باز کرد و خواسددت سددوارم کنه 

 کلمرو به زبون بیارم: که   نمیدونم چروری جرات کردم این
 نمیام-

 خشمگین برگشت سمتم:
شن میکنم   هر - شب رو نمیای؟؟؟؟؟؟؟؟تو غلط کردی   تکلیفت و من ام

 روز باید از تو ب*غ*ل یکی بکشمت بیرون   خستم کردی بتمرگ تو ماشین
 بازوم و از تو دستش کشیدم بیرون و گفتم:

 نمیام ولم کن-
 و گرفت سمتم: قدمی سمتم برداشت و انگشت اشاره

 
 کاری نکن با زور و کتک ببرمت با زبون خوش بشین تو ماشین -

 اشکام و پاک کردم و گفتم:
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 ولم میکنی یا انقدر جیغ بزنم همه بریزن سرت؟؟ -
 پوزخندی زد و گفت:

سر من؟؟؟قبل از اون خودم از رو زمین محوت میکنم دهنت و ببند و - بریزن 
 بشین تو ماشین

⃣⃣ 
 

صدای نالم بلند راهم و کج ک شد و  شیده  شینم که بازوم ک سمت ما ردم و رفتم 
 شد:

 سیاوش ولم کن-
کشدون کشدون بردم سدمت ماشدین   با حرص لگدی به پاهاش زدم که اخش 

 بلند شد   همون موقع سیروان رسید:
 چه خبرته سیاوش؟؟چیکار به این دختر داری؟؟اون که گ*ن*ا*هی نداره-
 تعیین میکنم نه تو این که گ*ن*ا*هی نداررو من-
مردک روانی   به هر بدبختی بود من و نشوند تو ماشین   تا خواستم پیاده شم  

 قفل مرکزی و زد و ماشین و به حرکت در اورد: 
صددنم صدددایی ازت بشددنوم حرکتی ازت ببینم فراموش میکنم کی هسددتی و -

 سیاوشی میشم که تا حاال ندیدی
ه تهدیدم میکنی؟؟تو یه روانی به تمام فکر کردی کی هسددتی که انقدر وقیحان-

 معنایی   بذار برم    تو هیچ کاره ای   الکی ادای مردای یا غیرت و در نیار
 فریادش گوشم و کر کرد و حرفی که زد تمام تاوراتم و بهم زد:
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 من شوهرتم توام زن شرعی منی   حاال فهمیدی چی کارتم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
 

باز خیره شددددم بهش   شددو هرم؟؟؟؟؟من شددوهر داشددتم و خیر با دهن 
نداشتم   زن  شرعیش بودم؟؟چرا شناسنامم سفید بود پس؟؟؟اصال من کی 

 به این وحشی بله دادم و خودم خبر نداشتم؟؟عابی شدم و گفتم:
دروغ بسه    شوهرتم شوهرتم   من غلط بکنم توی روانی و به عنوان شوهرم -

 قبول کنم   
  شددوهرم   منه بدبخت مگه حق ازدواجم با لگد افتادم به جون ماشددینش 

سش  صال وا شتم   بی توجه به تقالی بی نتیره من رانندگی میکرد و انگار ا دا
 مهم نبود من دارم کنار دستش از گریه دل دل میزنم   جیغی زدم و گفتم:

 بذار برم من نمیخوام کنار یه دیوونه زنریری بشینم   بذاااااااااار برم-
 عابی شد و داد زد:

 
 چرا زبون خوش حالیت نمیشه   بتمرگ سر جات انقدم جیغ جیغ نکن -

 نالیدم:
سره خودش منو خفت کرده بود   به - سیاوش؟؟بابا پ شی  چرا بیخیال من نمی

 من چه
 

 اره توام با کمال میل تو اغوشش بودی و صدات در نمیومد -
 بودم   بابا زبونم بند اومده بود   مگه چقدر تا حاال تو این موقعیت  -
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 با گریه گفتم:
 بذار برم - 
 

 ماشین و گوشه اتوبان نگه داشت و قفل و باز کرد:
 برو - 

 با چشمای پر از اب و با تعرب خیره شدم بهش   اروم گفت:
 برو دیگه    برو کاریت ندارم-

سرعت از کنارم  شدم   اونم با تیرکاف و به  شین پیاده  مکثم و کم کردم و از ما
 دور شد   

⃣⃣ 
 نمص

 
به خونه   هیچکس نبود   بهتر   کار منم راحت  تاکسددی گرفتم و برگشددتم 

 تر   تامیم گرفته بودم خونه بگیرم و از این عمارت برم   زنگ زدم به مامان:
 جانم-
 سالم مامان خوبی-
 سالم عزیزم مرسی تو خوبی - 

 ممنون مامان من میخوام خونه بگیرم-
 چرا مادر؟؟-
 میخوام کار کنم رو پای خودم وایسمدیگه درسم تموم شده -
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 کم و کسری داری مگه صنم؟؟-
 نه ولی اینرا تنها نمیتونم زندگی کنم شماهم که نیستین-
صابر پول بریزه به - صالح میدونی میگم  شه هرطور خودت  نمیدونم واال   با

 حسابت
 مرسی سالم برسونین خدافظ-
 خدافظ عزیزم-

سراغ  شیو انداختم رو تخت و رفتم  شک و گریه همرو جمع گو چمدونم   با ا
شتم میرفتم از خونه ای که تمام بچگیم و  شدن   دا کردم و کمدام خالی خالی 
سیاوش بی معرفت بود که هیچ وقت به حرف  سپری کرده بودم   چقدر  توش 
ستگی رو تخت افتادم   بدنم درد گرفته بود   با رخوت  من اعتماد نکرد   با خ

شتم از داخلش   و تمام خودم و به کیف کن سوندم و هرویئنم و بردا ار تخت ر
 بعد از چند دقیقه به خواب ارومی فرو رفتم

 
از صددبب تا االن سددیروان  بار زنگ زده بود   دیشددیم تا صددبب داشددت زنگ 
میزد   جلو در خونه هم اومده بود و من یکسره از این امالک به اون امالک سر 

نم جوان مررد خونه نمیدیم   دیگه میزدم   حرف همشددون یکی بود   به خا
صاحب خونه هارو  شد   نزدیک عید هم بود و کسی  اابم خورد می شت اع دا
به اخرین امالک هم سددر زدم   روبروی مرد  مام  یدی ت ناام با  یدا نمیکرد    پ

 جوان و خوش پوشی نشستم و گفتم:
 اگر به یه خانم جوان و تنها خونه نمیفروشید همین االن بگید که برم-
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 لبخندی زد و گفت:
 سالم   ههرتون بخیر - 
 

 سالم-
 قهوه یا چای؟؟-

 بسته سیگارم و بیرون اوردم و گفتم:
 چای-
 مردی و صدا زد و سفارش  تا چای و داد   لبخند جذابی زد و گفت: 

 خب   بفرمایید چه متراژی باشه و کرا باشه؟؟-
 یه جای پایین تر مثل یه خونه نقلی دو خوابه شددیک تو این منطقه ها نمیخوام-

 سعادت اباد
 خب خب   بذارید چند نمونه بهتون نشون بدم-

 مرد جوونی دو تا چای خوشرنگ اورد و رفت   سیگارم و اتیش زدم و گفتم:
 اشکالی نداره که؟؟-
 خیر بانو راحت باشید-
 

چند تا عکس بهم نشددون داد و از یکیش خوشددم اومد قرار بر این شددد که بریم 
شت راجب خونه حرف ببینیمش   ست و تمام مدت دا ش شین من ن  داخل ما

میزد   سددرم پوکید   برخالف هاهر جذابش اصددال صدددای خوبی نداشددت و 
کالمشددم دلنشددین نبود   جلوی یه سدداختمون  طبقه نگه داشددتم   نمای سددیاه 
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رنگی داشددت و از بیرون تمیز به نظر میومد   وارد حیاط شدددیم   دو تا باغچه 
وچیک دو طرف حیاط بود که به خاطر زمسددتون گلی داخلش جمع و جور ک

شت چون  طبقه  سور ندا سان شت   ا شینم جای پارک دا نبود   به اندازه  تا ما
بود    از پله ها رفتیم باال    به واحد  رسددیدیم   یه در چوبی مشددکی خیلی 
شروع کرد به حرف زدن و  شیک جلومون بود   کلید انداخت و رفت داخل   

سمت چپت من دا شدی  شتم با لذت به خونه نگاه میکردم    از در که وارد می
یه جالباسی و ایینه بود سمت راستت هم سرویس بهداشتی    یه کم جلوترش 
سمت راست اشپزخونه اپن قرار داشت و سمت چپ پذیرایی بزرگی که نمای 

 هخونرو زیبا تر کرده بود   روبروی اشددپزخونه بالکن کوچیکی قرار داشددت ک
بدجور چشددمک میزد   روبروی در ورودی  یه میز و صددندلی  جای خالی  
راهرویی قرار داشددت و دو تا اتاق با فاصددله داخلش قرار داشددت و بین راهرو 
شده  حمام قرار گرفته بود   دیوارای خونه با کاغذ دیواری کرم رنگی تزیئن داده 

و جور    حرفای بود و اشددپزخونه همه از چوب بود   عالی بود   دنج و جمع 
 مرد و قطع کردم و گفتم:

 میخوامش   کی معامله کنیم؟؟ -
6⃣⃣ 

خالی بود و هیچی  له بگیرم   خونه  تا وسددی مه  کردن خونه رفتم  نا عد از قل ب
 نداشت   
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تو مغازه مبل فروشددی بودم که صدددای سددیروان و شددنیدم   نمیدونم چروری 
چک کنم هام و  له  ید وسددی با یدا میکرد  یابی چیزی  همیشددده من و پ ببینم رد

 داخلشون نذاشته باشه:
 چرا تلفنامو جواب نمیدی؟؟-

 نگاهی به مبل سفید خاکستری روبروم انداختم و رو به فروشنده گفتم:
 همین و میبرم-

 مبارک باشه ای گفت و رفت سمت میزش   سیروان جلوم ایستاد و گفت:
 باتوام صنم-
 چی میگی سیروان؟؟-
 

 داری چیکار میکنی؟؟-
 

 مشخص نیست؟؟خرید میکنم-
 خرید مبل؟؟واسه کرا ؟؟-
 

 واسه خونم-
 

 خونه گرفتی؟؟-
 بااجازتون-



 121 زن نبودم کیکاش  یا

رفتم سمت مرد و ناف مبلغ و پرداخت کردم گفت تا یک ساعت دیگه میرسه 
خونه   فرش و میز و تخت و باقیه چیزارو هم خریده بودم   خدا عمو صددابر و 

ذاشددت   اگرچه مامان میگفت خیر بده هیچ وقت از نظر مالی واسددم کم نمی
ساب  سابم میریزه و مامانم همش و میریخت به ح بابات هر ماه کلی پول به ح
مدن   ولدی دسدددت بده پدوال ندمدیدزدم   مدن حدتدی اسدددم بدابدارو هدم 
نمیدونستم   شناسنامم به اسم عمو صابر بود   از مغازه اومدم بیرون   سیروان 

 گفت:
 کرا خونه گرفتی؟؟ -
 سعادت اباد -
 ای مطمئنیه؟؟ج -
 اره  طبقست من طبقه دومم طبقه اولم خالیه - 

 به نظرت خطرناک نیست واسه یه دختر تنها ؟؟ -
 
 نگاهی بهش کردم و گفتم: 

 من همه عمرم تنها بودم سیروان -
 غمزده نگاهم کرد و گفت:

 میذاری بیام کمکت؟؟ -
 
به گفتن بیا اکتفا کردم   رفتیم خونه و منتظر موندیم تا وسددایالرو بیارن   بعد  

ستاش و اومدن  سیروان زنگ زد به  تا از دو سید    سیله ها ر ساعت همه و از  
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کمکمون و تا اخر شددب همه چیز چیده شددد   نشددسددتم رو مبل   سددیروانم 
 نشست روبروم:

 چقدر قشنگ شد -
 اره  - 
 

 تنهایی تو این خونه دنجکوفتت بشه  -
سرویس اومد بیرون و  سان از داخل  سیروان اح ست  لبخند زورکی زدم   دو

 گفت:
 خوش سلیقه ای هااا -
 ممنونم -

 اون یکی دوستش از تو بالکن اومد داخل و گفت:
 سیروان ما میریم دیگه داداش -

 گفتم:
 صبر کنین شام سفارش دادم -

 سرش و انداخت پایین و گفت:
 بری زحمت نمیدیم بیش از این احسان بریمنه ا -

احسان با بی میلی از جاش بلند شد و خداحافظی کردن رفتن    چای دم کردم 
و تو دو تا ماگ سددیاه ریختم همراه شددکالت تلخ گذاشددتم رو میز   سددیروان 

 گفت:
 همیشه ارزوم بوده همچین خونه ای داشته باشم -
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 :به اسمون بیرون پنرره خیره شدم و گفتم
منم همیشددده ارزوم همین بود   یه خونه نقلی و کوچیک دنج و راحت   نه  - 

اون عمارت نفرین شددده با کلی پله   دلم یه امان  متری میخواسددت با مبالی 
شه روش  سولی که همی شه و کن شه ابش جوش با سبک    کتری که همی نرم و 

 شکالت تلخ باشه   
 

 اعترا ی نکردم   بوی اشنایی کنارم نشست و دستش و انداخت دور گردنم  
 و میداد    بویی که شاید خیلی وقت بود به مشامم نرسیده بود   بوی پدرم   

⃣⃣ 
شینم و فردا میاره برام دم  سیروان رفت و گفت ما شب بعد از خوردن غذا  اون 

 در خونه     منم با خیال راحت رفتم خوابیدم   
 

 سیاوش
شب خونه نیومده بود و من لعنتی خ شتم کدوم گوریه   دیگه نمیدونم دی بر ندا

شده مثل ادم و  سه یه روزم که  صنم وا شدم   چرا  سته  باید چیکار بکنم   خ
مد  باز شدددد و او که در  نه    تو همین فکرا بودم  ندگی نمیک معمولی ز
داخل  قیافش که خوب بود    بدون اینکه بهم نگاه بکنه رفت سددمت زینت 

 خانم و گونش و ب*و*سید:
 جون   کلید اتاق من و میدین ؟؟ زینت-
 اره دخترم صبر کن-
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رفت و با کلید اتاقش برگشدددت   دختره پرو به جای اینکه من قیافه بگیرم اون 
قیافه گرفته بود   کلید و گرفت و رفت باال    دقایقی بعد با چهار تا چمدون 

 باالی پله ایستاد و زینت خانم و صدا زد:
 

 زینت جون زیییینت جون -
 زینت خانم از اشپزخونه اومد بیرون و گفت:

 جانم دخترم؟-
 میاین کمکم اینارو ببریم پایین؟؟-

مد  نارو برداشدددت و او مدو تا از چ باال و دو  فت  ها ر له  نان از پ هن هن ک
پایین   منم تمام مدت مثال سرم تو روزنامم بود   صنمم اومد پایین و و جلوی 

 در ایستاد:
 ین حالل کنید دیگه زینت جون خوبی بدی دید- 
 

زینت خانمم مثل اینک باخبر بود صددنم داره کرا میره گونش و ب*و*سددید و 
 گفت:

 مراقب خودت باش دخترم به ما هم سر بزن منه پیر زن و یادت نره ها-
 چشم زینت خانم میام مراقب غذاهای خوشمزتونم باشین-

 رفت سمت در که بلند شدم و گفتم:
 کرا میری؟؟ -
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 ا غرور خیره شد بهم:برگشت و ب
 خونم-

 پوزخندی زدم و گفتم:
 خونت؟؟کدوم خونت؟؟-
 

 به شما ربطی نداره جناب-
 خواست بره بیرون که بازوش و گرفتم و گفتم:

 جواب من و درست بده صنم-
 با عابانیت برگشت سمتم و گفت:

گفتم به تو ربطی نداره   چیه نکنه نگرانی زنت اواره کوچت و خیابون نشددده -
 ها؟؟؟
⃣⃣ 

 صنم
گفتم به تو ربطی نداره    چیه نکنه نگرانی زنت اواره کوچه و خیابون نشددده -

 ها؟؟
 

عابی بود   مثل همیشه    راستش و بخوای خسته بودم از تمام این عابانیت 
یده بودم   میخواسددتم برم زندگی خودم و  عا بر ها   واق ها و دروغ  ها و دعوا

دلیل بر این نمیشد که تمام بدیاشو تحمل بکنم   سیاوش و دوست داشتم ولی 
بکنم و توهیناشو بشنوم هیچی نگم   ای کاش زن نبودم   ولی حاال که هستم 



wWw.Roman4u.iR  126 

 

با قدرت می ایستم و نمیذارم کسی بهم توهین بکنه حتی اگر اون شخص تنها 
 مرد زندگیم باشه   اخم کردم و چشمام و بی تفاوت دوختم بهش:

سیاوش   واقعا -  ست تو چیکار میکنی با کی میری کرا میری  من برام مهم نی
ست  ست   پس بهتره توام بی تفاوت از کنار من بگذری   دو تا دو برام مهم نی
جدا  ندگی کردیم ولی وقتشددده از هم  نار هم ز خوب بودیم برای هم   ک

ته؟؟خودت گفتی میخوای از یاد یت  بال زندگ ید بری دن با واج دبشددیم   توام 
کنی   اگر صددیغه ای بین ما هسددت و من ازش خبر ندارم حدس میزنم واسدده 
محرمیت صددورت گرفته باشدده هر زمان خواسددتی تماس بگیر تا بریم باطلش 

بکنیم   ولی سددیاوش   دیگه به هیچ وجه سددمت من نیا   دور من و یه خط  
ندگی کنم   تموم کن این  کنترل قرمز بکش    من ارامش میخوام   میخوام ز

 کردناتو   برو پی زندگیت انقدر وقتت و حروم من نکن    
بی توجه به چشددمای غمگینش سدداکارو گذاشددتم بیرون و در و بسددتم   نفس 
سیاوش و  شین    شتم داخل ما ساکارو بردم گذا شیدم و دونه دونه  عمیقی ک
دیدم که پشدددت پنرره ایسددتاده بود و نگاهم میکرد   نگاه اخرم و به عمارت 

ندا نه ا یابون و خو به این خ گه  تارت زدم   قسدددم خوردم دی ختم و اسددد
برنگردم   افسوس   که زندگی همیشه سعی میکنه مارو به بدترین نحو ممکن 

 از انرام کارایی که باید صورت بگیره دور بکنه    
 

لبخندی زدم و جلوی ایینه ایستادم   امروز چهارشنبه سوری بود و دعوت شده 
 ی نرفی)پدربزرگ سیروان(بودم به منزل اقا
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به پوسدددت  پایینش رو بلوند روشددن زده بودم      موهام و  رنگ کرده بودم   
سدفیدم میومد    بلیز طرح مردونه صدورتی پوشدیده بودم که چهار خونه بود با 
صورتی هم پام بود   موهام  شکی  شای  کتون م شکی قد نود   کف شلوار لی م

رم   ارایش زیادی هم نداشتم یه مداد داخل مثل همیشه باز بود و ریخته بود دو
 چشمام کشیده بودم و کمی برق لب روی ل*ب*ا*م   

سرم  شکی هم  شال م شم    شتم و انداختم رو دو ساده ای بردا شکی  مانتوی م
 کردم و بعد از برداشتن سوییچ ماشین رفتم پایین   

⃣⃣ 
پیاده شدددم و روبروی خونه آقای نرفی  ایسددتادم و بعد از پارک کردن ماشددین 

صدای جیغ و خنده جوونا  میومد    لبخندی رو ل*ب*م  سمت خونه    رفتم 
هاهر شد   زنگ خونرو زدم و بعد از چندثانیه دختر چشم سبزی در و باز کرد 

 با لبخند خیره شد بهم و گفت:
 

 _ تو صنمی؟؟؟
 _آره من و از کرا میشناسی؟؟

 دستم و گرفت و کشید برد داخل:
 خودش و خفه کرده انقدر ازت تعریف کرده _اوووووو صمیم

شت حرفی بزنه که قیافه من  صمیم کیه؟؟ برگ صمیم؟؟  سرجام    مات موندم 
 و دید   رنگش پرید و گفت:

شقت  سیروان و میگم مثل اینکه یه بار ترو از دور دیده و عا ست  صمیم دو  _
 شده
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گاه احساس بدی به این دختر مهربون پیدا ک م و ردم   دستقانعم نکرد   ناخودآ
 کشیدم بیرون از تو دستش و گفتم:

 _سیروان کراست؟؟
 لبخند زورکی زد و گفت:

 _میگم بیاد
 

حیاط شلوغ بود و هر کسی مشغول کاری بود   ر*ق*ص   آتیش بازی   ترقه 
قدر  رب کردم   چ بازی میکردن   تع نا هم  و فشددفشددده   حتی وسددط ت

رو دیدم   به سمتشون رفتم و زیادن   آقای نرفی بزرگ و پسرشون جهان خان 
ستاش و باز کرد تا برم ب*غ*لش   منم با  سالم کردم   جهان خان د با لبخند 

ناه بردم   دوسدددت به آغوشددش پ یل  مال م داشددتنی بود   پر از احسددداس ک
امددنددیددت   پددر از عشددددق   بددی شددددبدداهددت بدده آغددوش سددددیدداوش 

 نبود   سیاوش   دلتنگشم   جهان خان گونم و ب*و*سید و گفت:
 چقدر زیبا شدی دخترم_

 _مرسی جهان خان شما هم مثل همیشه جذابین
 

برگشتم سمت آقای نرفی بزرگ   این پیر مرد یکی از جذاب ترین مردایی بود 
باییم و تحسددین کرد   تشددکر که تو این سددن می دیدم   ب*غ*لم کرد و زی

هم کرد و اکردم   کنارش یه آقای تقریبا  ساله ایستاده بود   با لبخند عمیقی نگ
 گفت:
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 _ تو باید صنم باشی درسته؟؟
 _ بله خودم هستم

 دستش و آورد جلو و گفت:
 _ محمد سرابی هستم دوست جهان

 دستش و آروم فشردم:
 _خوشبختم

⃣6⃣ 
 گرم صحبت با آقای نرفی بودم که سیروان از پشت ب*غ*لم کرد:

 _سالم خواهر گلم
 دوستیم _هزار بار بهت گفتم به من نگو خواهر   ما فقط

 روبروم کنار آقای نرفی ایستاد و گفت:
 _چشیده که خانم باز عابیه
 _کرا لباسام و عو  کنم؟!!

 اخمی کرد و گفت:
 _بیا بریم  
 

با هم دیگه رفتیم سمت ساختمون   وارد اتاق خواب سیروان شدیم   کنار در 
شا میکرد   مانتوم و در آوردم و  ستاده بود و من و تما سینه ای ست به  راه به همد

سیروان و  سمت  شتم  شتم رو تخت و کمی عطر به خودم زدم   برگ شالم گذا
 گفتم:
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 _صمیم کیه؟؟
سفیدی رفت   وقتی دیدم جواب  سرعت تغییر کرد و رو به  صورتش به  رنگ 

 نمیده دوباره پرسیدم:
 _صمیم کیه؟؟؟؟

 قدمی به جلو برداشت و گفت:
 _این اسم و از کرا شنیدی؟؟

 
 اشناییه   اسم برادرمه_اسم 

 م:گفتدستم و زدم به کمرم و رفتم جلو   هر قدم که برمیداشتم یه کلمه می
سوندن ما  سه بهم ر شی   وا شناختی   و تال _اگر   بفهمم   تو برادرم و   می

 نکردی
 مقابلش ایستادم:

 _اونوقت بدترین بالهارو سرت میارم سیروان
 

 و گرفت و گفت:خواستم از کنارش بگذرم که مچ دستم 
باهات حرف میزنه خودش بهت تو ددیب میده   به  _آخر شدددب پدر بزرگ 

 گمونم وقتشه دیگه   دیر هم شده
 

نار آتیش  ندم و ک باغ رسددو به  تاق رفتم بیرون   خودم و  چیزی نگفتم و از ا
نداشددتم   فکر میکردم شدددب خوبی در  له هیچ کس و  نشددسددتم   حوصدد
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فراموش کرده بودم که روزهای خوب برای من انتظارمه   ولی این مو ددوع و 
 فقط یک رویاست

⃣6⃣ 
 سیروان

 لعنتی از کرا فهمیده بود   رفتم سراغ پدر بزرگ و کشیدمش کنار:  
 یه اتفاق بد افتاده-
 بااخم زل زد بهم:  

 چیشده؟؟-
 صنم فهمیده-
 

 چیو؟؟-
ش کشید یتمام حرفایی که صنم زده بود و به پدر بزرگ گفتم    دستی به پیشون

 و گفت:
 

 اخر شب نگهش دار خودم باهاش صحبت میکنم-
 میخواین بهش بگین؟؟-
امیم -  سی ت سا نمیدونم باید فکر کنم میرم تو اتاقم به پدرت چیزی نگو اح

 میگیره 
 باشه-
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پدر بزرگ رفت و من توی جمع دنبال صنم گشتم   کنار اتیش تنها نشسته بود 
د برم ب*غ*لش کنم و بگم صددمیم و دسددتش زیر چونش بود   ای کاش میشدد

که از بچگی ارزوی اغوشدددت و داشدددت منم  منم   داداشدددت منم   کسددی 
 صنم   من

 صنم
دستام و گرفتم نزدیک اتش تا گرم بشم   وجودم سرد بود   بعد از حرفایی که  

به سددیاوش زدم یخ زد   ولی الزم بود   من حا ددر نیسددتم به خاطر یه حس نا 
شخص ازادیم ,زندگیم  ست کس دیگه ای    حتی اگر اون م و اختیارم و بدم د

مده  که پیش او یدی  جد ما مو دددوع  باشددده   و ا یاوش  شدددخص سددد
بود   صددمیم   یعنی واقعا میشدده بعد از  سددال ببینمش   دلم نمیخواد پدرم و 
سه برادرم   برادری  ایری داره   دلم پر میزنه وا صمیم   اون چه تق ببینم ولی 

ه ید  با یا  ی قر ت تم که االن  خ هم و دو گا ن باشددده    یروان  مسدددن سددد
بهش   چشددماش   عریب شددبیه پدر بزرگش بود   همه چیزش شددبیه پدر 
بزرگش بود   چی میشد صمیم منم مثل سیروان جذاب و مهربون میبود   وقتی 
دیدمش چی باید بهش بگم   اصددال چرا صددبر کردم اخر شددب بفهمم برادرم 

   از جام بلند شدم و رفتم سمت کراست    همین االن میرم پیش شهرام خان
ساختمون   دیدم که رفتن تو اتاقشون   در زدم و بعد از شنیدن بفرمایید داخل 

 شدم   سرش و تو دستاش گرفته بود و پشت میزش نشسته بود   صداش زدم:
 شهوام خان   حالتون خوبه؟؟-

 سرش و بلند کرد و گفت:
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 تویی دخترم؟؟بیا بشین-

 تم و گفتم:رو یکی از مبال نشس
 میخواستم باهاتون صحبت کنم - 
 

 بذار واسه اخر شب-
نمیخوام بی احترامی بکنم ولی اگر االن جواب سددواالم و ندین میرم و دیگه -

 من و نمیبینین
 اخمی کرد و گفت:

 خیله خب   بپرس سوالت چیه-
 اب دهنم و قورت دادم و گفتم:

 شما میدونین صمیم برادرم کراست ؟؟-
 اره-
 

 کراست ؟؟-
 

 تو همین خونس-
با تعرب نگاهش کردم    گوشدیش و در اورد و نمیدونم به کی زنگ و گفت با 

 جهان بیاید اتاق من   تلفن و که قطع کرد گفت:
من نمیخواستم االن این مو وع و بهت بگم ولی فهمیدی و مربور شدم   تو -

 از خیلی چیزا بی خبری باید برات تو یب بدم
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⃣6⃣ 
مدن منتظر  خان او هان  خیره شددددم بهش   همون موقع سدددیروان و ج

شم  شت و خود صندلی من گذا صندلی چرخ دار جهان خان و کنار  داخل   
 نشست روبروم   شهریار خان گفت:

 ببین دخترم میخوام گوش بدی و سوال نپرسی   باشه؟؟-
 سرم و تکون دادم   گفت:

نه ای-  ندا تاجر فرش بود   زندگی ابرو م یه  داشدددت و نون حالل تو  پدرت 
خونتون میاورد   عاشق مادرت بود و به سختی بهش رسیده بود   با مخالفتای 

 شدید پدربزرگت پدر پدرت یعنی من  با مادرت ازدواج کرد 
 با تعرب خیره شدم بهش ادامه داد:

من را ددی نبودم   مادرت از یه خوانواده سددطب پایین بود   تنها چیزی که -
جواب مثبت بده پولش بود   هرچی به جهان گفتم این  باعث شدددد به پدرت

به هر سددختی بود  نادون    نداد   جوون بود و  به دردت نمیخوره گوش  دختر 
باهم ازدواج کردن   یک سددال بعدش صددمیم به دنیا اومد    یه پسددر شددر که 

 فتوکپی من بود   کسی که به عنوان سیروان میشناسی
ه هام   سددیروان داداش منه   سددیروان اشددکام دونه دونه سددر خورد دو گون

 صمیمه   شهرام خان ادامه داد:
یاورد من -  بار فقط صددمیم و م یک  ته ای  هان نمیرفتم   هف نه ج من خو

میدیدمش   همین   ولی تو که به دنیا اومدی    همه چیز عو  شددد   وقتی 
یه دخترم  یت شددب ها عا محوت شددددم   تو بی ن مت واق ید بار اول د واسددده 
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دختری که تو سددن کم از دسدددت داده بودمش   توسددط کی؟؟برادر بودی   
سره احمق  شق بود   اون پ شت فقط عا ضی ندا مادرت   داییت   دخترم مری
وقتی دنیارو دید جذب زیباییش شد و بهش قول ازدواج داد   دنیا که میدونست 

ه دمن قبول نمیکنم با سددهراب فرار کرد و بعد از چهار  ماه با یه شددکم باال اوم
برگشت خونه   ولش کرده بود و رفته بود   غیبش زده بود   همه جارو زیرو رو 
له  حام مادرت  له   اون موقع  حام یه دختر  ندم و  که نبود   من مو کردم نبود 
بود   و بچه ی داخل شددکمش تو بودی   دنیا  ددعیف شددده بود دلگیر شددده 

سیمین دعوا  سره با  ابی بود یک سته بود   جهان ع شک شت   چندبود    بار  دا
ها  قا همین موقع  یادم نمیره   دقی ندی    یک بود از بین بری ولی مو نزد
بود   مادرت  ماهه بود و دنیاماهه   یه شب سر کار بودم که پیرم کردن   وقتی 
شد   من همه  سرم خراب  رفتم بخش بدن بی جون دخترم و دیدم   دنیا روی 

 رده بود اما دخترم بود   یادگار مونسمجوره پشتش بودم   با اینکه ابروی من و ب
بود   مگه میتونسددتم عذابش بدم   ولی اون دیگه رفته بود   رفته بود و من و با 

 یه دختر  ماهه تنها گذاشته بود   
 اشکام و پاک کردم و گفتم:

 زنده موند؟؟-
 لبخند تلخی زد و گفت:

 ه بود و از پله هااره   وقتی دنیا خودکشددی کرده بود کیسدده ابش هم پاره شددد- 
افتاده بوی پایین   خدمتکار خونه که زن پیر و کار کشددته ای بود سددریع تماس 
گرفته بود امبوالنس بیاد و دنیارو به زود بهوش اورده بود    بچرو به دنیا اورد و 

 بعدش   دخترم فقط گفته بود به پدرم بگین انتقام من و بگیره    
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ده بود و جهان خان صددورتش خیس اشددک تو چشددمای شددهرام خان حلقه ز
 بود   صمیم هم   زل زده بود به  من    شهرام خان ادامه داد

⃣⃣ 
سیمین و تو انباری -  سختی بود   وقتی جهان فهمید دنیا چیکار کرده  روزای 

رات  یاد خواهرش و ن به برادر بی غیرتش بگین ب مه گفت  به ه زندانی کرد و 
ب باری  مد   تو تو همون ان یه دختر چشددم سددبز مو بده   نیو مدی    یا او ه دن

مه چیز من  یا ه عد از دن مه بود   تو ب بان زد ه یت ز بای مشدددکی    زی
بودی   همیشه پیش من بودی   هر روز   هر ثانیه   مادرت نمیخواستت   به 
ستت   تو و دختر  شیده بود تو دوره بارداریت نمیخوا سختی هایی که ک خاطر 

ها بودین   بی ثل  قلو  یا م باهم فرق  دن تاراتون  به هم   فقط رف یه  ندازه شددب ا
سالگیت پیش من بودی   پدرت هم  ستون پرستار گرفته بودم و تا   شت   وا دا
سره پیش من بود و  صال خونه نمیرفت    یک شقت بود   جونش تو بودی   ا عا
هان  ته ج نه    الب کار میک که زنش داره چی را بود   بی خیر از این صددمیمم این

ش دلیل داشددت   دلیلی که اخر بهت میگم   تو تازه رفته بودی تو واسدده رفتار
سدده سددال که داییت سددر و کلش پیدا شددد   مرد شددده بود و وحشددی تر از 

 قبل   گمونم چهرش و خاطرت هست ؟؟
 

 خاطره های بد جلوش چشمم جون گرفت سرم و تکون دادم   ادامه داد:
فت دخترش و - نه ی من و گ مد خو نه او میخواد   دخترش و میخواد؟؟بهو

زندگی من و میخواست؟؟هرگز   هرگز را ی به این حقارت نمیشدم   جهان 
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نبود   رفته بود ترکیه واسدده کارش    سددهراب دسددت گذاشددته بود رو نقطه 
 ددعفم   گفتم بهش اگر بخوای بهانرو ازم بگیری میرم ازت شددکایت میکنم 

 *ز بهش   واسه فرار کردن با دخترم و ت*ج*ا*و
نت را ددی  با کلی م قانونی و هنوز داشددتم و دارم   اونم  مه پزشدددک  نا

 شد   سرپرستیش و به عهده من گذاشت و رفت   
نه شددهرام - خت ک بدب که من و  گذاشددتین بره  چرا نکشددتنینش؟؟؟؟چرا 

 خان؟؟چرا؟؟؟؟؟
 هق هق میزدم   صمیم اومد جلوی پام زانو زد و سرم و گرفت تو اغوشش:

 مم   اروم باش خواهر من اون مرده   تموم شدهصنم   صن-
 جیغ زدم:

 
فت - مررررررد ولی وقتی من و بی ابرو کرد مرد   وقتی دختر بودن و ازم گر

تاد کرد   مرد ولی من و دزد  خاطراتش من و مع مرد صدددمیم   مرد ولی 
 کرد   مررررررده ولی منم با خودش کشت صمیم   

سرش پایین بود و ب*غ*لم کرد و اروم اروم با من ا شک ریخت   جهان خان 
شونه هاش میلرزید   شهرام خان اشک کوچکی از چشمش رو میز افتاد   پدر 
نابود کردد   تو صددنمتو از بین بردی   هیچ وقت  بزرگ مغرور من   تو من و 

 نمیبخشمت
 بعد از ده دقیقه که اروم شدم صحبتش و ادامه داد:

من و اروم کرده بود   چون مرهم دردام اره صددنم   من نکشددتمش چون بهانه -
شددده بود   تو و بهانه زندگی من شددده بودین   اگر میدونسددتم قراره انتقام نبود 



wWw.Roman4u.iR  138 

 

سر تو بیاره خودم همونرا زیر پاهام لهش میکردم  دخترش و بگیره و این بالرو 
 دخترم
⃣⃣ 

با بهترین دوسددتش بهش -  مادرت  ید  هان فهم عد   ج یک سدددال و نیم ب
شق مادرت بود و وقتی فهمید  خ*ی*ا*ن*ت شد   هنوز هم عا کرده   داغون 

از بین رفت   سددکته کرد و بیمارسددتان بسددتری شددد   تو همون فاصددله ترو با 
نه ترو  تا نتو یاوش در اورد    قد سدد به ع ته بود  پدرت قبال گرف که از  وکالتی 
ببره   فقط واسددده اینکه پدرت و عذاب بده   همین   پدرت هم وقتی بهوش 

ومد و بهش گفتیم دادگاه شکایت کرد که چرا یه دختر  سالرو عقد کردن اصال ا
نمیشد   امکان نداشت یه دختر  ساله عقد یه پسر  ساله بشه   ولی هیچ چیز 
شون دادگاه داد همه چیز  از مادر تو بعید نبود   وقتی وکالت نامه و عقد نامرو ن

یت کن واسه خ*ی*ا*ن*تش به نفع مادرت تمام شد   به جهان گفتم ازش شکا
واسددده بی ابروییش ولی سددیمین وقتی فهمید گفت صددنم و بیچارش میکنم 
زندگی و زهرش میکنم اگر بخوای ازم شددکایت بکنی    پدرتم که عاشددق تو 
بود   کشددید کنار و مادرت و طالق داد   و یه مو ددوعی که بهت گفتم اخر 

شت دنیا م سهراب فرار کنه و حرفام بهت میزنم   اینکه مادرت خبر دا یخواد با 
چیزی نگفت   سهراب و میشناخت و هیچ کاری نکرد   سیاوش هم از تمامی 
سه یعنی نمیدونه  شنا صمیم و نمی این مو وعات با خبره    ولی من و جهان و 

 ما خوانوادتیم    
 نفس عمیقی کشید و گفت:
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م دانشگاهت ببین دخترم    تمام این  سال جهان هر روز میومد دم مدرست د- 
یدیدت   منم میومدم   صددمیمم میومد   ما  دم خونتون   میومد و از دور م
همه دوست داریم     ساله داریم جون به لب میشیم واسه یک لحظه اغوشت 
شیدیم دخترم   پدرت بعد از این که  شیدنت زجر ک صنم   بخدا که از زجر ک

شد   سکته کرد و فلج  سهراب باهات چیکار کرده  سال حرف فهمید   تا یک 
نمیزد   فقط اشک میریخت    انقدر و عیت خونه بد بود که بهانرو فرستادیم 

 المان تا اونرا درس بخونه   
 پوزخندی زدم:

 چقدر به فکر نوه هاتونین پدر بزرگ - 
 غمگین نگاهم کرد   از جام بلند شدم و گفتم:

اشق من باشه باشه شما نگران باشه   شما در حسرت اغوش من باشه شما ع-
شما با عذاب وجدان زندگی که برام درست کردین باشه   باااااشه پدر بزرگ    

 قبول   ولی   
 رفتم جلوش ایستادم   انگشت اشارم و گرفتم جلوی صورتش و گفتم:

 من اگر سهراب و ببخشم شمارو نمیبخشم - 
 با نفرت خیره شدم بهش   صمیم تذکر وار صدام زد:

 صنم-
 و گفتم: برگشتم سمتش
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اگر بخوای از این مرد خودخواه پیش من طرفداری بکنی دیگه سددمت من نیا -
سه  شون و وا شیدم که اون یکی نو شیدم بدبختی نک صمیم   این همه زجر نک

 دوری از استرس بفرستن المان و منه بدبخت    
 فریاد زدم:

منه احممممممممممق منه بی کسسسسسس منه بیچااااااره تو این منرالبی - 
 که این اقا درست کرده دست و پا بزنم و صدام در نداد 

 برگشتم سمتش و گفتم:
 میدونی چیه؟؟؟؟ازت متننننفرم اقای نرفی ااااااازت متنفرم - 

 ناباور خیره شد بهم    بابا صدام زد:
 صنم بابا-

 سمتش   نشستم جلوی پاش و اشکام و پاک کردم   نالیدم:برگشتم 
 بابا-
 جان بابا   منه بی غیرت بمیرم که دخترم انقدر زجر نکشه - 

 خودم و انداختم تو ب*غ*لش و با صدای بلند اشک ریختم:
بابااا خیلی بد بود بابا   من فقط  سددالم بود که بهم ت*ج*ا*و*ز کرد   بابا - 

 خسته شدم   ترو خدا یه کاری بکن بابابخدا دیگه نمیکشم   
 همراه من گریه میکرد و موهام و نوازش میکرد   :

 هر چی بخوای دخترم   هر چی    همون میشه   فقط بگو چی میخوای ؟؟-
 سرم و ازش دور کردم و گفتم:

 مامان و صابر و نابود کن-
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 ناباور زل زد بهم
⃣⃣ 

 چی میگی بابا؟؟ واقعا این و میخوای  - 
 واقعا همین و میخوام بابا -

 صمیم نشست کنارم و گفت:
برنامه ما هم همینه   االن میبرمت خونه فردا میام همه چیز و برات تو ددیب  -

 میدم
سرم و تکون دادم و بلند شدم   بابا پیشونیم و ب*و*سید و بعد از خداحافظی 

ی ه چیزازش نگاه پر نفرتی  به شددهرام خان کردم   سددرش و انداخت پایین   ی
این وسددط درسدددت نبود   یه چیزی و نمیگفت   مطمئن بودم   از اتاق رفتم 
صمیم رانندگی  شدیم     شین  سوار ما صمیم  سام با  شیدن لبا بیرون بعد از پو
کرد چون من اصال حوصله نداشتم چه چهارشنبه سوری خوبی واقعا   صنم 

پدربزرگ منف پدرت  برادرت و  باش چی از این بهتر    یداناشددکر ن  ورت و پ
 کردی   خداروشکر کن   زیر لب زمزمه کردم:

 خدایا شکرت-
 صمیم برگشت سمتم و با لبخند نگاهم کرد: 

 دختره لوس ننر-
 خندیم و گفتم:

 حسود-
 لپم و کشید و گفت:

 قربون خواهرم بشم   غاه نخوریا خودم ترکت میدم   میشی مثل روز اول-
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 و صدایی درونم زمزمه میکرد:
 این صنم هیچ وقت صنم  سال قبل نمیشه- 
 

 صبب روز بعد
شب  صمیم کنارم خوابیده بود   دی شدم    ضاحی از خواب بیدار  سردرد افت با 
ولم نکرد که گفت باید پیشددت بخوابم مثل بچگیامون   و چه تلخ بود که من 
هیچی از بچگیم جز اون شب نحس یادم نمیومد   بلند شدم رفتم بیرون و میز 

رو چیدم   یه اتاقم برگشددتم و حولمو برداشددتم رفتم حمام تا دوش صددبحان
بگیرم    شاید این سردرد ولم میکرد   خوب که نشد هیچ   بدترم شد   ذهنم 
صابر انتقام بگیرم   چروری  اون پیر مرد  پر از فکر بود   چروری از مادرم و 

ی هم ه های جذابو به زمین گرم بزنم   تو انتقام گرفتن رو دست نداشتم   نقش
شدن به بهانه بود   دختری که عریب بهتر از  شیده بودم   اولین قدم نزدیک  ک
من زندگی کرده بود   پیراهن سفید کوتاهی تنم کردم و موهای خیسم و ریختم 

 دورم   رو تخت نشستم و صمیم و صدا زدم:
 صمیم   پاشو-

 جم نخورد   شونش و تکون دادم:
 صمیم پاشو دیگه - 

وول خورد   اعاابم خورد شد   چی میشد مثل سیاوش بود که تا صدای  اروم
پای من و میشنید بیدار میشد و دستاش و باز میکرد تا ب*غ*لم بکنه    لبخند 
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تلخی زدم   سددیاوش   مثل اینکه واقعا شددوهرم بود   شددوهر زوری من   فکر 
 و   راجب اینکه سیاوش بخواد شوهرم بشه قلقلکم میداد   مردک زورگ

 پوفی کشیدم و با صدای بلند صمیم و صدا زدم:
 

 صمیمممم پاشو دیگه اه-
 چشماش و باز کرد و گفت:

 ها؟-
 پاشو بیا صبحانه بخوریم - 

 چرا انقدر خشنی تو؟؟وای یه حال سیاوش-
شو چرت و پرت نگو   میخوای بری حمام بگو برات -  سیاوش به من چه؟؟پا

 لباس بذارم 
 

 بذار-
باال تنه ل*خ*ت نشست رو تخت   لبخندی زدم   اندامش عالی  بلند شد و با

بود   ولی زیادی سددفید بود   مرد باید سددبزه باشدده   مثل سددیاوش   اه چقدر 
شدم و حوله ای اماده کردم  شده بودم   بلند  سیاوش کردم   بی جنبه  سیاوش 
خودم اورده  با  بود    یاوش  مال سددد که  لور  یز شددد ل ب یه دسدددت  با 

 ید   اومدبودمشون   شا
⃣⃣ 

ست   لبخندی زدم و  ش سر میز ن سیاوش اومد  سای  صمیم حمام کرد و با لبا
 گفتم:
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 چقدر میاد بهت-
 مال سیاوشه؟؟-
 اره-
 دلتنگشی؟؟-
 همیشه-
 دوسش داری صنم؟؟-
 معلومه داداشمه-

 نگاه عاقل اندرسیفی بهم انداخت و گفت:
 منظورم عشقه-

صمیم خندش گرفت و اومد زد چای تو گلوم پرید تو دهنم و افتادم به  سرفه   
 پشتم   اروم که شدم گفتم:

 چرا چرت و پرت میگی صمیم؟؟-
 نشست سرجاش و گفت:

 چه چرت و پرتی؟؟سوال بود نیستی بگو نه-
 نه معلومه که نه-

 زیرکانه نگاهم کرد و گفت:
 ولی به هر حال اون شوهرته و باید دوسش داشته باشی-

 اخم کردم و گفتم:
 ن فرصت طالقم و میگیرم ازشدر اولی-
 شناسنامه اصلیت دست سیاوشه   اگر طالقت نداد چی؟؟-
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 چرا طالق نده؟؟؟خیلی عاشقمه که طالق نده-
 کره ریخت رو نونش و گفت:

 
 شاید باشه-
 صمیم مثل دخترا حرف نزن که تو گوش دوستشون میخونن فالنی عاشقته - 

 بحانم شدمزد زیر خنده خاله زنکی گفتم و مشغول خورن ص
 سیاوش

با هم  تا االن  با سددیروان برگشددته بود و  از دیشدددب دم در خونه صددنم بودم 
بودن   داشددتم دق میکردم   پسددره بیشددعور   من بهت اطمینان کرده بودم تو 
با فرش یکیش  باال بزنم  خونه زن من چه غلطی میکنی؟؟شددیطونه میگه برم 

شت من شیدم و معدم دا سیگار میک سر هم  شت  شد    روز بود کنم   پ فرر می
شیده بودم   درگیر بودم  سیگار ک سه پاکت  شبم که  هیچی نخورده بودم   از دی
سرش و باال گرفت و به بالکن  سیروان  از خونه اومد بیرون    با خودم که دیدم 

 خونه خیره شد   صنم اومد بیرون و با لبخند براش دست تکون داد
 زیر لب گفتم:

 برو تو سرما میخوری-
ساد   لبخندی صمی م همین جملرو بهش گفت   اونم نچی کرد و همونرا وای

شین شد  سوار ما سیروان  سرتق بازیش   کوچولوی من دلتنگت بودم    زدم به 
خل   خون خونم و  فت دا ته ر فت   صدددنمم وقتی مطمئن شدددد رف و ر
میخورد   چرا؟؟یعنی با هم دوست شدن؟؟؟پدر جفتشون و در میارم اگر این 

اده باشه بیچارشون میکنم   صنم زن منه   نباید کس دیگه حتی بهش اتفاق افت
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نگاه بکنه چه برسه به اینکه بخواد شبم پیشش باشه    خودم کردم که لعنت بر 
 خودم باد   ماشین و روشن کردم و روندم سمت شرکت

⃣⃣ 
 صنم

امروز عید بود   مامان زنگ زد و گفت برم پیشددشددون   خیلی خودم و کنترل  
نه از مادرم  کردم به فنا داده بود   ازش نمیگذرم  چیزی بهش نگم   زندگیم و 

نه از شهرام خان   امیدوارم داغ عزیزاشون و ببینن   زبونم و گاز گرفتم   چقدر 
بدجنس شدم   به عزیزاشون چیکار دارم؟؟پوفی کردم و رفتم جلوی ایینه   به 

