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در  یکینفسم ... داشته باشم دیبه ساختمون بزرگ مقابلم د یتا به خوب رمیگیاز پشت درخت فاصله م یکم

و من  کشهیم شیاسترس وجودمو به آت... رهیآروم بگ یقلب لعنت نیقراره ا یک دونمیو نم ادیم رونیب ونیم

ساختمون  هموندرست مقابل ، ابونیکه اون سمت خ یرنگ دیبلند سف یشاس نیبه ماش شمیم رهیخ

 ... کنهیبزرگ،توقف م

و  بندهیکه راه گلموم رو م یو بغض شنیپنجه هام قفل م ونیهاش م شهیو ر کشمیبه گوشه شالم م یدست

 ... شهیم ادهیپ نیاز ماش یکه با ابهت خاص رهیگیرو نشونه م یام پسر رهینگاه خ

 ... یپناه اوشیپسر ارشد س، یرادوان پناه... شهیهم چهره اش شناخته م یدود نکیبا همون ع... یلعنت

 زدم؟؟؟یتا شب سگ دو م دیچندر غاز با یاما پس چرا برا... بودم یمنم پناه... نهیشیلبم م یرو یپوزخند

تا بلکه اجاره اون  کردمیرو م یکیالتماس اکبر آقا خ دیبا، باالشهر یخونه تو یبودم پس چرا به جا یپناه منم

 ستم؟؟؟؟ین یمگه من پناه اااایلعنت ره؟؟؟یتر بگ ریرو د یسگ دون

 من و شما فرقه؟؟؟؟  نیب نقدیا چرا

نکبت بار رو  یسال زندگ 23درد  شهیمگه م شه؟؟؟یبغض انباشته شده رو قورت بدم اما مگه م کنمیم یسع

 ؟؟؟یکن یحمال ناییپا نیا دیااما ب ییاز باال باال ها یبفهم شهیمگه م ؟؟؟یفراموش کن

 یکه تو ینیرو بب یبه خون نشسته پسر یو االن با چشما ینینب یریخ تیو جوون یبچگ از دوران شهیم مگه

 ... ینکبت بارت برس یبه زندگ دیباز هم با یتر از همه هست چارهیکه ب ییپول باباش غرق شده و تو

 ... نه اما

 ... شونیزندگ یتو شمیم شیآت... بره نییآب خوش از گلوشون پا هی ذارمینم گهید... بسههههه گهید

خروار ها خاک  ریماهه که ز 5گناه و بدبخت  یحاال اون زن ب... رهیکه بخواد جلومو بگ سین یمادر حاال

 ... دهیخواب

شون همه عذاب رو از تک تک نیکه جون دادم تا تونستم بعد مرگ مادرم دوباره سر پا بشم تا انتقام ا یومن

 ... رمیبگ

که از گوشت و پوست  یاز خانواده ا... رمیکه قراره از هم خون خودم بگ یانتقام نیاز ا سوزهیکه دلم داره م آخ

 ... خودمن



 ... یچه نامرد ایکه دن آخ

 نیورودم به ا نهیگز نیکه اول یمرد... رو یرادوان پناه یخال یجا نمیبیو م کشمیترم م یچشما ریز یدست

 ... انتقام بشه نیکه قرار طعمه ا یخانواده هس و من نفرت دارم از برادر

 کنمیو تماس رو وصل م شمیخفقان آور دور م طیاون مح م،هراسون،ازیلرزش گوش با

 ... الو_

 رسهیبه گوشم م شیبلند اما شاک یصدا

اون  یذره عقل تو هیچرا آخه  شم؟؟ینصف جون م یخبر یب نیاز ا یگیتو دختر؟؟ نم ییزهر مار الو،کجا_

  س؟؟؟یکله پوکت ن

 ... کنه یرو سرم خال شیدق و دل زیعز یادیدوست ز نیکه ا کنمیو صبر م کشمیم یقیعم نفس

 هاااا؟؟؟ یواسه دعوا کردن که زنگ نزد... خب کارت رو بگو_

که از دوران  یداره سربه سر گذاشتن کس یفاصله هم حس کنم و چه لذت نیحرص خوردنش رو از هم تونمیم

 ... ماه ازم بزرگتره5 قایدختر که دق نیا یبرا دمیکه جون م یکنارت بوده ومن یبچگ

 کنمیحاللت نم رمویکه به خدا ش یدم اون ساختمون کوفت ینگو که رفت اااااایدر_

که  کردیبهم گوشزد م کردمیداغ م هروقت... کالم مامان بود کهیت نیا... هههه... نهیشیلبم م یرو یتلخ لبخند

خانواده  نیواسه ا ییاما حاال کجاست که بدونه چه نقشه ها... اون آشغاال باز بشه ینکنه خطا برم و پام به زندگ

 ؟!... دمیکش

 ... نداره گهید... میوجود نداره مر ییگوش شنوا گهیاما بدون د یزنیمامان رو م یحرف ها_

 ... کنهیرو قطع م یوشحرف گ یو ب فهمهیگلمو م بغض

انتقام تک  خوامیبدونه که م دیبا... ارمیسرشون درب ییکه قراره چه بال گفتمیبهش م دیبا... ششیپ رفتمیم دیبا

 یمادرم بدونه که قراره دخترش پا بذاره تو دیبا... رمینامردا بگ نیرو از ا دیعمرش کش یکه تو ییتک عذاب ها

 ... دیبا... بدونه دیبا... که از گوشت و پوست خودشن یخانواده ا

بار با مادرم وداع  نیآخر یتا برا رمیم یتاکس ستگاهیتند به سمت ا یو با قدما رمیگیبهشت رضا رو م ریمس

گذاشت تا قد بکشم و براش دخترانه خرج کنم اما حاال که تونستم  اقتیلیمن ب یکه عمرش رو پا یمادر... کنم

 ... کرد شهیدستم به دهنم برسه،کوله بارشو بست و منو تنها تر از هم



به  شمیم رهیخ یکدر و مشک یبا چشما... نا آرومم کریبه پ ندازهیقبرستون رعشه م زیسکوت وهم انگ یصدا

 ... بمینص یماهه ازش ب 5که  هیآور آغوش گرم ادیکه  یاسم... سنگ قبر یشده رو یاسم حکاک

 ... غوغا

 ... پر و بال شکسته اش بزرگ کنه ریکرد ز یسال ها سع نیو تموم ا دیکشیکه دلسوزانه به آغوشم م یمادر

تا مانع  کشمیم یقینفس عم... قراره سنگ بشه گهیکه د یدل... شهیهمون آغوش داغ دلم تازه م یتصور گرم با

 ... بشم یمزاحم و لعنت یاشک ها نیا زشیر

 : زنمیولوم لب م نیتر نییام و با پا دهیخشک یلب ها یرو کشمیم زبون

 کنه؟یکمرت درد نم گهید ا؟یمامان جان؟ جات خوبه عشق در یخوب

 ... کننیغرور سرکشم سر افکنده م یو منو جلو شنیم روزیاشک ها پ نیدونم چرا باز ا ینم

 ؟یزیسنگ قبر مادرت اشک نر دنیو با د یدختر باش شهیمگه م اما

 ؟؟؟یوجب خاک باش هی یخودت شاهد داخل گذاشتن تن مادرت تو یو با چشما یدختر باش شهیم مگه

 ؟؟؟یواسه دل شکسته مادرت مرهم باش یو نتون یدختر باش شهیم مگه

 ... یمادرت یبدخت یباعث و بان یو بدون یکه درد داره دختر باش آخ

و مشقت تو رو  یتموم آرزو هاشو بزنه و با سخت دیق... مادر هی... زن هیبه خاطر وجود نحست  که درد داره آخ

... خروار ها خاک نیب رهیفرو م تیکه اسطوره زندگ یو تماشا کن ینیراحت بش یلیاون وقت تو خ... بزرگ کنه

غصه تو بخوره که  سین یکس گهیدکه ... دل نگرانت بشه سین یکس گهیکه د... ینیب یچشماشو نم گهیکه د

 ... یشب با شکم گشنه نخواب

 ... بخدا درد داره... که درد داره آخ

 ... مادر درد داره یچشما دنیند

که تا  ییو با همون پاها دهیکه غذا به خوردت م ییباهمون دستها... خاک درد داره یتو فشیتن نح گذاشتن

 ... شهیخاک م ریحاال اس دهیصبح مث گهواره تابت م

 ماه؟؟ 5واسه مادرم؟؟  کنمیم هیچن ماهه که خون گر... میتر و اشک یچشما ریز کشمیم دست

 ماه؟؟؟ 10

 ... نه



 ... که روز و شبم شده غصه ودرد مهیسال و ن هی درست

 ... مقابل دکتر یصندل یدرست نشسته رو یکه اون روز برف یدرد

 ... وجودم رخنه کرد یتو

 ... شهیذهنم مرور م یدکتر تو حرف

سمه اما  شونیواسه ا یتنش عصب... دیکه تصورش رو بکن هیتر از اون یبحران یلیمادرتون خ تیوضع متاسفانه»

 «... دیشیموضوع نم نیانگار شما متوجه ا

 ... یوسفیغوغا ... شهیمات اسمش م مینگاه اشک... رهیمغزم رژه م یهاش اکو وار رو حرف

 ... یذاشتیآخ که اگه م... یدلم غوغا به پا کرد یکه مامان با رفتنت مث اسمت تو آخ

مث امروز حرفمو کامل نکرده  قایدق... وفتهیگذشته مث خوره به جونم م ادی... شهیباره قطع م کیبه  حرفم

 زنهیگلوش بهم تشر م یبا همون بغض انباشته شده تو... و شکننده اش فیضع یبودم که با همون صدا

اونوقته ... اونوقت ن من ن تو... یاریبه زبون ب درخواست مسخره رو نیا گهیبار د هیبه حالت اگه  یوا ااایدر »

 «... کنمیو آقت م بندمیم یحس مادر یکه چشم رو

ازش بخوام به خاطر من هم شده  ذارهیو نم بندهیدهنمو م« آق » کلمه  کی نیهم... جمله هی نیکه هم آخ

 ... تن به خواسته به حساب مسخره من بده

 ... دهینم اما

 ... رهیگیم دهیکه دخترشم رو ناد یمن وجود

 کنهیبلند دکتر گوشمو کر م یبار صدا نیو ا شهیم مارستانیب هیکه دوباره راه اونقدر

 شونیبا جون ا نیبپرسم چرا دار تونمیم... شهیتر م فیجسم مادرتون نح گذرهیهر روز که م... خانم محترم »

 «ن؟؟؟یکنیم یباز

 ... دکتر مثل پدر ندارم نیواسه ا یو جواب شمیکه الل م یومن

 ... هههه

 ... پدر

 ... گاه هیاسم مثال تک نینفرت دارم از تلفظ ا... اسم و لقب نیدارم به ا نفرت

 ... شهیکه به سمتم برداشته م یمحکم یقدم ها یصدا شنومیاما من م کنهیرو تار م دمید یجلو هیگر



 ... محکم و استوار شهیهم مث

جلوم قد الم  یمردانه ا یورن یها م،کفشیو اشک رهینگاه ت یبه ال یکه از ال شمیبه سنگ قبر م رهیخ اونقدر