با با را    یان این با صددمیم ب نگ زدم و گفتم  با ز یل قبول  با مال م با ک هم 
شب بود   کلی  ساعت   شون میداد  و عید نوروز هم  صبحو ن ساعت   کرد   
وقت داشددتم   خونه که تمیز بود   میموند خرید وسددایل سددفره هفت سددین و 
شتن  سرم کردم بعد از بردا شالی  شم و  شکی انداختم رو دو خوراکی   عبای م

 خرید نزدیک خونه   باید سددوییچ و کیف پولم بدون هیچ ارایشددی رفتم مرکز
مواد خوراکی هم میخریدم چون هیچی نداشددتم بنابراین چرخ دسددتی بزرگی 

 برداشتم و وسایل مورد نیازم و برداشتم   
ساب  تقریبا   شده بود   بعد از ح ستی پر  شغول بودم و دو تا چرخ د ساعتی م

کردن مبلغ خریدام به کمک یکی از کارکنان فروشگاه وسایل و تا ماشینم حمل 
کردم و رفتم سددمت خونه   توی راه بودم که پری تماس گرفت   خیلی وقت 
که اون مرد و    از  عد از همون شددبی  هاش حرف نزدم    درسدددت ب با بود 

سعی کرده بودم تو این مدت بهش ی ست    شونیم نقش ب اداوریش اخمی رو پی



 147 زن نبودم کیکاش  یا

نده  لذتیو درونم ز به اون شدددب حس  فکر نکنم   هنوز هم فکر کردن 
شده بودم    ولی حقش بود  سختگیر  شتم زیر دنده   یکم  میکرد   تلفن و گذا

و  شقبال گفتم االنم میگم حق نداشت واسه یه پسر اون حرفارو بهم بزنه   پول
هم خیلی وقت بود ریخته بودم به حسابش   ماشین و بردم داخل ساختمون و 
پیاده شدددم   اسددانسددور هم که نداریم چروری اینارو ببرم باال   چاره ای نبود 

 باید چند بار میرفتم و میومدم
 

با خسددتگی رو مبل نشددسددتم   کمرم شددکسددت    من با این جثه کوچیکم و 
د واقعا بی بنیه بودم   بعد از کشیدن سیگاری بلند استخونای پوکم به خاطر موا

ستیکارو دونه دونه خالی کردم  شورتی عو  کردم و پال سام و با تا   شدم لبا
شد   پری هم  ساعت نزدیک  بود که کارم تموم  داخل یخچال و کمد چیدم   

 یکسره زنگ میزد   دیوانم کرده بود:
 صدات و نشنوم چیه؟؟چی میگی؟؟باید خطم و عو  کنم که دیگه-

 با گریه گفت:
 صنم دارم ازدواج میکنم-

شاید  شحال بودم   نمیدونم   ناراحت    اره  سه ثانیه ای مات موندم   خو وا
 کمی ناراحت بودم   گفتم:

 مبارکه-
 با نادر    به سختی خوانوادش و را ی کرد   هفته دیگه عروسیمه میای؟؟-
 به کنسول تکیه دادم و گفتم:  

 تاره کراس-
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⃣⃣ 
تلفن و قطع کردم و به سمت یخچال رفتم   داره ازدواج میکنه   دو بسته ماهی 
شتم تا یخش  ستم داره ازدواج میکنه   ماهی و تو اب گذا شتم   بهترین دو بردا
باز بشددده   من باید بعد از چند ماه بفهمم   برنج خیس کردم و گذاشددتم رو 

ا یکی از اون اشددغاال ازدواج کابینت   کسددی که همراهم بود همدمم بود داره ب
میکنه   وسددایل سددو  و از تو یخچال در اوردم و مشددغول شدددم   باید برم 

 عروسیش نه؟؟
 شکم ماهی و برش دادم و مواد و گذاشتم داخلش   کادو هم باید ببرم؟؟

روی ماهیو با چاقو چند تا برش ریز دادم و داخلش اب لیمو و فلفل ریختم    
ابی بودم باید  سامون میگیره   چند تا ماهی چرا ع سرو شم داره  شحال با خو

دیگرو هم درسددت کردم و گذاشددتم تو فر   از دروغ متنفرم اون به من گفت از 
مردا متنفره حاال داره ازدواج میکنه    لیوان ابی واسددده خودم ریختم   زمزمه 

 کردم:
 از دروغ-

س دیوار   نف متنفر گفتنم همزمان شددد با پرت کردن لیوان و خورد شدددنش تو
نفس میزدم   خودمم میدونسددتم عاددبانیت زیادم واسدده پری نیسددت   واسدده 
کاریه که مامان کرد   واسددده حقیقتای تلخیه که تازه فهمیدم   واسددده دوریه 

 سیاوشه   نالیدم:
 سیاوش کرایی - 
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سری خودم و ازش دور  سه این غرور لعنتی هر  احمق بودم   احمق بودم که وا
باز هم اذیتم بکنه همین رفتار و میکردم   میدون مم که اگر سددری بعد بخواد 

 دارم ولی عریب دلتنگ بودم   لعنت به قانونای این زندگی
 

چرخی زدم و خودم و تو ایینه نگاه کردم   پیراهن مشددکی سددداده ای تنم بود 
   کفشددای پاشددنه بلندی هم پام بود و قسددمتی از موهام و جمع کرده بودم و 

سین بقیش ازاد بود سفره هفت  شونده بودم    صورتم ن    ارایش کمی هم روی 
 زیبام رو میز دلبری میکرد    هنر مند بودم دیگه   

صدای زنگ خونه اومد    رفتم سمت در و بازش کردم   صمیم و پدر با لبخند 
 نگاهم میکردن   لبخند زدم و گفتم:

 سالم سالم خوش اومدین-
 رفتم کنار   صمیم گفت:

 اولین مهمونات ماییم؟؟خوشحالی -
 بابا گفت:

 اذیتش نکن دخترمو صمیم-
⃣⃣ 

 اخمی کردم و گفتم:
 تو باید خوشحال باشی اولین مهمون منی کچل-

 صندلی بابارو گذاشت کنار مبل و گفت:
شمای - ست حاال تو اگر چ واال اینرور که من دارم میبینم مو رو کلمه زیادم ه

 کورت و باز بکنی شاید بتونی ببینی
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 بابا خندید و گفت:
 بشین صمیم-

 لبخند خبیثی زدم و گفتم:
هوم   میدونی   خب به نظرم امشب نتونم به خوبی ازت پذیرایی کنم   چون -

 عادت ندارم به مهمونای پرو شام بدم
 صمیم ناباور زل زد بهم: 

 صنممممم؟؟  - 
 صنم صنم نکن   شام بی شام -

 کنار بابا نشستم و گفتم:
 ؟خوبی بابا؟ -
 تو خوب باشی خوبم -

 لبخندی زدم و گونش و ب*و*سیدم   بلند شدم و گفتم:
 صمیم زود باش تلویزیون و روشن کن چند دقیقه بیشتر نمونده   -
با اخم و غر غر تلویزیون و روشن کرد   نشستم رو زمین روبروی بابا و دستام  

ام خدا بهم و گذاشتم رو میز   اعتقاد داشتم هرچی لحظه ی سال تحویل بخو
شمام و  شکمو   چ سته بود کنار بابا    ش صمیم نگاه کردم بغ کرده ن میده   به 

 بستم و گوش دادم  به نوای دلنواز کالم خدا 
 یا مقلب القلوب واالباار

 
 خدایا سالمتیم و بهم برگردون
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 یا محول الحول و االحوال
 یرمخدایا کمکم کن انتقامم و از تمام ادمایی که بهم بد کردن بگ

 یا مدبر الیل  والنهار
 

 خدایا ازت میخوام سهراب تو اون دنیا هم هیچ ارامش نداشته باشه
 

 حول حالنا الي احسن الحال
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم  

 خدایا    
 
 

 سیاوش و به من برگردون
⃣⃣ 

 سیاوش
شهر محمود اباد     شمال    صمیمیم اومده بودم  ستای  به دعوت یکی از دو

سال تحویل بودیم شهر کوچیک  شت   نزدیک  و دنری بود و هوای خوبی دا
همگی دور اتیش نشسته بودیم و هرکی با شادی چیزی تعریف میکرد   گوشیم 
مام نقش  گالری    عکس صدددنم جلوی چشددد خل  و در اوردم و رفتم دا
ایت و  شخ صنم   چی میخوای از زندگی من دختر   داری غرور و  ست    ب

مه چیزم و زیر سددوال می ها بودنم و زیر سددوال ه یه عمر تن بری   داری 
ته و  پیشددد یروان  ما سددد ت ح نی     ک ی م کار  ی چ یی  را ک بری   االن  ی م
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خوشددحالی   حسددود شددده بودم   به خوشددحالی تنها دختر زندگیم حسددادت 
میکردم   بچه شدددن بیشددتر از این؟؟چی میشددد االن اینرا تو ب*غ*ل من 

 ین چشم از گوشیم گرفتم:بودی   کوچولوی دوست داشتنی   با صدای شاه
 عیدت مبارک داداش-

 کی سال تحویل شد؟؟لبخندی زدم و گفتم:
 عید توام مبارک-

نار  هدسددتم و برداشددتم و رفتم ک یک گفتن    تک تبر تک  هام  چه  یه ب بق
 دریا   اهنگی از گوگوش گذاشتم و مشغول قدم زدن شدم

 بذار قسمت کنیم تنهاییمون رو
 میون سفره شب تو با من

 بین من و تو دستای ما بذار
 پلی باشه واسه از خود گذشتن

 ترو میشناسم ای شب گرد عاشق
 تو با اسم شب من اشنایی

 از اندوه تو و چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی
نشستم رو صخره ای و خیره شدم به امواج دریا    مادر   کرایی ببینی پسرت 

ریزه میزه مثل خودت دل پسددرت و  به چه روزی افتاده   یه دختر کوچیک و
 برده   ای کاش میبوی و مرهم دردام میشدی   ای کاش

 صنم
 با خوشحالی دوربین و تنظیم کردم تا عکس یادگاری بندازم   گفتم:
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 صمیم زود باش وایسا تایمرش و رو کم تنظیم کردم بدو-
ستادم   با صندلی ای ستاد و منم رفتم اونطرف  صندلی تکی بابا ای بخند ل کنار 

خیره شدددم به دوربین   ثانیه ای بعد   عکش گرفته شددد    تا پشددت سددر هم 
به صددمیم و ب*و*سددش رو گونش نشددوندم عکس  یدم  میگرفت   چسددب
بعدی   سددریع رفتم کنار بابا و گردنش و تو دسددتام گرفتم محکم ب*غ*لش 
کردم   صددمیم داشدددت میخندید   عکس بعدی   صددمیم اومد گونه بابارو 

منم از اون طرف گونش و ب*و*سددیدم و بابا قهقهه میزد   عکس ب*و*سددید 
اخر هم بابا هردومون و ب*غ*ل کرده بود و جفتمون با لبخند به دوربین خیره 

 شده بودیم   عکس که گرفته شد از بابا جدا شدم و گفتم: 
 حتما قابشون میکنم میزنم به دیوار -

 بابا گفت:
 عکسارو بده صمیم چا  کنه - 

 چا  میکنم پدر   یادتون نرفته رشتم چیه که؟؟خودم -
 لبخندی زدو گفت: 

 نمیخوای به ما شام بدی؟؟-
 

 به شما که چرا ولی به صمیم نه-
 صمیم اعترا انه گفت:

 چرا لج کردی با من ؟؟از وقتی فهمیدی داداشتم هی کرم برید هااا-
 از سیاوش بپرس من عادت دارم داداشام و اذیت کنم-

 گفت:ریز خندید و 
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 اون که داداشت نیست-
 با اخم نگاهش کردم و گفتم:

 سیاوش همیشه واسه من یه برادر میمونه صمیم این و یادت نره-
نه   خودمم از حرف خودم مطمئن  مت اشددپزخو راهم و گرفتم و رفتم سدد
نبودم   واقعا میموند؟؟نمیدونم تکلیفم روشن نیست   بهتره در اولین فرصت 

  یکم سرم شلوغ بشه افکار مسخررو از خودم دور میکنم دنبال یه کار بگردم  
 و به هدفای مهم تر فکر میکنم

⃣⃣ 
 

چند روزی گذشددته بود   مامان اصددرار داشددت برم ببینمش   با صددمیم و پدر 
صددحبت کرده بودم و نقشدده هامون و ریخته بودیم   فهمیده بودم شددغل صددابر 

شنیده بودم خا شغال   اینطور که  شت چیه   یه دزد ا شرکت دا شور یه  رج از ک
   داروهای تاریخ مارف گذشترو بعد از زدن تاریخ جدید وارد ایران میکرد و 
بازار پخش میکرد   این یعنی پولی که من میخوردم حروم بوده   تاددمیم  تو 
گرفتم هرچی پول ازش گرفته بودم و بهش پس بدم   پدر خودش گفت هرچی 

ی بریز به حسددابش   پول خرید خونرو پول تو حسددابت داری که از اون گرفت
سابم  سابش   مخالفتی نکردم   تمام پوالی ح هرچقدر بوده بگو میریزم به ح
شامل دزدی هامون با پری بود و  سابش    تمام طالهایی که  و انتقال دادم به ح
به  مک  به انرمن ک یادی هم بود و دادم  که مبلغ خیلی ز اب کردم و پولش و 

یر موسسه از خوشحالی اشک میریخت و میگفت با این زنان بی خانمان   مد
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سفانه تو این چند  سوس خوردم   متا ست کرد   اف شه زندگی هارو در مبلغ می
سال که این کارو میکردم خیییلی زیاد چیزی دزدیده بودم   و همیشه این سوال 
جا  به  چه ردی  مد؟؟؟ اگر بالم نیو و تو ذهنم داشدددتم   چرا کسدددی دن

شتم   ولی  مطمئنا باید این خبر به روزنامه ها میرسید ولی حتی خبرشم نمیذا
جایی پخش نشدددد   یکی داشدددت کارام و الپوشددونی میکرد و نمیدونم کی 
نه  ید میرفتم خو با مه  بت میکردم ولی اول از ه با صددمیم صددح ید  با بود   
صددابر   با بی حالی بلند شدددم و رفتم جلوی کمد لباسددام   تیشددرت سدداده 

م که روش چند تا نوشته انگلیسی داشت و شلوار مشکی قد خاکستری تنم کرد
سرم   کمی عطر  شالی انداختم رو  نود   مانتوی حریر طوسی هم تنم کردم و 
ست برم ولی  سوییچم رفتم پایین   دلم نمیخوا شتن کیف و  زدم و بعد از بردا

 مربور بودم   راند اول شروع شد    
 

ز باغ گذشتم   شکوفه ها در اومده بودن زینت خانم درو باز کرد رفتم داخل و ا
شیده بودن   خاطره ها به ذهنم هروم اوردن   تمام بازیامون  صفا بخ و به باغ 
یال  این مرد  ناش   مگر میشدددد بیخ ید ناز کشدد مام قهرام و  یاوش   ت یا سدد

 شد  هرگز   
گاهم  ماش اشددکی ن با چشدد خانم  نت  خل   زی باز کردم و رفتم دا درو 

 و خودم و انداختم تو ب*غ*لش میکرد   رفتم جلو
 زینت خانم-

 زد زیر گریه و گفت:
 الهی قربونت بشم مادر دلم واست یه ذره شده بود-
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 محکم تر ب*غ*لش کردم بلکه تسلی دلش بشه   :

 منم زینت خانم   دلم واسه چای خوشرنگت یه ذره شده-
 سریع خودش و ازم جدا کرد و گفت:

 بشین مادر برات میارم االن-
سته لب ش صابر و دیدم که کنار هم ن سمت پذیرایی   مامان و  خندی زدم و رفتم 

بودن   خ*ی*ا*ن*ت کارای عو ی   رفتم جلو و سالم دادم   مامان با لبخند 
بلند شددد و دسددتاش و به بهانه  به ب*غ*ل کشددیدنم باز کرد   بی احسدداس به 

 اغوشش رفتم   :
 دلم تنگ شده بود برات - 
 

 اکتفا کردم    صابر بلند شد و گفت:به گفتن ممنون 
 خوبی دخترم ؟؟-

 باهاش دست دادم و گفتم:
 مرسی عمو شما خوبین؟؟-
 ممنون دخترم-

 نشستم رو مبل و شالم و در اوردم   اون دوتا هم نشستن    مامان گفت:
 خوبی؟؟خونت خوبه؟را ی ؟؟-

 گفتم:مامان عریب نشده بود؟؟شده بود   نگاه مشکوکی بهش انداختم و 
 اره خوبه-
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 صابر گفت:
 چرا شب عید نیومدی پیشمون؟؟-

با یاداوری عید به یاد موندنی که داشددتم لبخند رو ل*ب*م اومد و دسددتم رفت 
 سمت دستبندی که پدر بهم به عنوان عیدی داده بود:

 
 پیش دوستام بودم-

 مامان گفت:
 خوبه   -
 کیاوش کراست؟؟-
 باالست میاد - 

 جون کندم و پرسیدم:
 سیاوش   -

 اب دهنم و قورت دادم و گفتم:
 کراست؟؟-
 

 مامان گفت:
 شماله   با دوستاش قبل عید رفت - 
 

نفس عمیقی کشددیدم   ناراحت شددددم؟؟اره اولین بار بود تنهایی و بدون من 
میرفت شددمال   این یعنی نبود من و قبول کرده   شددداید همراه جدیدی پیدا 

 مد   لبخندی زدم و گفتم:کرده   زینت خانم با سینی چای او
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 قربونت برم کمرت درد میگیره بده به من -
با قدردانی نگاهم کرد    سددینی چای و ازش گرفتم و گذاشددتم رو میز   اونم 
رفت   چایمو تو دسددتم گرفتم   قسددم خورده بودم لب نزنم به غذاهای این 

یاوش  کار کنم  همون موقع ک خانم و چی نت  و خونه   ولی چشددم منتظر زی
هستی از پله ها اومدن پایین   لبخند رو لبای کیاوش بود   مثل اینکه با هستی 

 کنار اومده   اومد جلو و با خوشحالی سالم کرد   جوابش و دادم و گفتم:
 کی بیایم پلو بخوریم کیاوش ؟؟-

 صابر و کیاوش به لحن التیم خندیدن و مامان گفت:
 پلو چیه صنم؟؟-

ستی هم خندش گرفته بود  سیش اومد   دهن ه سم عرو   بچم ذوق کرده بود ا
 کج کردم اویزون   جواب مامان و دادم:

 برنج-
 کیاوش با خنده گفت:

 انشالله اخر ماه-
 تعرب کردم:

 جدی؟؟چقدر زود؟؟-
 

 با حسرت گفت:
 دیگه بالخره که باید رفت-
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بیچاره   قلوپی از چایم نوشیدم که صدای قدمای محکم و چرخ چمدونی من 
 خودم اورد و چای پرید تو گلوم   و به 
⃣⃣ 

مامان به سددرعت بلند شدددد اومد کنارم و اروم کمرم و نوازش داد   صددددای 
شدم     شتم خفه می شد و دا شتر  سرفه هام بی سیاوش که اومد  شده گفتن  چی

 صابر با نگرانی گفت:
 کیاوش اب بیار واسش-

سی ضور  سم گرفت   ح شپزخونه   وای خدا نف ارم اوش و کنکیاوش دویید تو ا
 احساس کردم   بطری ابی دستش بود:

 این و تا ته یه نفس بخور-
بطری و گذاشددت کنار دهنم و چشددمم افتاد به کبودی کنار گردنش   اشددکم  

شم  سیاوش و با خ سم که راه باز کرد  شدت گرفت و اب و تا تهش خوردم   نف
یا تعرب نگاهم کرد    گردنش کبود بود   مثل اینک یادم بهشکنار زدم     ه ز

بد نگذشته   پسره پرو   حالت و جا میارم   منتظر انتقامم باش   مامان نگران 
 گفت: 

 خوبی صنم؟؟-
 سرم و تکون دادم   صابر گفت:

 چیشدی یهو؟؟-
 نمیدونم-
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ند شدددد روبروم رو مبل نشددسدددت   پلیور راه راه بنفشددی تنش  یاوش بل سدد
خت  ندا هاش و ا پا یاد    قدر بهش م به بود   عو ددی   چ رو هم و زل زد 

 میز   نگاهم و ازش گرفتم و گفتم:
 من یکم وسیله الزم دارم میرم از باال بردارم-
 برو مامان-

بلند شددددمو با قدمای محکم رفتم باال   در اتاقم و کوبوندم بهم   عو ددی 
عو ددی عو ددیییییی   با گردن کبود میاد جلو من   ازش متنفرم   جلو من و 

ی بخواد میکنه   لگدی به سددطل اشددغال کنار اتاقم میگیره و خودش هر غلط
شیم و اوردم  سایل نقا سمت کمدم و و زدم و همه چیزش ریخت بیرون   رفتم 
بیرون   دلم میخواست برم   نمیخواستم اینرا باشم   وسیله هارو برداشتم و 

 رفتم پایین شالم و سرم کردم و گفتم:
 من میرم کاری ندارین؟؟-

 مامان گفت:
 هنوز یک ربعه اومدیکرا -
 کار دارم-

 زینت خانم اومد بیرون و گفت:
 شام گذاشتم مادر-
ببخشددید زینت خانم یه کاری برام پیش اومده باید برم قول میدم بیام بهتون - 

 سر بزنم 
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 مامان گفت:
 ولی میخواستم باهات حرف بزنم-
 وقت زیاده   عید همگیتون مبارک خدافظ-

سددریع از عمارت رفتم بیرون   کلمه انفرار کم بدون نگاه کردن به هیچکس 
بود واسم   تا به حال انقدر عابی نبودم   احساس میکردم بهم خ*ی*ا*ن*ت 

 شده    ولی   خ*ی*ا*ن*ت چی صنم؟؟
فت  تا فکرای مسددخره از ذهنم بره بیرون   راسدددت میگ سددرم و تکون دادم 

 خ*ی*ا*ن*ت چی مگه چیکارشی   
دوم به طرفی پرت کردم   تابلوی نقاشیم و گذاشتم رفتم خونه و لباسام و هر ک

ستم دارم  شیدم فقط میدون شی   نمیدونم چی میک شروع کردم به نقا جلوم و 
 اروم میشم   

 
ستاده  شد ناباور زل زدم بهش   این چی بود   من رو یه کوه ای شیم که تموم  نقا

سد بود   چرا   عقب عقب سمون قرمز بود و زیر پاهام پره ج رفتم و رو  بودم ا
تخت نشددسددتم   قلمو از دسددتم افتاد   خیره شدددم به یکی از چهره های زیر 

 پام   نالیدم:
 سیاوش-
⃣⃣ 

نقاشی و برداشتم و بردم باال پشت بودم   بنزین ریختم روش و فندک و روشن 
 کردم:
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من نمیذارم کسددی بمیره   همه کسددایی که به من بد کردن باید زنده بمونن و -
 زجر بکشن

ک و انداختم رو نقاشی و کمی بعد صدای سوختن رنگای خشک نشده به فند
 گوشم رسید   

 
اما متاسفانه کسی از اینده خبر نداشت و من توی بد راهی قدم گذاشته بودم    

 راهی که چاره ای جز فرار نداشت   
فردای اون روز با صددمیم رفتیم اموزشددگاه نقاشددی دوسددتش   بعد از کمی 

شد به شروع کنم   از  صحبت قرار  شم و تدریس و  ستاد اونرا ب طور رسمی ا
فردا هم باید میرفتم    امروز سیزده به در بود و هرچی صمیم اصرار کرد بیرون 
سه خودم  شیدم و وا شی ک بریم قبول نکردم   خونه موندم    چای خوردم   نقا

 غذا درست کردم   خیلی زود هم به خواب رفتم   
 

 صبب روز بعد
را  با ارامش یدار شددددم   احسددداس میکردم کسددی این عریبی از خواب ب

بوده   بوی عطر نا اشددنایی میومد   ولی به جای اینکه ترسددیده باشددم اروم 
بودم   باید قفل در و عو  کنم   دوش اب گرمی گرفتم و صددبحانه خوردم و 
لباس تن کردم   مانتوی مشکی تا باالی زانو    شلوار مشکی قد نود و کفشایی 

قال*ب*ش مثل ال اسددتار بود به رنگ سددفید و مغنعه   ارایش محویم رو  که
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شدم پیش به  شین  سوار ما شتم و رفتم  سایلم و بردا صورتم نشوندم   کیفم و و
 سوی اموزشگاه   

سیدم و رفتم  شماره کالس و پر ستادا  سالم کلی به ا سیدم و بعد از  به موقع ر
شون هم  شدم   هم شاید سمت کالس   در زدم و وارد  سال خودم    سن و 

بزرگتر هم بودن   سددالم کردم و رفتم سددمت میز   کیفم و گذاشددتم رو میز و 
 گفتم:

شاکری هستم   استاد نقاشیتون    استاد قبلیتون به خاطر مشکلی که داشتن -
 دیگه نمیان و من جای ایشون اومدم   

 
 رفتم بیرون وبچه های خوبی بودن و با اسددتعداد   بعد از تموم شدددن کالسددم 

تنهایی ناهار خوردم   چقدر تنها شددده بودم   قبال پری بود سددیاوش بود سددارا 
بود   االن همه غیبشددون زده   تاددمیم گرفتم برم خرید و امروز واسدده خودم 

 بگردم   
 

سدداعت نزدیک  شددب بود    داشددتم برمیگشددتم خونه که دختری پرید جلوی 
 ماشین   زدم رو ترمز و داد کشیدم:

 ه غلطی میکنی؟؟؟؟؟؟چ-
 اومد سمت در ماشین و نشست داخل:

 خانم ترو خدا برو االن میگیرنم برو-
صدای داد و بیداد چند تا مرد و میشنیدم   نگاهم که به شکم خونیش افتاد پام 
و رو گاز گذاشتم و به سرعت از اون منطقه دور شدم   زخمی شده بود و رنگ 
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لد نبودم  که ب نداشدددت   منم  یاوش   اره به رو  کار بکنم   مگر   ک ید چی با
شه ای پارک  ستانم نمیتونم ببرمش   گو شه   ولی نه اون دهن لقه   بیمار خود

 کردم و گفتم:
 بیداری؟؟-

 ل*ب*ا*ش و تکون داد گفتم:
 زخمی شدی   منم بلد نیستم   چیکار کنم؟؟-

 اب دهنش و قورت داد و گفت:
 خودم بلدم   چیزایی که میگم    و بگیر-
 باشه بگو-

یه سددری وسددیله گفت رفتم از داروخونه گرفتم    اب میوه ای هم گرفتم و دادم 
 دستش   

ماشددین و بردم داخل خونه و کشددون کشددون بردمش باال   چقدر کوچیک 
سام  بود   در خونرو باز کردم و بردمش رو تخت اتاق مهمان خوابوندمش   لبا

 و دراوردم و نشستم کنارش:
 چیکار کنم؟؟-

 زمزمه کرد:
 لباسام-

مانتوش چسددبیده بود به زخمش   قیچی برداشددتم و مانتوش و به سددختی پاره 
کردم   کل دسددتم خونی شدددده بود   اه بدم میاد از خون   خودم از حال نرم 
ال بخوام ازش   لبه های  شد یه تو یب مف خیلیه   باید وقتی حالش خوب 
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دیدم   برش داشددتم و بازش مانتوش و که از هم باز کردم   بسددته ی مشددکی 
 کردم   هرویئن   ؟؟؟؟؟؟؟؟این همه؟؟این دختر قطعا یه دزد بود

⃣⃣ 
بسددترو گذاشددتم کنار و تمرکزم و دادم به کارم   حالم داشددت بد میشددد   بوی 
خونش خیلی بد بود   لباسش و زدم باال   شکمش پاره شده بود   انگار چاقو 

 کرده باشه   گفتم:کشیده شده باشه و خراش عمیقی ایراد 
 چیکار کنم؟؟-

 با بی حالی جواب داد:
 با    اب    سرد دور   زخم    و تمیز   کن-

بلند شدددم رفتم اب اوردم و دسددتمال تمیز    نشددسددتم رو زمین کنار تخت و 
دسددتمال و خیس کردم اروم کشددیدم رو خون های کنار زخمش   اخی کرد که 

 گفتم:
 رو زخم نزدم که-
 مواد   میخوام    بدنم طاقت نداره-

 پوفی کردم:
 چی میکشی؟؟-
 هرویئن-

 بعد از تمیز کردن زخم گفتم:
 چیکار کنم؟؟-
 نخ و سوزن   بخیرو اماده کن-
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چی؟؟؟؟؟بخیه بزنم ؟؟غش میکنم که   صنم لوس شدیا تو چاقو زدی به اون 
 س   ن بچمرتیکه حاال یه بخیه نمیتونی بزنی   اون فرق داشت حقش بود ای

 سوزن و نخ کردم و گفتم:
 بی حسی نمیخواد؟؟-
 نداریم-

 بلند شدم و دست و پاشو به تخت بستم یه مالفه گذاشتم تو دهنش و گفتم:
 خواستی جیغ بزنی بزن ساختمون خالیه-

به  یک کردم  هاش و سددوزن و نزد پا سددرش و تکون داد   نشددسددتم رو 
میشددد   اینروری ممکنه  زخمش   چقدر بد  بود   به نظرم باید  دددعفونی

چرک بکنه   باید زنگ بزنم به کیاوش   بلند شددددم که چشددماش و باز کرد 
 گفتم:

 به نظرم باید  دعفونی بشه چرک میکنه صبر کن-
 رفتم گوشیمو برداشتم و زنگ زدم به کیاوش:  

 جانم-
 سالم خوبی - 

 سالم صنم مرسی تو چطوری-
 

ه باشددده بعد بخوام بخیه بزنم باید خوبم   ببین اگر بدن یه نفر زخمی شدددد-
  دعفونیش بکنم؟؟

 اره بدن کی زخمی شده؟؟-
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 یکی از دوستام دستش بریده بیرون شهرم نمیتونم بیارمش درمانگاه - 
 خب اونرا چی داری واسه  دعفونی؟؟-
 نمیدونم با چی میشه اصال؟؟-
 الکل داری؟؟-
 اره دارم-
 

 چیه؟؟خوراکیه؟؟الکل و بریز رو زخمش ااکلت -
 صمیم یکم ویسکی اورده بود واسه خودش اینرا   گفتم:

 اره ویسکیه-
 خوبه همون بردار برو پیشش-

 شیشه ویسکی و برداشتم و بردم تو اتاق   نشستم وو شکمش و گفتم:
 خب؟؟بریزم روش؟؟-
 اول یه چیزی بذار تو دهنش   ممکنه دندوناش بشکنه-
 گذاشتم-
 زخمشخیله خب   بریز رو -

اروم بطری و چپه کردم که صدددای جیغش بلند شددد   اشددک میریخت و جیغ 
 میزد   کیاوش گفت:

 مگه چقدر عمیق بریده؟؟-
 زیاد - 

 خیله خب   سوزن و نخ داری؟؟-
 اره-
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 بخیه بلدی؟؟-
 نه-
ببین مثل زمانی که میخوای سدده چیزی بدوزی چروری کوک میزنی   یدونه -

 نروری تا اخر برواینطرف زخم یدونه اونطرف همی
 باشه-

سی   بخیه  شت بدون بی ح شدم   دختره هم فقط جیغ میزد   درد دا شغول  م
 که تموم شد گفتم:

 چیکار کنم سوزن اویزونه-
 اخر زخم دوتا کوک کنار هم بزن نخ و پاره کن بعدم گرش بزن-

 کاری که گفت و انرام دادم   نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 تموم شد-
 خورد ؟؟ چند تا بخیه-
 تا - 

سونی - سری دارو میگم بهت باید بر سم یه  شیده بدبخت   ببین ا چه دردی ک
 بهش   چند تا چرک خشک کنه
 از رو پاهاش بلند شدم و گفتم:

 اس ام اس کن   چیز دیگه ای نمیخواد؟؟-
روش و باید با یه بانداژ ببندی روی زخم و هم باید یه پد  دددعغونی شددده - 

 بذاری داروخونه داره 
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 باشه کیاوش مرسی-
 قربانت کاری نکردم-

باز کردم و  پاهاش و  رفتم لباسدددام و تنم کردم و رفتم کنار دختره   دسدددت و 
 پارچرو از تو دهنش بیرون اوردم   نیمه بیهوش بود   گفتم:

 رم قرص بگیرم برات   میشنوی ؟؟دارم می-
 سرش و تکون داد   منم رفتم بیرون و سوار ماشین شدم تا برم داروخونه

 
له میکرد و تب  نا سددداعت  صددبب بود و نشددسددته بودم کنارش رو تخت   
قدر االفم کرد این دختر  یش میکردم   چ پاشدددو داشدددت   منم داشدددتم 

پایین نشستم رو صندلی امشب   فردا چروری برم اموزشگاه   تبش که اومد 
 و چشمام و بستم   انقدر خسته بودم نفهمیدم کی خوابم برد

⃣⃣ 
 

وسطای شب بود که با گرمای دستی از خواب بیدار شدم   چشمام و باز کردم 
و مرد قد بلندی و جلوم دیدم   اومدم جیغ بزنم که جلوی دهنم و گرفت    با 

ستش و ان شدم بهش   بلندم کرد و د داخت دور کمرم    زل زدم تو ترس خیره 
چشمای قهوه ایش   بوی عطرش نشون دهنده این بود که دلتنگیم تموم شده    
اروم شدددنمو که حس کرد دسددتش و برداشددت و اروم جلو اومد پیشددونیم و 
گه داشدددت و من پر شددددم از  ید   ل*ب*ا*ش و رو پیشددونیم ن ب*و*سدد

که داشددتم  خدا  قه زد   ب مام حل دق میکردم از ارامش   اشدددک تو چشدد
قایم  دوریش   دسددتم و محکم دوو گردنش حلقه کردم و سددرم و تو گردنش 
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کردم   اشددکام دونه دونه سددر خورد و ریخت رو گونه هام   با تمام قدرتش 
ب*غ*لم کرده بود   انگار میخواسددت نشددون بده اونم دلتنگ بوده   ولی نه به 

قراری و   من جون اندازه من   این حس جدید و دوسدددت داشددتم   این بی 
 میدادم واسه این مرد   مرد من   الله گوشم و ب*و*سید و گفت:

 دلم تنگ شده بود-
 گریم شدت گرفت

پاهام و دور کمرش حلقه کردو رفتیم سددمت اتاقم   همه جا تاریک بود و مثل 
ستاش و باز کرد  ست  و د ش سبیده بودم به مرد اهنیم   رو تخت ن یه اهنربا چ

 قرار داد   سرش و برد عقب و نفس عمیقی کشید:تکیه گاه پشتش 
 عاشق بوی توت فرنگیتم صنم-

 سرم و اوردم بیرون و اشکام و پاک کردم    :
 من عاشق بوی سرد عطرتم-

 سرش و اورد جلو و گفت:
 عاشق همه چیزتم-

پایین   گر گرفتم از این حرف   دختری  نداختم  یدم و سددرم و ا ل*ب*م و گز
ردی تو زندگیم نبوده و نیسدت   بی انادافی نیسدت که بودم که جز سدیاوش م

انقدر صددریب قل*ب*م و به کوبش در میاره؟؟؟چیکار کنم با این همه حس 
 خواستن   دستش و برد تو موهام و سرم و اورد باال:

 فلفل کوچولو - 
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 خندیدم و گفتم:
 فلفلم شدم؟؟-
 همه چیه من میشی-

شددون ندادم   زنده شدددم و نفس تعرب کردم و بروز ندادم   عشددق کردم و ن
شت   زدن قلب من با پلک زدنش  صدای گرمش ادامه دا شیدم   زندگی با  ک
هماهنگ بود   نفس کشددیدنم بسددته به دسددتای پر قدرتش بود که بدنم و تو 
حاار محکمش بگیره   بدون حرف دیگه ای دراز کشید و من و تو ب*غ*لش 

ین زن دنیا    نفسددای گرمش تو گم کرد   حاال این من بودم     خوشددبخت تر
یاورد   اسددم این حس   اگر عشددق  به لرزه در م بدنم و  صددورتم میخورد و 

 نبود   چی بود؟؟؟
⃣⃣ 

با لگدی که به پهلوم خورد از خواب پریدم   اخ اخ   ناددف شدددم   برگشددتم 
ببینم کی لگد زده سددیاوش کنارم بود   سددیاوش!!!!!!!!!وایسدددا دیشدددب اینرا 

زدم و پریدم را شکمش نشستم   چشماش و باز کرد و با تعرب بود   لبخندی 
 نگاهم کرد   لبخندی زدم و گفتم:

 سالم-
 تعرب جاش و به لبخند داد و با صدای دو رگه ای گفت:

 سالم فلفل-
موهام و زدم پشت گوشم و دستم و بردم سمت موهای سینش   یکیش و کندم 

 که چهرش رفت تو هم   :
 لگد زدی به پهلوم-
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گاهش کردم   کمرمو تو خ رب ن با تع بار    هه زد   واسددده اولین  ندید   قهق
دستاش گرفت و بلندم کرد اورد جلو تر رو شکمش گذاشت   دستش و کشید 

 رو خالکوبی کنار گردنم و گفت:
 میدونی که کتک خورت ملسه-

 با حرص گفتم:
 میدونی که مشتام سنگینه-

 لبخندی زد و گفت:
 ه بدی؟؟نمیخوای به من صبحان-

 بلند شدم و گفتم:
 لباس تو کمدمه اگر خواستی دوش بگیری-

 با باال تنه ل*خ*ت نشست تو تخت و گفت:
 لباسات چرا خونیه؟؟-
 

واااای اون دخددتددره   بدددون ایددنددکدده جددوابددش و بدددم دویددیدددم سدددمددت 
اتاق   نبود   سیاوشم دنبالم میومد و میپرسید چیشده   رفتم داخل پذیرایی    

و که از تو اشددپزخونه شددنیدم نفسددمو فوت کردم و برگشددتم  نبود   صددداش
گاه  یاوش ن به من و سدد رب  با تع یک دهنش بود و  سددمتش   لیوان ابی نزد

 میکرد   گفتم:
 کرا بودی نگران شدم-
 اومدم اب بخورم-
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 بیا برو دوش بگیر تا برات صبحانه درست کنم - 
سیاوش دی سمت  شتم  شد   برگ شه ای گفت و تو راهرو گم  اال دم با مالفه ببا

 تنش و پوشونده و اخم کرده:
 این کی بود؟؟-
 دوستم-
 چرا خونی بود؟؟-
شته   برو حموم چقدر - شکمش خراش بردا شده بود  شب با یکی دعواش  دی

 سوال میپرسی سیاوش
 خییله خب - 

سیاوش رفت منم رفتم سرویس و دست و صورتم و شستم مسواک زدم اومدم 
 رو چیدم و رفتم تو اتاقم یه دست لباس برداشتم بردمبیرون    سریع میز صبحان

گذاشددتم تو اتاقش و اومدم بیرون   میخواسددتم برم دوش بگیرم    یکیتون بیاد 
یاوش  فنرون   سددد تو  یختم  ماده کردم و ر چای ا گه   قهوه و  یرون دی ب
رسددید   موهای بلند مشددکیش ریخته بود تو صددورتش و تی شددرت مشددکی و 

 د   نشست سر میز و تکه نونی گذاشت تو دهنش:شلوار ورزشی پاش بو
 به به چه کردی-
 چای یا قهوه؟؟-
 چای تو ماگ خودت-

لبخندی زدم و تو ماگ مشددکیم واسددش چای ریختم   رفتم تو اتاق دختره از 
شید   بدنش پره کبودی بود   انگار خیلی  شت لباس میپو حمام اومده بود و دا

 کتک خورده بود   گفتم:
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 اسمت چیه؟؟-
 نادیا - 

 منم صنمم   -
 لبخندی زد و گفت:

 ببخشید مزاحم تو و شوهرت شدم   امروز میرم-
نه من اینرا تنها زندگی میکنم   میتونی بمونی   البته بعد از این که تو ددیب -

ستمی و  سیاوش نگو من گفتم دو دادی اون موادا مال کیه   ولی چیزی جلوی 
 دیشب دعوا کردی

 حتما-
  رهبیا صبحانه حا-

 برگشتم سر میز   سیاوش گفت:
 شنیدم میری اموزشگاه استاد شدی فلفل-
 بله   مبارکم باشه-

 لپم و کشید و گفت:
 

 مبارک چی؟؟شیرینیش و بده بعد مبارکت باشه-
 باشه بابا بخیل چی میخوای شیرینی؟؟-
 یکی از اون ماساژای معروفت-
 االن؟؟-
 اره-
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 لقمه ای تو دهنم گذاشتم و گفتم:
 نمیشه میخوام برم اموزشگاه کار دارم-

نادیا به جمعمون ا افه شد   سالم زیر لبی داد و نشست   واسش اب پرتقال 
 گذاشتم و گفتم:

 زیاد بخور جون بگیری-
 لبخندی زد و تشکر کرد

⃣⃣ 
بعد از اتمام صددبحانه رفتم حمام و دوش اب سددردی گرفتم    به اتاقم رفتم  

شتم و  سرم بردا شیش ور میرفت   کاله حولم و از  سته بود و با گو ش سیاوش ن
 گفتم: 

 سیاوش   چروری اومدی داخل؟؟-
 لبخند خبیثی زد و گفت:

 یادته اومدی عمارت-
 اره-
داشددتم و ری از تو کیفت کلیدتو بروقتی رفتی باال تو اتاقت تا وسددایلت و بردا-

قالب  که زینت خانم داشدددت درسدددت میکرد  یه تیکه از خمیرای کیکی  رو 
 زدم   به همین راحتی

 اخمی کردم و گفتم:
 خیلی زرنگی   ادرس خونم و از کرا پیدا کردی؟؟-
 تعقیبت کردم خب-
 جیغی کشیدم:  
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 سیاااوش-
 با خنده نگاهم کرد:

 جااان سیاوش-
 بخداخیلی دزدی -
 بالخره باید بدونم زنم چیکار میکنه دیگه  - 
سیاوش هم خیلی اقا   سم    سمت کمد لبا شمی نازک کردم و رفتم  شت چ پ

 منشانه رفت بیرون تا راحت باشم    
 به نادیا تمام سفارشات و کردم و با سیاوش از خونه خارج شدیم:

 شب میای سیا؟؟ -
 شد میام نمیدونم باید برم شرکت اگر کارام تموم -
 باشه من برم کاری نداری؟؟ -
 مراقب باش -

شگاه    یخورده فکرم درگیر  شدم رفتم اموز شین  سوار ما ستی تکون دادم و  د
نادیای توی خونه بود   یه حسددی بهم میگفت اشددتباه کردی تو خونه تنهاش 
گذاشدتی اصدال اشدتباه کردی راهش دادی با اون همه مواد   یه حس دیگه هم 

یه دختر بی دفاعه مثل خودت باید بهش کمک کرد   با اعاددابی  میگفت اونم
 داغون سر کالس حا ر شدم   

 
باند تمیز خریدم و کمی مسکن و برگشتم خونه   نادیا رو مبل خوابش برده بود 
سام و عو   شتم رو اپن و لبا شکر فرار نکرده    خریدارو گذا    خب خدارو
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شلوار مشکی ورزشی تنم کردم  م با صندالی ال انگشتی مشکی رفتکردم بلیز 
بیرون   سددریع سددو  بار گذاشددتم و یکم کوکو سددیب زمینی درسددت کردم    
وسطای کار بودم که نادیا بیدار شد و اومد داخل اشپزخونه   چهرش درهم بود 

 و دستش روی دلش بود   سالم کرد و نشست رو صندلی گفتم:
 درد,داری؟؟ -
 اره -
خشددک کن هم برات گرفتم هر  سدداعت یکی  مسددکن تو پالسددتیکه چرک - 

 بخور   باز هم اگر میخوای بری دکتر میریم
 نه پیدام میکنن -

صندلی  ستم رو  ش سول ن شتم رو کن شکالت و گذا سته  دو تا چای ریختم و ب
 روبروش   :

 خب   تعریف کن -
 

 حوصله داری؟؟ -
 البته -
من تو یه خوانواده خوب و معمولی به دنیا اومدم   و ددعمون بد نبود   من  - 

تک فرزند بودم و عشق پدر مادرم   همه چیز خوب بود تا اینکه پسر عموم من 
و خواستگاری کرد   من بچه بودم  سالم بود هیچی نمیفهمیدم پدرم مخالفت 

شد   م شاری   تا بالخره بابا هم را ی  ادرم زن مذهبی بود و کرد و مادرم پاف
جه  های من تو یه  به گر عا ازدواج کنم   کسددی  ید سددری با قد بود من  معت
ماه  خارج شددددم     گانم  یای بچ بدترین نحو از دن به  نکرد   ازدواج کردم و 
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صقدش کن نمیتونی تحمل کنی  شدم   حمید میگفت  شته بود که باردار  نگذ
 ولی زن عموم نوه میخواست    

 ادامه دادنفس عمیقی کشید و 
⃣⃣ 

سر  ماه انقدر حالم بد -  صنم مربورم کردن بچرو نگه دارم    شه  باورت نمی
بود که حد نداشت جثمم ریزه میزه بود و نمیتونستم تحمل کنم بچه صقد شد 
و مربور شدددن رحمم و در بیارن   دیگه نتونسددتم باردار بشددم هرچی بیشددتر 

 عروستون ناقاه و   میگذشت زمزمه های خانواده شوهرم زیاد میشد   
 اهی کشید و گفت:

شد ولم بکنه   مربور - شی را ی نمی شت   به هیچ رو سم دا ولی حمید دو
کارگری ناددیبش  کار    چیزی جز  بال  یایم تهران   رفت دن شددددیم  از بم  ب
نشد  پسر خیلی خوشگلی بود منم کم کم عاشقش شده بودم   به سختی کار 

 بودمیکرد    همیشه باهام مهربون 
 اشک تو چشماش جمع شد و ریخت رو گونش:

 ولی یه روز که داشت میرفت سر کار ماشین زد بهش و    - 
صدددای هق هقش اوج گرفت   دلم سددوخت براش   مشددخص بود سددنی  

 نداره   شاید     یکم که اروم شد ادامه داد :
مادرم  وتنها شدم    یه دختر  ساله چی کار میتونه بکنه   برگشتم بم ولی پدر -

سم زدن   اخه با و ع خیلی بدی اومدیم تهران   پدر مادر حمیدم که   داغ  پ
دیده   مربور شدم برگردم تهران   دنبال کار گشتم   نبود   کی به من با و ع 
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کار میداد   همه تا میفهمیدن بیوم سریع دندون تیز میکردن   یه شب که گشنه 
مدل باال اومد جلوی پام ترمز  و تشددنه تو خیابون نشددسددته بودم یه ماشددین

شام داد  شدم   بردم خونش بهم  سوار  شدم و  زد   قیافش مهربون بود   خر 
لباس تمیز داد و گفت واسدده خودم کار کن   بعده ها فهمیدم چند روزی بوده 
که من و زیر نظر داشته   اولش همه چیز خوب بود   یه سری بسته بهم میدادن 

ها   نه  که   حقوق خوبیم منم میبردم دم خو یدم چی داخلشددده   نمیفهم
سم فیروز خان اومد و گفت باید تو یه مهمونی  شب ریئ میگرفتم    تا اینکه یه 
شتم   کال ادمی نبودم تو کار  شتم بهش اطمینان دا شکلی ندا شرکت کنم   م
مونی  ه م تی وارد  ق بود   و خودم  تو الک  نم   سدددرم  ک ب فو دددولی  یه  ق ب

که تو  یدم  یب شددددم   چیزایی د یب غر کارای عر مه  یدم   ه ید خوابمم نم
مه مشدددروب  طه برقرار میکردن جلو ه یدن    راب میکردن   مواد میکشددد
تا صدددبب اشدددک  را زدم بیرون    یدم چروری از اون میخوردن   نفهم
ریختم   فکر نمیکردم فیروز خان همچین ادمی باشدده   فردا صددبحش بهش 

م و بیچارت میکنم   گوش ندادگفتم میخوام برم   قبول نکرد و گفت اگر بری 
به هرویئن   مربور شددددم برگردم  تاد شدددده بودم  عدش مع ماه ب یک  رفتم   
شش   یکی از نوچه هاش و بهم نزدیک کرده بود و مثل اینکه به هوای امپول  پی
تقویتی بهم تزریق میکرده   دیروز صبب فیروز خان اومد تو اتاقم و گفت واسه 

شدم و لباس زیبایی تنم کردم   رفتم پایین  شب خودت و اماده کن   حا ر
دیدم  تا مرد نشددسددتن   فیروز خان راجب مبلغ و این چیزا حرف میزد   بعدم 
سره  میلیون به توافق رسیدن و به من گفت برو وسایلت و جمع کن   من مات 
به همین راحتی   چیزی نگفتم و رفتم تو  خت؟؟؟ نده بودم   من و فرو مو
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سام و سته  اتاقم   لبا ساده ای عو  کردم    رفتم تو اتاقش و ب شلوار  با مانتو 
قایم  مانتوم  تازگی واسددش اورده بودن و برداشددتم و زیر  به  که  هرویئنی 
راسدددت گفتم چیزی الزم  کت ک فت سدددا که فیروز گ پایین  کردم   رفتم 
نداشتم   گفت همراه این اقایون برو   صاحبت از این به بعد اینان   سر تکون 

سط  دادم و شم یه لگد زدم و شین ب سوار ما ستم  شون رفتم   وقتی خوا همراه
شون  شتم میدوییدم که یکی شون و در رفتم   تو یکی از کوچه ها دا پاهای یکی
به  ته  چاقوش و در اورد و زد تو شددکمم   الب که  گرفتم   تقال کردم فرار کنم 

 سختی مانعش شدم و فقط خراش ایراد کرد   بقیشم که میدونی خودت
⃣⃣ 

 نگاهی به چهره ی نازش کردم و گفتم:
 حاال میخوای چیکار کنی؟؟-
 نمیدونم-
 میخوای با پلیس صحبت کنی؟؟-
 پای خودم گیره -
 باید موادشون و پس بدی-
 هرگز   کل زندگیم و به گند کشیدن - 
 

 ولت نمیکنن نادیا-
 سرش و تو دستاش گرفت و گفت:

 نمیدونم   نمیدونم باید چیکار کنم-
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 وای برو با یه وکیل صحبت کنمیخ-
 باید فکر کنم    - 

 باشه  پاشو بیا ناهار بخور-
 میز و چیدم و مشغول غذا خوردن شدیم   گوشیم زنگ خورد   صمیم بود:

 جانم؟؟-
 سالم کچل بد سلیقه   خوبی؟؟-

 لبخندی زدم و گفتم:
 سالم مرسی تو خوبی؟؟-
 شکر خدا    کرایی ؟؟-
 خونم-
 ناهار داری؟؟-
 باز تو گرسنت شد زنگ زدی به من؟؟نخیر کوفتم ندارم-
 صنمممم دیگه   میدونم غذا داری   بوش داره میاد-
 کرایی مگه؟؟-

زنگ واحد به صدددا در اومد   گوشددی و قطع کردم و رفتم در و باز کردم   با یه 
 خرس گنده پشت در بود  خندم گرفت:

 باج میدی؟؟-
 گفت:خرس و از جلوس صورتش کشید کنار و 

 گرسنست-
 بیا تو-
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از جلوی در رفتم کنار   اومد داخل و چشمش به نادیا افتاد   اخم کرد و سالم 
 داد   نادیا هم بی تفاوت جوابش و داد   :

 صمیم دوستم نادیا   نادیا داداشم صمیم-
قاب اوردم و  فا کرد   واسددده صددمیم بشدد به گفتن خوشددبختم اکت یا  ناد

 سر میز   با لبخند گفت: صندلی   کتش و دراورد و نشست
 دیدی گفتم غذا داری؟؟-
 مگه شکمت یادی از من بکنه-

 واسه خودش سو  کشید و گفت:
 نگوو خواهر - 

 لقمه کوکویی گذاشتم تو دهنم و گفتم:
 بابا کراست ؟؟-
 خونس   بهانه داره میاد و دارن خونرو اماده میکنن-
 

 اخمی کردم و گفتم:
 

 دیگه   جشن بگیرن سور بدننوه عزیزشون داره میاد -
 قاشقم و پرت کردم تو بشقاب   صمیم بااخم نگاهم کرد و گفت:

 حسود نبودی که شدی-
 بلند شدم و با داد گفتم:
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سودم؟؟؟؟؟چرا باید بین من و اون دختر انقدر - صمیم من ح سود؟؟؟؟؟ ح
عا داری برادر منی وقتی تو  که اد بذارن؟؟؟؟اصددال همین تو   تویی  فرق 

غرق بودم چه غلطی واسم کردی ؟؟؟؟ از دور تماشا کردی و مراقب منرالب 
به حرف اون پیر مرد احمق گوش دادی و  ندان نیوفتم   همین    بودی تو ز
تو  یده  م جون  تی داره  گف ن نه    ک ی م یی دق  ها ن ت هرم داره از  تی خوا گف ن
ماده  نه جون داره برمیگرده و دارین خونرو واسددش ا حاال بهو هاییش    تن

؟؟ وقتی سددیاوش اومد من و برد با اون حال اومدی ببینی چیکار کرد میکنین؟
به توام میگن برادر؟؟؟ از همتون  یدم    یدی چی کشدد مدی د هام   او با

 متنفررررم
 راه کج کردم برم سمت اتاقم که دستم و کشید و گفت: 

صنم   میومدم چی میگفتم؟؟ هرچی میگفتم باهام لج تر  - شوهرت بود  اون 
 وش دوست داره   کاری نمیکرد عذاب بکشیمیشد   سیا

 ولی من عذاب کشیدم صمیم    -
با غم نگاهم کرد   دسددتش شددل شددد و رفتم تو اتاقم درو کوبوندم بهم   االرم 
بدن دردم شروع شده بود   ادکلنی که رو میز بود و برداشتم پرتاب کردم سمت 

 ایینه:
 

 ونی کشوندینمتنفررررررررم از همتون که من و به این گه د -
 

ایینه ریخت پایین و صدای بدی ایراد کرد   اشک چشمام و پر کرد   نشستم 
شم ریختم   به حال  ستان قایم کردم و ا صورتم و بین د رو دو زانو رو زمین   
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بذار نفس  بدون سددختی  یک روز  یک روز فقط  یا  خدا بدبختم    خوده 
 بکشم   یه روز فقط

⃣⃣ 
 راوی

سمت اتاق دویدن  صمیم و نادیا با نگرانی  ستن به  شک صدای  شنیدن  زیاد از 
باز کرد و صددنم و دید که رو زمین نشددسددته بود و اشدددک     صددمیم در و 

که   یا   من  خدا که نکردم  ید میکردم  با کار  فت من چی با خود گ خت    میری
ساله دارم دنبال صنم بودم شب و روز    سال از زندگیم زدم   من چه تقایری 

 ت سمت صنم و ب*غ*لش کرد   صنم جیغ زد و گفت:این وسط دارم   رف
 

 گمشو   گمشو از خونه من بیرون -
 صدای داد انقدر بلند بود که نادیا لرزید و قدمی به جلو برداشت:  

 اقا صمیم   شما برید من کنارشم-
 صمیم ایستاد و گفت:

 شوک عابی بهش دست میده   باید باشم-
 یخواد شما باشینبا شوهرشون تماس بگیرید   االن نم-

صددمیم اما   دلش نگران خواهر کوچکش بود   بالجبار سددری تکان داد و از 
فت سددریع خودش رو  فت و گ ماس گر یاوش ت با سدد فت    تاق بیرون ر ا

 برسونه   نادیا رو صدا زد و گفت:
 من پایینم اگر  چیزی شد - 
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نادیا باشدده ای گفت و به اتاق صددنم رفت   گوشدده ای کز کرده بود و ناخون  
میرویید   با خود گفت فکر میکردم صنم دختر محکم و عاقلی باشه   معلوم 

 نیست چی به سرش اومده که انقدر داغونه   زمزمه کرد: 
 دختر بیچاره-

 رنزدیکش شددد و کنارش نشددسددت   صددنم اما با چشددمان اشددکی خیره به دیوا
 حرف نمیزد   نادیا گفت:

 میخوای حرف بزنی؟؟-
 نه تنهام بذار-
 میترسم چیزیت بشه-
 برو ده دقیقه دیگه بیا-
 باشه - 
 

بیرون رفت   صددنم بلند شددد و به سددمت کمدش رفت و بسددته هرویئنش رو 
 بیرون کشید    زمزمه کرد: 

 ترو هم ول میکنم-
 

 سیاوش
پایین سدد گه داشددتم و رفتم  نه رژه ماشددین و سددریع ن یروان  جلوی در خو

 میرفت   رفتم جلو و گفتم:
 چیشده؟؟-
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شه برو - ش ستش پی شم بیرون   دو ست به منم گفت گم شک نمیدونم زد ایینرو 
 پیشش یه موقع حالش بد نشه

 چیزی بهش گفتی؟؟-
 اهی کشید و گفت:

 نه هیچی- 
شیدم و رفتم داخل   با قدمای بلند خودم و به خونه رسو ستی تو موهام ک دم ند

 و در زدم   نادیا درو و باز کرد پرسیدم:
 کراست؟؟-
 تو اتاقشه خوابیده-

به سددمت اتاق قدم تند کردم   درو اروم باز کردم و رفتم داخل   رو تخت دراز 
کشددیده بود و خودش و ب*غ*ل کرده بود   سددردش بود این دختره احمق چه 

ش   چشددماش غلطی میکرده اینرا پس   رفتم جلو و روتختی و کشددیدم رو
پف کرده بود و اثار اشدددک هنوز پیدا بود   کتم و در اوردم و انداختم گوشددده 
اتاق   موهاش و از تو صورتش زدم کنار   به نظر اروم میومد   صبب که داشتم 
میرفتم خوب بود معلوم نیسددت این سددیروان احمق چی بهش گفته؟؟از اتاق 

 رفتم بیرون و رو به نادیا گفتم:
 چیشده؟؟تعریف کن -
نمیدونم مثل اینکه یه دختری میخواد بیاد صددنم ناراحت بود و به صددمیم - 

 میگفت تو واسه من برادری نکردی 
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ماتم برد   صددمیم   صددمیم   سددیروان صددمیم بود؟؟؟سددیروان برادر صددنم 
بود؟؟؟؟؟خدایا   چرا زودتر نفهمیدم   صدنم من چرا تنهایی انقدر سدختی و 

ش مرده   لعنت به این زندگی   البود اقای به دوش میکشدده   مگه سددیاوشدد
شه   پس بالخره فهمید مادرش چیکار کرده   من چقدر احمق  نرفی هم پدر
بودم که کنارش نبودم تو اون لحظه ها   هیچ وقت به موقع نیستم   لعنت به تو 

 سیاوش   
⃣⃣ 

 سیاوش
ود    بقدم تند کردم و رفتم پایین   سددیگاری گوشدده لب سددیروان   یا صددمیم 

اولین بار بود میدیدم سددیگار میکشددده    بااخم رفتم جلو   نگاه نگرانی بهم 
 دوخت و گفت:

 چیشد ؟؟خوبه؟؟-
 موشکافانه نگاهش کردم و گفتم:

 چیزی نیست بخوای بگی بهم؟؟-
 با شک نگاهم کرد   :

 نه چی مثال؟؟-
 تو برادر صنمی؟؟-

 دسددتاشددو به کمرش رنگ از چهرش پرید   سددیگارش و زیر پاهاش له کرد  
 گرفت و زل زد به زمین:

 اره-
 چرا زودتر بهم نگفتی؟؟اینکه نزدیک من بشی هم نقشه بود؟؟-
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 سرش و تکون داد   دست به سینه زل زدم بهش:
 چی بهش گفتی حالش بد شد؟؟-
 من چیزی نمیگم خودش خواست تعریف میکنه-

 صدام باال رفت:
 اسه چی به این حال افتاده؟؟؟؟من شوهررررشم   نباید خبر داشته باشم و-
شده که - شما خونده  صیغه ای بین  شوهری؟؟یه  سیاوش چی میگی؟؟چه 

صنم بچه  شه یا نه چون  ست با ست در صنم و ببره که اونم معلوم نی پدرم نتونه 
 بوده   

 عابانیتم چند برابر شد   :
صنم مخالف- سته یا نه رو تو نمیگی   من میگم   اگر  صیغه در ی تاین که اون 

 داشت ابراز میکرد ولی من و قبول کرده
فکر میکنی قبول کرده   تو صددنم و نمیشددناسددی   هر لحظه ممکنه بزنه زیر - 

همه چیز    اگر میبینی سددداکته و حرفی نمیزنه واسددده اینه که گیره   داره با 
 شرایط کنار میاد 

 قدمی به جلو برداشت و انگشتش و زد تخت سینم:
رنگ   اون دختری نیست که به راحتی واسه یه صیغه اگر میخوایش واسش ب- 

 پایبند کسی بشه 
قدم برگردوند و رفت سددوار ماشددینش شددد   و من و مات و سددرگردون ول  

کرد   راست میگفت   صنم مثل بقیه دخترا نبود   اگر ول کنه بره چی؟؟کسی 
ره ب خبر نداره اون صیغه ماهه دیگه درست روز تولدش تموم میشه   اگر بخواد
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چیکار کنم   اصدال من میخوامش واسده همیشده؟؟میخوام زنم بشده؟؟شداید 
 عادته   دستم و به پیشونیم بند کردم   گیج تر از این هم میشدم؟؟

 
 صنم

شستم و نگاهی به  شمام و باز کردم   چقدر گرمم بود   تو تخت ن سردرد چ با 
یک بود   احسددداس کردم پشدددت سددرم کسددی  تار جا  مه  اطراف کردم   ه
خوابیده   برگشدتم و بدن برهنه سدیاوش و دیدم   اون اینرا چیکار میکرد؟؟به 
ست کردن غذا  شغول در شدم و رفتم بیرون   نادیا م سختی از رو تخت بلند 

 بود   با این حالش چرا کار میکرد   رفتم جلو و صداش زدم:
 نادیا-

 با لبخند برگشت سمتم:
 سالم خوب خوابیدی؟؟-
 داری غذا درست میکنی باید استراحت کنیسالم مرسی   چرا -
 خوبم زخم شمشیر که نخوردم   بیا بشین واست چای بریزم-

نشستم رو صندلی کنسول و سرم و تو دستام گرفتم   این میگرن لعنتی اخر من 
یاهم مقابلم قرار گرفت   خودشددم نشددسدددت  پا در میاورد   ماگ سدد و از 

 روبروم   لبخندی زد و گفت:
 مهربونهچقدر شوهرت -

 لبخند تلخی زدم و گفتم:
 خودم تازه فهمیدم شوهرمه-

 با تعرب نگاهم کرد    گفتم:



wWw.Roman4u.iR  190 

 

سیاوش پسر شوهر مادرمه    یه چند وقت پیش فهمیدم مارو صیغه هم کردن -
 تا پدرم نتونه من و ببره

 مگه میشه؟؟-
 میبینی که شده    - 

 حاال میخوای چیکار کنی؟؟-
درم دوسددت داشددتم   ولی االن   نمیفهمم چم نمیدونم   سددیاوش و مثل برا-

 شده
 نادیا لبخندی زد و گفت:

 شاید عاشق شدی-
 لبخند عمیقی زدم و گفتم:

 شاید-
⃣⃣ 

 
هام  ظه ای ر قام لح ما فکر انت حالم بهتر بود ا ته بود    گذشدد ند روزی  چ
پدربزرگم و ببینم   دلم  یب دلم میخواسدددت نوه ی عزیز  نمیکرد   عر

و ببینم   نقشدده ها تو ذهنم داشددتم واسددش   بیاد  میخواسددت دختر سددهراب
 دردایی که من کشیدم و اونم بکشه   باید بدبختی و جلوی چشمهاش ببینه   

 صمیم از اون روز بیشتر میومد و میرفت   سیگار میکشید بیش از اندازه   
ست ترک  شده بود بره پیش پلیس و همه چیز و بگه   و میخوا نادیا هم را ی 

 بکنه
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ساکت   مغموم   نمیدونم چش سیا شه بود    شاید ارومتر از همی وش هم   
شده بود   شاید تو شرکت مشکل داشت    شبا میومد پیشم و فقط ب*غ*لم 
شماش میخوندم که  ساعت ها دیرتر بگذره   از تو چ میکرد میگفت ای کاش 

م منتظر یه اشددداره منه تا تمام عشددقش و بهم بده    اما من   نمیدونم   ذهن
گنرایش نداشددت که به سددیاوش هم فکر بکنم   و بدتر از هر چیز دیگه ای 
نمیدونسددتم اگر بفهمه معتادم   بفهمه دختر نیسددتم   بفهمه دزدی میکردم 
شده بود لحظه ای به ایندم  صوغات باعث  چیکار میکنه   ترس از تمام این مو

 با سیاوش فکر نکنم
ها خبر خوش این روزهام عروسددی پری بود    خواهر عزیزم   اروم شدددده تن

 بودم   بهش حق میدادم بعد اون همه مشکل دنبال یه زندگی اروم باشه   
 

 نادیاااااا بدوووو دیگه  -
 

 صداش از داخل اتاق اومد:
 وایسا دیگه صنم االن میام   -
دقیقه با ارامش اومد سددمتم   عریب رو مغزم راه میرفت این ریلکس  بعد از  

 بودنش   دستش و کشیدم و گفتم:
 بدو شب شد   سیاوش میاد شام نذاشتم -

 همینرور که دنبالم از پله ها میومد پایین گفت:
ای بابا اونم که هر شدددب اینراسدددت   رو دل نکنه یه موقع خونه اروم زن  -

 م که مثل این شوهر ندیده ها بهش میرسی همشخوشگل غذای لذیذ توا



wWw.Roman4u.iR  192 

 

خندم گرفت   نادیا حسددود بود   خیلی زیاد   من و تمام خونوادش میدید و 
 دوست نداشت سیاوش یکسره اینرا بود   

 
شم  شتم تو چ ست ندا شتیم و دنبال یه لباس معمولی بودم   دو ساژ میگ تو پا

شتن یه پیراهن کوتاه کرم رن شم   بعد از کلی گ ساده با شمم و گرفت    گ چ
به رنگ  یه پیراهن کوتاه  نادیا هم  قه گرد از دور کمر چین میخورد    با ی بود 
پیراهن من گرفت   فرقش پارچش بود و چینای دامنش   سددیاوش زنگ زد و 
گفت امشب نمیتونه بیاد   با اعااب خورد نشستم پشت رول   نادیا که دلیل 

 ناراحتیم و میدونست گفت:
 ار داره صنمالبود ک -
 من که چیزی نگفتم    -
 
 

ستم  شکیم د شکمم جمع کرده بودم   ماگ م شسته بودم و پاهام و تو  رو مبل ن
بود و بی حواس به تلویزیون زل زده بودم   بدجور به حضددور دائمیش عادت 
سریع قطع  کرده بودم   نادیا خوابیده بود و من تو فکر که چرا تو یحی نداد و 

مبل گذاشددتم و ماگم و رو میز قرار دادم   بخوابم بهتره فکر و کرد   سددرم و رو 
 خیال نمیاد تو ذهنم   
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با احساس اغوش شخای چشمام و باز کردم   سیاوش بود   این موقع اینرا 
 چیکار میکرد  زمزمه کردم:

 سیاوش ؟؟ -
 جان؟؟ بخواب  - 

ب*غ*لم  چشمام و بستم و رو تخت فرود اومدم   کنارم دراز کشید    محکم
 کرد و پیشونیم و ب*و*سید:

 ببخش دیر اومدم -
 غر زدم:

 کرا بودی؟؟ -
 بابا اومده بود مهمون داشت باید میموندم -
 شام خوردی؟؟   - 

 پیشونیم و ب*و*سید و گفت: 
 اره خوردم بخواب  -

ستم فردا قراره چه اتفاقی  سرشار از امنیت به خواب رفتم   اگر میدون سی  با ح
    بیوفته شاید

⃣⃣ 
ته بود اداره  یا هم رف ناد یاوش هنوز خواب بود    یدار شددددم سدد که ب صددبب 
اگاهی   رفتم دوش گرفتم و پیراهن کوتاه مشکی تنم کردم   استین حلقه بود و 
رو قسددمت سددینش جیبای کوچیک داشددت   موهامم باز ریختم دورم و میز 

تم و تخت نشس صبحانرو چیدم   رفتم داخل اتاق تا سیاوش و بیدار کنم   رو
 صداش زدم:
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 سیاوش-
 تکون نخورد   تکونش دادم:

 سیاوش پاشو-
اخمی کرد و روش و برگردوند   معلوم نیسددت دیشددب کی اومده   نخیر بیدار 
نمیشددد   فکر شددیطانی به سددرم زد   پارک اب و از کنار تخت برداشددتم و باال 

 داد زد:سرش وایسادم   یکدفعه همش و چپه کردم   با ترس بلند شد و 
 صنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

شتم و  شنیدم   برگ سرم می شت  صدای پاش و پ جیغی زدم و دوییدم بیرون   
دیدم داره با ارامش دنبالم میاد   حقیقتا اخرش میگرفتم خونه به این کوچیکی 
جایی نمیشددد برم   رفتم پشددت مبل    با صددورت و تی شددرت خیس جلوم 

 وایساد   خندیدم و گفتم:
 ببیدار نمیشدی خ-

شد  شمای برزخی خیره  سش و در اورد پرت کرد رو مبل و با چ شرت خی تی 
بهم   نگاهم رو بدن عضددله ایش سددر خورد   حس تازه ای و تو بدنم حس 
برو ب*غ*لش  فت همین االن  میگ بهم  بود ولی  یدونم چی  نم کردم   
کن   نگاهم و اوردم باال و خمار به چشددمهاش زل زدم   شددیطون خندید و 

 گفت:
 دت بیا بیرون میدونی که بگیرمت خیلی بد میشهخو -
 عزیزم   چاییت یخ میکنه هااا -
 بیا بیرون صنم -
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 دستم و زدم به کمرم و گفتم:
 چیکار میخوای بکنی مثال؟؟میام بیرون-

بعدم ریلکس از پشددت مبل اومدم بیرون و خواسددتم برم سددمت اشددپزخونه که 
شیدم عقب   جیغی  ستش و بند کمرم کرد و ک اار د زدم و تقال میکردم از ح

دسددتاش ازاد بشددم   بدن ل*خ*تش بهم میخورد و حسددای نامیزونی و ایراد 
 میکرد   امروز چقدر بی جنبه شده بودم   از من بعیده   دم گوشم گفت:

 کرا میری؟؟ جا از این بهتر میخوای؟؟  - 
 خییسی سیاوش ولم کن حمام بودم -

و زمین میریخت و زیر پاهامون و قطره های اب چک چک از سددر و بدنش ر
 خیس کرده بود   دستام و رو دستاش که دور کمرم حلقه بود قرار دادم و گفتم:

 ولللللم کن سیااااوش  - 
پشددت بندش جیغ زدم   خندش گرفته بود و محکم تر کمرم و میگرفت   بعد 

هایی از چند دقیقه دیدم کاری نمیتونم انرام بدم   اروم گرفتم   به خاطر تقال
سم  سیاوش هم که کوره اتیش بود   موهای خی شده بود و  که کرده بودم گرمم 
به سددر و صددورتم چسددبیده بود و جلوی دیدم و گرفته بود   سددیاوش یکی 
یه طرف  هامو جمع کرد  باال مو باز کرد و اورد  تاش و از دور کمرم  از,دسدد

ال مردن گردنم   حاال نفسدددای غیر منظمش بیشددتر به گردنم میخورد و در ح
 بودم   گردنم و به سمت مخالف خم کردم و نالیدم: 

 سیاوش  - 
شت  شد   اروم ل*ب*ش و گذا شنید بدنش داغ تر  صدای پر از لرز من و که 
رو گردنم   نفسددم برید   دلم میخواسددت جیغ بزنم   اروم ب*و*سددید و من 
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ب خم از,داخل در حال فوران بودم   بی طاقت چشمهام و بستم و سرم و به عق
کردم   درد شدیدی و تو همون نقطه ای که ب*و*سیده بود حس کردم   جیغی 
حالش و درک  نازک گردنم برداشدددت    ناش و از رو پوسدددت  ندو زدم    د
یه  که تو  تا برگردم  ند  بدتر بودم   کمرم و چرخو میکردم   ولی خودم از اون 

شد و سیاوش بند  ستم به  س لحظه پام لیز خورد و افتادم زمین   د ت اونم نتون
سریع  شد    خودش و کنترل کنه افتاد رو من   اخی گفتم و چهرم تو هم جمع 
شمام و باز کردم و تازه  شت   چ ستاش و کنارم قرار داد و وزنش و از روم بردا د
تونستم صورتش و ببینم   موهای بلندش ریخته بود تو پیشونیش و چشمهاش 

ود بیرون خیره به لب هام شده بود بی حال تر از همیشه   رگای پیشونیش زده ب
بدنم و فرا  کل  فاصددلش داره کمتر میشددده   ترس  و حس میکردم کم کم 
گرفت   یاده صددحنه های چند سددال پیش افتادم   همه ی حس و حالم پریده 
بود   بدنم به شدددت سددرد شددد و حس میکردم زندگی داره از انگشددتام بیرون 

نه نه   صددنم سددهراب مرده   این میزنه   با وحشددت خیره شددده بودم بهش   
یدم   فقط  ظه این چیزارو نمیفهم یاوشددده   شددوهرته   ولی من اون لح سدد
شده بود   تا بخوام حرفی  ست و پام قفل  شم و انگار د ستم ازش دور ب میخوا
بزنم لبهاش مهر سکوت و به ل*ب*ا*م زد   به همون سرعتی که یخ کرده بودم 

ت باز شددد   تمام بدنم داشددت گز گز گرم شدددم و چشددمام ناخوداگاه به شددد
با عشدددق فقط  یاوش اروم و  ما سددد قابلم   ا مات مرد م میکرد و من   
میب*و*سید   نه دست درازی میکرد   نه اذیتم میکرد   سیاوش فقط عشق و 
انتقال میداد   انگار میخواسددت ثابت بکنه این لب ها این شددخص فقط مال 
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ا شرف بود   و من بدون انرام هیچ خودشه   دستاش جلو نمیومد   مرد من ب
کاری لذتی و بهش میدادم که خودم خبر نداشددتم    ارزوی چند,سدددالش و 
لب از ل*ب*م برداشدددت و  یدونسددتم   اروم  براورده کرده بودم و خودم نم
چشمهای قهوه ایش و دوخت تو چشمهام   سرش و باال برد و اروم پیشونیم و 

شد عذرخواهی  سریع بلند  سید    شت و در عر  ب*و* شرتش و بردا کرد تی
یک دقیقه از خونه خارج شد   و من در عالم هپروت سیر میکردم    بلند شدم 
ستم  شیدم   در انتها د ست به گردنم ک شیدم   د ستی به پیشونیم ک شستم و د ن
شدم  سریع بلند  شد    سوزن می سوزن  روی ل*ب*م اومد   گرم بود    انگار 

 مزرفتم جلوی ایینه   گردنم قر
به ل*ب*م   از همیشددده قرمز تر  یداد   زل زدم  شدددده بود و خبر ازکبودی م
بود   لبخند روی ل*ب*م کش اومد    شاید بشه گفت اولین و بهترین ترربم 

 بود   
⃣⃣ 

دو روز از اون صددبب لعنتی میگذره   تو این  سدداعت چشددمم به در خشددک  
نه زنگ زد   دل نگران بودم    نه اومد  یه چیزی شدددد   نیومد    میدونسددتم 

شد   تو این دو روز تمام مدت  شت بهش زنگ بزنم   نمی شده   غرورم نمیذا
یا هم   درگیر کالنتری  ناد به دیوار خیره بودم    تاقم کز کرده بودم و  گوشددده ا
یدونم  مت هرویئن نمیرفتم   نم یدادم و سدد یت نم بدنم اهم به درد  بود   

ه بودنم نبود   صددمیمم رفته بود چروری تحمل میکردم   ولی انگار دلیل زند
مسافرت   فردا شب عروسی پری بود و نمیتونستم برم   چیکار باید میکردم    
ته بودم   هزار جور فکر تو سددرم  قدر اشدددک ریخ ته بود ان مام درد گرف چشدد
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میگذشددت   شدداید پشددیمونه    شدداید از رو ه*و*س بوده   شدداید خرالت 
اابم ب شه   با زنگ زدن مامان اع ابانیت میک شد   با ع شتر از قبل خورد  ی

گفت همین االن برم اونرا   حال نداشددتم   دلم فقط یه اغوش و طلب میکرد 
 و یه خواب راحت   کاش میشد   

مان  ما خل   صددددای جیغ  پارک کردم و رفتم دا ماشددین و  مارت  جلوی ع
حث میکرد   رو مبل با یکی ب باز کردم تلفنی  تاقش و  باال در ا مد   رفتم   میو

نشستم و مشغول بازی با سوییچ ماشینم شدم   سرم درد میکرد جیغای مامان 
 بدترشم میکرد   تلفنش که تموم شد برگشت سمت من و گفت:

 صنم   این چه قیافه ایه ؟؟ -
ست   اولین بار بود میدیدم انقدر نگرانه   مگه قیافم چش بود؟؟ تو  ش کنارم ن

 فتم:این چند روز اصال جلوی ایینه نرفتم   گ
 چمه؟؟ -
 نگاه کردی به خودت تو ایینه؟؟ این لباسا چیه تنت کردی؟؟ -

نگاهی به لباسددام انداختم   شددلوار لی رنگ و رو رفته ای پام بود با یه مانتوی 
مشکی جلو باز ساده   یه شال مشکی هم سرم بود   دمپایی ال انگشتی هم پام 

اینروری لباس تنم نکرده بود   تو یه کلمه میشددد گفت افتضدداحم   تا حاال 
 بودم   مامان گفت:

زیر چشددمات چرا انقدر رفته تو؟؟ لبتم که سددیاه و کبوده    انگار چند روزه  - 
 چیزی نخوردی   رنگ به روت نیست صنم داری چیکار میکنی؟؟ 

 چیزی نیست مامان مریضی ماهانس   چیکار داشتی با من؟؟ -
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 پوفی کرد و گفت: 

 ی بریم خواستگاری   با این قیافت که دیگه نمیشهمیخواستم بگم بیا -
 خواستگاری؟؟؟ خواستگاری کی؟؟ گفتم:

 خواستگاری واسه کی؟؟ -
 وا سیاوش دیگه مادر  - 

گاری؟؟ واسددده  خت   خواسددت نه رو گونم میری نه دو های اشدددک دو قطره 
ست؟؟ میخواد زن بگیره؟؟ لعنتی   لعنت  سه همینه پیداش نی سیاوش؟؟؟ وا

ه ی من   لعنت به من که واسه اون اشغال حالم خراب بود   مامان به قلب ساد
 جلوی ایینه ایستاده بود و به موهاش ور میرفت   اشکام و پاک کردم و گفتم:

 کیه دختره ؟؟  -
دختر یکی از دوسددتای صددابره    شددب پیش خونمون بودن سددیاوش دیدش  -

 خوشش اومد از دختره 
نزد   حرفای مامان تو سددرم تکرار  احسدداس کردم قل*ب*م واسدده یه لحظه

 میشد   
 دختر دوست صابره   

 سیاوش خوشش اومد ازش
 شب پیش اینرا بودن  

انقدر بی حال بودم که هر لحظه ممکن بود قل*ب*م از کار وایسددده   مامان 
 برگشت سمتم و گفت:

 وا مادر   چرا رنگت پرید؟؟ -
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شدم و رفتم   شنیدم   از جام بلند  سیاوش و  سمت در تا زودتر از این  صدای 
دیوونه خونه خارج بشم   صدای مامان و میشنیدم و نمیشنیدم   در و باز کردم 
سالن دور سرم  سرم و بگیرم باال که  و رفتم بیرون   یکی و جلوم دیدم   اومدم 
صدای  شد    ستی دور کمرم حلقه  چرخید    منتظر بودم رو زمین بیوفتم که د

   صدای نگران سیاوش: یا خدای مامان و شنیدم 
 صنم اینرا چیکار میکنه سیمین؟؟ -

 روی تختی فرود اومدم مامان گفت:
 من گفتم بیاد بریم خواستگاری    از اولم که اومد حالش بد,بود -

 سیاوش داد,زد:
چه خواسددتگاری؟؟؟ مگه من نگفتم نمیام سددیمین؟؟ چرا تو زندگی من  -

و به این حال انداختی با چرت و  دخالت میکنی؟؟ خدا لعنتت کنه این دختر
 پرتات   برو یه لیوان اب قند بیار

ستم و  سیاوش و کنارم حس کردم د ضور  شنیدم   ح صدای قدمای مامان و 
 گرفت و گفت:

صددنم   دروغه بخدا   من نمیخوام برم خواسددتگاری کسددی   اینا واسدده  - 
 خودشون بریدن و دوختن   جون سیاوش باور نکنی 

 رو پیشونیم اومد و دیگه چیزی نفهمیدمب*و*سه گرمش 
⃣⃣ 
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شمام و باز کردم   نگاهی  ستم فرو میره چ ساس اینکه یه چیزی داره تو د با اح
به پرسددتار کنار دسددتم انداختم   چه غلطی داشددت میکرد دسددتم سددوراخ 

 شد   گفتم:
 چه خبرته خانم؟؟-

 صدای سیاوش و شنیدم از پشت سرش:
 چیشده؟؟-

 و ازش گرفتم    پرستار گفت:اومد کنارم   نگاهم 
 واال داشتم سرم میزدم بهوش اومد - 

 با غر گفتم:
 سرم میزدی یا دستم و قطع میکردی؟؟-

 سیاوش با عابانیت گفت:
سرم زدی که بهوش اومده   برو بیرون خانم بگو دکتر - ست چروری  معلوم نی

 بیاد بلد نیست یه سرم بزنه
یرون   چشددمام و بسددتم و دسددتم و پرسددتار با غیض راهش و کج کرد و رفت ب

روی سددرم گذاشددتم    با چشددمای بسددته هم میشددد فهمید خیره داره نگاهم 
 میکنه   دستم و تو دستش گرفت و گفت:

 صنم   خوبی؟؟-
 جوابش و ندادم   دستم و فشار داد که اخم دو اومد  زل زدم بهش و گفتم:

 چته؟؟-
 چرا جوابم و نمیدی؟؟-
 خوبم یا نه برو به خواستگاریت برسبه تو ربطی نداره من -
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 کدوم خواستگاری؟؟ چرا چرت و پرت میگی؟؟  - 
 بغض کردم و چشمام و بستم   نالیدم:

 برو سیاوش   تنهام بذار بگو نادیا بیاد -
 بلند شد و با عابانیت گفت:

 اخه لعنتی چیکارت کردم که انقدر با بغض حرف میزنی؟؟  - 
 قطره اشکی سر خورد رو گونم

 دایشو کنار گوشم حس کردم:ص
 باال بری پایین بیای تو اخرش مال منی صنم این و تو گوشت فرو کن   -

لحظه ای بعد ب*و*سدده ی گرمش و رو گونم حس کردم و بعدم صدددای در 
اتاق   دستم و گذاشتم رو گونم   دوست نداشتم اینروری بب*و*ستم   حس 

ست دادن   سش به موقع و ترس و بهم منتقل میکرد    ترس از د سا تر  و چه ب
 درست بود

 
اون شددب بعد از ده دقیقه نادیا اومد دنبالم   خسددته بود و کلی ازش بازجویی 
کرده بودن   میخواسدتن بهم سدرم بزنن که گفتم نمیخوام و رفتیم خونه   خون 
خونم و میخورد و به خودم لعنت میفرستادم که چرا گفتم بره   اگر لج میکرد و 

تگاری چی؟؟ حتی بعد از ماددرف موادمخدر اروم نشدددم و میرفت خواسدد
فت و فقط حرص  یا هم هیچی نمیگ ناد نه راه میرفتم    یکسدددره تو خو
ساتم درز پیدا  سا سی حرف بزنم از ترس اینکه  اح ستم با ک میخورد   نه میتون
نکنه   نه میتونسدتم اروم بگیرم یک جا   تا نزدیکای صدبب بیدار بودم و خوابم 
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دیا هم نشسته بود و راجب کارایی که کرده بود صحبت میکرد   وسط نبرد   نا
 حرفاش بود که گفتم:

 راستی نادیا چروری اون مواد و برداشتی؟؟ مگه همینروری رو میز بود؟؟ -
 نه جای مخفی داشت منم بلد بودم یه گاو صندوق تو دیوار بود زیر شومینه  - 
 حاال چیشد اخرش؟؟  - 

سال هم برم زندان ولی چون بار اولمه زندانی من که پام  - گیره   احتماال چند 
میشددم و اون همه مواد و تحویل دادم یکی از باندای بزرگم لو دادم شدداید عفو 

 بخوره برام
 به نظر من بهترین کار و کردی    -

 لبخندی زد و گفت:
 بگیر بخواب به عروسی فردا نمیرسی -
 شگاهباشه صبب بیدارم کن بریم ارای -

باشه ای گفت و رفت بیرون   رو تخت دراز کشیدم و زل زدم به سقف   یعنی 
یت  ید فقط خودم و اذ مه شدددک و ترد یدم اینه کاش میفهم را بود    االن ک

 میکنه    فهمیدم ولی دیر بود
⃣⃣ 

صددبب با سددر و صدددای نادیا بیدار شدددم   اهنگ گذاشددته بود و واسدده خودش 
یدونه من نباید اینروری بیدار بشدم سدردرد میر*ق*صدید    دختره احمق   نم

سریع اومدم  شه  سوندم و دوش گرفتم   مثل همی میگیرم   خودم و به حمام ر
بیرون و با همون حوله تنم رفتم تو اشپزخونه   نادیا مشغول چیدن میز صبحانه 
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سابی چلوند   واقعا خل و  سمتم و گونم و ح بود   من و که دید با لبخند اومد 
 ود   نشوندم سر میز و گفت:چل شده ب

 بفرمایید سرورم براتون صبحانه اماده کردم -
 خودش هم نشست روبروم   واسه خودم چای ریختم و گفتم:

 چیه کبکت خروس میخونه؟؟ -
 لبخندی زد و گفت:

 دستگیرش کردن  - 
 کیو؟؟ -
 فیروز و -

 با خوشحالی گفتم:
 مطمئنی؟؟ -
 و دستگیر کردن اره سرگرد زنگ زد گفت کل باندشون -
 تبریک میگم عزیزم -
نه من جرات نمیکردم برم پیش پلیس   من  - ئه   وگر به لطف تو نا همش  ای

 واقعا بهت مدیونم صنم
 شکر ریختم داخل چاییم و گفتم:

 این چه حرفیه    ادم باید به همرنسش کمک کنه دیگه -
 لبخندی زد و از زیر میز یه جعبه دراورد گذاشت جلوم   گفتم:

 این چیه؟؟ -
 یه هدیه ناقابل واسه زحمتایی که کشیدی  - 
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ند  یه گردنب بازش کردم    مد   جعبرو برداشددتم و  ند رو ل*ب*م کش او لبخ
مد  عا خوشددم او یه نگین ریز داشدددت خیلی سددداده   واق بود   وسددطش 

 ازش   گفتم:
 خیلی قشنگه -
 میدونستم از سبکای ساده خوشت میاد   باز هم ببخشید اگر کمه -
 نه عزیزم خیلی هم عالیه مرسی  - 
 لبخندی زد و بدون حرف ا افه ای صبحانمون و خوردیم  
 

تو ارایشددگاه بودم و تقریبا کارم تموم شددده بود   نادیا هم حا ددر و اماده باالی 
سرم ایستاده بود   موهاش و فر داده بود و ریخته بود دورش    ارایش مختاری 

 قرمز    هم داشت   یه خط چشم و یه رژ
ایستادم جلوی ایینه و نگاهی به خودم کردم   خوب شده بود   موهام و سشوار 
کشددیده بود و سددایه کرمی طالیی پشددت چشددمم بود   رژ کرمی هم روی 
ل*ب*م بود   تشددکر کردم و رفتم لباسددم و پوشددیدم   با نادیا کنار هم جلوی 

ود و چهارشددونه با ایینه ایسددتادیم   چقدر متفاوت بودیم   اون قدش بلند ب
صورت دخترونه   من قدم کوتاه و هیکلم تو پر با صورت جا افتاده   گوشیش 

 و دراورد و سریع چند تا عکس گرفت   
بعد از حساب کردن مبلغ صورت حسابمون از ارایشگاه بیرون اومدیم و رفتیم 
ماشددین قر  یا هم یکسددره تو  ناد که عروسددی داخلش بود    باغی  مت  سدد

 درد میکرد ولی دلم نیومد حال خوبش و خراب کنم    میداد   سرم
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روبروی پری ایسددتادم و کادوشددو دادم بهش   با بغض نگاهم کرد و در جعبرو 
خت تو  ندا ندش   خودش و ا به همراه گردنب یاقوت  یه انگشددتر  باز کرد   

 ب*غ*لم و گفت:
 دلم خیلی برات تنگ میشه-
 منم همینطور-

ه زندگی   میگفت میخوام دور باشم از همه داشت میرفت    میرفت کیش واس
   خوشددحال بودم براش   تونسددت راهش و پیدا بکنه   با نادیا برگشددتیم شددر 

 میزمون   جام شربتم و برداشتم و نوشیدم   نادیا گفت:
 صنم   اون مرده کیه؟؟خیلی نگاهت میکنه - 

تا تاد جام از دسددتم اف که بهش اف که گفت برگشددتم   نگاهم  و  دبه سددمتی 
 شکست   تنها کلمه ای که به زبونم اومد:

 نه-
⃣⃣ 

 نادیا پرسید:  
 چی شده صنم؟؟این پیری کیه؟؟-
 هیچی نگو نادیا فقط لبخند بزن همین-

سعی کردم استرسم و قورت بدم   ولی سخت بود   به کل این مرد و فراموش 
*ب*م کرده بودم و حاال زنده و سدر حال روبروم نشدسدته بود   لبخندم و رو ل

 گذاشتم و گفتم:
 اگر اومد سمت ما تو اصال حرف نزن نادیا -
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 مثل من لبخند زورکی زد و گفت:

 میشه تو یب بدی کیه؟؟ -
 من و نمیشناسه   یعنی با این چهره نمیشناسه    -
 من که گیج شدم -

همون موقع پیر خرفت اومد سددمتمون   هرچی نزدیک تر میشددد من  ددربان 
باال تر میرف ت   چرا اینرا؟؟ چرا االن؟؟ روبروم ایسددتاد و تعظیم قل*ب*م 

 کوتاهی کرد:
 افتخار ر*ق*ص و به من میدین؟؟ -
 خیر -
 

شد   پیر مردنی از مرد  شدم معلوم می شت خون میومد و اگر بلند می ستم دا د
ید از افسدددردگی مرده  با گه چی میخوای االن  مت کردم دی بودنم محرو

 باشی   روبرون نشست و گفت:
 چقدر خشن   به چهره لطیفتون نمیاد -
 ترجیب میدم تماشاگر باشم -

 نادیا پرید وسط حرفمون و گفت:
 من خوشحال میشم باهاتون بر*ق*صم -

 نگاهی به نادیا کرد و چشماش برق زد   ایستاد و گفت:
 چرا که نه -
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ساس میکردم دارن راجب چیزی  سالن   اح سط  ست هم و گرفتن و رفتن و د
میکنن   ولی نمیشددد خیلی خیره بشددم بهشددون   بهتر بود یه فکری صددحبت 

خل سددرویس و دسددتم و گرفتم زیر شددیر  واسددده دسددتم بکنم   رفتم دا
اب   میسددوخت   خیلی زیاد   چند تا دسددتمال کاغذی برداشددتم و گرفتم 
دورش   فایده نداشت    خونش بند نمیومد   سر گیره هام شروع شده بود و 

 پام بایستم   نمیتونستم روی 
در حال افتادن بودم که یکی از پشت گرفتم   از داخل ایینه نگاهی به صورتش 

 کردم    صمیم   اینرا چیکار میکرد   نگران نگاهم کرد و گفت:
 باید بریم -

یام   چه  بازوم و گرفت و بردم سددمت خروجی   حتی نمیتونسددتم راه ب زیر 
دم   یادم باشدده بپرسددم این عروسددی گندی شددد   از پری هم خداحافظی نکر

شدیم به زور دهنم و باز کردم و  شین  سوار ما پیری اینرا چه غلطی میکرده   
 گفتم:

 نادیا -
 در حالی که ماشین و روشن میکرد گفت:

 سوییچت و دادم بهش   خودش میاد -
 چشمام و بستم و خیلی زود از حال رفتم

⃣⃣ 
ی بی حالم و باز کردم   صدای با سر وصدایی که از اطرافم میومد ناچار چشما

سعی کردم به مغزم که در حال  ستم   اینرا کرا بود    ش چی بود؟؟رو تخت ن
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پردازش اطالعات بود فشددار بیارم   ولی هیچی عایدم نشددد   بلند شدددم و از 
اتاق رفتم بیرون    یادم اومد   اینرا خونه پدربزرگ عزیزم بود   ولی من چرا 

رفتم پایین   شددهرام خان و بابا و صددمیم درگیر بحث  اینرا بودم   از پله ها
عمیقی بودن و متوجه حضددور من نشددددن   نگاهی به دسددتم کردم   بانداژ 
سفیدی دورش بسته شده بود   کمی هم درد داشت   با صدای نازک دخترونه 
ای به عقب برگشددتم   دسددت به سددینه و با لبخند خیره شددده بود بهم   اخم 

 و گفت:کردم   اومد جلو 
 تو باید همبازی بچگی های من باشی-

 جوابش و ندادم   روبروم قرار گرفت و گفت:
 من بهونم   توام صنمی نه؟؟-
 به نظرم تو انتخاب اسمت اشتباهی پیش اومده تو باید اویزون نام میگرفتی-

صورتش  شد   موهای بلندش و از تو  شد هیچ   عمیق تر  لبخندش پاک که ن
 داد کنار و گفت:

 صمیم بهم گفته بود زبونت تنده   ولی باور نکردم   اخه بچه که بودیم   -
 دستم و جلوش گرفتم و گفتم:

 عالوه بر اویزون وراجم هستی بکش کنار-
اینبار اخماش رفت توهم   زدمش کنار و رفتم سددمت پذیرایی   صددمیم که 

 روبروی پله ها بود اول من و دید   نگران بلند شد و گفت:
 جات بلند شدی؟؟خوبی؟؟چرا از -
 خوبم   -

 رفتم سمت پدر و گونش و ب*و*سیدم و سالم کردم   نشستم کنارش و گفتم:
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 من و چرا اوردین اینرا؟؟-
 بابا گفت:

 بده اومدی بابات و دیدی؟؟-
 من که از خدامه شمارو ببینم ولی از دیدن بعضیا چندشم میشه-

سددمتمون و سددالم بلند  شددهرام خان اخمی کرد و چیزی نگفت   بهونه اومد
 باالیی داد   کنار شهرام خان جا گرفت و گفت:

 چقدر نوتون بداخالقه-
 به شما یاد ندادن تو بحثای بزرگترا دخالت نکنی؟؟؟-

یزی  چ خورد و  جا  من  نده  ب کو حن  ل یاد   از  لی ز ی خ بودم    بی  عاددد
 نگفت   صمیم گفت:

 درد نداری؟؟-
 چیزی نیست   -

 بلند شدم و ادامه دادم:
 عادیه    یه تاکسی واسه من بگیر برم خونه از کالسمم موندم-

 بابا گفت:
 صمیم مرخای رد کرد برات   بمون ناهار و با ما بخور-
 پدر لباسام مناسب نیست و دوستم نادیا تنهاست   باید برم-

دروغ که حناق نبود بود؟؟دلم هوای خونرو داشددت   میگفتم شدداید سددیاوش 
 بودم   نمیدونم دیشی با اون مردک به کرا رسیده بود بیاد   نگران نادیا هم

⃣⃣ 



 211 زن نبودم کیکاش  یا

سم   از حق نگذریم این دختر عمه ی جدید بدجور رو مغزم  شدم وای مربور 
ااب  صحبت کنه   و من بی اع ست باهام  رژه میرفت   به هر طریقی میخوا
یه اویزون  به چرت و پرتاش گوش کنم   از نظر من  که بخوام  تر از این بودم 