 ... برمیم یپ میکه با استشمام از عطر تنش،به وجود تنها مرد زندگ یومن... کنهیم

 ... منه نیو غمگ کیتار یدر زندگ یکه روزنه ا یمرد

 ... روحش رو یو ب یخنث شهیچهره هم نمیتا بب رمیگیسرباال م یسخت به

مغزم  یکه تو یو من شنیم کیخط ابرو هاش نزد، شیشگیچهره هم یمردمک چشمام رو یمحض تالق به

 رونیمرد ب نیاز زبون ا یتا بالخره حرف کنمیسکوت م شهیاما مث هم شهیم فیرد، واکنشش نیهزار چرا از ا

 ... ادیب

 ؟یومدیچرا امروز ن_

پشت  ؟؟یشگیهم یبگم کجا بودم؟؟ جا... براش ندارم یجواب... ندازمیم نییخورده سر پا کهیسوالش  دنیشن با

 ؟؟... یهمون درخت لعنت

زانوم  یدستم رو زنهیکه م یاز جا بلند شم اما با حرف کنمیم یو سع کشمیم یقینفس عم، جواب یجا به

 ... شهیخشک م

 ... نه یگیم، یانتقام هنوز بچه ا یبرا گمیم یوقت _

حرکت از جا  هیاجبار با  نم،بهیس ونیبا هزار درد م... حرف به حساب ناحق نیوجود نا آرومم از ا رهیگیم گُر

پر  یبه چشما شمیم رهیتوجه به دردش،خ یکه ب یمفصل پام و من یگرفتگ شهیاش م جهیکه نت شمیبلند م

 ... نفوذ مرد مقابلم

 :گمیو با بهت زمزمه وار م زنمیم نمیاشارمو به تخت س انگشت

 بچه؟؟؟ یگیتو به من م دم؟؟؟ید یسرم درد و سخت یکه به اندازه موها یمن بچم؟؟؟؟ من_

رنگش  یریخونسرد بود که با نگاه ق یادیز یمرد لعنت نیاما انگار ا زنمیشدت حرص و خشم نفس نفس م از

 :شهیبه سمتم براق م

 ... به راه نبود نتیف نیاالن ف، یاگه بچه نبود_

 رهیکه مث خنجر به قلبم فرو م زنهیرو م یو با قدرت حرف کنهیم یمکث

پس ... یمدت منو شناخت نیا یحتما تو... ندارم یکار، اشکشون دم مشکشون باشه شهیکه هم ییمن با آدما_

 ... نمیب ینم یواس همکار یلیدل



 ... کنهیکنارم عبور مبه چشمام مث برق از  رهیخ و با همون نگاه گهیم نویا

 ... که هنوز ازش خارج نشده بودم یبا بهت مونمیو من م کنهیم عبور

 کنه؟؟؟ینم یهمکار گفت

 کمکم کنه؟؟؟ یاگه بره پس ک... ام یباز نیا یاگه بره که من بازنده  ره؟؟؟یم گفت

 شه؟؟؟یگرفته م میسخت یانتقام روزها یک

 ... دمیو مشت گره کردمو به رون پام فشار م کنمیهم چفت م یلبامو رو ناباور

 ... من اهل باختم نبودم... ببازم یراحت نیبه هم ذاشتمیم دینبا... نهههه

 ... افکارم جولون بده ونیم یخصوص که اسم پناه به

مرد مغرور و  زنمیو صدا م گردمیحرکت به سمت عقب برم هیو با  دمیم رونیب نهیحبس شدمو از س نفس

 ... چن کلمه به زور باهام حرف زده شیماه پ هیساله باهاش همکارم اما فقط  4رو که  یمرموز

 ... آرماش_

داغون صدامو از اعماق  یکه با دل و غرور یو من ستهیا یاز حرکت م، محکم و جسورم یصدا دنیشن با

 دمیم رونیحنجرم ب

و از آخر  یمردونه کنارم باش یقول داد... سنگ قبر نیکنار هم شیماه پ 3مگه نه؟؟؟ درست  یبهم قول داد_

 یریبگ یباز نیاز ا سهم هنگفتت رو

 ؟ یزنیقول و قرارت م ریز یشد؟؟ چرا حاال دار یچ پس

و  یکه خنث ییبه چشم ها شمیم رهیو خ دمیبه محض برگردوندن سرش به سمت عقب،بغض گلومو قورت م

و پا بذارم  رمشیبگ دهیبه هدفم ناد دنیرس یبراکه باعث شد  یهمون ترس... ترسونهیروح بودنش آدم رو م یب

 ... بود نانکه هوش و ذکاوتش زبون زد کارک یمرد... تنها مرد بد اخالق شرکت یخصوص میبه حر

 ؟!... بهتر از آرماش سعادت یچه کس و

 ... هکر ماهر هیو  یحسابدار ریمد

 و مردونه اش: یقلوه ا یبه لبا دوزمیبم و کلفتش چشم م یصدا دنیشن با

انتقام  یخوایکه م هیها چ یپناه نینسبتت با ا ایکارت  لیدل دونمیدختر جون،خوب گوشاتو باز کن،نم نیبب_

 ... اما سیو اصال هم واسم مهم ن یریبگ



 دهیو انگشت شصدش رو گوشه لبش فشار م شهیم کترینزد یقدم

هشدارو  نیدارم ا فهیازشون دارم و وظ یکیشناخت کوچ هیدورادور ، یکنیم یباز ریبا دم ش یبدون دار نویا_

 !... و بزدل دهیموش ترس هینه مث  یمث خودش باش دیبا ریبا ش یباز یبهت بدم که برا

گره کردمو به رون پام فشار  یو مشت ها زنمیکه خجالت زده پلک م یبه مردمک چشام و من شهیم رهیخ

 ... دمیم

 ... شهیگوشم اکو وار پخش م یکه تو یبم یو صدا شهیتر م کینفس هاش نزد هرم

 ... زنهیقول و قرارش نم ریز چوقتیگوشت کن،آرماش ه زهیهم آو نویا_

 ... صورتمه یرو رشیهنوز نگاه خ... کنمیپلک هامو باز م یو آروم ال دمیم نییدهنمو به زور پا آب