ودشیرین بود   تو همون چند ساعت فهمیدم صمیم و دوست داره   و وراج خ
داداش من اصال بهش توجهی نداشت   خدارو شکر   متنفر بودم که یه دیوونه 
نچسب دیگه زن داداشم بشه   سر میز نشسته بودیم   با مرغ تکه تکه شده ای 

ش شتهام خیلی کم  شغول بازی بودم   ا شیده بود م صمیم زحمتش و ک ه دکه 
 بود   اصال چیزی از این گلو پایین نمیرفت   صدایی تو مغزم گفت:

 بدون سیاوش هیچی از گلوت پایین نمیره -
عریب این کم جنبه بازی های اخیرم اذیتم میکرد   یکسددره به خودم میگفتم  

صنم   ترو چه به عشق و عاشقی   گریزون بودم از بیان احساساتم   اصال ادم 
ه بخوام بروزش بدم   از بچگی یاد گرفته بودم فقط باید احسدداسدداتی نبودم ک

خودم به خودم محبت بکنم   اگرچه سیاوش همیشه کنارم بود ولی االن   تمام 
که اون  تا این گاهش میکردم    به چشددم برادر ن ذهنم اشددوب بود   من قبال 
شوهرمه   حتی  شد   بعدش هم که فهمیدم  شروع  سات  د و نقیض  سا اح

کی این صددیغه باقی میمونه   احسدداس سددیاوش و نمیدونسددتم و نپرسددیدم تا 
نمیخواسددتم پا بذارم رو کوه غروری که واسدده خودم سدداخته بودم   با صدددای 

 صمیم از فکر بیرون اومدم: 
 چرا نمیخوری صنم؟؟ دوست نداری؟؟ میخوای چیز دیگه برم بگیرم ؟؟ -

بست   بیچاره   ذهن شرورم ناخواداگاه نگاه پر حسرت بهونه تو چشمام نقش 
 شروع کرد به نقشه ریزی   لبخندی زدم و با ناز گفتم:
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 دستم درد میکنه   نمیتونم بخورم -
 بهونه سریع گفت:

 با اون دستت بخور -
 بابا گفت:

عادت نداره با اون دستش بخوره   صمیم بشین غذا بذار دهن دخترم   رنگ  -
 به رو نداری بابا جان

گیری بهونه و این همه توجه با عشق قاشقای پر از برنج و مرغ  ذوق زده از حال
سر باز  شتم   از محبت پدر و برادرم چرا باید  صمیم تو دهنم گذا ست  و از د

 بزنم ؟؟
 
رو کاناپه های قهوه ای پذیرایی نشددسددته بودیم و چای میخوردیم   حقیقتا جز  

ه نمیداد   بهونه خونه خودم و جز ماگ سددیاه رنگم چای تو هیچ چیزی بهم مز
 من و مخاطب قرار داد و گفت:

 چی خوندی صنم جون؟؟ -
⃣⃣ 

 چشمام و باریک کردم و زل زدم بهش:
 وقتی میبینی خوشم نمیاد ازت چرا هی باهام صحبت میکنی؟؟-

 شهرام خان با حرص گفت:
 درست صحبت کن صنم-

 پوزخندی زدم و گفتم:
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 با کی ؟؟یه حرومزاده؟؟-
 لوط شد با غرش پدربزرگ عزیزم:صدای گریه بهونه مخ

 بار اخرت باشه با بهونه اینروری صحبت میکنی-
 بلند شدم و با داد گفتم:

یه دختر حروم - غه؟؟ گه درو ته؟؟؟؟م باشددده کی جلوم وایمیسدد بار اخرم ن
 زادس   حاصل ت*ج*ا*و*زه   

شکی خیره نگاهم میکرد نگاه کردم و ادامه  شمای ا با حقارت به بهونه که با چ
 :دادم

 دلیلی نمیبینم با کسی حتی الیق نوکری خونمم نیست درست حرف بزنم-
صدددای گریش اوج گرفت   متنفر بودم از این نوع مظلوم نمایی   شددهرام خان 

 ایستاد و گفت:
 همین االن از خونه من میری بیرون و دیگه بر نمیگردی -
شم و ابروتم؟؟؟؟اگر به اختیار خودم بود لنگه - شق چ شمم کففکر کردی عا

 در خونت نمینداختم   
 بابا نالید:

 صنم-
 رفتم سمت در   برگشتم و زل زدم بهش گفتم:  

لیاقتت تو داشتن نوه بی اصل و نسبی مثل این دختره نازک نارنریه که کنارت -
شسته    لیاقت تو اینه که تو تنهایی و بدبختی بمیری   امیدوارم زودتر بمیری  ن

 شهرام خان
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دنای بابا و صددمیم نکردم و از خونه رفتم بیرون   احترام به توجهی به صدددا ز 
نداشددتم دل  عادت  نداشددتم بی حرمتی کنم    عادت  جب بود    بزرگتر وا
بشددکنم   ولی این مرد   همه چیزم و ازم گرفت و قسددم میخورم تا عمر دارم 

 فراموش نکنم 
 

سرم  شت  صمیمی هم که تمام مدت پ میومد محل با یه اژانس رفتم خونه و به 
ندادم    اگر نگران بود   اگر برادر بود   اگر حامی من بود برنمیداشدددت من و 
بیاره تو این خراب شده   و ببینه که اون پیر مرد از خونش بیرونم کرده و ساکت 
وایسه   تنهاییم شرف داره به بودن کنار این مردای به اصطالح خوانواده   کاش 

به فکر داشددتم   اگر انقدر تو خودم نمیریختم خواهر داشددتم    کاش یه مادر 
 انقدر پر عقده نمیشدم   

 
یک هفته گذشته بود و همه چیز عادی بود   عادی که چه عر  کنم البته    با 
صددمیم قهر بودم   سددیاوش و ندیده بودم   نمیدونم اولین ب*و*سددش بود که 

کشه   شاید االن انقدر فراریه از من   مثل دخترا خرالت میکشه   شاید هم ن
مشغول دادن ازمایش خون واسه خواستگاری که رفته باشه   و اما نادیا   چند 
شدددب پیش بود که کل زندگیم و واسددش تعریف کردم   کلی گریه کرد    از 
هش و ازم  گا ن ظرم  ن به  نم  یدو م ن کرد    یر  ی غ ت تارش  مون شدددب رف ه

نسددتم چه چیزی در میدزدید   انگار روش نمیشددد بهم نگاه کنه    و اگر میدو
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شیدم و  شم میک سیاوش و به اغو سیر  شاید قبلش میرفتم یک دل  انتظارمه   
 فقط بوش میکردم   

⃣⃣ 
 

صددبب خواب موندم و خیلی دیر به کالس رسددیدم   کال فکر کنم کار نمیکردم 
سددنگین تر بودم    یا نمیومدم یا دیر میرسددیدم   حقیقتا شددغلی نبود که دلم 

 میخواست نقاشی بکشم   نه اینکه یاد بدم    بخواد   من فقط دلم
ساعت و  شب یادمه  شغول خودش کرده بود   من دی یه چیزی فکرم و کامال م
یدار  بد ب بار هم االرم و تنظیم کردم چون  مه دو  یاد کوک کردم   حتی 
ساعت نبود   یعنی  شونه  شیم و نگاه کردم اثری از ن صبب که گو شم   ولی  می

ی نادیا هم وقتی دید بیدار شدم بی اعااب شد و رفت کال محو شده بود   حت
تو اتاقش در و محکم بسددت   اسددترس عریبی داشددتم   به طوری که توی راه 
ای بهم  شخ اادف کنم   دلم گواه بد میداد   انگار یه  نزدیک بود چند بار ت

 میگفت نباید امروز از خونه بیرون میومدی   
خالف میلم به صددمیم زنگ بزنم بیاد بعد از کالس گوشددیم و برداشددتم تا بر 

سای منفی و جدی بگیرم   توی محوطه بودم  شون داده بود ح دنبالم   ترربه ن
 که پیامی واسه گوشیم اومد   از طرف سیاوش   پیام به این مضمون بود:

 یک ساعت دیگه کافی شا    میخوام ببینمت-
ند برابر شدددده بود   بدم چ نه میخواد همین   همین هم خیلی بود   حس   نک

 خبر بدی بده   نکنه میخواد زن بگیره و نکنه نکنه های متفاوت   
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جلوی در کافی شا  ایستاده بودم و دنبال گوشیم تو کیفم میگشتم   احساس 
سای دنیا  این و  شیم و چک بکنم   عریب بود ولی همه ی ح میکردم باید گو

سمت کا شتباهه    به  سط ا شا  میرفتبهم میگفت که یه چیزی این و م و فی 
با خودم بر  ندرو  یدونم چرا این کیف گ سددرم تو کیفم بود    اه لعنتی   نم
میدارم   وارد کافی شددا  شدددم   کسددی نبود جز کافی من   با لبخند اومد 

 سمتم و گفت:
 خوش امدید خانم شاکری؟؟-
 مرسی   بله-
 بفرمایید طبقه باال رزرو شده-

شک بهش نگاه کردم   همون موقع شیم زنگ خورد   کیفم و باز کردم و  با  گو
گوشیم و الی کتابم دیدم که روشن خاموش میشد   گوشیم و برداشتم   صمیم 

 بود  :
 جانم؟؟-
 صنم کرایی؟؟-
 واسه چی؟؟با سیاوش قرار دارم - 
 چی میگی سیاوش ایران نیست - 

 چی؟؟-
 سریع از اونرایی که هستی خارج شو سریع باش-

 عقب و لبخندی رو ل*ب*م نشوندم:قدم برگردوندم به 
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شینه - شمارش چند بود تو ما سه   من نمیدونم  سیاوش میر صمیم جان االن 
 دفترم

 فریادش گوشم و لرزوند:  
 برو از اون خرااااب شده بیرووووون-

دیگه نقش بازی کردن جایز نبود   کافی من با اخم و دسددت به سددینه نگاهم 
که م مت در  یدم سدد هاهر میکرد   سددریع  دوی ند و هیکلی جلوم  قد بل رد 

 شد   سرم و اوردم باال و نگاهش کردم   لبخند کریهی زده بود:
 کرا تشریف داشتین حاال؟؟-
 چی از جونم میخواین؟؟-

 هلم داد داخل و درو بست    رو به کافی من گفت:
 کرکره هارو بده پایین تا از در پشتی ببریمش بیرون-

شنیدم   صدایی تو مغزم فریاد میزد چاقوتو در صدای دور شدن قدمای پسررو 
بیار و یکی بزن بهش فرار کن   گوشددیم و از تو دسددتم گرفت و گذاشددت دم 

 گوشش:
 جوجه مهندس   چطوری؟؟-

 نمیدونم صمیم چی گفت که با صدای بلند خندید و گفت:
 فکر کردم شوهرشی   نگو برادرشی   چه دادیم میزنی-
 

صت خوبی بود   کرکره ه صنم برو این فر شت میومد پایین    ای برقی اروم دا
 اخرین شانسته برو   
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 دستم رفت داخل جیب مانتوم و بدنه سرد چاقورو لمش کردم   
⃣⃣ 

 
مشددغول کری خوندن و خندیدن بود   مردک احمق    کرا بزنم که نمیره   تو 
اون لحظه به همه چیز فکر میکردم   دلم نمیخواسددت خون یه اشددغال گردنم 
سیده بود   د یاال دختر   چاقورو از جیبم در  سط در ر بیوفته   کرکره برقی به و
ند  یادش بل پاش فرو کردم   صددددای فر بازش کردم تو مچ  اوردم و سددریع 
شد   زدمش کنار و به سرعت در و باز کردم پریدم بیرون که مچ پام و گرفت و 

    از شانس خیلی بدم خوردم زمین   درد بدی تو پام پیچید و ناله ای سر دادم
هاشددون  نه  مه خو نده پر نمیزد  سددر ههر بود و ه چه خلوت بود و پر کو
شم بیرون   کرکره نزدیک به زمین بود  ستش بک سعی کردم پام و از تو د بودن   
و اگر پام و بیرون نمی کشددیدم مطمئنا یه بالیی سددرم میومد   پشددت سددر هم 

م و صدا میزد   چاقوی خونی و فحش میداد    نعره میزد و شخای به اسم سا
سر داد و  ستش   نعره ی دیگه ای  شدم به عقب زدم تو د ستم گرفتم و خم  تو د
اای ورودی و گرفت   بلند  شدم و کرکره تمام ف سریع بلند  شد    ستش رها  د
شدددم و تازه فهمیدم پام به شدددت درد میکنه   نمیتونسددتم قدم بردارم   به هر 

شین سوییچم  سختی بود خودم و به ما ست بردم تو کیفم و دنبال  سوندم   د ر
گشددتم   کرایی لعنتی   صدددای تند پاهای چند نفر میومد   یه چشددمم به 
به کیفم    صددنم ریلکس  یه چشددمم  کافی شدددا  بود و  نار  چه ی ک کو
باش  نفسای عمیق کشیدم و اسم خدارو صدا زدم   خیلی زود سوییچ و پیدا 
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ن استارت زدم و به سرعت ماشین و به حرکت کردم و خودم و انداختم تو ماشی
شانس   از تو ایینه دیدم  در اوردم   درد پاهام امونم و بریده بود   لعنت به این 
ستن ادامه بدن  شد دیگه نتون شتر  سرعتم بی چند نفر دارن دنبالم میکنن   وقتی 
و سددریع برگشددتن   نمیدونسددتم دارم کرا میرم    فقط میرفتم    پیش پلیس 

تونستم برم   نمیدونستم کی بودن و ممکن بود واسه خودم بد بشه   داخل نمی
یان گمم  بالم م یدم و فقط میخواسددتم اگر دن های فرعی می پیچ چه  کو
کنن   خدایا شکرت   نفس عمیقی کشیدم و بعد از پشت سر گذاشتن چند تا 
قل من اینروری فکر  حدا بالم نبود    چه وارد بزرگراه شددددم   کسددی دن کو

 ردم    میک
 

وقتی به خودم اومدم دیدم جلوی خونه شهرام خان هستم    با ترس و درد بیش 
سر هم زنگ میزدم   در به  شت  سوندم و پ ساختمون ر از حدی خودم و به در 
ستم   نفس  ش ستم و همونرا ن شد و پریدم داخل خونه   در و ب سرعت باز 

دیدم که به سددمتم  عمیقی کشددیدم و پام و دراز کردم   شددهرام خان و بهونرو
 میومدن   بهونه جلوی پام نشست و گفت:

 خوبی صنم؟؟؟سالمی؟؟-
 نالیدم:

 پام-
 شهرام خان کنار پام نشست و رو به بهونه گفت:

زنگ بزن به صمیم بگو برگرده خونه   به لیال هم بگو بیاد کمکم صنم و ببریم -
 داخل  
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 باال و گفت: بهونه سریع بلند شد و رفت سمت خونه   شلوارم و زد

 چروری فرار کردی؟؟-
 االن وقت این حرفاست؟؟-

 پوفی کرد و گفت:
 کرات درد میکنه؟؟-
 مچ پام - 

 در رفته   -
ندم کرد و برد  خت دور کمرم و زیر زانوم    بل ندا مد نزدیکم و دسددتش و ا او

 داخل   
⃣⃣ 

 
شهرام خان  ست کمک کنه که  ستخدم خونه رسید و خوا سط راه لیال خانم م و

 گفت نمیخواد   رو مبل گذاشتم و گفت:
 باید پات و جا بندازم   بی حسم نمیشه کرد   -

سی و  ضور ک شلوارم و زد باال   ح ست پایین مبل و  ش سرم و تکون دادم   ن
 کنارم احساس کردم   بهونه بود   دستم و گرفت و لب زد:

 اروم باش-
ک عدش  پام و ب یادی تو  گاهم و از چشدددمش گرفتم درد ز بدنم تا ن ل 

نای  که مزه خون و حس کردم    گاز گرفتم  قدر محکم  ید   ل*ب*م و ان پیچ
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شمم  شکی از چ شتم   واقعا درد گرفت   قطره ا حرف زدن حتی نگاه کردن ندا
 چکید رو گونم   شهرام خان به لیال خانم گفت:

 برو کمک کن جهان بیاد بیرون   یه قرص مسکن هم بیار-
رو صورتم نشسته بود و خون روی دستام چشمی گفت و رفت   عرق سردی 

 حالم و بهم میزد   نالیدم:
 

 دستام -
 

 بهونه گوشش و اورد نزدیک ل*ب*م و گفت:
 

 چی؟؟-
 دستام و پاک کن-

بهونه بلند شد و رفت   در ورودی با صدای بدی باز شد   پشت بندش صدای 
 کردم   نشست کنارمصمیم که صدام میزد به گوشم رسید   الی چشمام و باز 

 و گفت:
 صنم   چیشده؟؟کاریت داشتن ؟؟دستات چرا خونیه؟؟-

 شهرام خان که رو مبل روبرویی نشسته بود گفت:
 چیزیش نیست فقط پاش در رفته   فهمیدی کی بوده؟؟-
 اره - 

 همون که حدس میزدی-
 اصال حدس هم نمیزدم که اون باشه -
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 صداش زدم
 صمیم - 

 برگشت سمتم:
 جانم؟؟-
 کی بود؟؟-

 نگاهش و به فرش دوخت   فشار کمی به دستش اوردم:
 بگو-
 بذار بهتر بشی میگم-
 بگو صمیم-

 زل زد تو چشمای نیمه بازم    اخم کرد و زمزمه کرد:
 
 

 نادیا-
⃣⃣ 

 
 ناباور خیره شدم بهش:

 نادیا؟؟مطمئنی؟؟؟-
ه شدصدای پدرم اومد   صندلی چرخ دارش کنارم قرار گرفت   با اشک خیره 

 بود بهم   :
 باید بمیرم که همچین پدری واست هستم دخترم باید بمیرم-
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 صدای هق هقش بلند شد   صمیم گفت:

 پدر جان   مقار خودشه   شما که کاری نکردین-
 زمزمه کردم:

 بابا   چیزی نیست-
 

 اب دهنم و قورت دادم و ادامه دادم:
 درست میشه گریه نکن-

کن قرمز رنگی تو دستش برگشت    صمیم کمکم لیال خانم با لیوان اب و مس
ست رو  ش شت   ن ستمال و هرف ابی برگ کرد قرص و خوردم   بهونه هم با د

 زمین پایین مبل و مشغول تمیز کردن دستام شد   صمیم گفت:
سددیاوش داره میاد   رفته بود واسدده یه جلسدده کاری ترکیه   وقتی فهمید چی -

 ای بهش بدی صنم؟؟شده سریع برگشت   چه تو یحی میخو
 خودم نمیدونم نادیا چرا این کار و کرده   بعد به سیاوش تو یب بدم؟؟-
 یعنی هنوز نفهمیدی نادیا کیه؟؟اصال اسمش نادیا نیست-
 کیه؟؟-
نادیا دختر پدریه که تو بهش چاقو زدی   اسددمش هم روشددنک   روشددنک  - 

سددالشدده و یه شددرکت موفق داره    بهت نزدیک شددده  تقوی   مهندش عمران 
انتقام پدرش و بگیره    چون بعد از کاری که تو کردی مادر روشنک  ازش جدا 
سه ما  صحبت کردم   میگفت پدرم جور دیگه ای وا شده    ولی   من باهاش 
بیرون  نه  که امروز از خو مام سدددعیم و کردم  فت ت تعریف کرده   میگ
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شیمو شده   پ سیاوش و پاک کرده بوده و یه نره   ن شماره  ن بود   خیلی زیاد   
 شماره دیگرو به اسم سیاوش سیو کرده بوده   

 
 نفس عمیقی کشید و گفت:

 االنم تو حیاط نشسته - 
 

 با بغض گفتم:
 بگو بره دیگه نمیخوام ببینمش - 

 صمیم گفت:
 حرفاش و گوش کن   من نمیگم کار درستی کرده ولی باز هم    - 

 شهرام خان گفت:
 بگو بیاد داخل-

 گفتم:
 نه   نمیخوام ببینمش - 

 از جاش بلند شد و گفت:
 باید بدونیم نقشه اون مرد چیه   این دختر میتونه بهمون کمک کنه   -
 

 رفت سمت در و   
⃣⃣ 
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شده  سته بود و حالم کمی بهتر  شهرام خان پام و ب شته بود    ساعت گذ چند 
صددمیم رفته بود باال تو اتاق و نمیدونم چی میگفتن که بود   با نادیا و بابا و 

یاوش از  یا از سدد ناد ید حرف زدنشددون   دلگیر بودم   از  قدر طول کشدد ان
سر من بیاد   به من چه اون پیرمرد عو ی  ست باید  خودم   چرا هر چی بال
سیاوش چی بگم؟؟بگم  صال از کرا فهمیدن منم   به  زرنگ بازی در اورد   ا

ست روش کامال رفته دزدیدنم؟؟به  چه دلیل؟؟انقدر ل*ب*م و خورده بودم پو
 بود   از قبل هم که زخم بود    کال از بین رفت   بهونه نشست کنارم و گفت:

 گرسنه نیستی چیزی برات بیارم؟؟-
 نه-

مده بود بهش  ند روزپیش هرچی از دهنم در او یدونم چش بود؟؟همین چ نم
میکنه   اصددال چرا اومدم اینرا؟؟مگه گفته بودم   حاال داره ازم پرسددتاری 

شددهرام خان از خونش بیرونم نکرده بود   گند زدم   باید برم    از دسددته مبل 
 گرفتم و به سختی بلند شدم   بهونه هم بلند شد و گفت:

 کرا میری ؟؟-
 خونم - 
 

 یعنی چی؟؟تو تو خطری-
 بمونم اینرا چی بشه؟؟-

 و گفت:زل زده بودم بهش   ناراحت نگاهم کرد 
 خب   صبر کن صمیم بیاد حداقل    - 

 کاری ندارم به صمیم   -
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 با پای لنگ رفتم سمت در ورودی   بهونه اومد دنبالم و گفت:
 اگر باز افتادن دنبالت چی؟؟نرو صنم   خطرناکه-

 با غیض برگشتم سمتش و گفتم:
شی   تو - شدی؟؟همین مونده بود تو نگرانم ب  کارای مندایه عزیز تر از مادر 

 فو ولی نکن
 نگاه دلگیرش و دوخت بهم و رفت عقب   در و باز کردم و رفتم بیرون

⃣⃣ 
 خودم و به در ساختمون رسوندم

 میترسیدم   ولی غرورم نمیذاشت تو این خونه بمونم   
 اومدم اینرا فقط چون صمیم اینرا بود   

 شالم و که از سرم افتاده بود کشیدم رو موهام   
 بود؟؟نزدیک شب بود   کی شب شد و من نفهمیدم   ساعت چند 

نگاهی به پنرره اتاق شهرام خان انداختم    سه مرد عایی و یه دختر در حال 
 گریه   

بیچاره   چقدر پسددت بود    چقدر حقیر بود   من بهش خونه دادم   سددرپناه 
ه ب دادم   اون که میدونست چقدر سختی کشیدم چرا این کار و کرد    یه طرفه

 قا ی رفت و باعث این اتفاق شد   
 مهم نیست   صنم مثل همیشه قوی میمونه     

شت   ولی از  شباهت هاهری زیادی بهم دا شت پنرره دیدم    سایه بهونرو پ
 نظر اخالقی کامال بچه بود   بچه که نه   با محبت بود   
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صم از   ستم دارم خیلی تند باهاش رفتار میکنم ولی باید حر خان  شهراممیدون

 و یک جا تخلیه میکردم    
 دستم رو قفل در بود    همزمان با باز کردن در سوییچ از دستم افتاد   

خم شدم برش دارم    به سختی رو زمین زانو زدم    سوییچ و که برداشتم سایه 
 ای و دیدم که رو زمین جلوم افتاده بود

    سرم و اوردم باال     
 نه   االن نه

⃣⃣ 
 ردم و بلند شدم   بدتر از من نگاهم کرد و گفت:اخم ک

 جایی تشریف میبردین؟؟-
 برو کنار-

 دست به سینه ایستاد و گفت:
 برم کنار که اینسری خودت و به کشتن بدی؟؟؟؟-
 سر من داد نزن هااااا-

قدمی به جلو برداشددت و با دسددتش اروم هلم داد عقب   در و کوبوند به هم و 
 گفت:

 شدی   تو یب بدهنه خوبه   الت -
 چیزی نیست که مربوط به تو باشه و الزم به تو یب-

نمیدونم چرا هر وقت میدیدمش انقدر حا ر جواب میشدم   دلم پر میکشید 
بی  ته  بود دو هف ن ته دوری   کم  بود دو هف ن واسددده اغوش گرمش   کم 
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شارش بدم   انقدر محکم  ست بپرم ب*غ*لش و محکم ف قراری   دلم میخوا
اسددتخوناش و بشددنوم   خدایا   خودت به داد این حسددای عریب  که صدددای

 غریبم برس   
 دستی تو موهای پر و مشکیش کشید و انگشت اشاره و اورد باال:

 صنم اون روی سگ من و باال نیار-
 روی سگ تو همیشه باال اومدس   الزم نیست من زحمت بکشم-

 فتم:دستم و گرفت کشید و برد سمت در   ناله ای کردم و گ
 چته وحشی ؟؟پام درد میکنههههه-
پرتم کرد رو   مد جلو و  پام کرد   او به  گاهی  ظه ای برگشدددت و ن لح

شددونش   وای   این مرد روانیه    ناددف بدنم این طرف شددونش بود ناددف 
دیگه بدنم اون سمت دیگه   رفت سمت در   با مشت به کمرش میزدم و جیغ 

 جیغ میکردم: 
 

بذارم زمین   تو دیوونه ای بخدا   چرا از بین این همه سیااااااوش  ولم کن   -
 ادم باید یه شوهر روانی نایب من بشهههههه؟؟؟؟؟بذارم زمییییییییییین

صمیم بدو بدو  صندلی     شین و پرتم کرد رو  سمت ما شت   رفت  فایده ندا
 اومد سمت سیاوش و گفت

 چیکار میکنی سیاوش؟؟-
شم   همونطو شین پیاده ب صمیم بود و حرف اومدم از ما سمت  ری که روش 

 میزد دستش و زد تخت سینم و افتادم تو ماشین   
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سالم تحویلم دادی   االن - مرسی که تا االن از زنم مراقبت کردی و واقعا هم 
 خودم هستم و میدونم چیکار کنم

 دوباره اومدم بیام بیرون که برگشت سمتم و غرید:
 بتمرگ سر جاااااات صنم-

سیدم   بغ ک ست تو تر ش ست و  اومد ن سمت من و ب ردم و چیزی نگفتم   در 
 ماشین   صمیم خم شد در ر باز کرد و گفت:

مراقب خودت باش بعدا صحبت میکنیم   نگران چیزی هم نباش با سیاوش -
 برو خونش یه مدت اونرا باش

 نالیدم:
 نمیخوام صمیم   وحشی شده-

ابیش به گوش سای ع سمتم   نف شت  شنید و برگ صسیاوش  میم م میخورد   
 گفت:

 کاری نداره باهات    شوهرته گوش کن به حرفش-
 سیاوش صبر نکرد من جواب بدم و گازش و گرفت راه افتاد   

⃣⃣ 
 

به ریش من   نه  اعادددابم خورد بود   یعنی چی شددوهرته؟؟؟هی میبندیش 
سیاوش  سیاوش و میخوام؟؟ صال کی میگه من  ستگاری نه بله دادنی   ا خوا

 منه   مثل برادر 
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هام و تو ب*غ*لم جمع کردم و قطره قطره  پا یدونم    با کی لج کرده بودم نم
 اشک ریختم   چقدر بدبختم من   

 
کی زن داداشش میشه اخه؟؟؟کی عاشق داداشش میشه؟؟؟ چروری تو روش 

 نگاه کنم دیگه   
 

 صدایی گوشه ذهنم گفت:
 شهولی اون ترو ب*و*سید   امکان داره حسی بهت داشته با-

 کی میتونه به یه زن معتاد دزد حس داشته باشه   
 چاقو کش هم که شدم   

 با صدای سیاوش نگاهم و از روبه رو گرفتم:
 انقدر ابغوره نگیر - 
 

 سرتق جواب دادم:
 به تو چه-

 مشتی روی فرمون زد و گفت:
 میدونم چیکارت کنم صبر کن-
 کاری مونده نکرده باشی؟؟؟؟؟؟-
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ش تا اعماق ذهنم نفوذ میکرد    زل زدم بهش   زمزمه برگشدت سدمتم   نگاه
 کرد:

 
 صبر کن برسیم -

 لحنش عو  شد   اروم شد   چرا؟؟
 ترسیدم   

 خودم و سمت در کشیدم   
 یعنی چی؟؟

 میخواد چیکار کنه؟؟
 اخه ذهن من هم کرا میرفت   

 مثال میخواد چیکار کنه؟؟
 زندانیم میکنه   مگه نه؟فوق فوقش یکی میزنه تو گوشم   یا تو اتاق 

صال چرا باید بخواد کار دیگه   سیاوش فرق داره   ا سیاوش کار دیگه نمیکنه   
مان  کاری نکردم   فقط جوابش و دادم   ولی من توی اون ز که  نه   من  بک
نمیفهمیدم که مرد کنارم   صددد برابر بد تر از من دلتنگ منه   نفهمیدم که از 

 به عشق بوی عطرمه که نفس میکشه     لحظه ای که من و دیده فقط
 خیلی چیزهارو   خیلی دیر فهمیدم  خیلی چیزهارو نباید میفهمیدم   ولی   

⃣⃣ 
به شددهرام  فت  یا چی گ ناد یدم  مام و رو هم فشدددار دادم   حتی نفهم چشدد
یه هفته  ته بودم   هم جسددمی   هم روحی   دلم میخواسدددت  خان   خسدد

 بدون فکر به چیزای مسخره خوابم برد بخوابم   چشمام و رو هم گذاشتم و
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با حس بلند شدددن روی هوا الی چشددمام و باز کردم   مرد مغرور من   بااخم 
له  چا باال   خودم و تو ب*غ*لش م ته بود و میبرد  من و تو ب*غ*لش گرف
کردم   میدونه چقدر دلتنگش بودم؟؟میدونه شددب و روزم شددده؟؟هیچکس 

وش زندگی کنم   من نه تنها معتاد هروئین نمیدونه   چطور میتونم بدون سددیا
نه  ها به حالت اغما میبرد   معتاد اغوشددش بودم   ب بودم بلکه عطرش من و 

 گیری های این چند وقتم و میفهمم   
به سددختی کلید انداخت و در و باز کرد   بعد از چند ثانیه روی تخت فرود 

اسش   زیر چشمی اومدم   شالم و اروم از سرم برداشت و رفت سمت کمد لب
شتر از  ستم تا بی شمام و ب شو در اورد و بعد پیراهنش و چ نگاهش میکردم   کت
این هوایی نشم   مگر میشد کنارش باشی و همه حسای خوب  دنیا به سمتت 
هروم نیارن؟؟چند ثانیه بعد کنارم جا گرفت   چرا ب*غ*لم نکرد   یکم صبر 

مد   لعنتی   خودم و نه   سددمتم نیو تکونی دادم و پشدددت بهش  کردم   
خوابیدم    صدددای نفسددای تندش و میشددنیدم    یعنی عاددبی بود؟؟مثال 

 میخواست اذیتم کنه من گرفتم خوابیدم   حاال که کنارم بود و
سددمتم نمیومد نمیتونسددتم بخوابم   دلم بهونه میگرفت   مثل بچه ای که به  

واسددم که سددمتم دنبال اغوش مادرشدده   بغض کردم   یعنی دلش تنگ نشددده 
غت  که صددی باره  نداره   اون از روی اج هت  که حسددی ب نه اون  یاد    نم
کرده   اصال شاید با اون دختره نامزد کرده    ولی خودش گفت با کسی ازدواج 

 نمیکنه   مگه نگفت؟؟
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 اره توام بهش گفتی نمیخوای ببینیش
 اخم کردم   ولی اون گفت تو مال منی   

ست   شلوغم دهنش و ب  انقدر درگیر افکارم بودم که نفهمیدم کی خوابم ذهن 
 برد   

 
چشمام و باز کردم   چقدر گرسنم بود   من کرا بودم؟؟چرا رو هوام؟؟نگاهی 
به شددخص روبروم انداختم   وای ابروم رفت   من اینرا چیکار میکنم   چه 
طرز خوابیدن بود؟؟رو سددیاوش خوابیده بودم و سددرم رو سددینش بود   اونم 

رو کمرم بود و خوابیده بود   وای هیچ وقت نمیتونی مثل ادم بخوابی دسددتش 
ساعت  سرم و بلند کردم و به  صنم   تمام مدت وزنت رو این بدبخت بوده   
نگاه کردم   صبب بود   یعنی از دیشب تا االن یکسره خواب بودیم  ؟؟نگاهی 

جام  به چهره غرق در خواب سددیاوش کردم   یعنی باید بلند بشددم؟؟من که
ند  مام شدددب اینروری تو ب*غ*لش خواب بودم لبخ که ت به   از فکر این خو
عمیقی  رو ل*ب*م نقش بسدددت    چی از این بهتر؟؟تازه ببین چقدر محکم 

 ب*غ*لم کرده   قربونش بشم   
دستم و گذاشتم اون سمت تخت تا بیام پایین که ابروهاش تو هم رفت و کمرم 

رده عروسکشم   اومدم پام و بذارم پایین که و محکم تر گرفت   ای بابا فکر ک
 پام و بین پاهاش محسور کرد   بیدار بود؟؟

نشددون میدم بهت   تمام این مدت بیدار بوده و من داشددتم زحمت میکشددیدم 
جوری بلند بشدم بیدار نشده   سدرم و بردم کنار گوشدش  با فکر اینکه میخوام 

چشددمای بسددتش  بب*و*سددمش لبخندی رو ل*ب*ش اومد   منم خبیث به
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نگاه کردم و دندونام و با تمام قدرت رو الله گوشددش فشددار دادم   تو کثری از 
 ثانیه صدای دادش خونرو برداشت:

 صنممممممممممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
⃣⃣ 

خندیدم و سددریع بلند شدددم رفتم گوشدده اتاق   که همزمان درد,بدی توی پام 
سمت زمین    نگر شدم  سمتم و پیچید   اخی گفتم و خم  شد اومد  ان بلند 

 گفت:
 چیشده؟؟؟ درد گرفت؟؟ -

شکام قطره قطره ریخت رو گونه هام   دردش  بغض کرده بودم و نمیدونم چرا ا
 زیاد نبود ولی گریم گرفته بود   اومد جلو ب*غ*لم کرد و سرم و نوازش کرد:

 هیس صنم اروم باش   درد لحظه ای بوده   چیزی نیست  - 
 

م تو سددینش و هق هقم اوج گرفت   در جریانین که یکم دسددتام و مشددت کرد
لوس تشریف دارم   دیگه وقتیم که سیاوش داره نازم و میکشه که اصال سنگین 

 بودن یادم میره   نالیدم:
 درد میکنه -

شلوارم و زد باال  شتم رو تخت    نچی کرد و از کمرم گرفت بلندم کرد برد گذا
    لب برچیدم و غر زدم:و نگاهی به پای باند پیچی شدم کرد

 تقایر توئه -
 نگاه خندونی بهم انداخت و گفت:
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ببخشددید که ناددف شددب خودمو پرت کردم روت و تا صددبب همینروری  - 
 خوابیدم   واقعا عذر میخوام که گوشتون و گاز گرفتم    

 میون گریه لبخندی زدم و گفتم:
 مگه بده؟؟ ب*غ*ل یه جیگر خوابیدی؟؟  - 
 

 فکر کنم پات خوب شد -
 دستم و گذاشتم رو پام و گفتم:  

 اخ اخ خدا   خیلی دردمیکنه وای سیاوش -
 نگاهش یه جوری بود یعنی خر خودتی   بلند شد و گفت:

 من میرم دوش میگیرم   بعدش باید صحبت کنیم -
 

شدم  سمت حمام   این یعنی گورت کندس   پوفی کردم و بلند  شم رفت  بعد
شددب تنم بود در اوردم و انداختم رو تخت   رفتم سددراغ مانتوم و که هنوز از دی

شپزخونرو پیش گرفتم و با  شتم تنم کردم   راه ا شرت بردا سیاوش و یه تی کمد 
همون پای لنگ میز صددبحانه چیدم   میگن  عقل مردا به شددکمشددونه   املت 
سر میز   لبخندی زدم و به میز  شتم  ست کردم با فلفل دلمه و قارک گذا هم در

 شدم   چقدر کدبانوام من   خدا شانس بده به شوهرم که من و داره   خیره 
 

میخواسددتم برگردم برم سددیاوش و صددددا کنم که دسددتاش دور کمرم حلقه 
 شد   لبخندی رو ل*ب*م اومد و گفتم: 

 عافیت باشه-
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 سالمت باشی    این همه غذا واسه کیه؟؟-
 واسه شما دیگه-
 من ه*و*س چیز دیگه ای کردم-

ای حرف تو دهنم ماسید   این لحن   لحن اشنایی بود   فشار دستاش لحظه 
 و رو کمرم ببشتر کرد و صدام زد:

 
 صنم-

 اب دهنم و قورت دادم:
 جانم-
 نمیخوای راجب دیروز تو یب بدی ؟؟-
 نه   چیزی نیست که بگم-
⃣⃣ 

 
 من نباید بدونم کی میخواسته بدزدت؟؟میدونی این یعنی چی؟؟-

از حاار دستاش بیرون اومدم نشستم سر میز   واسه خودم  زیر لب غر زدم و
چای ریختم و اصددال سددرم و باال نیاوردم   میدونسددتم شددماتتگر خیره شددده 
کار کردم و رفیقم تو زرد از اب در  نا خب چی بگم؟؟بگم زدم یکی و  بهم   
نه از رو زمین  نک و محو میک ید روشدد یارو   اوه ببخشدد ناد مده   میره  او

من و میبنده به درخت و بدون اب و غذا ولم میکنه میره   منم که   بعدشددم 
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خمار میشم و زیر نور افتاب با کرکس هایی که رو درخت نشستن تا بدن نازنین 
 من و تکه تکه بکنن حرف میزنم

 انقدر حرف میزنم که یکیشون میگه:
 بخدا از خوردنت منارف شدم فقط دهنت و ببند-

وم و افتادم به سددرفه   سددیاوش سددریع اومد خندم گرفت   چایی پرید تو گل
ستون  سیاوش  شتای محکم  شدم از م سرفه خفه نمی شتم   اگر از  محکم زد پ

 فقراتم منحدم میشد   بریده بریده گفتم:
 ن   ز ن   نزن ب   ا  با-

 اروم دور شد ازم و گفت:
 خوب شدی؟؟-

 اب دهنم و قورت دادم و گفتم:
یه دختر داری- به  تا جون داری بزن  اصددال فکر نکنی  یااااا بزن  مشدددت میزن

 سیاوش
 

 لبخند کری گوشه ل*ب*ش نشست و اروم کمرم و ماساژ داد:
 سوسول شدی-
 اره خب شما نبودین با تو گوشیاتون صورتم و صفا بدین    یا مثال مشتاتون-

 اخم کرد و حرکت دستش متوقف شد  نشست روبروم و گفت:
 تو یب بده   چرا دزدیدنت-

 گم نمیگم که دستش و اورد باال و گفت:اومدم ب
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نه و نمیدونم و نمیگم و   حالیم نیسددت   باید بدونم صددنم مسددئله شددوخی -
برداری نیسددت   یکی به خودش جرات داده بیاد تو دایره زندگی من و دسددت 

 بذاره رو چیزی که مال منه   
 صداش کم کم داشت میرفت باال:

یاره   زندش نمیذارم فقط بگو کیه   جوابی و بدتر از اون ترو به این روز در ب-
 که میخوام و بهم ندی اون روی دیگم و میبینی

نمیدونسددتم خوشددحال باشددم واسدده لفظای مالکیتش یا ناراحت باشددم واسدده 
 خودخواهیش   اولین چیزی که به ذهنم اومد و گفتم:

 یکی از دشمنای باباس-
 ابروهاش پرید باال:

 ره؟؟دشمن بابات چیکار به تو دا-
 دخترشم دیگه-
 چرا دشمن باباته؟؟-
 من چمیدونم   از صمیم بپرس-
 

 لقمه املتی گرفتم و خم شدم سمت سیاوش: 
 بیا بخور داری میمیری از بس الغر شدی-

 اخمش بیشتر شد و غرید:
 صنم-
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کوفت   چته خب؟؟من اسم نداشتم دقیقا چه حرفی بینمون میموند؟؟دقیقه -
من کلفت میکنی صددنم صددنم میکنی   بخور دیگه ای یه بار صدددات  و واسدده 

 دستم درد گرفت
 لقمرو از دستم گرفت و گذاشت تو دهنش  

 لبخند دندون نمایی زدم و مشغول خوردن شدم   بدنم داشت االرم میداد
ته  گذاشدد باس زیرم  به یکی تو ل یده   خو قت ماددرف اون کوفتی رسدد که و

ارف سه م شنگی و وا ست  بودم   حیف   چه لحظه های ق شغال از د این ا
سیاوش  صبحونه دلپذیر کنار  سعیم و میکردم که بتونم تا اخر این  دادم   تمام 

 باشم   
⃣⃣ 

 
 خیلی زود از سر میز بلند شدم و گفتم:

 سیاوش من میرم حمام - 
 باشه اب روی پات نریز  -

 میخوای بیام کمکت؟؟
ه من شدی   قیافبا تعرب خیره شدم بهش   دو روز رفتی ترکیه چقدر بی حیا 

و که دید زد زیر خنده   چشددمام چهار تا شدددد    سددیاوش خندید؟؟به این 
بلندی؟؟خدایا این لحظه هارو از من نگیر   لنگون از کنارش گذشتم و زمزمه 

 کردم:
 خول شده-
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رفتم داخل اتاق و بعدم حمام   در و قفل کردم و از داخل لباسددم بسددته سددفید 
شام شتم و تکه ای رنگ و در اوردم   جعبه  سطل زباله بود و بردا پویی و که تو 

ازش و کندم و دورشددو صدداف و تیز کردم   مواد و رو لبه وان پخش کردم و به 
یک هرویئن کردم ونفس  یک تقسددیمش کردم   بینیم و نزد تای کوچ قسددم
کشددیدم   اخ خدا   انگار ادم زنده میشدده   چند بار تکرار کردم و وقتی کارم 

زیر اب سرد قرار دادم   دلم گرفته بود   دلم گریه میخواست  تموم شد خودم و
ولی مگه این انرژی مضدداعفی که گرفته بودم میذاشددت ؟؟پشددیمون بودم   از 
ماددرف این کوفتی   از شددروعش   پشددیمونم خدایا   چیکار کنم   اشددک 
باس زیر دوش  با ل فت    کار کنممممم؟؟هق هقم اوج گر ریختم   چی

ستم تو و ش شیمونیم بودم   ن ان و زانوهام و ب*غ*ل کردم   نمیخوام دیگه   پ
بیش تر از احساس ترسم واسه فهمیدن سیاوش بود   واسه اولین بار تو زندگیم 
پشیمون شدم   سرم و رو پام گذاشتم و اشک ریختم   چرا هیچ وقت نمیتونم 
شم؟؟چرا این همه خریت کردم؟؟؟چرا؟؟بقیه زندگیم و خراب کردن  خوش با

چ به من  کردن  که  کردن  کردم؟؟؟المادددب ت*ج*ا*و*ز  ترش  بد را 
جهنممممممممممم   چرا خودت و داغون تر کردی   چرا این بالرو سددر 
که  ند زجه میزدم  ند بل قدر بل ندت و خراب کردی   ان خودت اوردی   چرا ای

 سیاوش اومده بود پشت در حمام   
 

 صنم   چیشده؟؟؟؟صنم بازکن درو صنم-
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 لعنت به این زندگی   صددبب به این قشددنگی از خواب بیدار پام درد میکرد  
 شدم و االن حالم اینه   یه ادم معتاد ثبات روحی نداره   تقایر کسی نیست

⃣⃣ 
 

در با صددددای بدی شددکسدددت و ناباور زل زدم به سددیاوش   چروری در و 
 شکست   دویید سمتم و کنارم زانو زد:

صنم؟؟هان؟؟چرا گریه میکنی؟؟از ح-  شده  شدی؟؟من چی رف من ناراحت 
 شوخی کردم بخدا 

 
سه این همه  شدم   وا ست اون ناراحت  سیاوش دل رحم من   فکر کرده از د
خوب بودنش افسددوس خوردم   چرا تو نباید سددهم من بشددی؟؟چرا االن باید 
شمام پر  سریع چ سیاوش؟؟خیلی  شم؟؟االن که انقدر داغونم   چرا  شق ب عا

 دم:شد و جلوی دیدم و گرفت   نالی
 سیاوش - 

 جان سیاوش؟؟،چیشده صنم؟؟-
ندم  ند شدددد شددیر اب و بسدددت و از تو وان بل یدم بل ید جواب نم وقتی د
کرد   اهمیتی نداد که لباساش خیس میشه   ب*غ*لم کرد و بردم تو اتاق   رو 

 صندلی نشوندم و حوله ای انداخت رو دوشم   جلوی پام زانو زد و گفت:
 د لعنتی حرف بزن بگو چته-
 من خیلی بدبختم سیاوش   اگر تو نبودی چیکار میکردم؟؟-
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پوفی کرد و موهای پریشونشو از تو صورتش زد کنار   دست لرزون و سردم و 
 تو دست بزرگ و گرمش گرفت و گفت:

کی میگه بدبختی؟؟این فکرا چیه میکنی؟؟من تا اخرین نفسددم پات میمونم -
 صنم   

 من تا اخرین نفسم پات میمونم صنم
 تا اخرین نفسم پات میمونم صنم من

 
خودم و تو آغوشددش انداختم و هق هقم اوج گرفت   خدایا سددیاوش خیلی 
خوب بود   من لیاقتش و نداشددتم   من کم بودم براش   سددیاوش باید با یه 
دختر اصل و نسب دار از یه خوانواده شرافتمند ازدواج میکرد   نه من که   اون 

زنه و این از پدرم که عامل تمام بدبختیام خوانواده از مادرم   یه زنگ بهم نمی
نحس اونه   چرا یه غریبه باید نگرانم باشدده   چرا هم خونام نیسددتن   چرا چرا 

 چرا
محکم ب*غ*لم کرده بود و موهای خیسم و نوازش میکرد   سیاوش من   مرد 
تا کی میخوای  نده وایسددی؟؟ پای این زن درمو تا کی میخوای  محکم من   

گه درسدددت  جلوی گه از بین رفتم   دی یاش و بگیری   من دی باز احمق 
 نمیشم   زیر لب گفت:

 چرا حالت اینه صنم؟؟بگو مسببش کیه تا زندش نذارم-
 من تموم شدم سیاوش   برو دنبال زندگیت-
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جا  جدام کرد و حس کردم روحم و تو ب*غ*لش  به سددرعت از اغوشددش 
 گذاشتم   صورتم و تو دستاش گرفت و گفت:

 نشنوم دیگه این چرت و پرتارو صنم   -
 

صورتش  ل*ب*ش و خیس کرد   انگار تو گفتن حرفی مردد بود   این بار من 
 و تو دستام گرفتم و گفتم: 

 من کرای زندگیتم سیاوش؟؟-
⃣⃣ 

 
 دستام و محکم گرفت و گفت:

 
 تو همه زندگی منی-

یشتر م   لرزشم بگر گرفتم   داغ شدم    دمای بدنم رفت باال   انگار تب داشت
شددد و با حرکتی که کرد واسدده لحظه ای انگار مردم و زنده شدددم   خیلی اروم 
شاید غرق این حس خوب بودم   مملو از  شد و من    سیدنم  شغول ب*و* م
عشق شدم   بدنم تکلیفش و نمیدونست    لحظه ای میلرزیدم و لحظه ای از 

ساکت بود   انگار  ضم  شده داخل گر میگرفتم   ذهن مری صالح  اونم خلع 
بود و من تمام گرفتگیام و بهانه هام انگار دود شددده بودن و االن تو این لحظه 
سردی پدرم   نه  سیاوش بود   نه خ*ی*ا*ن*ت مادرم مهم بود   نه خون فقط 
سیاوش و میدیدم   فقط گرمی ب*و*سش و  سهراب   من فقط  ت*ج*ا*و*ز 

هاش  مو نش و  گرد فت پشدددت  تم ر کردم   دسددد ی م تم حس  تو دسددد و 
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که میتونسددتم اعالم  نه نمیتونسددتم   ولی ر دددایتم و  فشددردم   همراهی   
کنم   ر ایت به این عشق و   مگه مهم بود بقیه چی میگن؟؟فقط و فقط مرد 
مغرورم مهم بود   تب دار ازم فاصددله گرفت   فاصددله که نه   انگار میترسددید 

شق فس نفس میزدیم   عفرار کنم   پیشونیش و گذاشت رو پیشونیم   هر دو ن
 ما گرم تر از لیلی و مرنون بود   نبود؟؟

 
 هنوزم نابود شده ای؟؟-
 

سه کوچیکی روی بینیم زد  لب زدم   ولی حرفی از دهنم بیرون نیومد   ب*و*
 و گفت:

 
نفس نکشی نفس نمیکشم صنم   تو دلیل زندگی کردن منی   انقدر خودت -

 و عذاب نده
⃣⃣ 

 
سفید  سرخ و  سته به با کلی  شرکت کردم   گفت میخوا سیاوش و راهی  شدن 

 صمیم زنگ بزنه که صدای گریه من و شنیده   سریع زنگ زدم به صمیم:
 جانم؟؟-
سددالم ببین صددمیم سددیاوش از من پرسددید کی بوده دزدیدتت منم گفتم از -

 دشمنای بابا بوده   میخواد زنگ بزنه به تو حواست باشه چی میگی
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 ایی االن؟؟خوب گفتی باشه   کر-
 خونه سیاوشم-
 خوبی؟؟-
 اره-
 کاریت نداشت؟؟-
 نه - 

 میخوای بیام اونرا؟؟سیاوش نیست؟؟-
 

 نه رفته شرکت   -
 خوبه چند نفر و دم خونش گذاشتم نگران نباش چیزی نمیشه-
 نادیا کراست؟؟-
یا بیخیال صددنم - باباش و بگه  به  تاق باال   بابا بزرگ میخواد زنگ بزنه  تو ا

 دخترت و سر به نیست میکنممیشی یا 
 هه شراع شده   -
 کیانا خودش پیشنهاد داد   پشیمونه-
 منم از خیلی چیزا پشیمونم   یکیش راه دادن اون تو خونم بود-
صددنم خودش زنگ زد همه چیز و به من گفت   با اینکه میدونسددت چقدر -

 ممکنه براش خطر ناک باشه
ستای اون مردک بود- سیده بودم لطف کرد   وقتی زیر د م   وقتی تنها بودم تر

 کرا بود؟؟؟بس نیست این همه سختی که کشیدم؟؟
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 باید بگم مقار خودت بودی؟؟-
بار گفتی - یه  بار گفتی نکن    یه  بار سددعی کردی جلوم و بگیری؟؟؟؟ یه 

 نکش   
 من میترسیدم بدتر بکنی-
 بدتر از این؟؟؟؟-

 فریاد زدم:
 صمیمممممممم؟؟؟؟؟؟بد تر از این گندایی که زدم -
 

 صنم اروم باش-
ند صددمیم   هیچ برادری ازت - نده نمیمو یاوش نبود   صددنمی هم ز سدد

ندیدم  تهه لطفت اینه چند تا قلچماق بذاری مراقبم باشن   از دیشب یه زنگ 
شهرام  صمیم   مثله مامان   مثل  زدی ببینی مردم یا زنده؟؟همش گند میزنی 

 خان پشت سر هم
 به حرفای پدر بزرگ گوش میدم   کاری که اون میگه میکنمصنم   من فقط -
شده اون پیری؟؟؟؟بابا - صی من  پدر بزرگ پدر بزرگ   گوره باباش   وکیل و

 ندارم داداش ندارم؟؟؟؟بی غیرتی صمیم
ما  خت بیرون   تقاددیر من بود   ا ندم رو میز   دل و رودش ری تلفن و کوبو

 ی   کسی نبود بگه نکن صنم   نکن بدبخت میش
 صدای تلفن خونه اومد   اول خواستم جواب ندم ولی حس فو ولی مانع شد

⃣⃣ 



 247 زن نبودم کیکاش  یا

 
لنگ لنگ کنان رفتم سددمت تلفن   مردد بودم   جواب بدم یا نه   حس بدی 
بت کرده بود  ثا به  ته   ترر بدی قراره بیوف فاق  داشددتم   احسددداس میکردم ات

 شتم:احساساتم خیلی دقیقه   شک و کنار گذاشتم و تلفن و بردا
 بله؟؟-
 به به سالم صنم عزیز   حالت چطوره ؟؟پات بهتره ؟؟-

 تعرب کردم   کیه این پسر جوون   :
 شما ؟؟-
سی من و   یعنی دیدیم ولی خیلی  - شنا شه گفت نمی من   منننن   خب نمی

 وقت پیش
 دوست سیاوشی؟؟ -
 

بلند بلند خندید   عاددبی شدددم   کی بود این ادم مرموز   خندش یکدفعه 
 طع شد و گفت:ق
 

 علیر ام -
 

حاال  پدرش بس نبود  تنم یخ بسدددت   علیر دددا   چی از جونم میخواد؟؟ 
 خودش   وقتی سکوتم و دید گفت:

 الووووو   هستی دختر دایی؟؟؟ -
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 اب دهنم و قورت دادم و گفتم:
 چی میخوای؟؟ -
 چه زود رفتی سر اصل مطلب   نمیخوای حالم و بپرسی -
 پرت شنیدن ندارم   چی میخوای؟؟علی   حوصله چرت و  -
 
 مکث کرد و گفت: 
 

 ترو -
 

پاهام انگار جون نداشددتن   سددر خوردم رو زمین   بدبختیام تمومی نداره مثل 
 اینکه   :

 
 یعنی چی؟؟ چی میگی؟؟؟ -
 

مشددخص نبووود؟؟ ترو میخوام دیگه عزیزم   کار نیمه تموم پدرم و میخوام  -
 من تموم کنم

پدرت فرق چی میگی علیر دددا؟ - با یه   فکر میکردم تو  فا چ ؟ این حر
شدی؟؟ هنوز یادم نرفته  سرم اورد؟؟ توام ا افه  داری   بس نبود بالهایی که 
وقتی داشت اون بالرو سرم میاورد وایساده بودی نگاه میکردی   ندیدی زجرم 

 و؟؟ حاال برگشتی که چی بشه
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 فریاد,زد:

 
من دوسدددت داشددتم احمق   دیوونت بودم   وقتی دیدم پدرم داره اون کارو -

میکنه جا خوردم   ماتم برد   من  سددالم بود میخواسددتی چیکار کنم؟؟؟ ولی 
 االن   نمیذارم دیگه هیچ کس مانع رسیدن من بهت بشه   میفهمی؟؟

 من شوهر دارم -
 ناباور نالید:

 چی؟؟ -
 

 دیر دست به کار شدی من ازدواج کردم علی   خیلی -
 باکی؟؟ -
 سیاوش -
 

 ولی   اون برادرته -
 دیگه نیست -
 خبر,داره چه بالیی سرت اومده؟؟ -
 نه توام بهش نمیگی -
 چرور شوهریه که نمیدونه؟؟ نکنه شب عروسیت مستش کردی -

 نالیدم:
 علی   تمومش کن من شکسته تر از این حرفام    خستم   بسه -
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 ازت    شوهر داشته باشی یا نه تو اخرش سهم منیصنم   نمیگذرم  -
 صدای بوق ازاد توگوشی پیچید

⃣⃣ 
به کی بگم؟؟کیو  کار کنم؟؟ نه راه میرفتم   چی پا درد تو خو با اسددترس و 

 دارم؟؟سیاوش بفهمه دیوونه میشه    صمیم هم که   به کی بگم خدایا   
سمت سرم زد   اره   بهونه گزینه خوبیه   رفتم  شما فکری به  ره تلفن خونه و 

 خونه شهرام خان و گرفتم   بعد از چند تا بوق لیال مستخدم خونه جواب داد:
 بله؟؟-
 سالم بهانه هست؟؟-
 سالم   بله بگم کی تماس گرفته؟؟-
 یکی از دوستاشم بگید   بگید نگین-
 باشه دخترم-

 ثانیه ای بعد صدای بهونه تو تلفن پیچید:
 بله؟؟-
 روی خودت نیار که منم طبیعی رفتار کن بهونه منم صنم   به-
 سالم عزیزم چطوری؟؟-
همین االن پاشو بیا خونه سیاوش   یه چیزی بپوش کسی نشناست محافظای -

 صمیم دم درن اگر تونستی چادر سرت کن و پوشیه بزن
 اروم گفت:

 چیشده؟؟-
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 سریع بیا بهونه-
 مکث کردک و ادامه دادم:

 مراقب باش-
 تباشه عزیزم میبینم-

تلفن و قطع کردم و رفتم سدمت پنرره   ممکن نبود خبر ندن به صدمیم   باید 
 یه جوری دکشون کنم   چروری ولی؟؟؟

 
سختی رفتم  سرم   به  شالی هم انداختم  سمت اتاق و مانتوم و تنم کردم  رفتم 
که این اطراف نبود   رفتم  به اطراف کردم   ادم مشددکوکی  گاهی  پایین    ن

   چهار تاشون پیاده شدن   یکیشون که از همه بیریخت سمت ماشین محافظا
 تر بود گفت:

 مشکلی پیش اومده خانم ؟؟-
 اره   پام خیلی درد میکنه   میخوام برید واسم مسکن قوی بگیرید-
 مشکلی نیست بچه هارو میفرستم-

اه لعنتی   چقدر بی عقلم من   واسددده یه مسددکن که چهار تایی پا نمیشددن 
 گفتم:برن   ناچار 

 باشه شمارت و بده چیزی الزم داشتم زنگ بزنم بگم بهت-
شکی دیدم که رانندش  سمت خونه لحظه اخر یه زانتیا م شمارش و داد   رفتم 
رب  فت   تع پام و ر خت جلوی  ندا پاکتی و ا یه مرد جوون  یه مرد بود   
کردم   این کی بود دیگه؟؟خیلی نامحسوس خم شدم و پاکت و برداشتم رفتم 

   خودم و انداختم تو اسددانسددور و دقیقه ای بعد وارد خونه شدددم   در و داخل
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بستم و پشت در ایستادم پاکت نامرو باز کردم   چشمم که به عکس افتاد واسه 
لحظه ای نفسددم بند اومد   لعنتی   لعنتییییییییییییی   با بغض نشددسددتم رو 

ال چه غلطی زمین   ازم عکس داشت    اون پیر خرفت ازم عکس داشت   حا
بکنم   سددیاوش این عکسددارو ببینه مطمئنا از خالکوبی روی دسددتم میفهمه 
منم   باید برم   باید هر چه سددریعتر از این شددهر برم   از این کشددور میرم 
اصددال   عکسدددا روی زمین جلوم پخش بود و تلفن پشدددت سددر هم زنگ 

 میخورد   رفت رو پیغامگیر:
 ا خاموشه   جواب بده تا پا نشدم بیامصنم   چرا جواب نمیدی؟؟تلفنت چر-
 قطره اشکمو از چشمم گرفتم و رفتم سمت تلفن:  

 جان ؟؟-
 کرا بودی ؟؟-
 دستشویی-
 یه ربعه دارم زنگ میزنم-
 خب دستشویی بودم دیگه-
 گوشیت چرا خاموشه؟؟-
 با صمیم دعوام شد زدمش رو میز شکست-

 پوفی کشید و گفت:
 خوبی؟؟پات درد نمیکنه؟؟-
 خوبم   کی میای؟؟-
 تا  میام   - 
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 سیاوش من میخوام برم مسافرت-
 کرا؟؟-
 هرجا   یه جای دور    میبریم؟؟-

 صدای نفساش به گوشم میرسید   :
 میبرمت-
 فردا صبب بریم؟؟-
 فردا صبب بریم-
 بریم یه جایی دریا داشته باشه-

 صورتم خیس از اشک بود   
 هر جا بخوای میریم-
 میبندممن ساکت و -
 نمیخواد پات درد میکنه-
 نمیکنه   شام درست میکنم زود بیا-
 باشه-
 

 کاغذی که روش شماره محافظه نوشته شده بود و برداشتم و زنگ زدم بهش:
 بله؟؟-
 بیا باال یه پاکت هست باید ببری واسه صمیم   خودت بیا-
 باشه خانم-

عد از اسدددانسددور بی قه ای ب مد و روبروم جلوی در منتظر بودم   دقی رون او
 ایستاد   پاکت و دادم بهش و گفتم:
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این و یکی انداخت جلوی پام   همین االن برو بده به سیاوش   تو کتت قایم -
ست کس دیگه ای بیوفته دارم  سی نبینه   نباید به هیچ عنوان این پاکت د کن ک

یا نه ب فل میکنم کسددی نمیتو ماتو ببر من درو ق مه اد ید میکنم بردار ه  دتاک
 داخل   خیلی مراقب باش

 یکی و پایین میذارم-
 نهههه همرو ببر   چقدر بگم مهمه-
 

 شما مهم ترین-
 مثل اینکه باید زنگ بزنم به صمیم هان؟؟-

عد بهونه  ناچار قبول کرد و رفت   از پنرره دیدم همشددون رفتن   یک ربع ب
ده شد   چادر زنگ خونرو زد   درو باز کردم و منتظرش موندم   از اسانسور پیا

سرش بود و روش و گرفته بود   دستش و کشیدم و اوردمش داخل   در و بستم 
 و نفس عمیقی کشیدم   چادرش و انداخت رو مبل و گفت:

 چیشده صنم؟؟-
 علیر ا برگشته-
 
 

 فال سوم
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سه  شنا سترس ناخوناش و میخورد   میدونم علی و می سته بود و با ا ش روبروم ن
میدونم از کرا و چروری اومده بود و مادرش کی    پسددر سددهراب بود   ن

شبایی که تو خونش  سهرابه   همون  سر  سال قبل فهمیدم پ بود   ولی چندین 
شم همه چیز درست  شم و نوازشم میکرد میگفت اروم با زندانی بودم میومد پی
میشدده   همیشدده کنارم بود   ولی اون شددب تو باغ فقط ایسددتاده بود و نگاه 

درختا   یادم نمیره قطره های اشدکش و   یادم نمیره اسدمش و  میکرد   از الی
زجه میزدم و میگفتم کمکم بکنه   و اون از ترس باباش جلو نمیومد   شددایدم 

 به قول خودش شکه شده بوده   شاید   
 دستم و بردم سمت دستش و گفتم:

 علی ادم بدی نیست-
 

 اونم مثل باباشه-
 بهونه   شاید قانع شد   شاید بیخیال من شدباید باهاش حرف بزنی -
 اگر پسر اون پدره بیخیال هیچی نمیشه-
 میشه انقدر موج منفی ندی بهونه ؟؟بیا شمارش و میگیرم زنگ بزن-

 دستش و گذاشت رو تلفن و گفت:
 تو یه چیزی و نمیدونی صنم-

 گنگ نگاهش کردم   زمزمه کردم:
 

 چیو؟؟-
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 سهراب و کشتن-
 کی؟؟-
 

 زرگپدر ب-
⃣⃣⃣ 

 
 رو مبل افتادم   شهرام خان   سهراب و کشته بود؟؟؟بهونه گفت:

 
بعد از اینکه فهمید این کارو باهات کرده   رفت دم خونش   با اسددلحه   یه -

گلوله خالی کرد وسددط چشددماش   میگفت پسددرشددم تازه داشددته از مدرسدده 
ا بگیره   ب برمیگشددته و دیده   صددنم   اون ترو نمیخواد   اون میخواد انتقام

 حرفای منم را ی نمیشه   
 نشست رو میز روبروم و گفت:

 
 باید بری صنم   هرچه زودتر باید بری یه چند وقت تا ابا از اسیاب بیوفته   -
 

 شهرام خان واسه من یکی و کشته؟؟-
 دستش و گذاشت رو دست سردم و گفت:

 من شددبیهاون خیلی بیشددتر از من دوسددت داره صددنم   تو حتی بیشددتر از - 
مادرمی   شبیه مادر بزرگی   واسه تو هر کاری میکنه   اگر دیدی ترو گذاشت 
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پیش مادرت فقط واسه حضور سیاوش بود   میدونست بهش وابسته ای شب 
و روزت سیاوشه   نمیخواست اذیتت کنه   اگر گذاشت مواد بکشی فقط واسه 

شروع کرده بودی ارفتو  ه اینکه    فکر کردی باین بود که دیر رسیده بود و تو م
چرا تا حاال اوردوز نکردی یا چرا انقدر اروم داره چهرت تغییر میکنه   هرویئن 
یدن درصدددد  هت م که ب که تو موادی  نه  کم چیزی نیسدددت   واسددده ای
هرویئنه   بقیش ارامبخشدده و قرصددای شددادی اور و ویتامین و   به این فکر 

شت  نکردی چرا هر موقع مادرف میکنی میخوابی؟؟این غیر عادیه   اگر گذا
قام بگیری چون همه ی اون مردا نوچه  به قول خودت انت بری سددمت مردا و 
خودش بودن   چون یکم بهشون پول میداد تا تو اروم بشی   هیچ وقت رهات 
نکرد صنم   بابا بزرگ خیلی زیاد تر از هر چیزی دوست داره   اجازه عقد تو و 

نخ صددیغه   از دایی کفالت گرفت و اجازه سددیاوش و بابا بزرگ داد   عقد که 
 صیغتون و داد

ااف بودم   چرا زودتر این حرفارو  صورتم و پرکرده بود   چقدر بی ان شک  ا
 نگفتن؟؟چرا زودتر نگفتتنننن؟؟؟؟

 چرا االن داری میگی؟؟حاال که انقدر عذابشون دادم؟؟-
 

 االنم دیر نیست   بابا بزرگ دم در تو ماشینه    -
 

 از زمین گرفتم و زل زدم بهش   لبخندی زدو گفت:نگاهم و 
 لیال خانم صدات و شناخته بود-
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شتم و رفتم  سمت چادری که رو مبل بود   برش دا شدم رفتم  سیمه بلند  سرا
 سمت در   بهونه صدام میزد:

 صنم صبر کن پات بدتر میشه-
پایین   در و  ها رفتم  له  هار طبقرو از پ یاد چ صددبر نکردم اسدددانسددور ب

باریدن   دیدمش   تو ماشددین با به  بارون شددروع کرد  زکردم   همون لحظه 
نشسته بود و خیره به روبروش   اروم قدم برداشتم سمتش   متوجهم شد و از 

 ماشین پیاده شد:
 صنم-

 هق هقم اوج گرفت   قدمی سمتم برداشت:
 بابا چی شده ؟؟-

دورم حلقه  قدم تند کردم سددمتش   خودم و انداختم تو اغوشددش   دسددتاش و
 کرد نالیدم:

 چرا زودتر نگفتی؟؟؟؟چرااا؟؟؟-
 محکم تر ب*غ*لم کرد و گفت:

 شرمندتم دخترم   من کم گذاشتم-
پیشددونیم خیس شددد و فهمیدم اونم گریش گرفته   چقدر بد کردم من به این 

 مرد   چقدر عذابش دادم   چرا؟؟حماقت   پیشونیم و ب*و*سید و گفت:
 

 ت نزدیک بشه   دیگه نمیذارم بابادیگه نمیذارم کسی به-
 من و ببخش   من خیلی بچگانه رفتار کردم-
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که اون مردک اومد جلوی خونم - که همون روزی  هیس   نگو صددنم   نگو 
 باید خونش و میریختم   اگر میدونستم جگرگوشمو به این حال میندازه   

 مکث کرد و شونه هاش لرزید:
 نمیدونستم بابا نمیدونستم - 
 

 جدا شدم و زل زدم به صورتش   اشکاش و با دستم پاک کردم و گفتم: ازش
 اشک نریز اقاجون   گریه نکن واسه خریتای من   -
 

 میون گریه لبخندی زد و گفت:
 اولین باره بهم میگی اقاجون-

لبخندی زدم که صدددای بهونه باعث شددد برگردم سددمت در   دسددت به کمر 
 وایساده بود و گفت:

 خوردم ب*غ*لش مال یکی دیگس؟؟منم ب*غ*ل کنین خبفحشاش و من -
 خندیدم و دستش و کشیدم و تو اغوش اقاجون دو تاییمون جا شدیم   

 
ماجرا ترین روزای زندگیم بود   و یکی از بهترین روزا   ادم  امروز یکی از پر 
همیشه باید یاد بگیره زود قضاوت نکنه اونم راجب خوانوادش   من هیچ وقت 

ست شکر  هیچ دو سه ی من بهترین بودم   نا شتم   ولی خوانوادم وا خوبی ندا
نه  باز هم هم خو نه  با ادم بک کاری  یدم   خوانواده ادم هر  ید بودم و نم
ادمه   ممنون بودم از اون باال سددری که توی همه لحظه های بد امید و به ادم 

 میرسونه
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⃣⃣⃣ 
 

سم به بهونه تغییر کرده بود    یه جورایی بیخیال ا شده بح ودم چند نتقام گرفتن 
تا دلیل داشت   اول اینکه فهمیدم اقا جون چقدر سختی کشیده واسه من و تا 
بدی  نه ذات  که بهو قاتلم   دوم این  یه  گه من  با خودش می اخر عمر 
شق   و در  ایر اون نبود که پدرش یه عو ی بود و مادرش یه عا شت   تق ندا

سوخت   خیلی زیاد    سش می من اگر بدبخت بودم ا ون بدتر بود انتها دلم وا
که حاصل یه رابطه نامشروع بود و تمام عمرش و تنها زندگی کرده بود   تامیم 
گرفته بودم دیگه اذیتش نکنم   با هم تو پذیرایی خونه نشسته بودیم   یاد عکسا 

 افتادم به به اقاجون گفتم   پوفی کشید و گفت:
ه سری مدرک ازش جمع کردم عار حالش و جا میارم مردک ه*و*س باز   ی-

 میرم تحویل کالنتری میدم   نگران نباش
 نادیا چی؟؟-
خیلی داغونه   وقتی فهمید پدرش کیه و چیکار کرده از بین رفت   میخواد -

 برگرده بره خارج   البته   اگر صمیم بذاره
 تعرب نکردم   فهمیده بودم یه حسایی به نادیا یا روشنک داره   گفتم:

 
 در شدیده؟؟انق-
 مثل اینکه   میگه میخوام ترکش بدم-
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بازی  ناش  ناخو با  با گرفتگی  پایین بود و  که سددرش  تاد  نه اف به بهو گاهم  ن
 میکرد   گفتم:

 به نظر من که به دردش نمیخوره   ادمای مناسب تر دورش زیادن-
 نگاهم رو بهونه بود   اقاجون گفت:

باهاش صددحبت کن- ید  با با اون دختر منم همین نظرو دارم    م   اگر بخواد 
 باشه پدر و برادرش تا لحظه مرگش ولش نمیکنن

 حاال این مدارکی که میگین چی هست؟؟-
شوهرت میاد - ست   خب   ما بریم    ست بدونی   مطالب جذابی نی الزم نی

 خوب نیست مارو یکدفعه تو خونش ببینه
م نقش دلم  ددعف رفت واسدده لفظ شددوهر   لبخندی ناخوداگاه رو ل*ب*ا*

 بست گفتم:
ما فردا میریم مسددافرت   بهتره یه مدت دور باشددیم   نمیدونم چی تو فکر -

 علیر اس
 هیچ غلطی نمیتونه بکنه   نگران نباش   برید خوش باشید - 
 

 فکری به ذهنم رسید    گفتم:
 اقا جون   بهونم بیاد باهامون؟؟تنها میخواد چیکار کنه؟؟-
 و شوهر تازه باشه نه بابا خوب نیست بین یه زن-
 ئه اقاجون   زن و شوهر چیه   بذارید بیاد تا از دلش در بیارم حرفام و-

 بهونه لبخندی زد و گفت:
 من به دل نگرفتم   تو مثل خواهرمی-
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 لبخندی زدم و گفتم:
 پس صبب اماده باش میایم دنبالت-

 نگاهش به اقاجون افتاد   منتظر اجازه بود   :
 

 اقاجون   بذارید خودش تامیم بگیرهاووو بچه که نیست -
 شونه هاش و انداخت باال و گفت:

 من حرفی ندارم هر طور دوست داره-
 بهونه خوشحال شد و گفت:

 کرا میریم؟؟-
 دریا-

 خندید و گفت:
 کرا خب شمال؟جنوب؟؟-
 شمال نزدیک تهرانه نمیخوام نگران مزاحم باشم احتماال میریم کیش-
 خیله خب اماده میشم-
 

ست بدر ساعت  بود   باید یه چیزی در شپزخونه    شون کردم و رفتم داخل ا ق
میکردم گرسددنمم بود   سددریع وسددایل کباب و اماده کردم و داخل سددرخ کن 
سرخ کرده   یک ربع به چهار  سیب زمینی  شون کردم و گوجه پختم با  سرخ

یرون ببود   بوی غذا گرفته بودم پریدم تو حمام و دوش گرفتم   با حوله اومدم 
که دیدم سددیاوش رو تخت نشددسددته    ل*ب*م و گاز گرفتم و قدمی به عقب 
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با  مرد  ین  قدر ا چ یاورد    ن ین  ی پا هش و از صدددورتم  گا ن تم    برداشددد
حیاست   پیراهن مشکی تنش بود با شلوار کتون کرم رنگ   دکمه های باالی 

محکم  وپیراهنش باز بود و دستاش و پشت سرش تکیه گاه قرار داده بود   حولر
 تر دورم پیچیدم و سالم کردم   سرش و تکون داد و گفت:

 مهمون داشتی؟؟-
 اره اقاجون و بهونه اومده بودن-

دسددتاش و باز کرد که برم ب*غ*لش   پام و رو اون یکی گذاشددتم و مشددغول 
 بازی با انگشتاش شدم   زمزمه کردم:

 غذا خوردی؟؟-
 بلند شدو گفت:

 نه-
وایساد   مشامم پر شد از عطر تلخش   یه دستش و برد اومد سمتم و روبروم 

تو جیب شددلوارش و دسددت دیگش و اورد باال گذاشددت زیر چونم    سددرم و 
صورتش فریاد  سته بود   تک تک اجزای  شماش   خ اوردم باال و زل زدم تو چ

 میزد خوابش میاد   ولی لبخندی زد و گفت:
 خرالت میکشی؟؟ازمن؟؟-

 پایین و گفتم:نگاهم و انداختم 
 خب اره-
 نه که اولین باره اینروری میبینمت-
 

 سرتق جواب دادم:
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 االن فرق داره-
 نزدیک تر شدو کنار گوشم گفت:

 چه فرقی؟؟-
مور مورم شد   تب داشت ؟؟چرا نفساش انقدر داغ بود   دستم و گذاشتم رو 

 پیشونیش:
 

 تب داری سیاوش؟؟-
⃣⃣⃣ 

 
 م و گفت:چشمای نیمه بازش و دوخت به چشما

 نه   -
 ولی داغی-
 مال اون نیست - 

 مال چیه؟؟-
 دستش و برد تو موهاش و گفت:

 برو لباسات و بپوش بیا ناهار من و بده تا خودت جای ناهار نخوردم-
 غر زدم:

 
 ئه سیاوش-

 لبخندی زد و رفت بیرون   رفتم سمت کمد لباسای سیاوش   لباس ندارم
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 صدای سیاوش از بیرون اومد:
 یه ساک لباس اوردم برات   بیا گذاشتم پشت درصنم -
 باااشه مرسی-

صدای قدمای پاش و که شنیدم رفتم در و باز کردم و ساک قرمز رنگو برداشتم 
اوردم داخل   مثل این که خرید بوده   در ساک و باز کردم یه پالستیک مشکی 

سرم   رفته  ساک بود   بازش کردم دیدم لباس زیره   خاک تو  یر لباس زروی 
خریده برام؟؟اصددال توجهی به رنگ و مدلش نکردم تا فکرای مسددخره سددراغم 
شکی  شکی چین چینی م شتم و تنم کردم   دامن م سریع یکیش و بردا نیاد   
هم پام کردم   قشددنگ بود و تو بدنم خودش و میریخت   تا  سدداده مشددکی 

یاوش جلوی ت نه زدم رفتم بیرون   سدد هام و شددو لویزیون هم تنم کردم و مو
سمتم و نگاه کلی بهم انداخت   روش و  شت  شنید برگ صدای پام و که  بود   

 برگردوند   وا   خوشش نیومد   صداش به گوشم رسید:
 سرما میخوری   -
 بیا ناهار-

ست  ش شت و ن سای تو خونه ای برگ شپزخونه و میزو چیدم   با لبا رفتم داخل ا
 ت:سر میز   با تمام بی حالیش لبخندی زد و گف

 دست شما درد نکنه-
 نوش جونت   بخور برو بخواب خسته ای-
 خیلی خستم   دیشب نتونستم بخوابم-
 من اذیت کردم؟؟-

 رک جواب داد:
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 اره-
 چشمام چهار تا شد   من و که دید خندش گرفت و گفت:

 گردن سفیدت نمیذاشت بخوابم-
م و خود سرخ شدم   اب شدم   خیلی بی حیا شده بود   ل*ب*م و گاز گرفتم

سیاوش  سم پیش  شون دادم   چه خوردنی اما   همه حوا شغول خوردن ن و م
قت بود تموم کرده  که خیلی و غذاش و تموم کرد   منم  بود   خیلی زود 

 بودم   بلند شدم میز و جمع کنم که دستم و کشید و برد سمت اتاق:
 

 نمیخواد   شب جمع کن-
 وایسا کبابا خراب میشه-
 بشه -
⃣⃣⃣ 

 
خت حت  رو ت باال و را ته بود  ید و من و ب*غ*ل کرد   دامنم رف دراز کشدد

 نبودم   خواستم دستم و ببرم و بدمش پایین که دستم و گرفت و گفت:
 بخواب-
 وایسا یه دقیقه - 

سته  ست    زورگو   منم خ شماش و ب ستام و گرفت تو ب*غ*لش و چ دو تا د
ستم تو خواب خیلی وول  شم بودم ولی و عم بد بود و میدون سیاو میخورم   

 که نمیذاشت تکون بخورم   صداش زدم:
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 سیاوش-
 هوم-
 پتورو بکش روم-

خم شددد و پتورو کشددید روی من و خودش   دسددتام و ول کرد و دسددتاش و 
که من ریزه  ته  حاال درسدد ید تو ب*غ*لش    خت دور کمرم منو کشدد ندا ا

 اردکمیزم   ولی دیگه سددیاوش خیلی هیکل بود   من در مقابلش مثل جوجه 
 بودم   

خسته بودم   چشمام و بستم و با کشیدن عطرش تو مشامم خواب من و از دنیا 
 خارج کرد

 
 

نمیدونم چقدر گذشته بود ولی میدونم که همین االن خوابم برده بود   سیاوش 
 غر زد و گفت:

 
 برو از برق بکشش-

 خواستم بلند بشم که گفت:
 نه وایسا پات درد میکنه-

بودم نفهمیدم شدداید کسددی که پشددت خطه شددخص ادمی منم غرق خواب 
 نباشه   



wWw.Roman4u.iR  268 

 

شددانس باهام یار بود و سددیاوش بدون اینکه تلفن و جواب بده از برق کشددید و 
سیاوش خوابش برده  سرم پریده بود و وقتی دیدم  شت تو تخت   خواب از  برگ

 رفتم بیرون و تلفن و زدم به برق صداش و قطع کردم   خیلی زود زنگ خورد:
 ه؟؟بل-
 عزیزم؟؟حالت چطوره؟؟-
 

 علی تروخدا زنگ نزن سیاوش خونس بفهمه خون بپا میکنه-
 من فعال با اون شوهر زپرتیت کاری ندارم   میخواستم صدات و بشنوم-
 

پدرت و - قام  مرگ  که من و نمیخوای میخوای انت یدونیم  هم من هم تو م
 بگیری
⃣⃣⃣ 

 
 ور کنم   :خندید   با صدای بلند   مربور شدم گوشی و د

تا حاال گرفته بودم   اون - عزیزم   چه پدری؟؟اگر میخواسددتم انتقام بگیرم 
 واسه من مهم نیست   کسی که این کار و باهات کرده بهتره بمیره

موجی شدی علی؟؟یه بار میگی اومدم کار نیمه تموم پدرم و تموم کنم یه بار -
 اینروری میگی

 به من حق بده جلوت کم بیارم-
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 وهر دارم   خیلی هم دوسش دارم   دیگه زنگ نزن   تمومش کنمن ش-
شنیدم   باید این خط  صنم گفتن با عرزش و  شیو قطع کردم   لحظه اخر  گو

 تلفن و از بین ببرم   شماره خونه اقاجون و گرفتم:
 بله ؟؟-
 شمایین بابا؟؟-
 اره دخترم   خوبی؟؟-
 ممنونم   شما خوبین؟؟-
 بهتره؟؟خوبم عزیزم   پات -
 اره بابا خوبم-
 زنگ نزدم ولی خبرت و از صمیم رفتم-
سر تلفن - صنم گفته یه بالیی  میدونم   بابا یه لطفی میکنید   به اقاجون بگید 

 خونه سیاوش بیارن   بزنن نابودش کنن اصال
 زنگ میزنه؟؟-

 نالیدم:
 

 اره ول نمیکنه   میترسم بابا-
 

 نفس عمیقی کشید و گفت:
ش- شیم   نگران نباش   با خیال صمیم داده  ماررو ردیابی کنن   منتظر نتیر

 راحت برو به سفرت برس بابا جان
 مرسی بابا   مراقب خودتون باشید-
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 توام همینطور - 
یدم   حسدددابی تو فکر  حافظی کردم و قطع کردم   سددیم تلفنم کشدد خدا

ه ی کبودم   بالخره که سددیاوش میفهمید   اون موقع چیکار کنم   وای به روز
سه دردی که  شتر از اهمیت این مو وع وا بفهمه   خودش و از بین میبره   بی
سیاوش جیغ خفیفی زدم و برگشتم  صدای  شه   با  من تحمل کردم عذاب میک

 سمتش    اخم کرده بود   دستم و از رو سینم برداشتم و گفتم:
 ترسوندیم-
 از چی میترسی؟؟-
 

 شنیده؟؟؟وای نه   با تته پته گفتم:
 ک   ی؟؟-
 

 قدمی به جلو برداشت و گفت:
 

 گفتم از چی میترسی؟؟؟؟؟؟-
⃣⃣⃣ 

 
 خب   خب   -

 نشست کنارم   اخمش باز شد و گفت:
 من که صدات زدم صدام و نشنیدی؟؟-
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 با حالت گنگی گفتم:
 

 هااا؟؟-
 میگم چرا بترسی من که صدات زدم-

 وای خدارو شکر   نفهمیده   :
 نشنیدم خب-

 دور گردنم و سرش و به پشتی مبل تیکه داد:دستش و انداخت 
 سرم درد میکنه-
 میخوای ماساژ بدم برات؟؟-
 

 اره -
 

سکین میده(  شدم رفتم روغن خرچک)یه نوع مایع روغن مانند که دردو ت بلند 
اوردم و نشددسددتم رو پاهاش   چشددماش و باز کرد و بسددت   روغن و به کف 

شونیش   با دقت شیدم رو پی ستم مالیدم و ک ساژ میدادم     د شونیش و   ما پی
اخم میکرد اخمش و با دسددتم باز میکردم   موهاش میومد تو صددورتش کنار 
ستام   من دیوانه وار این  شتم ریختم تو د شق دا ساس و ع میزدم   هرچی اح
مرد و میپرسددتیدم   من عاشددق این مرد محکم بودم   تو این همه سددختی   تو 

سیاو شکل   تنها امیدم  ش بود   مردی که مالک من بود و از خیلی این همه م
چیزا خبر نداشت   خدایا میشه سیاوش تا اخر عمرم مال من باشه   بخدا چیز 

 دیگه ای نمیخوام



wWw.Roman4u.iR  272 

 

 
نمیشد   میدونستم نمیشه   میدونستم ازم میگیرنش   اشک تو چشمام حلقه 
 زد   این دل لعنتیم خبر داشددت تا چند وقت دیگه که خیلی هم دیر نیسددت از

 دستش میدم   
 

 سهم من اندکی ماندن بود و
 تنهایی
 تنهایی
 تنهایی

 
شماش و باز کرد و  سر خورد رو بدنم   چ ستام  شک ریخت رو گونه هام   د ا

 ناباور صدام زد:
 

 صنم   چیشده؟؟-
 

 نالیدم:
 

 سیاوش-
 جان سیاوش   چیشده ؟؟-
 ترو ازم میگیرن سیاوش   -
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 کی میگیره؟؟چی میگی؟؟-
 

 نمیخوام از دستت بدم   ولی نمیشه   نمیذارنمن -
 از چی میترسی عزیزم؟؟من کنارتم   یه لحظه هم ولت نمیکنم-
 

به این دل  نت  که ولش میکنی   لع نه   تویی  لت نمیک فت اون و دلم میگ
 الماب   خودم و تو اغوشش انداختم و محکم ب*غ*لش کردم:

 
 سیاوش   قول بده بعد من کسی تو زندگیت نیاد-
 این حرفا چیه؟؟-
 

 قول بده سیاوش   فقط من-
 دستش و انداخت دور کمرم و ب*غ*لم کرد:

 
 از اول تو بودی   تا اخرم تو میمونی صنم-
⃣⃣⃣ 

 
اون شددب   گذشددت   فقط همین و میتونم بگم   صددبب زود سددیاوش و بیدار 
یدار بودم و نتونسددتم بخوابم   سددداکش و جمع  تا صددبب ب کردم   دیشدددب 

تک لباسددداش و بو کردم و اشدددک ریختم   نمیدونم چم شدددده کردم   تک 
بود   دلم میگفت اینبار مثل سددری های قبل نیسددت   حس بدی داشددتم   تا 
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صبب نشستم و نگاهش کردم   به چشماش   به ل*ب*ا*ش   به دستاش   به 
سینش که باال پایین میرفت   مرد من   چقدر تو خواب اروم بود   گاهی اخم 

شت و خیس میکرد   گاه شک ریختم و تمام بال ی لبخند میزد   عزیز دلم   ا
 کردم   

 
شکی هم پام  صندالی م شکی راحتی تنم کردم    شلوار م دوش گرفتم و مانتو 
کردم و شالی روی سرم انداختم   با عشق واسه سیاوش صبحانه درست کردم 

ب و خودم دهنش گذاشددتم   اونم میخندید و مسددخره بازی در میاورد   جوا
 تمام خنده هاش لبخند تلخی بود   

 
سدداکارو تو ماشددین گذاشددت و سددوار شدددیم   نگاه اخرم و به خونه رویاهام 
بالکن  به  گاهم  یاوش    ن خاطره   پر بود از بوی سدد نداختم   پر بود از  ا
کوچیکش افتاد   این خونرو از خونه خودم هم بیشددتر دوسددت داشددتم   دنبال 

اغوش کشددیدم و اشدددک ریختم   فقط اون دردم و  بهونه رفتیم   اقاجون و به
 میدونست   فقط اون میفهمید چی میکشم   دم گوشم گفت:

 
 فقط لذت ببر باباجان   فقط خاطره ثبت کن-
 نالیدم:  
 

 اقاجون-
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پای من   محکم  به  پا  نای صددورت   هق هق کرد  به په خت    اشدددک ری
 ب*غ*لم کرد و گفت:

 
 صبور باش مثل همیشه-
 سخته   نمیتونم-
 هنوز فرصت داری بابا   استفاده کن   تموم میشه صنم   -
 

 سیاوش اعترا  کرد:
 

 انقدر گریه نکن   سفر قندهار که نمیریم-
 بابارو ب*غ*ل کردم و اونم   بدتر از من   صمیم گفت:

 
 بی خبرم نذار   -
 مراقب بابا باش-

با سدد یدم    یارو د ناد ظه اخر  گاهم سددرشددو تکون داد   لح ندگی ن رافک
 میکرد   دستام و باز کردم و دویید سمتم   ب*غ*لم کرد وگفت:

 
 ببخش صنم   ببخش منو-
 حاللت کردم   داداشم و خوشبخت کن-
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ست  ش شدم و بهونه ن شین  سوار ما شمای ورم کرده دل کندم از خانوادم    با چ
 شپشدت سدرم   سدرم و برگردوندم و نگاهم با اقاجون یکی شدد   به قل*ب*

 اشاره کرد   لب زد:
 

 دوست دارم دخترم-
سرم و برگردوندم و ماشین از کوچه خارج شد   سیاوش بی قرار بود   صداش 

 زدم   برگشت سمتم
⃣⃣⃣ 

 جانم؟؟-
 

 میری عمارت مامان و ببینم؟؟-
اخم کرد و مسددیرش و سددمت عمارت تغییر داد   جلوی در وایسدداد   مامان و 

از خونه بیرون میومد   تلفن شکستم برداشتم دیدم که ساک به دست با صابر 
شت و  شو بردا شت   گوشی ساکش و زمین گذا ستاد و  شمارش و گرفتم   ای و 

 جواب داد:
 

 سالم عزیزم-
 سالم مامان-
 خوبی؟؟-
 شما خوبین؟؟-
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 مرسی گلم   چیشد یاد من افتادی؟؟؟-
 

 دلتنگ بودم   -
 

 منم   سیاوش خوبه؟؟-
 نمیدونم خبر ندارم-
 زنگای منم نمیدهجواب -
 کار داره حتما   عمو خوبه؟؟-
 

 خوبه داریم میریم پاریس-
 به سالمتی   -
 

 کلی سوغاتی میارم برات-
 لبخند تلخی زدم و اشکام ریخت رو گونه هام   :

 
 مامان-
 جان؟؟-
 مراقب خودت باش-
 باشه دخترم   من دیگه باید برم-

 را دور بشه   گوشی و قطع کردم و به سیاوش گفتم سریع از این
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خودم و زده بودم به خواب و چشمه اشکم خشک نمیشد   نفهمیدم کی خوابم 
 برد

 
باز کردم   سددرم درد  مام و  یاوش رو پیشددونیم چشدد با ب*و*سددده داغ سدد

 میکرد   چشمام میسوخت   ل*ب*ا*م داغ بود   :
 

 نمیخوای پاشی؟؟ساعته خوابیدی-
 

 کراییم؟؟-
 قم-
 بهونه کراست؟؟-
 خوابیده   پاشو یه چیزی بخور-
 اب - 
 

 رفت و با بطری اب برگشت   کمی نوشیدم و گفتم:
 

 من میشینم   تو بیا استراحت کن-
 خسته نیستم-
 دلم میخواد رانندگی کنم-
 چیزی نمیخوری؟؟-
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 نه-
پیاده شدددم و نشددسددتم پشددت رل   سددیاوش هم نشددسددت جای من و از داخل 

روشن کردک و راه افتادم   جاده خلوت  فالسک دو تا چای ریخت   ماشین و
 بود   کسی االن مسافرت نمیرفت   نزدیک امتحانای پایان ترم بود   

سیاوش شکالتی تو دهنم گذاشت و قورت قورت چای و میداد بهم   با لبخند 
چای و میخوردم و لذت میبردم   بهونه هم بیدار شددد و اولین جملش  باعث 

 خنده جفتمون شد   :
 

 ی پس؟؟من چ-
 
 

صبب میرسیدیم   انقدر تند اومده بودم که فکر کنم کلی  شب بود   تا  ساعت 
بذار من بشددینم قبول  یاوش هرچی اصددرار کرد  مه شدددده بودم   سدد جری
نکردم   واسه تخلیه این احساسات احتیاج داشتم له سرعت    فهمید و اسرار 

کمی زور سیاوش ی بیشتری نکرد   خوابم نمیومد    حتی گرسنه هم نبودم   به
 جوجه خوردم   

 
سدداعت  صددبب بود که رسددیدم اسددکله   بوی دریا که بهم خورد   پرواز کردم 
سمتش   سیگار میخواستم   برگشتم سمت ماشین و از داخل کت سیاوش یه 
نه خواب  یاوش و بهو یا   سدد مت در ندک رفتم سدد نخ برداشددتم و همراه ف

 کام گرفتم    بودن   سیگارم و اتیش زدم وبا درد و اشک
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 تنها تو بودی که تا اخرین لحظه ات  به پایم سوختی   

 
شک نگاهم  سید بهم و با  سیگارم و انداختم تو دریا   ر سیاوش ته  صدای  با 

 کرد:
 

 سیگار کشیدی؟؟-
 اره-

 اخمش غلیظ شد وگفت:
 

 خوشم نمیاد زنم سیگار بکشه-
خارج میشددده و  نت  که از ده تاد هواییم  نداری مع به خبر  حسدددادت  میکنم 

 اکسیمنی که به ریه هات میرسه
 لبخندی زدم و گفتم:

 باشه   ببخشید-
 

صبر میکردیم تا  شین   باید  سمت ما ستم و دور بازوش حلقه کردم و رفتیم  د
کاپیتان بیاد و ماشددین و بذاره تو کشددتی تا بریم کیش   زیراندازی پهن کرده 

که نه کیک و شددیر   بهونه با  بودیم رو زمین و صددبحانه میخوردیم   صددبحانه
 خوشحالی گفت:
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 من تاحاال کیش نرفتم-

و من پرت شدددم به چندین سددال پیش   وقتی دو تایی با سددیاوش اومده بودیم 
 کیش   چقدر اذیتش کردم

⃣⃣⃣ 
 

 گذشته
 سیااااااوش   اذیت نکن   بدش به من-

 شیطون ابروهاش و باال انداخت و گفت:
 نچ-

 و غر زدم: پام و کوبیدم به زمین
 من پیداش کردم مال منه-
 

 شرط داره-
 چی؟؟؟-
 

 باید ب*و*سم کنی-
 

یدیم سددمتش   ب*و*س اب دار و محکمی از  باز کرد و من دو دسددتاش و 
هم  ب کم و  ی چ کو کرد و الک پشدددت  هم  گا ن مزده  غ نم  کردم او نش  گو
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مه االن خیلی خوشدددبختر  عاشدددق یدم  ید   اگر زودتر میفهم داد   شدددا
 بودم   حیف   

 
 حال

صدا زدنای بهونه به خودم اومدم   می شتی با  گفت باید بریم کاپتان اومده   ک
شده  ستن برن جزیره تعبیه  سایی بود که میخوا شیش مال ک بزرگی بود که یه بخ
ستم و  سیاوش د شتی   تمام مدت  شدیم و رفتیم داخل ک شین  سوار ما بود   

د که چرا من کسددی و گرفته بود و چشددمانش و بسددته بود   بهونه هم غر می ز
 ندارم دستش و فشار فوشور بدم   البته خودش این کلمرو به کار برد   

سیاوش رفت مبلغ و  شتی خارج کردیم و  شین و از ک سیدیم ما به جزیره که ر
 حساب بکنه   بهونه صدام زد   برگشتم سمتش   :

 
 احساس خوبی ندارم صنم   حس میکنم انفرار قرن میخواد پیش بیاد-

 بقیه هم احساس کرده بودن یه خبرایی هست   اهی کشیدم و گفتم:پس 
 

 منم همین حس و دارم-
 

 به نظرت چی پیش میاد؟؟-
 

 نمی دونم بهونه   دعا کن ختم بخیر بشه-
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 انشالله-
 

 سیاوش برگشت و با لبخند گفت:
 

 خب خانمای خوشگل   هتل بریم یا ویال کنار دریا؟؟-
 بهونه جیغی زد و گفت:

 
 ویالاااا-
 

 سیاوش لبخندی زد و گفت:
 

 میگه؟؟خانم چی-
 فرقی نداره عزیزم-
 

 با تو باشم   به جهنم هم می ایم
 

که خیلی  یه چیزی  یدا کردیم    یا پ نار در یک ک یه ویال دنج کوچ خیلی زود 
شمم و گرفته بود خونه درختی انتهای ویال بود   یه تخت یه نفره و یه فانوس  چ

فرش مخمل مشددکی کف پهن بود   خود ویال هم دو طبقه و داخلش بود و یه 
تا اتاق  کوچیک بود   پایین پذیرایی و اشددپزخونه قرار داشدددت    باال هم دو 
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سیاوش و تو کمد  سایل خودم و  شتی   و سرویس بهدا خواب چوبی حمام و 
سفید   یه خورده  شلوارک کوتاه لی پام کردم با یه تا   چیدم و دوش گرفتم    