منتقل  یمنف یکه فقط به آدم انرژ ستیبرعکس از اون دسته از نگاه ها ...سیو هوس آلود ن زیه نگاهش

 ... یخینگاه سرد و  هی... و کم بودن زیحس ناچ هی... شهیم

 :شهیازم دور م یو قدم دهیتکون م یکه سر گمیم یلب باشه ا ریز

شرکتشون  ستمیمشکل س بیترت ندهیماه رد کنه، تا چن روزه آ 3واسه  تویفرم مرخص گمیفردا به محسن م_

 ... یراه پاتو به اونجا باز کن یداره که قراره چجور یبه تو بستگ گهید دم،بعدشیرو م

که مات حرف هاش شدم،راهشو  یتوجه به من یب، خداحافظ یو با حرکت دستش به معن زنهیهاشو م حرف

 ... رهیم رهیگیم

 ... الیفکر و خ ایدن هیسنگ قبر و  هیبا  مونمیو من م رهیم

 ... زمیبه اسم مادر عز دوزمیو دوباره نگاه م کشمیم یقیعم نفس

 یکه مسبب تموم بدبخت یزود برگردم اون هم ن تنها بلکه با کس یلیخ دمیاما بهت قول م رمیمن م... مامان_

 ... دمیبهت قول م نویا... ازت طلب بخشش کنه یو خار یچارگیپات زانو بزنه و با ب یتا جلو ارمشیم... هات بود

 ... اون روز واسم دعا کن مامان تا

 ... کنمیشکسته قبرستون رو ترک م یو با دل بندمیم چشم

 ... یکینحس جناب خ یصدا دنیبا شن شهیم یقفل مساو یتو دیکل چرخش

 حال و احوالت چطوره؟، سالم خانم خانوما_

مردک الشخور ... و نحس یکیصاحب خونه خ نیا یو من متنفرم از صدا شهیم ادیهم ز یدندونام رو فشار

 ... و نوششه شیبابابزرگمو داره اما دنبال ع یسن بابا



 ریکفتار پ نیتا چشمم روشن بشه به جمال ا چرخمیو همزمان م دمیبه در م یفشار

 کیعل_

 ... واله... هیادیآدما ز نجوریا یکلمه هم برا هی نیهم

 وفتهیدوباره فکش به کار م، من یبایرفتار ز نیتوجه به ا یمردک و باز ب رهیاز رو نم اما

که از شما بانو به دل  مییحرفا نیبامرام تر از ا ،ماین یالیاز ما بهترونه اما بازم خ یخوبت برا یرو شهیهم_

 میریبگ

 ... بندهینحسش م کیکه به خ یاز لفظ با مرام رهیگیم عقم

 ... صد سال کفاره بدم دیکه با یا افهیبه ق شمیم رهیدرهم خ یو با اخم ها کنمیم یزنگ رهیبند دستگ دستمو

 نیباو از ا ،نیکه دلت خواس بکن یهر غلط یتونیسر ندارم م هیجناب بامراااااام،فک نکن حاال که سا نیبب_

 برت نداره االیخ

 ... با مرام یریپ شهیفقط خواهشا دور بر من نپلک که واست بد گرون م ارمیماه هم واست م نیا هیکرا

 ... شمیو با عجله وارد خونه که ن دخمه م زنمیبهت زده اش م افهیبه ق یشخندین

به  یهر اشغال یسر نداشته باش هیسا یاما وقت یچه به لحن الت ره،منویگیخودم خنده ام م یمرور حرف ها از

 نیسر بود،تا زنده بود هم هیو درمونده واسم سا ضیهمون مادر مر... تجاوز کنه متیبه حر دهیخودش اجازه م

و ندارمو از دست دادم،اونوقت راه به  دار نیکه هم یاما امان از روز... بگه اتویچرند نیا کردیمردک جرات نم

 ... بافهیم اتیراه واس من چرند

 ... شمیدست مشغول در آوردن لباسام م هیو با  دمیم رونینداشتمو کالفه ب نفس

 ... شهیبلند م میزنگ گوش یکه صدا بندمیبلندمو با کش محکم پشت سرم م یموها

 ... کشمیم رونیساده امو ب یو گوش زنمیچنگ م نیزم یکهنمو از رو مهین فیک

 کنمیو تماس رو وصل م کشمیم یقینفس عم میاسم مر دنید با

 بانو میجانم مر_

 رسهیآرومش به گوشم م یصدا

 ... درو باز کن_

 کنمیو تماس رو قطع م دمیباال م ابرو



 رمیو به سمت در م کنمیجا تلنبار م هیرو  نیزم یشده رو ختهیر یلباسا

 زنهیلب م یفیضع یو با صدا ندازهیآغوشم م یمحض باز کردن در،خودشو تو به

هااا؟ چرا به حرف اون خدا  یاریبال رو سر خودت م نیا یدار ،چرایغمتو خواهر نمینب... ایدر رمیبم یاله_

 ؟یزنیرو نم ایاون لعنت دیو ق یکن ینم امرزیب

 تر از خواهر زیدوست عز نیبه کمر ا کشمیم دست

 میباهم حرف بزن نجایا نیبش ایجان؟ بعدشم ب میمر یکنیشلوغش م یچرا دار_

 باال کشهیو دماغشو م دارهیشونم برم یاز رو سرشو

 ... گهید دونمیمن م... شهیبلند م یهمش از گور اون ماش لعنت شایآت نیا_

  رهیگیکلمه ماش خندم م دنیشن از

 ... آرماش نه ماش نکهیاول ا_

 آخه؟! یتو به اون بنده خدا چهکار دار نکهیا دوم

 دوست دردونه نیواسم ا کنهیگرد م چشم

 گهید کنهیم ینخود،چه فرق ایحاال ماش نه عدس،لوب_

 زنهیبه چشام لب م رهیو خ شهیسمتم خم م به

 هاااا؟! یکنیم شویآقا واست مهم شده که طرف دار نیا یاز ک_

 شهیصورتش م خیگرد شده منه که م یچشا نیا حاال

قشنگتو واسه خودت  یها یاون بنده خدا ننداز،خواهشا فانتز ریبود تقص نیمنظور من ا وونه،یبروووو بابا د_