ید ارایش  ته بود خر یاوش رف یاد   سدد تا صددورتم از بی روحی در ب کردم 
بکنه   رفتم پایین بهونرو دیدم که با تلفن صددحبت می کرد   انگاری اقاجون 
بود   رفتم داخل اشددپزخونه   چای دم کردم   قند نداشددتیم   کال هیچی جز 

 چای و قهوه نبود که فکر میکنم مسافرای قبلی جا گذاشته بودن
⃣⃣⃣ 

 بهونه نشستم   تلفنش تموم شده بود   لبخندی زد و گفت: کنار
 

 خب   چه خبر؟؟-
 لبخندی زدم و گفتم:

 
 چای دم کردم سیاوش بیاد میریزم بخوریم-
 

 وقت عروس کردنته هااا-
 

 خندیدم   جدی شد و گفت:
 

 خیلی دوسش داری نه؟؟-
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 بیشتر از جونم   همه زندگیمه   -
 اه پر حسرتی کشید و گفت:

 
 وش به حالت که اونم دوست دارهخ-
 

 ما خیلی سختی کشیدیم که االن اینراییم بهونه   تحمل کن-
 

 اشک تو چشمهاش حلقه زد و گفت:
 

 عاشق یکی دیگس   چروری تحمل کنم؟؟-
 به اغوش کشیدمش که صدای هق هقش بلند شد:

 
 همه به عشقشون نمیرسن بهونه   اگه میبینی نمیشه   دل بکن   سخته   من-

هایی زندگی  مام عمرت تن اگر بودم مرگم حتمی بود   ولی تو قوی تری   تو ت
 کردی   مرد بار اومدی    میتونی بهونه من مطمئنم

 
 

با صدددای در برگشددتم سددمت ورودی   سددیاوش بود   با لبخند اومد داخل و 
 گفت:

 
 ببینید چی گرفتم واستووو-
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د سددریع نگاهش و حرف تو دهنش ماسددید   چشددمهای اشددکی بهونرو که دی
 گرفت و رفت داخل اشپزخونه   به بهونه نگاه کردم و گفتم:

 
 داشتن تو لیاقت میخواد   داداش من لیاقت نداشت-
 

تعرب کرد   بلند شدم رفتم داخل اشپزخونه   سیاوش مشغول چیدن وسایل 
 بود   از پشت ب*غ*لش کردم   از حرکت ایستاد   لبخندی زدم و گفتم:

 ام؟؟چی خریدی بر-
 

 شما فقط حق داشتن سیاوش و داری چیزی واسه شما نخریدم-
انگشتم و فرو کردم تو پهلوش خندید و برگشت   به کابینت تکیه داد و کمرم و 

 تو دستاش گرفت   موهاش و از تو پیشونیش زدم کنار    گفت:
 

 واسه کی این همه تیپ زدی ؟؟-
 حاج اقامون دیگه-
 

  خم شد سمتم و گفت:ذوق کرد و چشمهاش برق زد  
 

 نمیگی دل حاج اقاتون میره؟؟-
 کرا میره؟؟-
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 اینرا-
 

بالفاصددله بعدش ل*ب*ا*ش و گذاشددت رو ل*ب*ا*م   اروم   با عشددق و 
سه اولین بار   تنها حرکتی  شید بیرون و من وا حرارت   عالقرو از وجودم میک

تب  به طرفش خم کردم   جری تر شدددد و  که سددرم و  دار که کردم این بود 
تر   کمرم و تو دستاش فشار داد و یه دستش و اورد پشت سرم موهام و گرفت 
تو دستش   اخی گفتم و پیرهنش تو دستم مشت شد   با صدای سرفه بهونه به 

شیر افتاد و شه  شی شیدم که  سمتششدت خودم و عقب ک شتم  ست   برگ  شک
تو جیب دیدم داره میخنده   اب شدم از خرالت   دستاش و برد پشت سرش 

 شلوارش و گفت:
 فقط   اومدم ببینم چی خریدی-
 

 دست سیاوش دورم حلقه شد و بدون خرالت گفت:
 پاستیل خریدم برات-
 

ذوق کرد و دویید سمت پالستیکا   منم سریع در رفتم باال   درو بستم و پوفی 
کشددیدم   چقدر بد شددد دید   ابروم رفت   دسددتم و کشددیدم رو ل*ب*ا*م و 

 *ب*م نقش بست   هر روز دیوونه تر میشدم   لبخندی رو ل
⃣⃣⃣ 
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روز خوبی و داشتیم   ناهار حا ری خوردیم و استراحت کردیم     شب لب 
سدداحل اتیش درسددت کردیم و کباب خوردیم   منچ بازی کردیم و بهونه یک 
سددره جر میزد   صدددای من و سددیاوش و در اورده بود   راحت ترین خواب و 

شتم   اما  شه   نزدیک ههر بود که با دا شروع می ستم بدبختیام از فردا  نمیدون
سای  صداش از پایین میومد   بدون توجه به لبا سیاوش از خواب پریدم    داد 

دونم داد    ترسیدم برم جلو   نمیتنم دوییدم رفتم پایین   داد میزد و فحش می
 حرفاش راسته    کی بود ولی دلم گواه بد میداد   لعنت به این دل که همیشه

 
تلفن و با عاددبانیت پرت کرد تو دیوار    هزار تیکه شددد و ریخت رو زمین    
برگشت که من و دید   چشمهاش قرمز بود   قدمی سمتم برداشت که پشیمون 
قب  به ع با شددددت  هاش بود و  شدددد و برگشدددت   دسددتش یکسددره تو مو

 میفرستادشون   زمزمه کردم:
 

 سیاوش   چیشده؟؟؟-
 

 هیچی-
 

 فریاد زد:
 

 هیییچییییی-
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خاکشددیر شدددد   رفتم  ثل تلفنش خورد و  به میز و میز هم م گد زد  با ل

 سمتش   دستش و گرفتم   نگاه عابیش و دوخت بهم   :
 چیشده؟؟بگو-
 

 انگشت اشارش و باال اورد و گفت:
 

 وای به حالت صنم    وااااای به حالت-
 

 خب بگو چیشده؟؟؟-
 و گفت:بازوهام و تو دستاش گرفت 

 
صنم   فهمیدی   فقط من   بفهمم   فقط بفهمم حتی به - تو فقط ماااال منی 

 یکی دیگه نگاه کردی زندت نمیذارم
ستام درد گرفته بود   نفس نفس  شده بودم بهش   چه خبره   د با تعرب خیره 

 میزد و رگای گردنش متورم شده بود   :
 

 ن قرار نیست پیش بیادخیله خب سیاوش   من مال توام چیزی غیر از ای-
 

 فردا میریم عقدت میکنم-
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 چی؟؟؟؟-
 

 خیالم راحت نمیشه تا وقتی اسمم تو شناسنامت نباشه-
 

سیاوش عزیزم   من مخالفتی ندارم   اما مهم خوده منم که میخوامت   این -
چیزا شددناسددنامه و    فقط یه نوع رسددمه   دل زنت باید باهات باشددده که 

 ؟هست   نگران چی هستی؟
 با غم نگاهم کرد و گفت:

 
 نمی خوام از دستت بدم   دیگه نمیذارم صنم-
 

از دسددت نمیدی سددیاوش   ترسددت بی دلیله    دل من تا اخر دنیا تا بعد از -
مرگم هم به عشددق شددنیدن صدددات میزنه   من اگر زندم فقط واسدده بودن با 

 توئه   جزوی از جسم و روح منی   
ای کنار ل*ب*ش نشددوندم   بی قرار شددد و  رو پاهام بلند شدددم و ب*و*سدده

 ب*غ*لم کرد   :
 
 قول بده - 

 اشک تو چشمام حلقه زد   من و ببخش سیاوش
: 
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 قول میدم-
 

رو موهام و ب*و*سددید و همون موقع بهونه اومد داخل   مارو که دید یکی زد 
 تو پیشونیش و گفت:

 همیشه بد موقع میرسم نه؟؟-
 خندیدم و گفتم:

 نه بیا تو-
 اومد داخل و چشمش به شیشه های شکسته افتاد   :

 
 چه خبره ؟؟جنگ بوده؟؟-
 یه جورایی   بریم صبحانه بخوریم-
⃣⃣⃣ 

 
به هاهر همه چیز اروم بود   با اقاجون تماس گرفتم و گفتم چیشددده   احتمال 
داد علیر ددا با سددیاوش تماس گرفته باشدده   گفت اگر همین جوری پیش بره 

فت  ند   گ فت نمیشددده مو فت و من اشدددک ریختم   گ ید بری   گ با
خطرناکه   گفت کلش خرابه   گفت جوونه و عاشددق   گفت جلوی عشددق و 
شاید همین  شم  ستیم پیداش کنیم   گفت مراقب با شه گرفت   گفت نتون نمی

 نزدیکیا باشه   
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چه دردی میکشددیدم   فقط خدا میدونسددت   تازه داشددت مزه خوشددبختی به 
داشددتم حس میکردم تکیه گاه یعنی چی   بمیرم واسدده  مشددامم میرسددید   تازه

 سیاوشم   بمیرم براش   
به بهونه گفتم   پا به پام اشددک ریخت گفتم دیدی داسددتان عشددق ما هم تموم 
شددد   دیدی منم بدبخت شدددم   دیدی دنیا به کامم نزد   اوج بدبختی فردای 

صدای گوشیم اومد   شدم   اس ام اس بود از اون روز بود   از خواب که بیدار 
 یه شماره ناشناس   :

عشقم صبحت بخیر   امروز روز سختی و داری   پس ازش لذت ببر   شاید -
 سیاوش اوخت کنه   اخی   مراقب خودت باش هانی

 علیر ا
 

برق زده تو جام نشستم   سیاوش کنارم با باال تنه ل*خ*ت خوابیده بود   سریع 
فرسددتادم و پاکش کردم   سددرم درد می اس ام اس و کپی کردم واسدده اقاجون 

کرد   چرا   چرا من؟؟؟خدایا هر بار میگفتم شددکرت   این بار نمیگم   چرا 
منه بدبخت؟؟؟یکم خوشی به من نیومده؟؟؟گ*ن*ا*هم چی بوده؟؟بسهههه 
بسهههههههههه خسته شدم   منم توانی دارم   تحملم تموم شده   خودم و به 

شستم   لحظه ای نگذشته بود که صدای عابی حمام رسوندم و زیر اب سرد ن
 سیاوش و شنیدم   واااااااای   نالیدم:

 
 بسه دیگه-
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در حمام به شدددت باز شددد   سددیاوش با قیافه برزخی اومد داخل و بلندم کرد 

 بردم بیرون   پرتم کرد رو تخت و گوشی جدیدش و پرت کرد سمتم   :
 

 نگاه کن-
 

شی و سرو روم میچکید   گو شمام تار  اب از  شتم و با چیزی که دیدم چ بردا
 شد   پست بودن تا این حد ؟؟نالیدم:

 
 بخدا دروغه سیاوش-
 

 فریادش تن بی جونم و لرزوند   :
 

ئه - هه؟؟؟صددددای تو هه؟؟؟؟؟این فیلم چیش دروغهههه دروغههههه
 الماب   بدن توئه   صورت توئه   خالکوبی تووووو رو دستاشه صنم   

 
 اشک ریختم:

 
 جون خودت که عزیز ترین کسمی دروغه سیاوش   بخدا دروغه   به -

 تلفنش زنگ خورد   اومد جلو گوشی و از دستم گرفت و جواب داد:
 



wWw.Roman4u.iR  294 

 

 چی میخوای از زندگییییییییم؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
 

-    
 

 تو غلط کردی بی ناموس   صنم زنه منه   این وصله ها بهش نمیچسبه-
 

-    
 

 نالید:
 

 چی؟؟-
 

تا با هق هق رفتم سددر خورد و اف تاد    د رو زمین   گوشددی از دسددتش اف
 کنارش   دستش و گرفتم:

 
یاوش   میخوان بینمون و بهم - باور نمی کنی   بگو سدد که  یاوش   بگو  سدد

 بزنن   سیاوش   به مرگ صمیم دروغه این فیلم دروغه   
 بی حال نگاهم کرد و گفت:

 
 همه زندگیم بودی   همه زندگیم و ازم گرفتی-
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زدم   التماس کردم   قسم خوردم   فقط نگاه می کرد   بهونه جرات نکرد زاار 
 بیاد تو اتاق   

 اخر زهر خودش و ریخت   بدبختم کرد   بیچارم کرد   
⃣⃣⃣ 

 
بم  خو نم  ی ئ هرو بود    بد  لم  حا بود    یم  ندگ ین روز ز تر بد اون روز   
حال با اون  فت    فت   عمرم ر فت   ر یاوش ر  نکرد   داغون بودم   سدد
رفت   کرا رفت   چیزیش نشدده   خیلی سددریع زندگیم از این رو به اون رو 

 شده بود   ههر شد نیومد   عار شد نیومد   شب شد نیومد   
ته   فت بلیط گرف ید برم   همین فردا   گ با فت  نگ زد بهم   گ قاجون ز ا

خودم و برسونم فرودگاه   گفت علیر ا زنگ زده  6برام   گفت صبب ساعت 
ویددالی کددندداریددتددوندده   گددفددت بددرم تددا یدده بددالیددی سددددرم تددو   گددفددت 

نیاورده   میترسددید   میگفت پسددره سددهرابه   مثل همون حرومزادس   گفت 
یکی یه پاکت بهت میده   گفت پاسپورت و شناسنامه جعلیه   گفت زود میاد 

 پیشم   
 گلومو من مردم واسه مردم   واسه عشقم   دردت به جونم    نفس خفه بشه تو

 دارم بی صنمت میکنم    که
بود که اومد   مسددت و پاتیل   داغون   بهونه خوابیده بود   بیچاره  ۱سدداعت  

 اونم اذیت شد   قدمی سمتش برداشتم   :
 

 سیاوش-
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 گفت: بطری دستش و باال اورد و سر کشید   قدمی سمتم برداشت و
 جووونم؟؟منتظر من بودی؟؟-
 اره   -

 میز و گفتم:گرفتم   گذاشتم رو رفتم جلو و بطری و از دستش
 

 خوبی؟؟-
 هوووم؟؟عالیم   تو پیشمی دیگه   مگه میشه بد باشم؟؟-

 اشکم ریخت رو گونه هام   :
 سیاوش-
 اینقدر نگو سیاوش الماب   دردم میگیره صنم   -

 زد رو قل*ب*ش و گفت: دستش و
 

 دررردم میگیره   قل*ب*م خورد میشه-
 

 دستش و گرفتم و گفتم:
 یاوش بهونه خوابه   داد نزنس-
 

 بهونه خره کیه؟؟؟تو مهمی   تو فقط تو-
 بردمش سمت در   غر زد:
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 کرا میبریم؟؟-
 

 بیا بریم خونه درختی   بهونه بیدار میشه-
 

 ارهههه اونرا رمانتیک ترههه-
سختی از پله ها فرستادمش باال   رو  سمت بیرون   به  شون بردمش  شون ک ک

 کنارش    دستم و گرفت و گفت:تخت نشست   نشستم 
 این دستا مال منه-
 اره مال توئه-
 

 پس چرا تو دستای اون بود؟؟-
 سیاوش   خودت و اذیت نکن-
 

 فریادش بدنم و لرزوند   :
 

مگههههه میشددهههه؟؟؟؟؟؟نمیشددههههه تو ناموس منی   تو عشددق منی -
 زنمی صنم   تو زندگی منی همه چیز می   تو

 گذاشت رو گونم و گفت:ه زد   دستش واشک تو چشمهاش حلق
شم   گریه نکن خانمم   گریه نکن   من بی عر م   من - شمات ب فدای چ

 احمقم   منه بیشعور
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میزد و فحش میداد   زجه میزدم و نمیتونستم مانعش بشم   صورتش خودش و
 خونی شده بود   نالیدم:

 
 جون صنم   نزن سیاوش   نزن مرگ من-
 

 ایستاد   نگاهم کرد و گفت:دستاش از حرکت 
 

تو ب*و*سددم میکنی خوب میشددم   مگه نه؟؟چرا هیچ وقت ب*و*سددم -
 نکردی؟؟

شما و  شمام بین چ شکی چکید رو گونش   خودم و نزدیکش کردم    چ قطره ا
صلرو از بین بردم و موجی از  امیمم و گرفتم   فا ل*ب*ا*ش حرکت کرد   ت

بار بود همر ما بهم تزریق شدددد   اولین  قدم گر اهش میکردم و خودم پیش 
سیاوش اما   خیمه  سه   دلم خون بود    شدم   چی فهمیدم از اون ب*و* می

 زد روم   تب دار نگاهم کرد   :
 

 مال من باش صنم   مال شوهرت باش   خانمم باش-
با گریه سددرم و تکون دادم   جواب مثبت و که ازم گرفت   دیگه فاصددله ای 

 بینمون نبود
⃣⃣⃣ 
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زیاد از کنارش بلند شدددم   خواب بود   مسددت بود ولی نه اونقدری که با درد 
لت چیزی  حا ید   ولی توی اون  کار کرده   فهم مه چیشدددده و چی نفه
هاش  خت زانو زدم    مو نار ت ند شددددم ک یدم و بل فت   مالفرو دورم پیچ نگ
ستی روی کمرش  شکم خوابیده بود   د صورتش ریخته بود و به  شون تو  پری

صو شیدم    ااف بودم   چقدر نامرد ک شک بود   چقدر بی ان رتم خیس از ا
شدم و موهاش بودم   ل*ب*م و شه   خم  صدای هق هقم بلند ن گاز گرفتم تا 

و بو کردم   تک تک اجزای صددورتش و از نگاهم گذروندم   خدایاااااا   دارم 
 میمیرم میبینی؟؟؟دارم دق میکنم خدا   من بدون سیاوش میمیرم   بدون مردم
یه وار گفت  بدی کل وجودم و گرفت   مغزم کنا ند شددددم   درد  میمیرم   بل
شه اتاقک  شد   پیراهنش و که گو شتر  شکم بی ست که   ا چیه؟؟بار اولت نی
افتاده بود برداشددتم و رفتم سددمت پله ها   برگشددتم و نگاهش کردم   اخرین 
ید  بذار حم    مزا کای  تار شدددد   اه اشددد یدم  یدار   د ین د خر گاه   ا ن

ید عشددق زندگیم و بذار ید شددوهرم و ببینم    بذار قتببینمش    طا  ببینم   
کاشددتم   صددبر  یاوردم   برگشددتم و ب*و*سددده طوالنی رو پیشددونیش  ن

 نکردم   دوییدم و از پله ها رفتم پایین
 

شک و بغض دوش گرفتم    کل بدنم سیاه  با ا شت   فقط  کبود بود   درد ندا
با گریه هم و شدددده بود   لباس پوشددیدم و رفتم  بیرون   بهونه منتظرم بود   

 ب*غ*ل کردیم:
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بهونه   ترو خدااا مراقبش باش   جون صددمیم   ولش نکن   بداخالقه   بد -
 عنقه   شاید حتی کتکتم بزنه   ولی ولش نکن بهونه   مرگ من

 
 هیس صنم اروم باش   بخدا ولش نمیکنم   نگران نباش-
 

 م دق می کنمبهونه   دارم میمیرم   دااار-
 نگو صنم   نگو من بدترم-
 

 ازش جدا شدم و گفتم:
 

نذار خیلی سددیگار بکشدده   یه وقت نفس تنگه نگیره   زرشددک پلو خیلی -
ندش نکن   زورش کن بره بکس   جوون بود  دوسدددت داره   بپز براش   ت

 میرفت   ارومش میکنه   بهونه جون تو و جون سیاوش   
با گ یه می گفتم اونم  یدم با گر مل نکردم و دوی یداد    تح یه گوش م ر

بیرون   خودم و به خیابان رسوندم و تاکسی گرفتم   طول کشید   ولی تاکسی 
 های کیش همیشه بودن   نشستم داخل تاکسی و گفتم:

 
 فرودگاه-
⃣⃣⃣ 
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یک ماه گذشددت   یک ماه بدون سددیاوش   اومده بودم هند   بمبئی   شددهر 
کدوم از این   شدداد و بی اسددترس   ولی هیچبمبئی   شددلوغ و پر سددر و صدددا 

مان  حت در باز نمی کرد   داشددتم ترک میکردم و ت مشددخادددات دل من و 
بودم   صددمیم زنگ نمیزد میگفت سددیاوش دیوونه شددده   میگفت کل ایران و 
شه   فقط ایمیل  شته   تلفنامون کنترل می سه هممون بپا گذا شته   میگفت وا گ

   می خواسددت بیاد نمیتونسددت   بهونه یکسددره با میداد   اقاجون بی قرار بود
سددیاوش بود   میگفت خیلی بد شددده   شددرکت و ول کرده   هر شددب خونه 
نه اشدددک تو  که میبی یه لحظه تنهاش نمیذارم   میگفت من و  منه   میگفت 
فت پیر  یه صددنممی   میگ گه شددب فت می هاش جمع میشددده   میگ چشددم

ان فهمیده بود بابا برگشددته   فهمید من شددده   بابا   با مامان درگیر بود   مام
رفتم   فهمید سددیاوش داره دق میکنم از نبودم   کیاوش ازدواج کرد تو همین 
صمیم و تا حد مرگ زده بود   میگفت گفته  شده بود    ماه   علیر ا   روانی 
شما فراریش دادین   صمیمم   داداشم   و من   خسته تر از همیشه   داغونتر 

 از هر وقت
 

 صبب با صدای همسایه 
ب*غ*لی بیدار شدددم   باز هم دعوا   دیوونم کرده بودن   بلند شدددم و رفتم 
سمت دستشویی دست و صورتم و شستم و اومدم بیرون   صدای زنگ خونه 
اومد   احتماال راجاس   راجا همسددایه روبروییم بود   زن خوب و مهربونی 

یاورد   ر بازش بود   هر روز صدددبب واسدددم نون داغ م مت در و  فتم سددد
 کردم   لبخندی زد و با لحره داغون انگلیسی گفت:
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 سالم گل دختر    خوبی؟؟ -
 سالم راجا   مرسی -

تازه از داخلش بیرون اورد   بوی نون که بهم  تا نون  باال اورد و دو  سددداکش و 
 خورد حالم بد شد   قدم برگردوندم به عقب:

 
 ببرش کنار بو میده -

 تعرب کرد:
 دختر   از نونیه که هر روز میگیرم براتگل  -

اوردش باال که قدم برگردوندم و خودم و به دستشویی رسوندم   باال اوردم ولی 
نداختم   الغر و پممرده شدددده  نه ا به چهرم تو ایی ید معده   نگاهی  فقط اسدد
بودم   ابروهام پر شدددده بود و موهام دو رنگ   صددددای راجارو شددنیدم که 

 نه   صورتم و شستم و اومدم بیرون   : میپرسید خوبم یا
 خوبم راجا    -
 دختر تو مثل زنای حامله ای -
⃣⃣⃣ 

 
هاهر  ها جلوم  نه  ماه پیش   صددح یک  له؟؟؟ حام گاهش کردم    هت ن با ب
سمت اتاقم و  شد   یادم رفته بود قرص بخورم   لعنتی یادم رفته بود   دوییدم 
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با شددلوار تی شددرت عو  کردم کی فم و برداشددتم و دوییدم لباس خوابم و 
 بیرون   راجا صدام میزد:

 
 کرا میری دختر؟؟-
 کار دارم راجا   -
 

دوییدم بیرون و سددریع یه تاکسددی گرفتم   گفتم ببرتم اولین بیمارسددتان    با 
یا   چیکار  خدا باشددم چی؟؟؟ له  حام یدم   اگر  ناخونام و میروی اسددترس 

 کنم؟؟؟
 

شددددم   رفتم سددمت بیمارسددتان و کرایه تاکسددی و حسددداب کردم و پیاده 
 پذیرش   زنه نگاهم کرد:

 بفرمایید-
 

 ازمایش-
 

 ازمایش چی؟؟-
فت رو بارداری    دسدددتم ر بارداری    وای    ید بگم   تو دهنم نمیگنر

 شکمم   دید و گفت:
 اسم و فامیلت؟؟-

 اسم و فامیل جعلیم و گفتم:
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 ایزابال جکسون-
 سن-
-22 

 بهم داد و گفت: گفت و پرداختم   فیشیمبلغی و
 طبقه دوم راست-
 

که دیدم قدم تند کردم   فیش و تحویل دوییدم سددمت پله ها   ازمایشددگاه و
دادم    کسدی نبود و زود نوبتم شدد   رفتم داخل   مردی با لباس سدفید اومد 

 سمتم و گفت:
 خب یکم درد داره-
 

 سرم و تکون دادم   خون گرفتن که تموم شد گفت:
 ادستجوابش فردا ام-
 

 بدیدخواهش میکنم   خیلی مهمه   نمیشه االن جواب و-
 

 نگاهم کرد:
 

 لطفا-
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 سرش و تکون داد و گفت:
 

 باشه منتظر باش-
 

رفتم بیرون   راجا چند بار زنگ زده بود   با اسددترس فقط راه می رفتم حالت 
ساعت معطلی دکتر بیرون اومد لبخند زد  شتم   بعد از یک  سرگیره دا تهوع و 

 گفت:و 
 
 

 مبارکه باردارید -
⃣⃣⃣ 

ستم بیوفتم که دکتر گرفتم و شد و خوا شمام تار  شوندم روچ شک صندلی  ن   ا
سیاوش   خوشحال باشم یا ناراحت ؟؟  تو چشمهام حلقه زد   حاملم   بچه 
شدم  یه مادر مررد   یه مادر معتاد   خدایا   من معتادم   بچم   وااای   بلند 

 و گفتم:
 دکتر زنان -
 

 اتاق ب*غ*ل -
ند نفر منتظر  خل   چ ندم   رفتم دا تاق رسددو به ا رفتم بیرون و خودم و 
ما  خان باد کرده  مای  به شددک گاهم  بت گرفتم و نشددسددتم   ن بودن   نو
هایی بزرگت کنم؟؟ چه وقت اومدن بود؟؟ گوشددیم و در  تاد   چروری تن اف
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تم   حالم اوردم و بی توجه به اخطارهای صمیم واسه زنگ نزدن شمارش و گرف
 بد بود   بعد از چند تا بوق جواب داد:

 صنم؟؟ چرا زنگ زدی؟؟ -
 صمیم   بدبخت شدم -
 

 چیشده؟؟؟ -
 نالیدم:

 حاملم -
 

 فریاد زد:
 

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 

 سیاوش
 

 با صدا زدنای امیر سریع رفتم داخل اتاق:
 

 بیا یه تماس از خارج داره -
له  گذاشددتم رو گوشددم    یدن هدفن و داد دسددتم    له میزدم واسددده شددن

 صداش   جواب داد:
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 صنم؟؟ چرا زنگ زدی؟؟ -
 شنیدم   صدای نازکش و   صدای زنم و   :

 صمیم   بدبخت شدم -
 

 چیشده؟؟؟ -
 حاملم -
 

شت مکان یابی  شدم که دا حاملم   حاملم   حاملم   با بهت به مانیتور خیره 
به میکرد   حامله؟؟؟ زن من حامله بود و من بی  غیرت   صددددای صددمیم 

 گوشم خورد:
 

 قطع کن زنگ میزنم-
 

ارتباط قطع شد   امیر حرف میزد و میگفت فقط فهمیدیم هندوستان   نفهمیدم 
کراشدده و مختاددات دقیق نداریم و من مبهوت بودم   صددنم بچه ی من و تو 
شددکمش داره   بچه ی من   خدایا   زانوهام توان ایسددتادن نداشددت   امیر 

 سریع صندلی اورد   نشستم و گفتم:فهمید و 
 

 توام شنیدی امیر؟؟گفت حاملس؟؟-
ستام گرفتم   دختره احمق    ول کرده بود  سرم و تو د امیر غمزده نگاهم کرد   
پدربزرگش برام تعریف کرده بود چی  بد بودم    قدر  که چی؟؟؟ان ته بود  رف
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هم نداد و بهش گذشددته و اون مرد کی بوده که بهم زنگ میزده   یه تو ددیب 
را ول کرده  چه ی تو شددکم ک با ب یاد؟؟ قدر ز ناکم؟؟ان قدر ترسدد فت   ان ر
شیده و من احمق از هیچ کدوم خبر  سختی ک سش که این همه  رفته   بمیرم وا

 نداشتم   باید برم   باید برم دنبالش
⃣⃣⃣ 

 
 صنم

با سددردرد و حالت تهوع از خواب بیدار شدددم   دسددتم ناخوداگاه رفتم سددمت 
نی االن بچه من اینراسددت   بچه من و سددیاوش   چرا حواسددم شددکمم   یع

نبود   االن تنها با یه بچه چیکار کنم؟؟اصددال چروری میتونم بچش و ازش 
قایم کنم   اگر بفهمه   زندم نمیذاره   صددمیم توی راه بود   داشدددت میومد 
ها  باردار و تن یه زن  جایز نیسدددت   نمیشددده  گه صددبر  فت دی بمبئی   میگ

شت   ی ه زن باردار   اره من یه زن باردار بودم   لبخندی رو ل*ب*م نقش گذا
بسدددت   نی نی کوچولوی من   تو یادگار عشددقمی   خدایا شددکرت که تو 

 بدترین لحظات بهم امید میدی   
ستش و رو  شک ریخت   د شید و ا شم ک سید   به اغو صمیم ر دو روز بعد 

 شکمم گذاشت و با خنده گفت:
 عسل دایی چطوره؟؟-
 حاال از کرا معلوم عسل دایی باشه-
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 یه حسی بهم میگه دختره-
 
 اه کشیدم   : 

ولی من پسددر میخوام   یه پسددر مثل سددیاوش   با همون چشددما   همون  -
 اخما   همون صدا   

 برگشتم سمتش   با غم نگاهم میکرد   :
 عکس جدیدی نداری ازش؟؟ -
 

 مطمئنی میخوای ببینی؟؟ خیلی داغونه -
 

چشمام حلقه زد و سرم و تکون دادم   ببینمش   فقط اون قد و باالش اشک تو 
و ببینم   دیگه ارزویی ندارم   گوشددیش و در اورد و بعد از چند ثانیه گرفت 
نه  نه  گاه میکردم   این مرد من بود؟؟  به عکس روبروم ن هت زده  سددمتم   ب

تازه  قدر پیر نبود؟؟  یاوش من اینروری نبود   ان   چرا سدددالش بود  ۳۰سدد
شا چیه؟؟  شده بود   این ری شده بود   چرا کمرش خم  سفید  موهاش انقدر 

 صورتم خیس از اشک بود   صمیم صدام زد:
 

 صنم -
 

 برو بیرون صمیم لطفا -
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شب  سفید رنگش و در اوردم   همون که  شتم پیراهن  رفت بیرون    از زیر بال
شیدم و بو کردم   اخ  شم ک سیاوش   کرایی که دارم از اخر تنش بود   به اغو

 دوریت دق میکنم  
 

 عطر تنت    بوی عمر دوباره میدهد
⃣⃣⃣ 

تقریبا یک ماه گذشددته بود   دکتر داروهام و عو  کرده بود تا به بچم اسددیبی 
ماه دیگه ترک میکنی   معرزه بود  تا چند  نرسددده   میگفت نترس سدددالمه و 

 نبود؟؟انگار پا قدم بچم خیر بود   
بود   نمیدونم چیشددده بود که نمیگفت   هر روز میرفتم کنار  صددمیم عاددبی

دریا   یه جارو انتخاب کرده بودم که اروم بود   تقریبا نزدیک سدده ماه بودم و 
شکمم یکمی اومده بود جلو   میرفتم دریا و با پسرم حرف میزدم   نمیدونستم 

یم ار تو زندگپسددره یا نه   ولی دلم می خواسددت باشدده   دختر بدبخته   هزار ب
 «ای کاش یک زن نبودم»ارزو کرده بودم 

 ولی بودم   زن بودم االن هم مادر   
سیاوش   یعنی االن  سمت  شید  ستم   ذهنم پر ک ش ساحل ن صندلی کنار  رو 

 کراست؟؟
 

 سیاوش
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تلفن و پرت کردم سددمت دیوار   لعنتی   یک ماهه گذشددته و من تو این شددهر 
یداش کنم ها دارن کوفتیم ولی نتونسددتم پ خدا   زن و بچم تن کار کنم     چی

عذاب میکشددن   چیکار کنم   بار ها با پدربزرگش تماس گرفته بودم   دعوا 
کردم   داد زدم   التماس کردم   گریه کردم   میگه نمیدونم کراسددت   چرا 

 نمیذاره ببینمش   چرا باید وقتی بچه ی من تو شکمشه تنها باشه   لعنتی
یا میخواسدددت   دلم مشددروب می کتم و برداشددتم و  رفتم بیرون    دلم در

با من که انقدر  خواسدددت   دلم بوی صددنم و می خواسدددت   چیکار کردی 
 دیوونت شدم   

 
یک سدداعتی بود که لب دریا بودم   بطری مشددروب تو دسددتم خالی شددده 
بود   دریا نا اروم بود   مثل دل من   دستی به ریشام کشیدم و ذهنم پرت شد 

 ماه پیش    به چند
هیچ وقت این احساس و نداشتم   هیچ وقت از بودن با کسی انقدر غرق لذت 
نبودم   نمیدونسددتم تو کلمه توصددیف کنم   واقعا عریب بود   انگار دیگه 
چیزی تو دنیا نمی خواسددتم   مطمئن بودم صددنم از این به بعد مال منه   مهم 

 نیست دختر نیست   مهم اینه که مال منه   
 

 مصن
 

شرجی و گرم بود و با وجود اینکه فقط  سراغم اومده بود   هوا  حالت تهوع به 
ند تر از همیشددده  قل*ب*م ت یب بود    نازک تنم بود گرمم بود   عر تا   یه 
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میزد   یه چیزی اشددتباه بود   حس میکردم بچه ی توی شددکمم نا ارومه   می 
دم و از خونه   بلند شددفهمیدم قراره یه چیزی پیش بیاد   باید سددریعتر میرفتم 

 کنار ساحل گرفتم رفتم باال تا به ایستگاه تاکسی برسم   
⃣⃣⃣ 

تقریبا رسیده بودم که بوی عطری باعث شد سرم و برگردونم   بهت زده به مرد 
 کنار ساحل خیره شدم   سیاوش   

 
 سیاوش

 
له میزد  له  نا اروم بود   سددرم درد میکرد   حسددی تو وجودم  قل*ب*م 

شو   پ صنم بود   خیاالتی پا شنایی میومد   لعنتی بوی  شو برو خونه   بوی ا ا
شددده بودم   یا شددایدم انقدر مسددت بودم که نمی فهمیدم    ولی بو هر لحظه 

 نزدیک تر می شد   سرم و برگردوندم   
 

 صنم
 

اشددک تو چشددمام حلقه زد   سددیاوش   سددیاوشددم   الهی بمیرم   اومده 
شده بود   بدنم دنبالم   وای خدا   قدمام  شد   دیدم تار  شیده می  سمتش ک

سددسددت بود   عرق کرده بودم   حالت تهوم شدددید تر شددده بود   ولی   بوی 
سرش و  سرش بودم که  شت  عطرش بوی تنش دوای تمام دردام بود   تقریبا پ
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صدای زمزمش و  سمت خیابون    شتم و قدم تند کردم  سریع برگ برگردوند   
 شنیدم:

 
 صنم-
 

 سیاوش
 

یابون وقتی برگشددتم زنی و مت خ عت سدد به سددر که  تا  و دامن  با  یدم  د
 میرفت   رنگ موهاش   مدل راه رفتنش   اندامش   خدایا   

 صنم-
 به سرعت بلند شدم و دنبالش رفتم   صداش زدم:

 صنمممممم   صنم وااایسااا-
 

 سرعتش و بیشتر کرد   مطمئن بودم صنمه   صنم من   خانم من   
 

 صنم
 

صددورتم و خیس کرده بود   صددددام زد   سددرعتم و تند کردم   فرار اشدددک 
ستم بفهمه معتاد بودم  سیدم ازش   فهمیده دختر نی سش   میتر میکردم   از تر

تاکسددی مقابلم ایسددتاد   سددریع نشددسددتم چیکار می کنه   دسددت دراز کردم و
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سوند و سی ر سمتم   خودش و به تاک شتم و دیدم که داره میدوئه   داخل   برگ
 خم شد سمت شیشه   زد به شیشه و با اشک گفت:

 
 صنم   -

 گذاشتم روی دستش   زد رو شیشه و گفت:هق هق زدم   دستم و
 

 باز کن درو   صنم-
 

 نالید:
 

 جون بچمون صنم   باز کن-
 

شتم به راننده گفتم بره   لحظه اخر  ست   نه   خدایا   برگ ست   میدون میدون
ماشددین  بال  که دن یدمش  یاد میزد د تاد   فر بار هم اف ند  ید   چ یدوی م

وایسددم   خدایا   نمیخوام خورد شدددن مردم و ببینم   نمی خوام   هر بار که 
یا  خدا یااااا   دارم میمیییرم    خدا گار جونم و ازم میگرفتن    تاد زمین ان میوف
شم؟؟؟؟میخوام بمیرم و نبینم حالش و   زار  شقم با چرااا؟؟؟چرا نباید کنار ع

دم و رو صندلی افتاده بودم   راننده نگران شد و پرسید خوبم؟؟فقط تونستم میز
ستاش و بلند کرد  بهش بدم   لحظه اخر و یادم نمیره افتاد روادرس و زمین و د

 سمت اسمون   نعرش بلند شد:
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 خدایاااااااااااااااا چراااااااااا؟؟؟؟؟؟؟-
 

 شم    زجه زدم:وای   نمیتونم   دیگه توان ندارم   دیگه نمی ک
 

بسددهههه   بخدا دیگه نمی تونم   تحمل ندارم خدا   چرا تمومش نمی کنی -
 ؟؟؟چه گ*ن*ا*هی کردم؟؟؟

 زمزمه کردم:
 

 بسه   بسه-
 

چشددمام روی هم افتاد و مایع گرمی و بین پاهام حس کردم   سددیاهی دنیام و 
 گرفت و دیگه چیزی نفهمیدم

⃣⃣⃣ 
 

ی و میشنیدم   کرا بودم   صداها میگفتن همه جا تاریک بود   صداهای گنگ
بدنم بی حس  مام میسددوخت    خت بود   چشدد باز کنم   سدد مام و  چشدد

 بود   صدای صمیم و شنیدم:
 

 صنم   عزیزم   چشمات و باز کن-
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اروم پلکام و باال بردم   نور سددفیدی خورد تو چشددمم   کم کم دید تارم بهبود 
سددتانم   صددمیم و دیدم   هروم پیدا کرد و تونسددتم تشددخیص بدم تو بیمار

 اطالعات به مغزم فشار اورد و همه چیز و به خاطر اوردم   نالیدم:
 

 بچم-
 

 نترس   سالمه خدارو شکر   -
 سیاوش   من و دید صمیم   اینرا بود-
 

 بهت زده نگاهم کرد   زمزمه کرد:
 چی؟؟کرا؟؟-
 لب ساحل-
 

 دنبالت کرد؟؟-
 نه-

 دستی به صورتش کشید و گفت:
 باید بریم   -

 نگاهی بهم کرد و گفت:
 به دکترت میگم بیاد تکون نخور از جات-
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 باشه-
 

رفت  و من   انگار چشددمه ی اشددکم خشدددک شدددده بود   انگار دلم مرده 
گه میشددده  نه؟؟م گه  قل*ب*م نمیزد   نمیزد م گار  بود   بی حس بودم   ان

 زنده بود؟؟نداشت وسیاوش و
 نمیشه   بخدا نمیشه   

 رفت سمت شکمم:دستم 
ول نکرد   دیدی بابات و دیدی؟؟دیدی چقدر مرده پسددرم؟؟دیدی زنش و-

میدونسددت هسددتی؟؟ میخواسددتی تنهام بذاری؟؟مگه من میذارم ؟؟تو ولم 
 نکن   تو همه چیز می بعد سیاوش   تحمل کن   تحمل کن پسرم   

 
شهر   از این ساعت بعد تو هواپیما بودم و می رفتیم   از این  شور   و چند   ک

من نفسددمو   جونم و جا گذاشددتم تو این شددهر لعنتی   رفتیم ترکیه   صددمیم 
سه   میگفت وقتی زنگ زدم بهش خطم و ردیابی  سیاوش نمیر میگفت به فکر 

 کردن و فهمیدن کرام   
 

مان دنج سددداکن  یه ا حت مطلق داده بود بهم   خیلی زود تو  دکتر اسددترا
 میم میگفت نباید ریسک کرد   شدیم   نمیتونستم بیرون برم    ص

شنک   دلم میگرفت  شقش   نامزدش   رو صمیم هم بی قرار بود   بی قرار ع
وقتی میدیدم ساعت ها با چت باهم صحبت میکنن و حتی نمیتوان صدای هم 
و بشددنون   کم کم وزنم سددنگین میشددد   خدارو شددکر   داروهای ترکم رو به 
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شتر اتمام بود و دیگه حس نیاز به موادی  ساس نمی کردم   روز به روز بی و اح
باد میکردم   شکمم کامال برامده شده بود   فهمیده بودم سیاوش وقتی نتونسته 
ته زنم و  ته   گف قاجون و گرف لب ا ته ایران و حکم ج نه برگشدد یدا ک من و پ
نا  مام مع به ت نه ی  یه دیوو فت  قا جون میگ ند ازاد بود   ا با سدد یده    دزد

یالم شدددده بود وشدددده   علیر دددا کم ک بال م بی خ کا دن ته بود امری برگشدد
زندگیش   قاددد اقاجون از اول همین بود   بیام اینرا تا اون ولم کنه   بابای 
یدم خالفشددون چی  ندان بود   داداشددش هم همینطور   نفهم نک ز روشدد
مان  ما نک بخورن    ید اب خ با ها  حاال  حاال  یدونسددتم  بوده   فقط م

    یه مدت پیگیر بابام بود و بعد بیخیال شد   هم   بیخیال تر از همیشه
⃣⃣⃣ 

 
توی هفت ماه بودم   صددبحا از خواب بیدار میشدددم و میرفتم ورزش   شددده 

شددکمم و پاهام باد کرده بود   واسدده بودم مثل تو     همه جام میزون بود و
تشخیص جنسیت نرفته بودم دکتر   نمی خواستم بدونم   بی دلیل بود   فقط 

خواست وقتی به دنیا اومد بفهمم   توی راه برگشت به خونه بودم که یه  دلم می
پسر بچه با دوچرخه به سمتم میومد   نمیدونم چیشد که صاف اومد تو شکم 

ید تو بدی پیچ تادم رومن   درد  تاده  بدنم و اف به نفس نفس اف زمین   
   رفته بودم   حس کردم پاهام داره خیس میشدده   مردم دورم جمع شددده بودن

سید  شده بود که فقط جیغ میزدم   خیلی زود امبوالنس ر رفته دردم انقدر زیاد 
و منتقلم کردن بیمارسددتان   چیزی جز درد حس نمی کردم    صدددای جیغام 
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انقدر بلند بود که گوش خودم و کر میکرد   چه برسدده به اطرافیان   دکتر اومد 
سزارین بکنی  شده باید  سه ابت پاره  کان   گفتم نمیخوام   گفت امو گفت کی

صحبت  سزارین نمیکنم   از قبل با دکترم  داره بچت بمیره   حرفم یکی بود   
کرده بودم و گفته بود بالفاصددله بعد از زایمانت عمل زیبایی واژینال و انرام 
میده برام   چون سددنم پایین بود الزم بود    بردنم اتاق عمل   خودم بچم و به 

 هر سختی که شده    دنیا میارم   به
 

نا  بدنم  که فقط جیغ میزدم   گلوم میسددوخت    یدونم چند سددداعت بود  نم
نداشت   تمام تنم خیس عرق بود   کم کم داشتم از حال میرفتم که با صدای 

 دکتر به خودم اومدم:
 

 واسه اخرین بار سعیت و بکن   بچت خفه میشه عرله کن-
 

 شنیدن صدای گریه ی بچم   از حال رفتم   تمام انرژیم و گذاشتم   بعد از 
 
 

مت  فت سدد تان بودم   دسددتم ر مارسدد خت بی باز کردم   رو ت مام و  چشدد
 که حس کردم   نالیدم:شکمم   جای خالیش و

 
 بچم-
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کسی تو اتاق نبود   داشت گریم میگرفت   خدایا   بچم کراست؟؟؟با تمام 
صدا زدم   دقیقه ای  ستارو  شد   با تعرب به زورم فریاد زدم و پر بعد اتاق پر 

 خوانوادم خیره شدم   اقاجون  بابا بهونه روشنک صمیم   
 بهونه با لبخند اومد سمتم ب*غ*لم کرد و گفت:

 
 چطوری مامان کوچولو؟؟-
 شما اینرا چیکار میکنین؟؟-

 اقاجون گفت:
 

 نوم زایمان کرده   نیام ببینمش؟؟-
 اخه چروری؟؟-

 صمیم گفت:
 

 کشتکار نداشته باش   بیا این عسل دایی و شیر بده خودش وتو به ایناش -
 

 ذوق زده گفتم:
 دختره؟؟-

 گفت:رفت سمت در و
 یه دختر سفید مثل برف-
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شمم حلقه زد   دختره   وای   دختر من   منتظر به در خیره  شوق تو چ شک  ا
تو ب*غ*لش بود الی پتوی  شددده بودم   اومد داخل   یه عروسددک کوچیک

 دسددتام و بردم جلو   گذاشددتش تو ب*غ*لم   وای خدا   بچه ی صددورتی  
 من   دختر من   با شوق گفتم:

 
 چقدر سفیدههه صمیم-
 

 کپی خودته-
 

 بابا گفت:
 تو بچه بودی مثل برف بودی-
 

 بهونه گفت:
 اسمش و چی میذاری؟؟-

شت   میگفت دختر  ست دا شه بچه دختر دو سیاوش همی به فکر فرو رفتم   
 میذارم  تبسم    زمزمه کردم:و بیارم اسمش

 اسمی که پدرش دوست داشت   تبسم-
⃣⃣⃣ 

 
اومده بودم خونه   خدارو شکر با اینکه تبسم هفت ماهه به دنیا اومده بود ولی 
شیر بدم   از دیروز تا  سیدم بهش  شت   ولی نمیدونم چرا میتر کمبود وزن ندا
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 ی اومدن ترکیه   کلیحاال هم شیر خشک خورده بود   اقاجون گفت به بدبخت
از دسددت سددیاوش در رفته بودن تا تونسددته بودن بیان   با اسددم و فامیل جعلی 

 هواپیمای شخای اومده بودن   و
 

گل لطیف بود رو ثل برگ  ته بودم و تبسددم ب*غ*لم بود   م بل نشددسدد م
صورتش و سته بود   باز هم که میکرد کل  شه ب شماش همی ت میگرفبچم   چ

 بود   بابا کنارم اومد و گفت: از بس چشماش درشت
تاددمیمت چیه دخترم؟؟االن دیگه نه معتادی   نه کسددی دنبالته   میتونی -

 برگردی و با شوهرت باشی   
گه زن و شددوهر - ما دی یدم صددیغمون تموم شدددده    با از صددمیم شددن با

بدون بچم  با    با نیسددتیم   میترسددم برگردم تبسددم و ازم بگیره   نمیتونم 
گه  گه چرا دختر نبودی چی بگم؟؟ من میمیرم   ب چرا رفتی چی بگم؟؟ب

 ولمعذاب بده تبسددم و ازم میگیره وسددیاوش و میشددناسددم بخاطر اینکه من و
میکنه   نمیتونم برگردم   با اینکه دارم له له میزنم واسددش ولی   من یه مادرم 

 بابا
ست   همچین- سم   مرد تر از این حرفا شنا سیاوش و می  ببین دخترم   من 

کاری باهات نمیکنه   توی این مدت من خیلی باهاش صددحبت کردم   گفتم 
 میشه درست میشه   تحمل نکرد    صبر کن صبور باش تموم

 جواب داد:با صدای گوشیش حرفش قطع شد   تلفن و
 بله؟؟-
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که شددنیدم قل*ب*م بی بلندگو   صددداش وگذاشددت رواخماش رفت تو هم و
 قراریاشو شروع کرد:

 
سره خونه ببین - شته   بهش بگو مثل بچه ی ادم برگرده  صنم پی من که میدونم 

زندگیش   وگرنه اگر پیداش کنم چنان بالیی سددرش میارم تا عمر داره فراموش 
 نکنه   

 بابا گفت:
 من پیش صنم نیستم سیاوش   تا کی میخوای تهدید کنی؟؟-

 فریادش گوشم و کر کرد:
شی   - ش شی   بی مروت پی ش اب پی ول کردین همتون کرا رفتین؟؟ د الم

فکر کردین خرم؟؟یا گوشددام درازه ؟؟خطت و واسدده من سددکرت میکنی نتونم 
 ردیابیت کنم؟؟

 گفت:نفس عمیقی کشید و
سم که همه - صنم   میدونم اونرایی   به والی علی   به جون خودت ق ببین 

شی دقت میدم   کاری  سر خونه زندگیت نبا یکنم مدنیامی اگر تا یه هفته دیگه 
 به التماس کردن بیوفتی   
 صداش اروم شد و گفت:

صنم   خونه هوات و - سی؟؟تو مادر بچمی   تو زن منی   برگرد  از چی میتر
 کرده
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سعی کردم ارومش  سریع ب*غ*لش کردم و  شد    سم بلند  صدای گریه ی تب
 شنیدم که بهت زده گفت:کنم   صدای سیاوش و

 
 به دنیا اومده؟؟-
 

ستم رو تخت   من دوییدم تو  ش شکام ریخت رو گونه هام   ن اتاق   لعنتی   ا
تبسددمم پا به پای من گریه میکرد   بهونه و روشددنک اومدن تو گریه میکردم و

ست و  ش سم و ب*غ*ل کرد و بردش بیرون   بهونه کنارم ن شنک تب اتاق   رو
 گفت:

 
 صنم   اروم باش   درست میشه-
 

زندگی و زهرم میکنه   بمونمم دسددت  سددیاوش رو حرفش میمونه   برگردم-
 میذاره رو نقطه  عف بهونه   خسته شدم   بیچاره دخترم

 
 نچی کرد و گفت:

 شنید؟؟صدای تبسم و-
 اره-
 

 خودش و میکشه   میترسم سکته کنه اخر-
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 خدا نکنه   -

صدددای اقاجون و شددنیدم   هول زده رفتم بیرون دیدم داره با سددیاوش حرف 
 ت:میزنه   سیاوش گف

 
 بده بهش   باید باهاش حرف بزنمیه دقیقه گوشی و-
 

اقاجون اومد مخالفت بکنه که رفتم جلو   گوشددی و گرفتم و رفتم تو اتاق   از 
گذاشددتم کنار گوشددم   از اسددترس نفس گوشددی ورو حالت بلندگو برداشددتم و

 نفس میزدم   صدام زد:
 صنم؟؟-
 

 چیزی نگفتم   :
یدونی اگر برنگردی خودت- کاری میکنم خودت  م یام؟؟ لت نم با گه دن دی

برگردی   پس حرف گوش کن و برگرد   نه خودت و اذیت کن نه بچمونو   اون 
 به منم نیاز داره   به جفتمون نیاز داره

 
کامال مشخص بود داره خرم میکنه   میخواد برگردم جگرم و بسوزونه   اشکم 

    گفت:و از رو گونم پاک کردم   فهمید دارم گریه میکنم
شتی که هیچ   عقد میکنیم- صت داری   برگ شروع زندگیمون و یک هفته فر

 با یکی دیگه شروع میکنممیکنیم   برنگشتی زندگیم و
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⃣⃣⃣ 
 

با صدای بوق اشغال گوشی به خودم اومدم   چی گفت؟؟؟زندگیش و با یکی 
شروع میکنه؟؟ وای   وای خدا   میخواد زن بگیره؟؟ از لج من؟؟ وا سه دیگه 

گه  با یکی دی ته میمیرم   میخواد  به یکی بیوف گاهش  نه    ن که برگردم؟؟  این 
 ازدواج بکنه؟؟؟

 
توی تمام طول این یک هفته   فقط اشک ریختم   فقط گریه کردم   اقاجون و 
بابا و بهونه برگشتن   روشنک از تبسم نگهداری میکرد و من مثل یک ادم مرده 

ک هفته ایم تموم شده بود   اقاجون گفته بود فقط زل میزدم به سقف   مهلت ی
برداشته و دیگه خطامون و کنترل نمیکنه   به خودش محافظاش و سیاوش تمام

میره شددرکت میره باشددگاه مهمونی    و من داشددتم  می مردم   میره میرسدده و
ول کنی بری و اون بشددینه به پات تا  مهمونی؟؟؟مغزم گفت چیه توقع داری تو

که میخواد زن بگیره   البود یکی هم زیر  شدددکاخر عمر ا فت  بریزه؟؟ گ
 سرشه   

 موهام کشیدم و گفتم:
 

 خفه شو خفه شو خفه شوووو-
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تبسددم تو ب*غ*لم بود و داشددتم بهش شددیر میدادم   شددیر خشددک البته   به  
صددمیم و روشددنک گفته بودم برگردن   بعد از کلی اصددرار قبول کردن   راهی 

ندم و تبسدم   همه چیز تا چند ماه عادی بود   تبسدم رفته ایران شددن و من مو
شده بود   چهرش فتوکپی من بود   هیچ فرقی ماه و ۵بود تو  شیطون  سابی  ح

سایی  ستامبول بود که ک شت باهام   فقط موهاش بور بود   یه خیابون تو ا ندا
شیدن   همو شی میک شون میرفتن اونرا و نقا شی بلد بودن با تابلو ها  نکه نقا

شی و رنگ  سکه میکردم و با بوم نقا سوار کال سم و  روز هم فروش میرفت   تب
بازی  با عروسددکش  قاشددی میکردم و تبسددم  یابون   من ن میرفتم همون خ

 میداد   میکرد   عاشق دخترم بودم   زندگیم بود   بوی سیاوش و
با یه پسددری به اسددم مهمت  اشددنا شددده بودم   سددنش زیاد بود تقریبا همسددن 

وش بود   خیلی مهربون و خونگرم بود   عاشق تبسم بود و هر روز واسش سیا
شی خیلی  سم هم وقتی میدیدش غش میکرد از خنده   نقا یه هدیه میاورد   تب
شیده بود   کم کم دیدارامون  سم ک شت   چند تا عکس هم از تب خوبی هم دا

 به بیرون هم کشیده شد و یکی از بهترین دوستای صمیمیم شد   
 

روز منتظر یه خبر بودم از سددیاوش   بی قرار بودم   انقدر که مهمت هم  هر
 خیلی خوب هم مشاوره میداد   میدونست وفهمیده بود   داستان زندگیم و

 
هوا سددرد  و شددب عید نوروز بود   با مهمت لب سدداحل قرار داشددتم    سدداق 

   بوتای یخاکستری پای تبسم کردم با پیراهن پشمی صورتی و پالتوی خاکستر
شتم   لبخندی  سرش گذا ستری  صورتی هم پاش کردم و کاله خاک کوچیک 
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بهم زد و دندونای نیش زدش مشخص شد   حسابی چلوندمش و ب*و*سش 
کردم   خودم هم با تبسم ست کردم و ساق خاکستری پیراهن صورتی و پالتوی 

شده بود ستری   موهام بلند  صورتی و کاله خاک شمی  ستری   بوتای پ  و خاک
شته بودم و شید   ابروهام و بردا شنم میک شمای رو شکیش و به رخ چ  رنگ م
سی  سم و ب*غ*لم کردم و رفتم پایین تاک صورتم بود   تب ارایش محوی روی 

 گرفتم
⃣⃣⃣ 

 
کشددت که بره باز کرد   خودش وتبسددم مهمت و که دید ذوق زده دسددتاش و

ندیدم و مت   خ با هم ر ب*غ*ل مه مت    فه ی دادمش ب*غ*ل مه کا فتیم 
کنار ساحل   برف نم نم میبارید و جلوی باد سرد و میگرفت   مهمت تبسم و 

 گذاشت رو میز و گفت:
 چه خبر؟؟-

 میدونم منظورش چی بود   گفتم:
 

هنوز که هیچی   یا خبری هسددت به من نمیگن   یا واقعا سددیاوش بیخیال -
 شده

 
باید وش هم هست   ننمیخوای برگردی صنم؟؟باید برگردی   تبسم بچه سیا-

 دور نگهش داری
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 یه تامیمایی دارم   -
 چه تامیمی؟؟-
گه - ی بوده   د قط اه و حسدددرت  ف یم  ندگ تا االن ز مت    ه م نی  می دو

جا  گه  که می خوام   دی نمیخوام   میرنگم واسدددش   واسددده چیزی 
کار  یا تبسددم چی با من  یاوش میخواد  گه نمیترسددم   نمیگم سدد نمیزنم   دی

 پیش شوهرم   بکنه   میرم 
 

 مکث کردم:
 

 می خوام برگردم-
⃣⃣⃣ 

 
مه خودم داشددتم  نا ناسدد با شدد گاه بودم   تبسددم ب*غ*لم بود و  تو فرود
به  یاد  گه م ماه دی مت بهم قول داد  ته بودم    مه به کسددی نگف برمیگشددتم   

کلی گریه کردن جفتشون   سوار هواپیما دیدنم   به سختی از تبسم جدا شد و
زود خوابش برد و من   درگیر بودم   کرا برم ؟؟چیکار  تبسددم خیلی شدددم و

کنم؟؟کی برم سددیاوش و ببینم؟؟برم اصددال یا نه؟؟ تا خوده تهران فکر کردم و 
فکر کردم   انقدر که سددردرد گرفتم   هواپیما که نشددسددت   انگار نفسددم باز 

 شد   تو شهری بودم که سیاوشم نفس میکشید   چی از این مهم تر؟؟ 
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دادم   هنوز کلیدش همراهم بود   ساعت ادرس خونم و کسی شدم وسوار تا 
شده بود و با تعرب به  ۱2 سم بیدار  شب بود و تقریبا خیابونا خلوت بود   تب

 اطراف نگاه میکرد   لبخندی بهش زدم و گفتم:
 دخترم   اومدیم خونه   داریم میریم پیش بابات-
 

ندید  عد خ یه ای ب ثان گاهم کرد و  رب ن   ب*و*س محکمی کردمش و با تع
چشم دوختم به خیابونای اطراف   بعد از نیم ساعت رسیدیم به امانم   کرایرو 
حساب کردم و پیاده شدم   ساکم و دنبال خودم کشیدم و تو دست دیگم تبسم 
بود   در و به سددختی باز کردم و وارد حیاط شدددم   لبخند تلخی زدم و رفتم 

سوندم   در و باز کردم و سمت پله ها   به هر بدبختی بو د خودم و به واحدم ر
سم و  شه   تب شد   حدس میزدم قطع با شن ن رفتم داخل    کلید برق و زدم رو
شپزخونه   از داخل  صندلی ا شتم رو مبل و پالتوم و در اوردم انداختم رو  گذا

روشددن کردم بردم گذاشددتم رو میز   تبسددم با کابینت چند تا شددمع برداشددتم و
معا نگاه میکرد   بچم مثل ندید بدید بود   خندیدم و نشددسددتم تعرب به شدد

 روبروش   پاهاش و گرفتم و گفتم:
 

عشددق مادر   بگردمت من   قربون چشددمات بشددم   تبسددم من   اومدیم -
خونمون مامانی   من و بابات تو این خونه کلی خاطره داریم    راسددتش اوایل 

دیدم   همیشدده پشددتم بود   تنها  وخیلی خوب بودیم   من بچه بودم که بابات
 فرد زندگیم بود که همیشه نگرانم بود   خیلی دوسش داشتم
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 بغض کردم و ادامه دادم:

مد   من فقط -  فاق شددوم پیش او بل  ۱۰تا اون ات ثل ق گه م سدددالم بود   دی
شق  سم   تا یکدفعه به خودم اومدم دیدم عا شدم   خیلی کارای بدی کردم تب ن

ی دخددتددرم   بددابددات هددمدده ی زندددگددی مددن بددابددات شدددددم   مددیدددوندد
 بود   ولی   نشد   نشد تو این یک سال کنارش باشم   ولی االن   

 صدای مردی مانع ادامه صحبتم شد:
 

 االن هم دیگه نمیتونی-
 

شدم و سیاوش   اومد با ترس بلند  شتم     جلو   چهره ی قدمی به عقب بردا
شد   تا بخوام حرفی شخص  شمع م بزنم یا کاری بکنم   یه  برزخیش با نور 

و جل طرف صورتم سوخت   بالفاصله اون طرف دیگه صورتم  سوخت   اومد
کشدید عقب   اخی گفتم اون عادبی تر و موهای بلندم و گرفت تو دسدتاش و

 شد:
 

 مسافرت خوش گذشت؟؟؟؟ه*ر*ز*گ*ی خوش گذشت؟؟-
 

 صدای گریه ی تبسم بلند شده بود   نالیدم:
 

 سیاوش-
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 بدنم و لرزوند:فریادش 

 
 هیییسسسسسسسس   ببند دهنت و   نشنوم صدات و صنم-
 

 موهام و بیشتر کشید و دم گوشم گفت:
 

 االن برگشتی؟؟بعد یک سال؟؟زود نیست؟؟ هااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
 

 هر لحظه گریه ی تبسم شدید تر می شد   :
 

 خفه شد سیاوش   تبسم داره گریه میکنه   ولم کن ترو خدا ارومش کنم-
 

هام و ول کرد و مت تبسددم و مو فت سدد بل   ر تادم رو م قب   اف هلم داد ع
ب*غ*لش کرد   سددرش و گذاشدددت رو شددونش  و اروم دم گوشددش حرف 
سیاوش و از نعمت پدر  صورتم و خیس کرده بود   چقدر احمقم  شک  زد   ا

 بودن محروم کردم
⃣⃣⃣ 
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شت  سم خوابیده بردش تو اتاق و برگ شد تب خت رو   کتش و انداوقتی مطمئن 
مبل و اومد سددمتم   با ترس عقب رفتم ولی جایی واسدده فرار نبود    بازوم و 
تاق اخر راهرو   پرتم کرد رو ندم کرد کشددون کشددون بردم تو ا فت و بل  گر

تاق و تاق وکشددید وزمین   پرده ا کمی روشددن کرد   تمام بدنم درد نور ماه ا
شده بو ستیناش و زد میکرد بس که اینور اونور پرت  ساد و ا سرم وای دم   باال 

باال   میخواد چیکار کنه؟؟ میخواد کتکم بزنه؟؟هنوز جای سددیلی هاش درد 
 میکرد   رو زمین خزیدم و رفتم عقب   پوزخندی زد و گفت:

 
 ترسیدی؟؟یه خورده دیره عزیزم   دیر ترسیدی -

شد  صدای جیغم بلند    یکی زد تو اومد جلو و از موهام گرفت و بلندم کرد   
 گوشم گفت:

 
 از حلقومت میکشم بیرون    بشنوم زبونت وخفه شو   خفه شو صدات و-
گریه زل زدم بهش   واسدده لحظه ای حالت چشددماش عو  شددد و رنگ با

شد و کوبوندم به دیوار   یکی از  شی  مهربونی گرفت   اما ثانیه ای بعد باز وح
واسدده اینکه صدددام در نیاد دسددتاش و برد سددمت کمرم و محکم فشددار داد   

ل*ب*م و به شدت گاز گرفتم و چشمام و بستم   مزه ی شور خون و تو دهنم 
 حس کردم   دم گوشم گفت:

 اخی   دردت گرفت؟؟-
 محکم تر فشار داد که دلم  عف رفت   نالیدم:
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 سیاوش   بسه-
 غرید:

 
له ول کردی رفتی پی - یک سدددا هه؟؟؟؟؟؟ بسددده؟؟؟؟؟؟؟؟ بسددهههه

سه؟؟؟؟؟؟کدوم گوری بودی؟؟؟؟ب*غ*ل کدوم ه*ر*ز*گ*ی  حاال میگی ب
 حالل نکردمعیاشی بودی صنم؟؟؟؟بگو تا خونت و

 
 بخدا من کاری نکردم سیاوش   به جون تبسم-
 

 دستش و گذاشت رو دهنم و گفت:
 

صال   از کرا معلوم بچه - سم بچه ی من و به دهن کثیفت نیار   ا ساکت   ا
 ی من باشه؟؟

 
م بهش   سددیاوش من این نبود   بخدا که نبود   نگاه من و که ناباور خیره شددد

 دید اشک چشماش و پر کرد   نالید:
 

مه چیز و ازم - یدونی؟؟؟ ه با من صدددنم؟؟؟م کار کردی  یدونی چی م
 گرفتی   زندگیم و   عشقم و   زنم و   دلیل نفس کشیدنم   

 فریاد زد:
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 بچمووووووو-
 

قب  برداشدددت ودسددتش و قدم رفت ع مد قدم  نار دیوار  سددر خورد و او  ک
 پایین   دستش و برد تو موهاش و گفت:

 
 نمیبخشمت-
⃣⃣⃣ 

 با هق هق گفتم:رفتم کنارش نشستم و دستش و گرفتم
سددیاوش   بخدا مربور بودم برم   تو از چیزی خبر نداری نمیدونی من چه -

 زجری کشیدم تو این چند سال
 

ید- مدم   م لت او با تا بمبئی دن که  یدونم  ماسدددت کردم م که الت ونم 
 برگردی   میدونم که االن اینرام

 
 ناباور زل زدم بهش   میدونه؟؟از کرا؟؟؟

سالگیت چه اتفاقی واست افتاده و اون مرد  ۱۰پدربزرگت بهم گفت   گفت - 
که بهم زنگ میزد کی بوده   گفت چقدر سددختی کشددیدی   من میدونسددتم 
مادرت با پدرت چیکار کرده   میدونسددتم خوانوادت مراقبتن   تو من و محرم 

 ندونستی و هیچی بهم نگفتی صنم
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 زد رو سینم و گفت:
 تو بدبختم کردی تو این یک سال-
 

 برگشتم جبران کنماالن -
 

 دیره-
 

 نالیدم:
 

 چراا؟؟-
 

 با بی حسی تمام نگاهم کرد و گفت:
 

 دارم ازدواج میکنم-
 

حس کردم قل*ب*م واسدده لحظه ای نزد    نزن   چرا میزنی؟؟عشددقت داره 
ماد میشددده   توام بهتره بمیری   رو هت خیره شددددم دا با ب زمین نشددسددتم و 

 بهش   سرش و پایین انداخت و گفت:
 

 خیلی دیر اومدی صنم   خیلی دیر-
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⃣⃣⃣ 
 

 اذیت کنی   میدونمدروغ میگی   میخوای من و-
 

 بلند شدم و گفتم:
 

چه ی من و- یده ب تاق خواب که اون ا با کس اون دختری  نداری  توئه   تو حق 
با یکی  با هم بودیم   تو نمیتونی بری  دیگه ازدواج کنی   ما   ما    از بچگی 

 دیگه   
 کشید   هق هق زدم گفتم:اومد سمتم   بالفاصله به اغوشمبلند شد 

 
خیلی نامردی سددیاوش   خیلی نامردی من تو تمام این یک سددال روزی نبود -

که واسدده دیدنت واسدده شددنیدن صدددات اشددک نریزم   با وجود تبسددم تحمل 
 میکردم   تو رفتی با یکی دیگه؟؟؟

 
 مشت زدم به سینش گفتم:

 
چه داریم   ازت چروری تونسددتی؟؟؟؟چرور- ما ب ی تونسددتی لعنتی؟؟؟

 میاد بدم
  ازت متنفرم   من نمیذارم با کس دیگه ازدواج کنی   
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 تو صورتش و گفتم:زل زدم
 

 نمیذارم   شده میرم میکشمش ولی نمیذارم   -
 

 نالیدم:
 

 تو مال منی   فقط من-
 

صدورتم و گرفت تو دسدتاش و ل*ب*ا*ش و رو ل*ب*ا*م گذاشدت   باز هم 
صورت جفتمون خیس از  شد    سال پیش تو وجودم دمیده  شیرین یک  حس 
اشک بود؟؟مهم نبود   اون نامزد داشت؟؟مهم نبود   محرم نبودیم؟؟؟هیچی 

شق چندین و سیاوش مهم بودیم    فقط ع سالمون مهم نبود   فقط من و  چند 
قب و فت وکمرم و تومهم بود   هلش دادم ع ید دسددتش گر با خودش کشدد

برد تو موهام و من بی قرار تر شددددم   تو چشددمای خمارش زل تش و   دسدد
سرش اومد پایین و رو شیدم و زدم    گودی گردنم قرار گرفت   نفس عمیقی ک

 فشار دادم    بازوش و تو دستم
 

یه ی تبسددم به سددختی ازش جدا شددددم   اب دهنم و قورت با صددددای گر
 دادم   نارا ی بهم خیره شد   گفتم:
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 اماالن می-
⃣⃣⃣ 

 
رفتم پیش تبسددم   تاریک بود و ترسددیده بود   ب*غ*لش کردم و سددعی کردم 
ارومش کنم   صدددای من و که شددنید گریش بند اومد   برگشددتم برم بیرون که 

 انداختم پایین و گفتم:سیاوش و دیدم تو چهارچوب در وایساده بود   سرم و
 

 باید شیر درست کنم واسش-
 ؟چرا خودت شیر نمیدی بهش؟-
 خشک شده-
 

رد شدددم رفتم داخل پذیرایی   اب جوش نداشددتم   گاز هم قطع  کنار رفت و
 بود   چیکار کنم؟؟سیاوش و صدا زدم   اومد داخل اشپزخونه   گفتم:

 
 اب جوش می خوام-
 جمع کن بریم خونه من   -

مخالفت نکردم و رفتم لباسام و تنم کردم پتویی هم دور تبسم پیچیدم   ساکم 
شینش و عو  و شکی رفت   ما شین م سمت ما شت و رفتیم پایین   به  بردا

کرده   سوار شدم و تبسم و گذاشتم رو پاهام   سوار شد و نگاهی به چشمای 
 تبسم کرد   لپش و کشید و گفت:

 اسمش تبسمه؟؟-
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 اره-
 

 روشن کرد و راه افتاد    ماشین و
 چند وقتشه؟؟-
 ماه 6داره میره تو - 
 

 و ازم دور نگه داشتی   حقته بندازمت زندان؟؟ماه بچم6-
 با تعرب خیره شدم بهش   دندرو عو  کرد و گفت:

 
 چیه؟؟فکر کردی نمیکنم؟؟-
 سیاوش؟؟-

 پوزخندی زد و گفت:
 

 با همین سیاوش سیاوش گفتنات خرم کردی   -
 بغض کردم:

 این حرفا چیه؟؟-
 

 حقیقت-
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شدم شک خیره  شمای پر ا سم   وقتی دید من دارم به  سکوت کردم و با چ تب
شمای اونم شد   موهاش و نوازش کردم و  گریه میکنم لب برچید و چ شکی  ا

 گفتم:
 

 گریه نکنی مامانی   هنوز اولشه   باید قوی باشیم   -
ندم گرفت وسددرش و یه خ هاش برد تو شددکمم و غر غر کرد   میون گر پهلو

حسدرت نگاه میکرد   تمام قلقلک دادم   غش کرد از خنده   سدیاوش هم با و
 مدت با تبسم بازی کردم تا رسیدیم   

 
به این  به خونه ارزوهام بودم   یک سدددال پیش بود که اخرین نگاهم و  خیره 
خونه انداختم   فکر میکردم دیگه برنمیگردم اینرا   با صددددای سددیاوش به 

 خودم اومدم:
 

 چرا وایسادی؟؟ -
سا سوار ا سم تو ایینه به چهره بی حرف دنبالش راه افتادم    شدیم    تب سور  ن

شد و  سیاوش متوجه نگاهش  سیاوش نگاه میکرد و تعرب کرده بود    ابی  ع
نشددون سددیاوش داد که لبخندی به روش زد   تبسددم هم دندونای کوچیکش و

سش کرد و  سابی ب*و* شه و از ب*غ*لم بگیرش   ح شد بی طاقت ب باعث 
 محکم ب*غ*لش کرد   
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شدم   ت شق این خونه وارد خونه  سایل پر از خاطره بود برام   من عا ک تک و
شپزخونه   نگاهم ستی روش  بودم   رفتم تو ا صبحانه خوری افتاد   د به میز 

پاهاش  با هم   روی  نه هایی که اینرا نخورده بودیم  کشددیدم   چه صددبحا
میذاشددت دهنم   باز هم این بغض لعنتی سددر باز  مینشددسددتم و سددیاوش لقمه

 شنیدم از پشت سرم:ی سیاوش وکرد   صدا
 

 وسایل خونه خوشهساله دلم به این خاطره های الکی ویک-
 

 برگشتم سمتش و گفتم:
 یک ساله دلم به بچه ای که مال توئه خوشه   فکر نکن واسه من اسون بوده-
 

 اخم کرد و گفت:
 

 شیر این بچرو بده-
 

 بچه اسم داره-
 

 و گفت: اخمش غلیظ تر شد   قدمی سمتم برداشت
 

 بدنت نمیذارمبا اعااب من بازی نکن صنم   یه جای سالم تو-
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 پدر بچمی   هر کاری میخوای بکن-
 

 این همه شراعت از من بعید بود   پوفی کرد و رفت بیرون
⃣⃣⃣ 

 
 نشستم پذیرایی   درست کردم   رفتم توسریع شیر تبسم وکتری و اب کردم و

 بگیرم که گفت:وخواستم تبسم کنار سیاوش و
 بهم یاد بده-
 

 لبخندی زدم و گفتم:
 

شرو بذار تو- ثانیه هم  ۳۰دهنش   یخورده بلندش کن نپره تو گلوش   هر شی
 از دهنش در بیار بعد بذار    مراقب باش خیلی شیشرو خم نکنی 

اشتم ساکم بردانرام داد   منم حولم و از توبا دقت کارایی که بهش گفته بودم و
 حمام   رفتم 

 
سیاوش و صدای نگران  سرم  شنیدم   رفتمزیر دوش بودم که  در و باز کردم و 

 بردم بیرون   تمام لباسش پر شیر بود   خندم گرفت   سیاوش گفت:و
 

 بهش؟؟ باال اورد صنم   زیاد دادم-
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 نه عزیزم   عادیه   بدش به من حمامش کنم-
 

 جلو و گفت: اومد
 االن؟؟سرما نخوره-
 

 روشن کن ت داره قبل خواب میره حمام    شوفاژ وعاد-
اسه معر  دید قرار بگیره   و دستام و بردم بیرون که باعث شد نیمی از بدنم تو

سم و  سریع تب صورتم هروم اورد    ستش لرزید   خون به  ثانیه ای دیدم که د
ورم دگرفتم و در و بستم   بعد از کلی اب بازی بالخره اومدیم بیرون   حولم و

ب*غ*ل کردم بردم بیرون   رو تخت گذاشددتمش    سدداک پیچیدم و تبسددم و
 اتاق بود   لباسای تبسم و تنش کردم و خیلی زود خوابش برد   لباسامون تو

لوسددیون بدنم و به پاهام زدم   موهای بلندم یه طرفم  نشددسددتم جلوی ایینه و
ه دسددتام بلوسددیون وافتاده بود و بوی خوش توت فرنگی فضددارو پر کرده بود   

باسددش و عو  کرده  ته بود و ل خل    دوش گرف مد دا یاوش او که سدد زدم 
سه اندام  سورمه ای تنش بود   دلم  عف رفت وا شرت   شلوارک و تی  بود   
شد  شید   کارم که تموم  سم دراز ک مردونش   نگاه گذرایی بهم کرد و کنار تب

اوص موهام و زدم     سک مخ شونه زدم و ما موهام بوی لیمو گرفته موهام و 
بود   بلند شدم و از داخل ساک لباس خواب مشکیمو برداشتم   تا باالی زانو 

مدل خاصددی نداشددت   رفتم داخل حمام و لبسددم و تنم کردم برگشددتم بود و
 بیرون   سیاوش خیره نگاهم میکرد   گفتم:
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 من کرا بخوابم؟؟-
 جا همین-

بیدم   رو پهلو دراز کشیدم و پاهام ل*ب*م و گاز گرفتم و اون سمت تبسم خوا
نگاهش داره باال و  ربدری روی هم قرار دادم   حواسم بود که بی قرار شده و

یدم  پایینم گذاشددتم و پتوی تبسددم و کشدد بالشدددت  نه   سددرم و روی  میک
 گذاشتم رو بالشت   روش   ب*و*سه ای روی گونش کاشتم و سرم و

ای بینیم و اعضددطرش پیچیده بود توحس میکردم خیره نگاهم میکنه   بوی ع
به گوشددم  بدنم نا منظمش  ند و  نداشدددت   نفسدددای ت ظه ای ارامش  لح

 میخورد   صدام زد:
 صنم-

 چشمام و باز کردم:
 جانم؟؟-
 خشک کنسر ما میخوری پاشو موهات و-
 

 نمیشه گرمه اتاق چیزیم-
 

شده بود و شمهاش قرمز  شحال بودم که باعث بی قراریش  چ شدم   من خو
یذارم مردم و که میخواد صدددنمم   نم حاال هر کس  کسدددی ازم بگیره    

شمام و شه   چ ستم وبا شدم   بهترین خواب عمرم بود   بعد از  ب غرق خواب 
 سال کاب*و*س دیدن    یک
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ستم صورتم و شصبب با صدای خنده ی سیاوش و تبسم بیدار شدم   بلند شدم

شپزخونو شیر رفتم بیرون   داخل ا سیاوش بهش  سم رو میز بود و  ه بودن   تب
سرش و تکون  سیاوش  سالم کردم که  شون    ش میداد   لبخندی زدم و رفتم پی

ستم رو ش سمداد   ن شید بیاد ب*غ*لم   ب*غ*لش خودش و صندلی تب میک
 کردم و گفتم:

 
 عسل مامان   خوب خوابیدی؟؟-
⃣⃣⃣ 

چه کرد   دخ گاهم کرد و ل*ب*ا*ش و غن نده ن یدم و با خ ند ناز من   خ تر 
 گفتم:

 
 امروز میریم باهم پارک   دخترم حسابی بازی بکنه-
 

که میخوام برم بیرون   اخمش و  یاوش بگم  به سدد در واقع می خواسددتم 
دیدم   واسه خودم چای ریختم   مشغول خوردن صبحانم شدم   سیاوش هم 

شت و روزنامه تو ستمام مدت اخم دا ستش بود   محل ندادم   در ته که دلم د
شتباه کرده بودم    ولی حق این و سته که ا سش  عف میرفت    در شوا ت ندا

یه و زاری بس بود   از امروز زن بودن و  نه   گر گه ازدواج ک با یکی دی که بره 
 نشون میدم
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سام وتو شتم لبا سم هم حا ر بود واتاق بودم و دا خت رو ت عو  میکردم   تب

سکاش بازی میکرد   عطر  پر رنگ ترسردی به گردنم زدم و رژ قرمزم و با عرو
کردم   لبخندی زدم و رفتم سددمت تبسددم تا ب*غ*لش کنم که در باز شددد و 

 سیاوش اومد داخل   من و که دید اخم کرد و با عابانیت اومد سمتم:
 

این چه و ددعیه؟؟؟؟؟؟؟ فکر کردی انقدر بی غیرتم که بذارم با این قیافه  -
 بری بیرون

 
 ؟؟مگه چمه -

 بازوم و گرفت و کشیدم سمت ایینه   غرید:
 

نگاهی به خودت بکن   رژ قرمز میزنی واسددده من؟؟؟؟ موهات و میریزی  -
 دورت؟؟؟؟ با اجازه کی میخوای بری بیرون؟؟ هااا؟؟

سددیاوش چته؟؟ از دیشددب که اومدم یکسددره داری داد میزنی   من که زنت  -
ی عزیزم   غیرتت و واسدده اون نیسددتم بهم گیر میدی   شددما خودت نامزد دار

 نگه دار
 کفری تر شد و چونم و گرفت تو دستش:
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چیشددد؟؟ دیشددب که خوب میگفتی میکشددمش و   نمیذارم و   حاال هیچ  -
کارتم؟؟ نکنه الزمه یه بچه دیگه بندازم ب*غ*لت که نسددبتم و بهت نشددون 

 بدم؟؟؟ 
 کردم    پوزخندیاز بس چونم و فشار داده بود دیگه فشار دستش و حس نمی 

 زدم و گفتم:
 ئههه خانمتون ناراحت نمیشن؟؟ شاید اونم دلش بچه بخواد خب -

 نزدیک صورتش شدم و گفتم:
 تا باشه   چرا یکی عزیزم؟؟  ۱۰ ٫بچه ی تو باشه  - 

شدم  شما و ل*ب*ا*م در حرکت بود   نزدیک تر  تعرب کرد و نگاهش بین چ
 و گفتم:

 به کار بشیم ؟؟  اصال چطوره همین االن دست - 
شتن  سه نگه دا شد و من   یک زن بودم که فقط وا صلش کمتر می رفته رفته فا
شاید کس دیگه  شقم میرنگیدم   نه این کارارو عیب میدیدم نه گ*ن*ا*ه    ع
فکر کنه من ه ر ز گ ی میکنم   ولی من عاشددق بودم   به هیچ روشددی هم پا 

 پس نمیکشیدم
 

گرفت   انرژیم چند برابر شددد   من هم زن ل*ب*ا*ش که رو ل*ب*ا*م قرار 
 بودم   نیاز داشتم   چرا نباید با پدر بچم همبستر میشدم؟؟ 
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سم افتاد که با  شید عقب   نگاهش به تب سرش و ک گازی از ل*ب*م گرفت و 
به هیچ کاری گیری نگاهمون میکرد   خندم گرفت   این بچه نمی ذاشدددت 

 برسیم   
اشت و دست من و کشید برد بیرون   رفت سیاوش چند تا عروسک جلوش گذ

 مبل   جیغ خفیفی کشیدم که به پایان نرسیده بازسمت پذیرایی و پرتم کرد رو
 درگیر سیاوش شدم   

ن نیاز و اغوشش پر از هیرا ده دقیقه بیشتر نگذشته بود و با باال تنه ل*خ*ت تو
یاوش عشددق نفس نفس میزدم   با صدددای جیغ زنی از هم جدا شدددیم    سدد

 سرش و برگردوند و من مات بودم که این زن کیه؟؟؟
⃣⃣⃣ 

 سیاوش بلند شد و گفت:
 نگار اینرا چیکار میکنی؟؟-

ند داد دستم   خیلی ریلکس بلنگار خر کیه؟؟سیاوش دستم و گرفت و بلیزم و
شدددم و نگاهم گره خورد تو چشددمای قرمز دختر قد بلندی   با حرص نگاهم 

 کرد و گفت:
 نرا؟؟چه خبره ای-

 تنم کردم   مزاحم   سیاوش گفت:لباس زیرم و از رو زمین برداشتم و
 نگفتی اینرا چیکار میکنی؟؟-

 گفت:نگار
 

 اومده بودم نامزدم و ببینم   که تو ب*غ*ل یکی دیگه دیدمش-
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 زمین برداشت تنش کرد و تی شرتش و از روسیاوش دستی تو موهاش کشید و

 گفت:
 اوردی؟؟کلید اینرارو از کرا -

ستادم بلیزم و تنم کردم و شدم ای شدم   قدمی جلو بلند  با لبخند به نگار خیره 
 گفت:برداشت و

 
 این دختر بچه کیه؟؟-
 

گفت دختر بچه؟؟لبخند حرص دراری زدم    خرامان خرامان و جان؟؟به من
 جلو   : با ناز رفتم

 
 من صنمم   خوشبختم -

 نگار گفت:
 

 نبودی؟؟صنم؟؟؟مگه تو ترکیه -
 بودم   -

 دستام و ب*غ*ل گرفتم و گفتم:
 برگشتم پیش شوهرم-
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 سیاوش صدام زد:
 

 صنم؟؟-
 برگشتم سمتش:

شینن من چای - شون کن ب شتی   دعوت سر پا نگه دا جونم؟؟ چرا نگار جان و 
 بیارم عزیزم

 
نگار قشددنگ داشددت میترکید   این بود نامزدش   چرا پس سددیاوش نگران یا 

شد؟؟یه چ ابی ن سه تا ع شپزخونه و  شتباه بود   رفتم داخل ا سط ا یزی این و
 ریختم با شکالت و شیرینی بردم بیرون   چای خوشرنگ

از صحنه ای که دیدم خون به مغزم فشار اورد   حداکثر تا یک هفته دیگه پرتت 
صنم  شتی رو دارایی من؟؟؟ ست گذا میکنم بیرون از زندگیم دختره مزاحم   د

 و نشناختی   
 

ن له دم ولبخ فاصددد یاوش  گار از سددد حفظ کردم و رفتم سدددمتشدددون   ن
 میز   نگار با حرصگذاشتم رومخلفات وگرفت   روبروشون نشستم و چای و
 نگاهم کرد   چشمکی زدم و گفتم:

 
 میل کن نگار جان   خونه خودته-
 

 پوفی کرد و گفت:
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 حاال تکلیف من چیه؟؟-

 سیاوش غرید:
 

 نگار؟؟؟-
 

 سیاوش   تکلیف من و باید روشن کنی   نگار نداره -
⃣⃣⃣ 

 
 گفت:سیاوش بلند شد و

 
 باید برم شرکت   شب صحبت میکنیم-
 

 برگشت سمت من و گفت:
 یه دقیقه بیا-
 

سکاش   منتظر نگاهش  شغول بود با عرو سم هنوز م دنبالش رفتم تو اتاق   تب
 کردم   دستش و برد تو موهاش و گفت:

 گشتم صحبت میکنیمببین   یکم طوالنیه   بر-
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 باشه عزیزم-
 

قدم برداشددتم به جلو و اروم ل*ب*ش و ب*و*سددیدم   تازه داشددت اوج می 
 گرفت که خودم و کشیدم عقب:

 
 شب زود بیا   منتظرتم-
 

صش  شمکی زدم و رفتم بیرون   نگار خیره به در اتاق بود   بد نبود یکم حر چ
 بدم که؟؟بود؟؟

 م کنار نگار نشستم و گفتم:سیاوش خداحافظی کرد و رفت   رفت
بد صحنه ای مارو دیدی   بالخره یه مدت باردار بودم و از سیاوش ببخشید تو-

 دور   دلتنگ هم بودیم
 

 با تته پته گفت:
 بچه داری ازش؟؟-

 چایمو برداشتم و گفتم:
 

 ماهشه   6البته   یه دختر   -
 

 اشک تو چشمهاش حلقه زد   :
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 خیلی دوسش داری ؟؟-
 

گی - چ ب یم   از  بود حرم  م هم  ب گی  چ ب یاوش از  من و سددد هوم    او
 باهمیم   خب   االنم ثمره عشقمون تو اتاقه   

 خنده ای زدم و گفتم:تک
 

 چی؟؟ چه رابطه ای باهاش داری؟؟تو-
 نامزد بودیم   االن دیگه   نمیدونم-

 گفتم:انداختم باال وابروهام و
 

 میمونی؟؟ارچایتو بخور   سرد شد   راستی   ناه-
 
 

نگار نموند و رفت   عریب بود   من جای نگار بودم سددیاوش و از وسددط 
شغول بودم   به بابا زنگ  سم م شب با تب اف میکردم   ولی    نمیدونم   تا  ن
ایحتم کرد و  شم   بیچاره کپ کرد   کلی ن سیاو شتم و پیش  زدم و گفتم برگ

س شوهرم و بچم بر شتم   به  م تمام مزاحمارو هم گفت خوب کاری کردم برگ
 دور کنم   

شکی کوتاهی تنم کردم   به یاد   ستیک درست کردم و پیراهن م سو  و ا شام 
شمام و پر  سکی هم پام کردم و موهام و فر کردم   چ شای تخت عرو قدیم کف
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کشیدم   عطری که سیاوش عاشقش بود ریمل زدم و رژ جیگری روی ل*ب*م
عت  و یاوش  ۹زدم و پیراهن ابی رنگی تن تبسددم کردم   سدددا که سدد بود 

   رفتم اسددتقبالش    خسددته بود   حس میکردم یه بحث طوالنی با نگار اومد
داشددته   کتش و ازش گرفتم و گفتم بشددینه براش چای ببرم   مسددتقیم رفت 

تا چای ریختم با مخلفات  مبل   دونشست رو سمت تبسم   ب*غ*لش کرد و
شید وو ست ک سم د ستم   از تب ش شتم رو میز   کنارش ن هم ب نگاهیبردم گذا

 انداخت   :
 

 نگار کی رفت؟؟-
 بعد تو یکم-
 

 استیک پختی؟؟-
 اوهوم-
 

 گفت:اهی کشید و
 خیلی خستم-
 شامت و بخور ماساژت بدم بخواب-
 

 باشه-
⃣⃣⃣ 
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شام و سم سیاوش وچیدم ومیز  ست   تب ش سر میز ن سم اومد  صدا زدم   با تب
 ازش گرفتم وگفتم:و
 نوزاد بگیرسیاوش فردا برو یه صندلی مخاوص -
 

 خالی بشه واسش یه اتاق درست میکنیموقتم-
شدم و شحال  شتمساالد و خو شتها و دلقک بازی های من و  گذا جلوش   با ا

بهش دادم خورد و رفت تو اتاق   این یعنی زود بیا   شیر تبسم وتبسم شامش و
 خوابید   گذاشتمش تو اتاق کنار اتاق سیاوش و رفتم پیش سیاوش   

 
با مد برداشددتم   کوتاه بود و از جنس تور و ل خل ک یدی از دا س خواب سددف

جلوی سینش تور بود   رفتم داخل حمام لباسم و عو  استر   قسمت کمر و
شمه میبردم و شنه برمیگردوندم   بعدکردم   خیلی بدجنس بودم   تا لب چ  ت

دت از تعویض لباس ارایشددم و کم کردم و عطر زدم   دقت میکردم که تمام م
مت  نه زدم و رفتم سدد های فرم و شددو گاهم میکرد   مو یاوش خیره ن سدد

 سیاوش   رو پاهاش نشستم و گفتم:
 لباست و در بیار-
 

 پس زدم و خودم اروم ودستش و گرفت به تی شرتش   دستش ونیم خیز شد و
شتم و ریختم  ساژ و از کنار تخت بردا سش و در اوردم   روغن ما با کرشمه لبا

اروم رو بدنش حرکت میدادم   سرش و به بالشت فشار داد تام ورو بدنش   دس
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ست   با دقت روغن و شمهاش و ب روی  بدنش پخش میکردم و با قدرت  و چ
 ماساژ میدادم   

 مادرم همیشه میگفت  
 مرد نیاززن ناز و

 میگفت زن باید واسه شوهرش فقط زن باشه   
 

 به موقع دوست باشه
 موقع مادر باشهبه
 

 وقع معشوقش بشهبه م
 و به موقع همسر با وقارش

 
سنگین باش ومیگفت تو شته توجمع  شوهرت و دا خلوت   مثل یه گرگ هوای 

 باش
 نذار کمبودی احساس کنه
 نذار واسش تکراری بشی

 هر بار که کنارش میخوابی یه جور باش
 بذار فکر کنه این فقط تویی که میتونی این همه عشق بهش بدی

به استقبال شوهرت برو   واسش چای ببر   شام خوشمزه   یه همیشه میگفت 
 ماساژ عالی و   

 یادش بخیر   مادرم چند سال پیش خیلی بهتر از االن بود   
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 به سیاوش گفتم:

 
 ماساژ بدمبرگرد کمرت و-
 

بدون حرف برگشت   کمر محکم و عضله ایش و با حوصله ماساژ دادم   کارم 
رداشتم بارچه ی پشمی که روی شوفاژ گذاشته بودم وکه تموم شد بلند شدم و پ

 گفت:باز کرد وکمرش   چشماش وانداختم رو
 

 این چیه؟؟-
 پارچه    روی شوفاژ بود   دردت و تسکین میده-
⃣⃣⃣ 

 
باز شددسددتم و برگشددتم تو تخت   پتورو روش کشددیدم که چشددماش ودسددتام و

 کرد   زل زدم تو چشمهاش   :
ماه پی- نا شددددم   میخواسدددت از ایران بره وبا نگار سددده  خوانوادش ش اشدد

نمیذاشتن   یه ازدواج صوری و اجازه من واسه رفتنش   ولی   عالقه مند شد 
 بهم

 
 سریع گفتم:



 359 زن نبودم کیکاش  یا

 
 دست زدی بهش؟؟-

 نگاهم کرد:با اخم
 

یابی - فت اونور طالق غ که ر عدم  نه   ب کارای رفتنش و میک نخیر   داره 
 میگیریم   

 
 میره؟؟اهان   کی  -

 لبخندی رو ل*ب*ش هاهر شد:
 

 تا یک ماهه دیگه-
 

 یعنی باید عروسی بگیرین؟؟-
 

 نه   فقط عقد میکنیم    -
 طالق دادی؟؟خوانوادش نمیگن چرا دخترم و-
کسددی قرار نیسددت با خبر بشدده   کسددی و هم نداره   یه پدر داره که تهران -

 نیست   
 

 چرا قبول کردی باهاش ازدواج کنی؟؟تو-
 که   برنگردی   برت میگردونم    گفتم-
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 ولی من خبر دار نشدم نامزد کردی   من خودم برگشتم-
 

 با تعرب خیره شد بهم   گفتم:
 

سمش مهمته   خیلی باهام- ست پیدا کردم   ا صحبت کرد   بهم اونرا یه دو
فهموند کارم اشددتباه بوده   علیر ددا که رفته بود   منم باید برمیگشددتم   منم 

 گشتم   بر
 

 خوبه   دوستم پیدا میکنی-
 

زمین   ای بابا   جدیدا خیلی غیرتی شددده   با پارچرو پرت کرد روبلند شددد و
طی میکرد   بغ کرده باال تنه ل*خ*ت و شددلوارک کوتاهی طول و عر  اتاق و

 :گرفت و گفتنشستم سر جام   یکدفعه اومد سمتم که پریدم عقب   یقم و
 

با یه مرد راجب زندگیت صددحبت کنی؟؟خیلی سددر خود  اصددال تو چرا باید-
 شدی صنم

شمام زل زده بود  ابانیت تو چ شده بود قده گردو   با ع شمام  جااااان؟؟؟ چ
 گفت:کشید جلو و   یقم و
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 باتوام-
 

شناس من بود   اون کمکم-  سیاوش   عزیزم   چی میگی؟؟مهمت مثل روان
 کرد برگردم

 
 کنه زن من برگرده پیش شوهرش؟؟؟؟مرد غریبه باید کمک  یه-
 
 د وول کر چیزی نگفتم   راسددت میگفت خب   چیزی نداشددتم بگم   یقم و 

 رو تخت دراز کشید
 

یک هفته گذشت   تو این یک هفته سیاوش خون من و تو شیشه کرده بود   نه 
میذاشددت بیرون برم نه کسددی بیاد   محل نمیداد بهم   خودم و میکشددتم هم 

در و و میرفت نبود   انگار حسابی به غیرتش بر خورده بود   صببواسش مهم 
قفل میکرد   شب میومد تو خونه و در و قفل میکرد   داشتم افسردگی میگرفتم 

 به دیوانگی بودم دیگه   رو
⃣⃣⃣ 

 
سیاوش تازه از حمام اومده بود   حتی  شدم    سردر از خواب بیدار  صبب با 

شدم نگاهمم نمیکرد   تغییر رفتا شیدم و بلند  ر یهوییش عریب بود   پوفی ک
صورتم و ستم ورفتم  ستم تا بیاد   با ش ش صله ن صبحانرو چیدم   بی حو میز 

کت و شلوار سر میز حا ر شد   واسش چای ریختم و رفتم تو اتاقم   تبسم 
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روی هم که غرق خواب بود ب*غ*ل کردم و ب*و*سددیدمش   چشددمام وو
م میبرد که با صدای داد سیاوش نیم خیز شدم   اول گذاشتم و تازه داشت خواب

شه   با  سم بیدار ب صداش میاد بعد خودش   دوییدم بیرون که نیاد تو اتاق تب
 انداخت تو ب*غ*لم   که دید پاکتی وحرص به سمت اتاق میومد   من و