 نگه دار 

 گردهیبر م یقبل شنیواسم و دوباره به پوز کنهینازک م یپلک پشت

 ... منو بخور ایخبه حاال!ب_

افتاد  یت المصب نبود که سر کار خانم هوس بدبخت کردنت به سرت نماون شرک یاون مغز متفکر اگه تو خو

 گهید

 ... سردش یدست ها ونیم کنمیو دست چفت م شمیکالفه به سمتش خم م یپوف دنیکش با

 خواهر من؟!  هیبدبخت کردن چ_



 ایبکشم اونوقت اون المصبا عشق و نوش دن یو بدبخت نمیکه بش ستمیفرق دارن،من غوغا ن گهیبا همد آدما

 ... شونو بکنن،نه جونم

 ... هام یاز خون و رگ همون پناه منم

خوانواده گرمو به دلمون  هیعمر حسرت  هیرو که  یخان اوشیس کنمیو نابود م شونیزندگ یتو شمیم شیآت

 ... گذاشت

و من  شهیقطره اشک گوشه چشمم روون م نیبه قلبم و اول شهیالمصب،خنجر م یگلو یانباشته شده تو بغض

 روشنش یرو از چشما یغم و ناراحت نمیبیم

رد  چیه یآخه اون آرماش لعنت... دلم اما چه کنم که دلم آشوبه زیعز دونمیم نارویهمه ا... جان ایدر دونمیم_

 ییدختر تنها هیتو ... رهیتو گ یفقط پا ونیم نیا، وفتهیب یزبونم الل اتفاق ذاره،اگهیاز خودش به جا نم ییپا

 ... اگه بفهمن یدونیم... ینبردن مبارزه کن تیساناز ان ییبا اون آشغاال که بو یتنه بر هیقبول کن سخته  ایدر

 ادامه حرفاش رو حدس بزنم دونمیومن م کنهیم سکوت

 شهیجمله از زبونم خارج م هیو همزمان فقط  شمیبلند م الیخیب

 ... یزنگ یزنگ ای،یروم یروم ایخاطرت جمع باشه،حواسم هست،_

 یاون هم درست زمان... حاال عقب بکشم تونستمیمن اما نم یالیخ یب نیو خشمش رو از ا یقرار یب نمیبیم

 ... به اسم آرماش سعادت خواهش کردم یکه از مرد

 رادوان

 دمیانگشت هام فشار م نیب فشویمنتظرانه چونه ظر ریحرکت غ هیکفشم له کرده و با  ریبرگو ز گاریس لتریف

 شهیوجودم م شیآت یرو زمیآخ آرومش ه یکه صدا

حس  نیداره ا یو چه لذت کنهیترس رو به بند بند وجود دخترک رو به روم القا م میوحش یچشما یرگیخ

 ... یبرتر

 :زنمیکنار گوشش لب م یو با ولوم آروم کنمینثار چهره وحشت زده اش م یپوزخند

 ... وقته تموم شده هرزه خانم یلیانقضات خ خیتار_

 مهیمنم که با خشونت خ نیپشت سرش و ا واریبه د شهیم دهیمهابا تنش کوب یرو اما ب کرشیلرزش پ نمیبیم

 روش: زنمیم



داره خودش مردونه  یپدرت بگو اگه حرف یب یبرو به اون بابا ؟یرادوان رو دور بزن یتونیم یکرد الیهههه خ_

 ... زشو بفرسته جلودختر هر نکهیجلو ن ا ادیب

 یموضوع سخته واسش که دستش جلو نیدختر هنوز هضم ا نیبه چشمام و ا دوزهیناباورش رو م یچشما

 ... من رو شده

 :زنهیمِن کنان لب م مِن

 ... فهممینم یزنیحرف م یاز چ یر...د.وان دا...را_

 شمیاز تن هرزه و ناپاکش دور م یو قدم دمیبهم فشار م لبامو

 تیهرزگ یها قبل از اون تخت خواب گرم و البته عشوه یوقته دستت واسم رو شده،حت یلیخ، برو بچه_

 دهیبهم م یاندازه گشادش حس حس خوب یب یچشا

 و...ت ...ی...عنی_

 ... و من متنفرم از جنس بنجول و استفاده شده ادیم رونیب شیسرخاب یلبا نیاز ب دهیبر دهیبر کلمات

 دمیحرکت به سمت در اتاق هُلش م هیو با  دمیمحکم فشار م فشویظر یو بازو ندازمیم دست

 حاال هم شر نحستو کم کن ، وقته باهاتون تموم شده یلیکارم خ_

 گردهیخورده به سمتم برم کهی

 ... یآشغال یلیخ_

 گاه کمرم هیتک شهیپشت سرم م زیو م زنمیم یپوزخند

 جمع! ستم،خاطرتیآشغال تر از شما ن_

 ... کنهیاتاق رو ترک م زونینام یو با قدم ها دهیبهم فشار م لباشو

 ... رو شونمیپر یموها زنمیو چنگ م کشمیم یقیعم نفس

بزرگ اتاق کنفرانس  یفضا یتو لمیزنگ موبا یکه صدا شمیوِلو م یصندل یاز حس و حال خرابم رو کالفه

 شهیاکو م

 کنمیفورا تماسو وصل م نمیبیبابا رو که م ندازم،اسمیبه صفحه م ینگاه میو ن زنمیچنگ م زیم یاز رو لویموبا

 جانم بابا؟_

 رسهیمحکمش به گوشم م شهیبم و هم یصدا



 شد؟ یبرنامه چ_

 کنمیدستم جابه جا م یرو تو یگوش، زیم یدراز کردن پاهام رو با

زدن فرستادم ور دلش تا بفهمه دور  دخترشو شیپ قهیطبق معمول کار به نحو احسنت انجام شد،چن دق_

 ... یچ یعنی ایپناه

 ... چن ساله اش بود فیدر مقابل حر یروزیکه نشونه پ نمیلبخند بابا رو بب تونستمیفاصله هم م نیهم از

 جبران کنم یروز هیبتونم  دوارمیممنون پسر،ام_

 مهتا رو پاک کنم یتا آثار رژ لب حک شده  کشمیگوشه لبم م یدست

 پدر  فسیفقط وظ کنمیم یهر کار_

 سپارمیکسم گوش م نیتر زیعز یو من با دل و جون به خنده ها خندهیم

 ... همونقدر جسور و لجباز ،یندازیخودم م یها یجوون ادیامان از تو پدر سوخته، منو _

 که تولد برادرته ایهم شب زودتر ب حاال

 زنمیم یلبخند مچهیموضوع ن نیا یآور ادی با

 گهید هیخرس گنده تولد گرفتنش چ_

 ... دمیبا خنده تماس رو خاتمه م شهیاعتراض بابا که بلند م یصدا

که  یبرادر... امشب تولد تنها برادرمه... دمیام رو به سقف باال سرم م رهیو نگاه ت چسبونمیرو به چونم م یگوش

 ... خدا عالمه شهیپسر بزرگ نم نیهنوز عشق تولد گرفتن داره و چرا ا یسالگ 25با سن 

 ... رسهیدر اتاق به گوشم م یکه صدا ذارمیهم م یرو پلک

 کنمیجدا م میراحت یصندل یبه اجبار تن از پشت، ومدهیانگار امروز استراحت به ما ن ن

 داخل ایب_

 شهیم دایپ یمحض باز شدن در سر و کله مهد به

 سالم_

 ... که ادامه حرفش رو بزنه کنمینگاش م رهیخ

 میکه به مشکل خورد یحسابدار ایپاشو ب_



 شمیخورده از جا پا م کهی

 شده مگه؟ یچ ؟یمشکل چ_

 کشهیبه کف سر کچلش م یدست

کردم  فیتموم مهندسارو رد شهیوجه درست نم چیهنگ کرده به ه ستمیهس که س یساعت هیاما  دونمینم_

 ... شده ال مصب دیکل یقفل ب هیاما انگار 

 دارمیبه سمتش قدم برم یعصبان

 ؟یدیبه من خبر م یساعته و توئه احمق تازه دار هی_

 زنمیم رونیتوجه بهش از اتاق ب یکه ب ندازهیم نییپا سر

 نینگام ب، کنمیو خشن درو باز م عیحرکت سر هیو با  ستمیا یم زدانیپشت در اتاق  محکم یقدم ها با

 ... درگردشه نیاز مهندس ینسبتا کم تیجمع

 شنیدور م زیو با عجله از کنار م رنیگیمحض حضورم،همه سر باال م به

 زدانیبه صورت قرمز و چهره شرمنده  شمیم رهیمن فقط خ و

لب جوابشون  ریصدا ز نیرو به انفجارم با ولوم تر تیکه از عصبان یو من دنیسالم م کیکای گهید نیمهندس

 ... من به رقبا برسه که کارم زاره نیمهندس یعرضگ یخبر ب نیآخه اگه ا... دمیرو م

 تا التهاب وجودم رو کم کنم کشمیم یقیعم نفس

 غرمیقفل شده ام م یدندونا یو از ال شمیخم م زدانی کینزد

 ؟یایبرب ستمیهنگ کردن س هیاز پس  یعرضه ندار یعنی_

 شهیم رهیخ میبرزخ یزده به چشما خجالت

 کنمیم یشده که هر کار یچ دونمیاما امروز واقعا نم ینکن رادوان،خودت از مهارتام خبر دار یانصاف یب_

 ... واقعا شرمندتم، تونمینم

 کنهینظرمو جلب م رونیب یبهش بدم سر و صدا یجواب خوامیو تا م کشمیم یپوف

 ... یدختر و مهد هی ینسبتا بلند و شاک یصدا

 کنمیو به سمت در اتاق قدم تند م زدانیاز  شمیرد م هیتوجه به بق یب

 دادیاندام خوش فرمش از پشت به من بود تذکر م قایکه دق یکه رو به دختر شهیم یمهد خیم نگام



 پا داره فقط هیچرا مرغ شما زنا  شهینم یعنی شهیاالن نم گمیم، خانم نیگوش کن_

 دهیگوشمو نوازش م یو مخمل فیظر یصدا نباریکه ا شمیم کشونینزد یقدم بیو دست به ج دمیباال م ابرو

کارتون  نیا نیدونیم ا؟یبرو فردا ب یوقت ندار یگیاومدم اونوقت شما م ایمن از اون سر دن، شهینم یچ یعنی_

 شهیحساب م یاحترام ینوع ب هی

 شهیو به محض برگشتنش چشمم به جمال خانم روشن م کنهیدوشش محکم م یکوله اشو رو بند

 ساده  پیموزون و ت یبا،اندامیسال با چهره ساده اما ز ستیحدود ب یدختر

 شهیم کمینزد، من دنیبا د یمهد

 شد درست شد؟ یچ_

 بده حیرو واسم توض اناتیجر یبه دخترک تا مهد شمیم رهیو باز خ دمیم لشیتحو یاخم

 یدگیبه کاراش رس شدیاوضاع نم نیا شنهادش،بایخانم از شرکت مهران گستر اومده واسه اعالم پ نیا _یمهد