 
مهمت بود   واااای خدا   باز شدروع برداشدتم   چند تا عکس از من وپاکت و
سای بدی نبود   من وشد    شغول خنده   من وعک سم م مهمت و مهمت و تب

حال بسدددتنی خوردن   عکس گرفتن   شدددام خوردن   شدددهر  تبسدددم در 
 بازی   پارک   

 غرید:
 

 اینام الکیه؟؟اینام دروغه؟؟-
 

 سیاوش-
 

 بر میداری میبرمتمیپوشددی شددناسددنامه کوفتیت وهیس   میری لباسددات و-
    حق نداری دیگه پات و از خونه بیرون بذاریهمین االن عقدت میکنم

 
 نالیدم:
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 یعنی چی؟؟؟-
 

 هنوز که وایسادی   برمب-
 

سنامم و شنا شتم وبا بغض رفتم تو اتاق و لباس تنم کردم    سبردا که غرق م وتب
دنبال خودش کشددید خواب بود ب*غ*ل کردم رفتم بیرون   دسددتم و گرفت و

 برد بیرون   
 

سدددالگیش صددیغه من بوده   زن  ۵یعنی چی حاج اقا؟؟میگم این خانم از -
 منه   مادر بچمه   اجازه پدر میخوام چیکار؟؟

 اقا گفت:حاج
 

 صیغه نامرو داری؟؟-
 نخیر-
 فقط اجازه پدر-
 

 به من گفت:پوفی کرد و رو
 

 میشینی سر جات جم نمیخوری تا بیام-
 

 باشه -
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 ت   گفتم:تلفنی زد و برگشرفت بیرون و

 
 به بابا گفتی بیاد؟؟-

 گفتم:انداختم باال وعابانی نگاهم کرد   شونه هام وبرگشت و
 

 چیه؟؟حرفم نزنم؟؟-
 

صددمیم چیزی نگفت   نیم سدداعت بعد اقاجون و بابا وکرد اون طرف وروش و
به بهونه و روشددنک اومدن داخل   بهونه پرید ب*غ*لم و روشددنک تبسددم وو

کشددید   غمزده به اقاجون نگاه کردم   چشددماش و رو هم گذاشددت اغوش 
    یعنی صبور باش   بمیرم دیگه با این زندگی   

 
شته  سیاوش بودن خوده به سیاوش بودن؟؟ با  صنم چته؟؟مگه بده با  هی هی 

 چیکار کنم؟؟دلش وولی شک تو
 

شد   منتظر ب سم بابا توش بود عقد جاری  صلیم که ا سنامه ی ا شنا ه من لبا 
بودن فقط   به تبسددم که ب*غ*ل روشددنک میخندید نگاه کردم   این انادداف 

 عقد کنه   نیست   یا من یا نگار   نباید نگار و
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 ایا وکیلم؟؟-
 

 نه حاج اقا-
 

شنک و شد   حاج اقا پوفی کرد و زل زد بهم   بلند صدای هین رو بهونه بلند 
 وایسادم و گفتم:گرفتم بردم بیرون   جلوش دست سیاوش وشدم و

 
 شرط دارم-
 

 میشنوم-
 

 نگار بی نگار   -
 

 بهشمن قول دادم-
 

 پس منم عقد نمیکنم باهات-
 

 غرید:
 

 صنممم-
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 چیه؟؟هوو نمیخوام   یا من یا نگار-
 من میخوام طالقش بدم-
 

 کردم اونطرف:دست به سینه ایستادم و روم و
 

 همین که گفتم-
 

 برد داخل:کشید ودستم و
 

 بخونید حاج اقا-
⃣⃣⃣ 

 
 گفت:فشرد   محل ندادم   دم گوشمسیاوش دستم و

 منتظر بله توان-
 نگار-
 

 گور باباش   جواب بده لعنتی-
 

 ل*ب*م اومد:لبخندی رو
 بله حاج اقا بله-
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فشددار دسددت سددیاوش رو دسددتم زیاد خندیدم   همه صددلوات فرسددتادن و

 شد   سیاوش هم سریع بله داد   
 جعبه ای به سیاوش داد   حلقه    لو اومد وج جوناقا

 
تک  کردیم و بعد از کلی امضا کردن رفتیم بیرون   تک دستمونحلقه هامون و

کردن و یاوش ب*غ*لم  ظه گوشدددی سددد لح گفتن   همون  یک  بر ت بهم 
لحظه ای بعد صددورتش از خشددم قرمز شددد   نعره خورد   جواب داد وزنگ

 کشید:
 

 ه بی ناموس  نشون بدمردی خودت و-
 

ید وگیری زل زدم بهش   اطراف وبا پای حث  می با شددخص پشدددت تلفن ب
بده بهش   ثانیه ای  به سددیاوش گفت گوشددی و جلو اومد و میکرد   اقا جون

رسید   چه خبر بود؟؟سیاوش تبسم و از نگذشته بود که داد اقاجونم به گوشم
فت و ب*غ*ل صددمیم ند   تبسددبردم توگر گذاشدددت  ممماشددین نشددو

ب*غ*لم   تازه داشددتم ذوق میکردم واسدده عقدمون   اگر گذاشددتن   بهونه 
 ماشین   گفتم:اومدن تو روشنکو
 

 بهونه؟؟کیه-
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 خدا خیرش نده نمیدونم   هر کیه-
 گفت:اومد و چند دقیقه بعد بابا سمتم

 
 بگیریمکوچیک جشنما یه شب بیاین خونه-
 

 بود بابا؟؟کی-
 نگران نکننیست دخترم   تو خودت ومهم-
 

 نالیدم:
 

 بابا   علیر اس؟؟؟ -
 

 غمزده خیره شد بهم   قطره اشکی سر خورد رو گونم   چرا ولم نمیکنه   
 

سیاوش رفتم ست  سم و دادم د صله تب شدم و بی حو حمام   دوش وارد خونه 
ت میتونسدداومدم بیرون   تبسددم گریه می کرد و سددیاوش ن اب سددردی گرفتم و

 ارومش کنه   غر زد:
 

 نمیدونم چشه   بگیر ارومش کن -
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 که بی قراری بچم اذیت میشه   تو -
 

تبسددم و ازش گرفتم و کمی راه بردمش   اروم شددد   گذاشددتمش روبه روی 
سیاوش   رو تخت  شتم جلوش   رفتم پیش  سک گذا تلویزیون و یکمی عرو

 فتم:انداختم دور کمرش و گو دستاش بند پیشونیش بود   دستمنشسته بود و
 

 سیاوش   انقدر حرص نخور   درست میشه -
 

 اهی کشید و ب*غ*لم کرد:
 

 ارومم کن صنم   داغونم -
 

 خودم و تو ب*غ*لش گم کردم و گفتم:
شه من خبر حاملگی دومم  - سم بزرگ می سال دیگه تب به این فکر کن که چند 
سره   کپی تو   مثل توو محکم   مغرور   با غیرت   نمیذاره  بهت میدم   یه پ

واسه تو کسی نگاهمم بکنه   فکر کن با تبسم دعواشون میشه و تبسم خودش و
سه   و من روز به روز  سرمونم میاد ب*غ*ل من میگه دخترت لو لوس میکنه پ
عشددقم نسددبت به تو بیشددتر میشدده   روز به روز بیشددتر دیوونه مردم   عشددقم 

رت   دو تایی   بچه هارو نمیبریم   تمام عقده های میریم مساف میشم   با هم
خالی میکنم و فقط تو میمونی   خودت   فکر کن لب سدداحل با بی تو بودن و

قدم میزنیم و من  اب میریزم روت   تو لج میکنی و من و پرت میکنی تو هم 
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میبرم لوس میکنم و سددریع میای ب*غ*لم میکنی منم سددرت ودریا   خودم و
  اخرشم جفتمون سرما میخوریمزیر اب  

 
 ادامه دادم:خندیدم و

شی میزنم   تمام - شگاه نقا شیام از توئه   به همه ببه این فکر کن که نمای ا نقا
 افتخار میگم این مرد همه دارایی منه   

 
ست سیاوش   من تا اخر عمرم حتی بعد مرگمم مال توام   نمیذارم  در شه  می

بکنه   نگرانیت واسددده چیه وقتی قلب من به وحتی فکر با من بودن  هیچکس
 میزنه؟؟عشق تو

 
 با عشق نگاهم کرد و گفت:

 
    تو بهترین اتفاق زندگی می   همیشه عاشقت تو همه دارایی منی صنم   تو-

 میمونم
 

 من پر شدم از عطرشبود و دلنگرانیام گرمش جواب تمام لبای
⃣⃣⃣ 
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ر رفتم تو اتاق تا حا ددر بشددم   موهای بعد از کمی اسددتراحت و خوردن ناها
بلندم و فر دادم    پایینش یکم بلوند بود و تضدداد جالبی با رنگ موی مشددکیم 
ایراد کرده بود   مشغول ارایش شدم    ریمل و رژ قرمز رنگی زدم و گونه های 
عد از کلی گشددتن پیراهن  مدونم   ب بی روحم و رنگ دادم   رفتم سددراغ چ

 یقه دلبری داشت و تا پایین زانوم میومد   استین حلقه بود سفیدی پیدا کردم  
    جنس پارچه گیپور ریز بود و زیر لباس استر سفید رنگی داشت   

 
کفشددای پاشددنه بلند سدداده ای هم به رنگ سددفید پام کردم   عروس بودم نا 

 ماهه تازه    6سالمتی   عروس با یه بچه 
عالی شددده بود   رفتم بیرون   سددیاوش نگاهی به خودم داخل ایینه انداختم   

بل و یده بود روی م به  تبسددمم روخواب فت  یده بود   ذهنم ر شددکمش خواب
دیدم رو سددیاوش خوابیدم   چقدر گذشددته   روزی که از خواب بیدار شدددم و

 خوب بود   
دیگش  دستگذاشته بود رو کمر تبسم کرفتم کنارشون   سیاوش یه دستش و

شونیش بود   ن شتم ورو پی ستم این حس خوبی که دا سریع کتمان کنم میتون   
شیم و سلفس گرفتم در گو شون   یکی هم  شتم و چند تا عکس گرفتم از بردا

سیاوش انگار بوی عطرم و شده بودم    س ححالی که با خنده به دوربین خیره 
دقیقا لحظه ای که داشتم عکس میگرفتم بیدار شد و با گیری زل زد کرده بود و

 گرفتم   عکس ون   خندم بیشتر شد وبه م
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نگاهش کردم   صددورتم و برانداز کرد و گوشددی و اوردم پایین   لبخند زدم و
 گفت:

 
 یکم بیشتر ارایش میکردی-
 

 اگر شما میگی چشم   میکنم-
 

 نه ترو خدا   از اینم بیشتر-
 

 گفتم:ب*و*س کردم ولپش و
 

 واسه حاج اقا ارایش کردم   مگه بده؟؟-
 

 گفت:ل*ب*ش اومد ولبخندی رو
 

 تا جایی که یادمه میخوایم بریم خونه پدرت-
 

 خب یکمی هم واسه بابام ارایش کردم   ولی بیشترش مال توئه-
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ند شدددد و ل ند روب بو خوا طی زد وتبسدددم و  ل غ بل    تش وم نگشددد برد ا
 دهنش   خندیدم و گفتم:تو

 
 دقیقا مثل بچگیای توئه سیاوش  عکسات هست-
 

 د:غر ز
 

 یادت رفته؟؟مثل اینکه من بزرگت کردم هاامیگه؟؟ بچگی خودت وکی-
 

 دور گردنش حلقه کردم و گفتم:کشید  و نشوندم رو پاهاش   دستم ودستم و
 

 پس خوشحالم که بچم به توئه اخمو نرفته-
 

 با حرص گفت:
 

 نگران نباش پسرمون کپی باباش میشه-
 

 حاال کو تا بچه بعدی-
 

 گرفت و گفت:بشم که کمرم و خواستم بلند
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 ولی من بچه میخوام-
 

 سیاوش؟؟ من تازه عمل کردم باز بچه بیارم؟؟-
 

 عمل چی؟؟-
 واژینال-
 

 تعرب کرد:
 انرام دادی؟؟چرا همچین عملی و-
 

 چونکه هنوز جوونم   -
 میدونی چقدر درد میاره؟؟-
 

 حا ر شو بیاره   میرزه   بسه دیگه   پاشو-
 

 بلند شدم   همونطور که میرفت سمت اتاق گفت:پاهاش  از رو
 

سددال دیگه واسددم بچه نمیاری چون عمل  2۰صددنم   تا خدا بخیر کنه با تو-
 کردی
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 گریه ی تبسم گم شدصدای خندم تو
 

 ��?الحق که خوشبخت ترین خانواده بودیم ما
⃣⃣⃣ 

 
مو  مدلتبسم سر لباس پوشیدن ومسخره بازی با سیاوش وبعد از کلی خنده و

سابی  شین بودیم یه جعبه عقب بود که ح شدیم   از وقتی تو ما راهی خونه بابا 
میمردم بفهمم چیه ولی خب سیاوش تاکید  میزد بهم   داشتم داشت چشمک

 کرد فو ولی نکنم   
 

جه شددددیم   اصددال  یت موا با سددیلی از جمع که شددددیم  نه  وارد خو
هستی هستی   کیاوش وش ودیدم با صابر کیاونمیشناختمشون   فقط مامان و

سامون ومامان و با لبخند نگاهمون میکردن و عو  کردیم و صابر با اخم   لبا
 برگشتیم   

 
سم که ب*غ*ل  شدیم تب کل خونه پر بادبادک رنگی بود   از لحظه ای که وارد 

میومدن سددمتمون و تبریک کشددته بود بپره پایین    همهسددیاوش بود خودش و
چه ی ب*غ*ل میگفتن   و من  یه ب با  به  جال نا؟؟  یدونسددتم کین ای حتی نم

باجی    یعنی ب*غ*ل و  خان له  خا عد از کلی  یک میگفتن   ب قدمون و تبر ع
کلی هسدتی مقابل مون قرار گرفتن واینا رفتیم نشدسدتیم   کیاوش وب*و*س و

یه جعبه که داخلش یه دستبند برای من و یه ساعت برای سیاوش تبریک گفتن و
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مون دادن   تشددکر کردیم و اونا هم رفتن   روشددنک اومد سددمتومون و بود به
 تبسم و از سیاوش گرفت   :

 
 من برم این خوشگلرو به دوستام نشون بدم-
 

 لبخند زدم:
 

 برو-
 

 اقاجون اومد سمتم و ب*و*سیدم:
 

 انشالله به پای هم پیر بشین بابا جان-
 

 دست سیاوش و گفت:سندیو که روش با ربان قرمز تزیین شده بود داد 
 شماله   هدیه ناقابلیهاین یه ویال تو-
 

 چرا زخمت کشیدید پدر جان؟؟نیازی به این کار ها نبود-
 

مدم و مه میو یان  من هم تشددکر کردم   کم کم ه یدادن   چرا اول م کادو م
 میدن؟؟مگه ما نباید االن بر*ق*صیم؟؟کادو
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 به سیاوش گفتم   اخم کرد و گفت:

 
 ه بذارم با این لباس بر*ق*صیموندهمین-

 غر زدم:
 

 ئهههه سیااااوش-
 سیاوش میاوش نداریم   نمیر*ق*صی-
 

 شب عقدمه یعنی چی؟؟-
 زن من باید سنگین باشه-
 

 میذارم اجرا طالقم ومهرم و-
 

 خفه شدم   دم گوشم غرید:حس کردم وبازوم درد شدیدی وبا فشار دستش رو
 

گه اون- بار دی به یه  کارت میکنمکلمرو  مه مهمونا چی یار ببین جلو ه  زبون ب
 صنم

 
دیگه چیزی نگفتم   پسددره وحشددی   شددوخی کردم خب   بی جنبه بغ کردم و

 ��?گوریل    با اون قیافش   اه اه
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⃣⃣⃣ 
 

بلند کرد بهونه گرفت وبهونه اومدن سددمتمون   صددمیم دسددت من وصددمیم و
صین   منم  سیاوش و   که اقا بیاین بر*ق* ست  سیاوش د شحال    که خووو

شادی  ست خب   اهنگ  شت حرص میخورد    بچم ر*ق*ص بلد نی هم دا
قر کمری فقط عشددوه و گذاشددتن و تقریبا همه ریختن وسددط   منم بدون هیچ

از جلوی سیاوش جم نمیخوردم   دلم نمیخواست دست بذارم بشکن میزدم و
یاوش هم یت میشددده   سدد گه   اذ م دسدددت فقط واسددرو غیرتش   مرده دی

 میزد   اروم و کم   بعد از اتمام ر*ق*ص    خواستیم بشینیم که صمیم گفت:
 

 کرااا؟؟؟اهنگ بعدی درخواستیهههه-
 

اهنگ ارومی گذاشت و نور سالن کم شد   دست سیاوش دور کمرم حلقه شد 
 دم گوشم گفت:و
 

 تخته انداختن شماها به این میگن ر*ق*ص   نه شلنگ-
 

 ور گردنش حلقه کردم   با عشق زل زدم بهش و گفتم:د خندیدم و دستم و
 

 ماه عسل کرا بریم؟؟-
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 مگه این عروسیه؟؟-
 

 چیه پس؟؟-
 هنوز مونده خانم   میخوام یه عروسی در شانت بگیرم برات-
 

یه بچه - با  یه   نمی خوام بگم  ماهه ه*و*س عروسددی  6همین برای من کاف
 گرفتن کردن

 
 مردم چه ربطی داره؟؟ به-
 

سددیاوش   مهم کنار تو بودنه   عروسددی میخوام چیکار؟؟ کنار تو هر لحظه -
 واسه من مثل عروسیه

 
که نادید بگیرم ب*و*سدده گرمش  و نمیتونم بیخیال بشددم   با برق چشددماش و

انداختم پایین جدا شدددیم   خرالت زده سددرم وجیغ از همصدددای دسددت و
 گفتم:پهلوش زدم و پرویی لبخند میزد   مشتی تو    سیاوش هم با

 
 یکم حیا داشته باش-
 

 مگه زنم؟؟؟-
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پوفی کردم و رفتیم نشددسددتیم سددر جامون   مامان و صددابر و دیدم که اومدن 

سیاوش و ست  سیاوش کهتوسمتمون   اخم کردم و د ستام گرفتم    ش حواسد
نبود نگاهم کرد و وقتی دید دارم به اون سددمت نگاه میکنم لحظه ای بعد اخم 

 بروهاش افتاد    به احترامشون بلند شدیم   سالم کردیم   مامان گفت:بین ا
 

 بدون اجازه من بچه میاری   عروس میشی   من بوقم؟؟-
 

 صابر گفت:
 

بابا من فالنیو میخوام برو خواسددتگاری  تو- نباید میومدی پیش من میگفتی 
 ؟؟بچه هم دارین؟؟

 
 سیاوش اخم کرد:

 
 صنم نکردین که اجازه هم بگیریم    پدری واسه من یا مادری واسه-
⃣⃣⃣ 

 
 صابر یا اخم به سیاوش نگاه کرد و مامان گفت:
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 حرفای جدید میشنوم   جهان بهتون یاد داده-
 گفتم:

 
که زن- خانم   نگو  به شددوهرت  هیچپاکی بودی وسددیمین  خ*ی*ا*ن*تی 

 خراب نکرده   حاال هم پسرش    نکردی   نگو که داداش عو یت زندگیمو
 

 بهت زده نگاهم کرد    زمزمه کرد:
 

 سهراب چیکار کرده؟؟-
 

 جلو برداشتم و با بغض گفتم:قدمی به
 

ه اعتکاف بود واسیادته مثل همیشه یه شب رفته بودین مهمونی   سیاوش هم-
ند روز  که چ ته  یادت نرف مد من و برد    ها بودم   او ناش   منم خونه تن حا امت

 غیبم زده بود؟؟
 گونه هام   ادامه دادم:رواشکام ریخت 

 
یه دختر - عاش میشدددد دایی  ۱۰به  که اد له ت*ج*ا*و*ز کرد   کسددی  سدددا

 ت*ج*ا*و*ز کرد مامان منه   بهم
 

 نالیدم:



wWw.Roman4u.iR  382 

 

 
یدی؟؟کی ۱۰من فقط - هان؟؟؟فقط پی سدددالم بود   کی د یدی؟؟؟ فهم

سافرت و شد   تو سالت و ۱۰خوش گذرونیت بودی   دختر م ندیدی که اب 
 ن شد وقتی هنوز به سن بلوغ نرسیده بودسالگی ز ۱۰

 
 گفت:کشید ومامان هم گریه می کرد   سیاوش دستم و

 
 گریه نکن عزیزم صنم-
 

 مامان گفتم: رو به صابر و
 

 برید   همین االن   دیگه نمیخوام ببینمتون   هیچ وقت-
 

 چشمای مامان دیدم   ولی دیر بود   خیلی دیرتوو غم
 

نشسته بودیم و جوونا احاطمون کرده بودن   یکی از پسرا که  مبلبا سیاوش رو
 به نظر ادم بامزه ای میومد گفت:

 
 نفهمیدم   این دختر ناز از کرا اومده؟؟ من این داستان عشق شمارو-
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 صمیم توپید بهش:
 

 کار بزرگترها دخالت نکن محسنتو-
 

 انداختم پایین   راست میگفت   خرالت میکشیدم   سرم و
قد کرده   نمیگن  عد ع چه اورده ب که اول ب کاره  نمیگن دختره بی کس و 

 هرجاییه؟؟
به خونه بردم توکشددید و سددیاوش دسددتم و حیاط   دورترین نقطه نسددبت 

 گفت:نشستیم   ب*غ*لم کرد و
 

 تو و تبسمیم من و به حرف بقیه اهمیتی نده صنم   مهم-
 

 نمیشه سیاوش   نمیگن دختره خرا-
 

سکوت وبا ل*ب* ابانیت وا*ش مهر  سریع به ل*ب*ا*م زد   با ع حرص   
 جدا شد و گفت: ازم

 
واسدده من پاک ترین دختر  نمی خوام دیگه این کلمرو از زبونت بشددنوم   تو-

ته ای  چه فرشدد ید تاددمیم بگریم تو  با که  یایی صددنم   من فقط منم  دن
سختی های ترو ببینن؟؟هان؟؟ دیگه  ستی   مردم کرا بودن  هم راجب این ه

 مو وع بحث نمیکنیم
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 سرم و بردم تو ب*غ*لش   خندید و ازم دور شد:لبخندی زدم و
 

 نکن قلقلکم میاد-
 

های بلیزش فوتلج کردم و مه  هه ای زد میکردم رو از بین دک سددینش   قهق
که نقطه  ددعف پیدا کرده بودم دیگه ول نمی کشددید عقب   منمخودش وو

 کردم   
ستم رو ش سرم و پاهام و اویزونو پاهاشن شش و بردم کردم    فوت سمت گو

 گوشش    میکردم تو
 

پر کرده بود   عشددق میکردم وقتی میدیدم داره کل حیاط و صددددای خندمون
 میخنده   

 
سالم صدای  شدم با  سیاوش بلند  سرعت از رو پای  شنهمردی به  شم کف که پا

یاط و به سددنگفرش کف ح که دسددتی دور در معر  سددقگیر کرد  وط بودم 
باال اوردم   چشددمای حس کردم   نگاهم وعطر نا اشددنایی وحلقه شددد وکمرم

کشددیدم عقب که خودم وکردم و بود   چقدر اشددناسددت   اخم مقابلم مشددکی
 دستاش و باز کرد   سیاوش کشیدم عقب و گفت:

 
 ر ا   چطوری ؟؟-
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⃣⃣⃣ 
 

 گفت:پسر مقابلم لبخند جذابی زد و
 

زوج عاشددق   چرا باید بد باشددم؟؟از صددمیم قل*ب*م  عالیم   با دیدن دو-
 تبریک میگم   

 
 کرد به من و گفت:رو

 
بهتون داد بانو   مرد ترین مردیه خیلی خیلی شانس اوردین که خدا سیاوش و-

 که تا حاال دیدم
 

 تشکر کردم   سیاوش هم با لبخند گفت:لبخندی زدم و
 ؟کی بیایم عروسی شما؟-

 گفت:اهی کشید و
 

 می دونی که بدجور عاشقم   ولی طرفم نمیخوادتم-
 

 بی لیاقته داداش   صنم یه دختر عمه داره-
 

 گفتم:مشتی به بازوی سیاوش زدم و
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 سیاااااوش؟؟؟؟-
 

 ر ا خندید و سیاوش محکم تر ب*غ*لم کرد:
 

 رد کنی بره؟؟ نمیخوای ترشیدگان فامیل و-
 

 جیغی زدم:
 

 کراااش ترشیدس؟؟؟بهونه -
 

 ر ا گفت:
 

 بابا من قاد ازدواج ندارم   بحث نکنید   -
 

 گفت:نگاهی بهم کرد و
 

 یا خودش   یا هیچکس-
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حسی تو نگاهش بود   که اصال دوست نداشتم   سرم و انداختم  نمیدونم   یه
 دیگه حرف نزدمپایین و

 
 ش دم گوشمشب بود   خسته شده بودم   امشب تمام مدت سیاو ۱2ساعت 

نه میزد و من ذوق میکردم   کم نبود محبت دیدن از این مرد  حرفای عاشددقا
مغرور   کم کم مهمونا میرفتن   تبسم هم که از سر شب با روشنک بود حاال 

 خوابش برده بود   
 

رفتم تو اتاق   موهام و باال جمع کردم و  با خسددتگی زیاد وارد خونه شدددم و
بدنم مام    خل ح تم دا یرون   حولم و شددسدددتم وو رف ب دورم برگشدددتم 

دیدم که با لباس تو خونه ای رو تخت دراز کشددیده بود پیچیدم   سددیاوش و
 تبسمم کنارش گذاشته بود   لبخندی زدم و گفتم:و
 

 چیزی نمیخوای برات بیارم؟؟-
 ویسکی-
 

 سیاوش   باز مشروب؟؟-
*ب*م بایسددته اگر ترسددم قلمیترسددم از این همه عشددقی که بهت دارم   می-
 حالت عادی ب*غ*لت کنم و   تو

د با دستش اورو انداختم پایین   بلند شد و اومد سمتم   چونم شرم زده سرم و
 باال و گفت:



wWw.Roman4u.iR  388 

 

 
 تو میخوای مشروب نخورم؟؟-
 

  جلوی ایینه   رفت سمت تبسم   رفتمتکون دادم   باشه ای گفت وسرم و
سم و سیون وبرد بیرون   منم بعد از تب صم   لباس خواب زدن لو او عطر مخ

   استین نازک سفیدی تنم کردم   کوتاه بود تا باالی زانو   جنسش از ابریشم و
سیاه  شمام و  شده بود   رژ قرمزی زدم و چ سینش تمام تور کار  حلقه و روی 

 کردم   
 

البه الی موهام عطر خنکی زدم و یه برق لب طعم دار روی ل*ب*م مالیدم    
زیر گلوم از همون عطری که داخل موهام زده بودم اسددتفاده ت گوشددم وپشدد

شب  صبب اگر هزار جور کار کردی    کردم   وقتی بچه بودم مادرم میگفت از 
 تخت کنار شوهرت باید بوی گل بدی    باید تمیز و دلربا باشی   که میری تو

 
اخل   با سددمت تخت که در باز شددد و سددیاوش اومد د رفتم لبخندی زدم و

شد  صی  شد   یه قدم رفتم عقب   طناز خندیدم   حر شمای قرمز نزدیکم  چ
رفتم عقب   اون میومد قایم کردم و پشددتمقدم دیگه ای برداشددت   دسددتام وو

بهم رسددوند و به من میرفتم عقب   طاقت نیاورد و به سددرعت خودش وجلو و
 ازش گرفتم   صدام زد: نگاهم ودیوار تکیم داد   لب پایینم و گاز گرفتم و
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 صنم-
 

 مشغول بازی شدم   دوباره صدام زد:سمت لبه س لباسم و بردمدستم و
 

 صنم   چیکار با من کردی که روز به روز بیشتر عاشقت میشم-
 

باره عاشددق نگاهم و دوختم بهش   فاصددلرو از بین برد و من   شددداید   دو
بود   بلکه رویایی ترین شددب من شدددم   نمیشدده گفت بهترین شددب زندگیم 

بود   سددیاوش   بهتر از هر کسددی بود   یه جوری باهام رفتار میکرد انگار یه 
هر لحظه ممکنه بشددکنم   ناگفته نماند که خشددونت هم چینی گرون قیمتم و
 قاطی بود باهاش   

 
زه تاصددبب با شددنیدن گریه ی تبسددم از جام پریدم   نگاهی به خودم کردم و

دلم درد  یادم اومد   به خاطر عمل واژینال یه خورده اذیت شددددم و موقعیتم
نداختم   غرق خواب بود و نار دسددتم ا به مرد ک گاهی   دسددتش رومیکرد   ن

یدم برداشتم پیچمالفه روم وشکمم بود    اروم دستش و برداشتم  بلند شدم و
ا دیدن من   بگریه میکرد دورم رفتم اتاق کناری   تبسم سر جاش نشسته بود و

 ب*غ*لش کردم   سمتش و اروم شد   رفتم
 

 بردمش کنار سیاوش خوابوندمش   به سمت حمام رفتم   شیر تبسم و دادم و
⃣⃣⃣ 
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بعد از دوش مختاری رفتم بیرون   سیاوش هنوز خواب بود   لبخند شیطنت 

نارش   نشددسددتم رو هاش و امیزی زدم و رفتم ک ما که چشدد باز شددکمش 
 دی زدم و گفتم:کرد   لبخن

 
 سالم-

تم  ف گر یرون و  ب خیسدددم و اوردم  های  مو بم و داد    جوا لود  خواب ا
شماش ورو صورتش   چ باز صورتش   قطره های اب دونه دونه میریخت رو 

 اخم کرد:کرد و
 

 صنم   بگیر بخواب خستم-
 

 بایدم خسته باشی   -
 نشونش دادم و گفتم:گردنم و

 
 ببین   سیاه شده-

 گرفت تو دستاش و گفت:کمرم و 
 دلم خواست   از این به بعد همینه-
 

 سرم و گذاشتم رو سینش   محکم ب*غ*لم کرد و گفت:
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 خوبی؟؟-
 اوهوم-
 جاییت درد نمیکنه؟؟-
 

 نه بار اولم نیست که-
 اخه تو سایت سرک کردم گفته بودن واسه عملی که کردی ممکنه اذیت بشی-
 یکم درد داشتم خوب شد-

 زشگر کشید رو کمرم و گفت:دستش و نوا
 

 بریم مسافرت؟؟-
 ذوق زده بلند شدم و گفتم:

 
 کرا؟؟؟-
 هر جا تو بخوای-
 

 بریم کیش؟؟-
 اخم کرد و گفت:

 
 متنفرم از کیش-
 سیااااوش   بریم دیگه   همون ویالی اون سری هم بریم-
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 پیش خودشون نگه دارنباشه   به صمیم زنگ بزن تا تبسم و-
 

 یعنی نبریمش؟؟-
 نه ماه عسل ها-
 اذیت میشه بچم-
 روشنک بهش میرسه   می خوام با زنم تنها باشم-
 باشه - 

 بلند شدم و گفتم:
 دوش بگیر برومن صبحانرو حا ر میکنم تو-
 

 صنم-
 برگشتم:

 جونم-
 بیا-
 

 به رخم کشددید   لبخندیرفتم سددمتش   بلند شددد و قد بلندش کوتاهی قدم و
 و گفت: زدم   کمرم و تو دستاش گرفت

 
 میدونی که خیلی دوست دارم ؟؟-
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ی وقت طوالنی ب*و*سیدمش ولبخند عمیقی زدم و رو پاهام ایستادم   عمیق و
 دستاش شل شد سریع در رفتم    

⃣⃣⃣ 
حسددابی گریه کردم   دلم تنگ میشددد بهونه سددپردم وتبسددم و به روشددنک و

ه دیگه   بهونروشنک   هفته شنیدم   عروسی صمیم وواسش   خبر خوبی هم
باشددده   راهی کیش  خدا  یدت ب گاهم کرد   فقط بهش گفتم ام ما   غمزده ن ا

ما می با هواپی ندگی شددددیم    له ران فت حوصدد یاوش میگ رفتیم    سدد
نداره   میدونسددتم اعاددابش خورده   علیر ددای اشددغال ول کن نبود مثل 

 اینکه   
 

شینی کرایه کرد و سمت ویال   همون ویالیی که دما شامل اولیرفتیم  ن یواراش 
سیاوش  سر  سر به  شتم   تمام مدت  سش دا شقم بود   دو شدن با ع ستر  همب

 اونم حرصی شده بود   تو جاده بودیم که گفتم: میذاشتم و
 

 پاتمی خوام بشینم رو-
 

 با تعرب نگاهم کرد:
 چیشده؟؟؟-
 

 پاتمی خوام بشییینم رو-
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 دارم رانندگی میکنم عزیزم -
 که بذار دیگهسیاوش   خلوته -

 پوفی کرد و سرعتش و کم کرد:
 

 بیا-
 

 پریدم اون طرف   : دستشو از رو فرمون برداشت   سریع بلند شدم و
 

 برداراهه سیاوش پاهات و-
 

 چروووری بردارم؟؟کرا بذارم؟؟-
 

 چرا انقدر درازی؟؟-
 با دستش گرفت و با حرص گفت:بین پاهاش جا کردم   فرمون وخودم و

 
 ن؟؟راحتی؟؟خوبی اال-
 

 نع مگه توئه غول بیابونی میذاری راحت بشینم؟؟کل صندلی و گرفتی-
 

 صندلی و داد عقب و گفت:
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 من غول بیابونیم؟؟-
 

گل نه منم پس   ترو- باربییی خوشدد مده    چه زنی گیرت او خدا ببین 
سنش  شوهرت چقدر از خودت  شدی دیگه تو   همه میگن ببین  جوون   پیر 

 یبیشتره   وای وا
 

 دستم و گفتم:یکی زدم رو
 

چه - به ب چه  به این شددیطونی  نداختی تو دامنم   من  یه بچم ا تو این سددن 
سه تو خوبه که دو  شم عشق مامانه هااا   ولی خب وا شتن؟؟حاال قربونش ب دا
روز دیگه بازنشست میشی بشینی باهاش بازی کنی من که اوووو هنوز میخوام 

 ادامه تحایل بدم
 

 و گفت: پرید وسط حرفم
 

 صنم نفست گرفت یه دقیقه ساکت باش-
 

مه حرف بزنم میگی فکت - یه کل یذاری  نه   از فردا نم یا میگم پیری میگی  ب
شوهرم  شد    شد   گلوت پاره  شک  درد گرفت   فکت کف کرد   زبونت خ

 شوهرای قدیم   به چه درد میخوری؟؟
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االن داد میزنه هیچی نگفتم   ماشددین و نگه داشددت    ل*ب*م و گاز گرفتم و
سرم و انداختم پایین   کمرم و گرفت برم گردوند   حاال من درست  میدونم   
به فرمون تکیه داده بودم   نگاهم که به چشددمای خندونش  روبروش بودم و 

 افتاد   لبخند دندونمایی زدم و گفتم:
 

 عاشقمی؟؟داری واالن میخوای بگی چقدر خوبه من و-
 

 نه-
 کنی؟؟پس میخوای چیکار -

نه   ولی فشدددار  فت اورد جلو   فکر کردم میخواد ب*و*سددم ک سددرم و گر
ناش و ندو هارو د غم شدددیشددده  ی ج کردم   صددددای  حس  که  لوم  گ رو 

لوم و گ نی    ند   وحشدددی   روا به  لرزو تی زدم  کرد   مشددد که  ی ت که  ی ت
 سینش   خندید و به صندلیش تکیه داد   دستم و گذاشتم رو گردنم و گفتم:

 
 شدیاااا خیلی وحشی -
 

شم از پس تو بر  - شی ازدواج کردی   پیرم که با ستم بگم با یه پیر مرد وح خوا
 میام

صورتش  سینش و گرفتم تو دندونام   اخی گفت و  سرم و بردم جلو و یکدفعه 
ول نمیکردم   سددعی میکرد دورم بکنه اما جمع شدددد    پیگیر گاز میگرفتم و
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شتش و زد تو پهلوم که جی ست   انگ سرم خورد نمیتون غی زدم و پریدم باال که 
به جونش   مشدددت میزدم و ویشدددگون  تادم  به سدددقف   جیغ زدم و اف
میگرفتم   میخندید و جلوی دستام و میگرفت   منم فقط جیغ میزدم   صدای 

 خندش چال گونش عمر دوبارم بود   
نفهمیدم چی شددد که دو تا دسددتام و با یه دسددت گرفت و به شدددت مشددغول 

شددد   همچنان جیغ میزدم و میخواسددتن جدا بشددم   پروو   با  ب*و*سددیدنم
پاهام افتاده بودم به جونش و همه جاش و خاکی کرده بودم و اون بیخیال   فقط 
ستش و برد  صدای اژیر پلیس دیگه ولم کرد   د کار خودش و ادامه میداد   با 
 تو موهاش و نفس عمیقی کشددید   شددیشددرو داد پایین   خرالت زده سددرم و

 انداختم پایین   پلیسه گفت:
 

 خانم چه نسبتی باهاتون دارن؟؟ -
 همسرم هستن -
 

 خانم   پیاده بشید برید سر جاتون بشینید-
 

صددندلیم   از سددیاوش مدارک خواسددت   بعد از دیدن  از همون جا پریدم رو
 شناسنامه هامون گفت:

 
 ببرید خونهمبارک باشه   ولی خیابون جای این کارا نیست   تشریف -
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 سیاوش باشه ای گفت و راه افتاد   زدم زیر خنده و گفتم:
 

 وای دیدی چی شد ؟؟چقدر بد شدااا-
 دستم و گرفت و گفت:

 
 حیف زود رسید و از دستم در رفتی-
 

 نخیییییر تو از دست من در رفتی   وگرنه االن یه تار مو نداشتی-
 

 چیزی نگفت   خندید و
⃣⃣⃣ 

سددرعت پیاده شدددم و رفتم سددمت خونه درختی   از پله ها رسددیدیم ویال   به 
باال و ته بود   رفتم رفتم  که کف زمین ریخ گارایی  ته سددی به  چشددمم خورد 

سیاوش رو شتم   بوی  شت و بردا شیدم   بال ستی روش ک ستم   د ش تخت ن
سی وو سی بعد ما نیومده اینرا؟؟عک شت دیدم   برش میداد   مگه ک زیر بال

یاوش داشددتم   عکس من  پای سدد کار میکرد   صددددای  را چی بود   این
شنیدم   ثانیه ای بعد اومد داخل و کنارم نشست   عکس و از دستم گرفت و و

 گفت:
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کس بعد از رفتنت   داغون شدددم   ویالرو خریدم   دلم نمیخواسددت هیچ-
ماه همه جارو گشددتم   همه جارو   چند ماه  6دیگه پاش و بذاره اینرا   تا 

شه اخر هر ر شق سی که عا صنم ولی وقتی یه مرد با ک وز اینرا بودم   نمیدونی 
یه حس طه داره  مال راب گه اون دختر  گار دی راد میشددده   ان ید توش ای جد

خودشه   انگار ملک شخایشه   مثل عضوی از بدن ادم میشه   دقیقا وقتی 
سندت خورده به نامم رفتی   با خودم شتم حس میکردم دارمت   دیگه   تازه دا

گفتم انقدر بد بودم که رفت؟؟انقدر غیر قابل تحمل؟؟فهمیدم ترسیدی از من 
سیاوش   چرا جوری رفتار کردی که  ستادم که چرا  و رفتی   به خودم لعنت فر
ابانیت رو به انفرار  ابی بودم   از ع سته ع سه ازت   در این دختر انقدر بتر

 ودم باید   باید بابودم   که چرا صددنم   عشددق من   کسددی که انقدر مراقبش ب
کس دیگه ای بوده باشه   من که چیزی کم نذاشتم واسش   من که همه جوره 
مه چیم واسددش  کارم از ه محبتم و ابراز کردم   از جوونیم   از درسددم   از 
شت   نکنه با  سم ندا سرم اومد   نکنه دو زدم   چرا رفت؟؟ هزار جور فکر تو 

ا ش*ه*و*ت گذاشته کنارش باشم؟؟هر کسی رفته   نکنه از رو ترحم یا ترش ی
ست میکردم و ستم م ش شبمون میوفتادم   خیلی بد کردی شب می یاد اخرین 

 صنم   خیلی
 

 اشک چشمام و پاک کردم و گفتم:
 

 دلیل داشت   شاید   بعدا بفهمی-
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 عابی نگاهم کرد:
 

 االن بگو-
 

ست   فقط یه- سیاوش   خراب تر از اینش نکن   چیز مهمی نی شه   حس نمی
 درونی بود

 
 تو دستش گرفت و غرید:بازوهام و

 
شتی؟؟؟ از رو ترحم با من بودی؟؟؟؟؟د حرف بزن - سم ندا چی بوده؟؟؟دو

 لعنتی
 

که برنمیگشددتم - مت  یه میگی؟؟اگر نمیخواسددت فا چ یاااوش؟این حر سدد
 پیشت   بس کن ترو خدا   اومدیم ماه عسل مثال   

 دستاش شل شد و اخم کرد:
 

 گریه نکن-
 برد پایین   ب*غ*لم کرد و گفت:اشکام و پاک کردم   دستم و گرفت و

 
 عابی شدم   به دل نگیر-
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 تکون دادم و لبخند زدمسرم و
⃣⃣⃣ 

 
مونه درختی تا  روزای خوبی بود   یعنی عالی بود   هر شدددب با سددیاوش تو

حرف میزدیم   از بچگیامون   از زمان شددکل گرفتن صددبب بازی می کردیم و
سا سش گفتم   از کمکای بهونه گفت   از اح ساتمون   از روزایی که نبودم وا

ر ددا دوسددتش گفت   میگفت چند ماهه باهاش اشددنا شددده   پسددر خوب و 
شددادیه   از جریان زایمانم براش گفتم   از نگار برام گفت   گفت نامزدیش و 

 باهاش بهم زده و نگار ول نمیکنه
صبب میرفتم  سیاوش عریب خوب خرید میرفتیم   هر روز  شنا می کردیم   

شددده بود   مهربون عاشددق    نرم برخورد میکرد   من و روز به روز عاشددق تر 
میکرد   واسه عروسی صمیم پیراهن گلبهی پفی گرفتم   محشر بود   سیاوش 
کت شددلوار مشددکی گرفت با بلیز سددفید و کروات همرنگ لباس من   کلی 

سرویس برلیانی و ست گرفتیم    شب عقد  لباس  سته  بهم داد   گفت میخوا
سم زنگ میزدم و اون فقط ماما ماما میکرد   منم  بده یادش رفته   هر روز به تب
دلم  ددعف میرفت واسدده دختر نازم   سددیاوش هم حسددودی میکرد و تلفن و 

 میگرفت قطع میکرد    منم میپریدم سمتش و فقط ب*و*سش میکردم   
صمیم بود و سی  شدامروز عرو ستم مربور  یم برگردیم   کلی غر زدم   نمیخوا

شته بود   تو برگردم   کلی بهم سیاوش بودم و اون خوابش خوش گذ ب*غ*ل 
 برده بود   تکونش دادم:
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 سیااااوش   پاشو-
 

 تکونی خورد   محکم تر ب*غ*لم کرد و گفت:
 

 منو ببر ارایشگاه پاشو-
 خیلی خستمصنم-
 

 برم؟؟خودم-
 باز کرد:چشماش و

 نخیر-
 پس ببرم دیگه-
 ده دقیقه دیگه بخوابیم-

شه ای گفتم و شمام رومچاله کردم توخودم وبا هم ب*غ*لش   منم کم کم چ
 نفهمیدم کی خوابم بردافتاد و

 
با صدددای زنگ موبایل از جا پریدم   سدداعت    سدداعت چند بود؟؟؟واااای 

 بود بدبخت شدم   پریدم سمت سیاوش: ۴ساعت 
 

 دیرم شد    پاااااشوسیاوش سیاوش-
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مددحددکددم پددا نددمددیشدددد   صدددورتددش و بددرگددردوندددم سدددمددت خددودم و
شه همینطوری بود   لج میکرد و سیدمش   همی سش نمیکردم ب*و* تا ب*و*

 جدا کردم و گفتم:بلند نمیشد   تا اومد همراهی بکنه خودم و
 

 میرم حموم   زود حا ر شو-
 

 شنیدم:صدای غر غرشو
 

 صنم این که به درد نمی خورد-
⃣⃣⃣ 

 
ساده باش   موهام و سیاوش گفته بود  شده بود     نگاهی به موهام کردم   بد ن

ت بهم از پشاول فر درشت کرد و بعد از جلوی صورتم دوتا تیکه گرفت بافت و
 وصل کرد   

یه رژ خط چشددم و رژ گونه وارایش سددداده ایم داشددتم طبق معمول ریمل و
 صورتی   

حسدداب  کردم و رفتم تنم کردم و پول ارایشددگاه وسددریع بلند شدددم لباسددم و
سم و سیاوش تب ستم  توب*غ*ل کرده بود وبیرون    ش شین منتظرم بود   ن ما

 تبسم و از ب*غ*ل سیاوش گرفتم   سیاوش گفت:داخل و
 

 منتظر ما هستن عقد نکردن ۸کرایی خانوم   ساعت -
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 طول کشید خب-
 

 حاالببینم-
 

 باغ ببینبریم تو-
راه افتاد   نمیدونستم چروری میخوان عقد کنن؟؟پدر روشنک که کرد و نچی

 تو زندان بود   
 

 که خبر نداشت نمیشد چیزی ازش پرسید   همسیاوش
 

 فتم:و گدیدم که عابی راه می رفت   رفتم جلوبه مرلس که رسیدیم صمیم و
 

 چیشده؟؟؟-
 باید بره زنداندیگه بابای روشنک شما؟؟بدوکرایین-
 

 هیس   سیاوش نفهمه-
 

 کنار سیاوش جم نخور   شنلتم برندار نبینتخیله خب   بدو   از-
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 باشه-
 

سم سیاوش سمت اتاق تب ستش و گرفتم و رفتیم  سید بهمون   د به ب*غ*ل ر
داغون دیدم   چقدر پیر وعقد   داخل که شدددم   اولین نفر بابای روشددنک و

دورترین نقطه ایسددتادیم ازدواج؟؟ توشددده بود   چروری ر ددایت داده به این 
باشددم ولی و عاقد مشددغول خوندن شدددد   دلم میخواسدددت کنار داداشددم 

نمیشددد   بهونه بیچاره باال سددرشددون بود و قند میسددابید   از همین فاصددله 
ببینم   دلم سوخت   دست سیاوش و گرفتم چشمهاش وتو میتونستم اشکهم

 و گفتم:
 

 میکشتماگر بهت نمیرسیدم خودم و-
 

 اخم کرد و گفت:
 

 صنم-
 

 دراوردم:اداش و
 

 صنم-
 

 با صدای خودم ادامه دادم:
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 چیه؟؟ ببین بهونه بیچاررو-
 

 میرنگید باید-
 

 وقتی صمیم نمیخوادش با چیش برنگه عقل کل؟؟-
له داد وچپ نک ب گاهم کرد   همون موقع روشدد پشدددت صددمیم همچپ ن

 تبریک میگفتن   سیاوش دستم و کشید و بندش   همه تک تک جلو میرفتن و
 گفت:

 
 بیا بریم دیگه-
 

 ام   چیزه   وایسا   یکم خلوت بشه-
 

 خلوته که-
 

 تبسم و عو  کنم راستی   باید پوشک-
 

سریع تبسم و از سیاوش گرفتم و از اتاق رفتم بیرون   وارد رختکن شدم و بعدم
سم و شتم روتب شیدم وگذا سلم وشنصندلی   نفس عمیقی ک شتم   در ت بردا
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باد زدم و نشستم رو صندلی کنار کنار روشنک بود   نمیشد برم جلو   خودم و
شت   نمیدونم شه تعرب دا سم همی سم   با تعرب نگاهم میکرد   کال تب  تب

 چش بود بچم   گفتم:
 

 میدید بدبخت میشدمشانس اوردیم تبسم   اگر من و-
 

 بله و متاسفانه االن دیدمت-
 

 ۱ان ای کاش من یک زن نبودم پای

 بابت نوشتن این رمان زیبا ینیحس ازینبا تشکر از 