 کنم

 دوزمیم رشیت یبه چشما مینگامو مستق دمیتکون م یسر

 فردا  دوارمیام، شرکت به مشکل بر خورده تمیسیسرکار خانم س_

 داشته باشن یخوب ییرایپذ بتونن

 ادیبه سمتم م یقدم یرگیو با همون خ کشهیکمرنگش م یصورت یلب ها یرو یزبون

 متاسفانه من فردا وقت ندارم _

 چموش و خوشگل بدجور نظرمو جلب کرده اد،دخترکیجسارتش خوشم م از

 گردمیبرم یحرکت به سمت مهد هیو با  زنمیم یپوزخند

 کن ییخانومو تا اتاق من راهنما_

 کرده  بمیکم ترغ هیجسور کوچولو  نیبا ا یواسم مهم نبود اما باز یمهد تعجب

 دارمیمتعجب هردو به سمت اتاقم قدم برم یتوجه به چشما یب

 چرخونمیانگشت هام م نیرنگو ب یو خودکار آب دمیم یصندل یبه پشت هیتک

صحبت  یدر مورد مسائل کار میتونیما فردا هم م ه؟یعجله اتون چ نهمهیا لیبدونم دل شهیخب سرکار خانم م_

 نه؟! میکن



 شهیبا حرفش محو م رهیلبم شکل بگ یرو خوادیکه م یشرورانه ا لبخند

 ن؟ازیکنیردا مامروز و ف یداره که ه یکار ساده چهقد عالف هیمگه  نیدیچرا لقمه رو دور دهنتون دور م_

 کار امروز رو به فردا بندازه مگه نه؟! دهیمث شما بع یشرکت معروف

 یخاص یقرار یب هیداخل اتاق شده  یو من در تعجبم چرا از وقت کنهیخوش تراشش رو چفت هم م یپاها

چون به کل  دهیمنو نفهم یساده و حرف زدنش معلومه حرف اصل یاز برخورد ها... شهیم دهیرفتارش د یتو

 ... سیاهل پا دادن ن یدخترک چموش معلومه به راحت... از مرحله پرته

 ستمین یاز حرفاش راض دهیابروهام نشون م ونیم اخم

 خانمِ  میوجه قصد عالف کردن شما رو ندار چیما به ه_

 گهیم یآروم یکه با صدا کنمیم مکث

 یوسفی_

 دخترک چموش روبه روم کیاسم کوچ دنیاز نشن دمیباال م ابرو

 تیبه شخص گردهیکه معلومه مجبورم خودم کارتون رو راه بندازم که اونم باز بر م ینجوریا یوسفیخب خانم _

 ... خودم یمهمون دوست

 رهیگیلبم شکل م یهمون لبخند شرورانه رو نباریا

 کنمیبه سمتش دراز م دستمو

 به من نیحاال اون مدارکو بد_

 ... دهیرنگو به دستم م یو پوشه آب شهیتعلل از جا بلند م با

کوتاه  یناخن ها دمیکه د یا گهید یکه برعکس دختر ها دشیو سف فیظر یبه دست ها شهیم دهیکش نگام

 ... کردیجلب توجه م یادیاما مرتبش ز

 معصوم اما جسورش یبه چشما دمیم ریینگامو تغ رد

 ... مرتب و ناخن کوتاه خانم نهیشیحرف دوباره سر جاش م یب

 ... دوباره و دوباره... شرکت بشم ستمیوارد س تونمینم کنمیکه م یاما هرکار کنمیتاپ رو روشن م لب

 کنمیدم و دستگاه م نینثار ا یلب لعنت ریو ز زهیریبهم م اعصابم

 شده کمیکه نزد فممیم ینیریعطر ش یبو از



 اومده ؟؟ شیپ یبپرسم چه مشکل تونمیم_

 دمیتوجه به حرفش دوباره به کارم ادامه م یب

 ... ک نیچن لحظه صبر کن هی سین یزیچ_

 کشهیم رونیدستم ب ریو موس رو آروم از ز شهیحرفم تموم نشده که شونه راستش به سمتم خم م هنوز

مشکلو  نیاز دوستام شد،اون موقع تونستم ا یکیشرکت  ستمیوارد س روسیو نیمث هم شیچن وقت پ هی_

 االنم بتونم  دیکنم شاحل 

 یو من در تعجبم چجور جرات کرده بدون اجازه من تو شهیم رهیخ توریو با دقت به صفحه مان کنهیم سکوت

 کارم دخالت کنه

 شهیحرکت ازم دور م هیکه با  کنمیدرهم م ابرو

 ... مشکل که حل شد نیاز ا نمیخب ا_

 سرعت کارشو انجام بده؟ نی!چطور ممکنه به اشهینمنههههه باورم ... دوزمیم وریزده نگامو به مانت رتیح

 گردمیو به سمتش برم کنمیحبس م نهیس یتو نفسمو

 ؟یکار مهارت دار نیا یمگه تو ؟یتونست یچجور_

 کشهیرنگش م یبه گوشه شال آب یدست

 دارم ادی ییزایچ هیاما  ادین ز _

 یدار یا گهیشرکت مهران گستر مَنصَب د یتو تو گهیپرونده م نیکه ا نجوریا

 به ژست بچگانه و جذابش شمیم رهیومن خ رهیگیفاصله م زیاز م یکم

اون جا مشغول به کار  یامتحان یچن وقت هیدوستم قرار شد  شنهادیبه پ، گهیندارم د یآره اما حاال عالقه ا_

 سیام سازگار ن هیبا روح ادیبشم که متاسفانه ز

 شهیبا چهره دپرس داخل م یمن،مهد دییدر اتاق و بفرما یکه با صدا دمیتکون م یسر

 شرمنده بد موقع مزاحم شدم، سالم_

 نداره حاال کارتو بگو یبیع_

 زده بشه یاون حرف یجلو خوادیکه نم فهممیاشاره به دخترک کنارم م با

 ادیب کتریکه نزد کنمیاشاره م بهش



 ن؟یمشکلو حل کن نیشد؟ تونست یچ_

 دمیفقط پول مفت م نجایا نیمهندسبه تموم  که فهممیچهره درهمش م دنید با

 گمیو خطاب به دخترک م کشمیم شمیبه ته ر یدست

 یحسابدار ریبه عنوان مد نیباش لیداره،اگه ما اجیفرد ماهر مث شما احت کیبه  نجایا یوسفیخانم _

 استخدامتون کنم

 ارهیلبم م یگرد و متعجبش خنده رو یها چشم

 ن... آخه م_

 باشه نطوریهم دوارمیکه ام نیشما بخوا دیفقط با گهیآخه نداره د_

 دهیتکون م یسر

 دمیفکرامو بکنم فردا خبرشو بهتون م نیاگه اجازه بد... زیاس هم وسوسه انگ رانهیهم غافلگ شنهادتونیپ_

 کنهیحق به جانب روبه روم قد علم م افهیبا ق یرفتن دخترک چموش اما زرنگ،مهد با

وارد  یدار یبه راحت، یازش ندار یشناخت چیکه ه یا بهیغر هی ؟یکنیکار م یچ یدار یفهمیرااادوان م_

  ؟یاون هم بخش حسابدار ؟یکنیشرکت م میحر

 کنهیو خودشو جمع جور م برهیبه موضوع م ینگام پ دنیکه از د کنمیحواله اش م ینگاه مین

اون فرد تو ، باشه اجیبه من گوش زد کنه که اگه احت یکس ین ازین کنمیدونم دارم چکار م یخودم م یمهد_

الزم رو انجام  قاتیاستخدام بسه حتما تحق نجایمورده اگه بخواد ا یب یهمه دلنگران نیا ق،بعدشمیرف یستین

 زنم یگدار به آب نم یو ب دمیم

 زنمیبه لب کنار گوشش لب م یبا پوزخند، بیو دست به ج شمیجا بلند م از

دختر بچه هوش و ذکاوتش  هیم،یزیریحلقشون م یل مفت توکه فقط پو نجایا نیبذار واسه مهندس تویدلنگران_

 هیزیمث ما باعث آبرو ر یواسه شرکت نیو ا، مفت خورا بود نیاز ا شتریب

 شمیم خکوبیکه با حرفش سرجام م رمیو به سمت در م زنمیبه شونه اش م یدست

 ما ببره؟ اناتیاز جر ییرادوان نکنه نا خواسته بو_

 کشمیعادت انگشتمو گوشه لبم م طبق



 دایکه پ میذارینم یعنی کنهینم دایپ اناتیبه اون جر یوجه ربط چیشرکته،به ه یحسابدار ساده  هیاون فقط _

 ... سالها نیمث ا چکس،درستیکنه،ن اون بلکه ه

 ؟؟؟یاوک

مناسب واسه  ی هیگرفتن هد شهیو تنها دغدغه ام م زنمیم رونیمحکم از اتاق ب یتوجه بهش با قدم ها یب

 ... زمیرادان عز

*** 

 کنمیباغ پارک م نگیداخل پارک نویو ماش ذارمیگاز م یپا رو موتیزدن ر با

خونه کنار  زیعز یبانو دنیبه لب که از د یو با لبخند دارمیکنار بر م یکادو شده رو از صندل کیکوچ جعبه

 شمیم ادهیپ نیدرخت چناره،از ماش

مادر  یکنار درخت چنار نشسته و من محو تماشا شیشگیهم یصندل یرو بایپوش و ز کیش شهیهم مث

 شمیم زمیعز

 بکشم هیخان رو به ر اوشیتا زودتر عطر تن عشق س کنمیهامو تند م قدم

 بایز یسالم به بانو_

 خسته ام ینوش به رگ ها شهیمحوش م لبخند

 یسالم پسرم خسته نباش_

 رو ایمادر دن نیتر زیتن پاک عز کشمیآغوش م به

 نداره ییکه خسته شدن معنا نمیب یتا شما رو م_

 !... بگم پسر جان نه تو دیمن با نویا_

  رمیگیو لب به دندون م دمیابرو باال م، محکم اما جذابش یصدا دنیشن با

 پشت سرم ظاهر شده قایخان که دق اوشیاز عشق س شمیجدا م 

 سالم بابا_

 کنهیهمسرش حلقه م یو دستشو دور شونه ها زنهیم شیجو گندم یموها ونیم یچنگ

 ه؟یتو؟ مگه قبلش بهت خبر ندادم تولد ته تغار یاومد رید نقدیسالم چرا ا کیعل_

 زیپدر عز نیواسه ا کنمینازک م یچشم پشت



سال ازم  5خوبه فقط  میبچه طرف هیانگار با  یته تغار گهیم یبعدشم همچ، دیشرکت طول کش یکارم تو_

 ها! کترهیکوچ

  ندازمیدستم م یو رو ارمیرو در م کتم

 تون؟یته تغار نیحاال کجا هست ا_

 داینجات پ یکه خون و دل خوردن تا رادان از اون سرطان لعنت دونمیو من م نهیشیگوشه لب هردو م یلبخند

 کنه

 رهیگیو دست بابا رو به دست م شهیآروم از جا بلند م مامان

 میو مخلفات رو حاضر کن کیک میبر نیزود پاش، بچم االناس که برسه_

من لبخند  ی هیباز کردن هد با... وفتنیو همراه بانوش به سمت خونه به راه م گهیم یعاشق ما چشم یبابا

 زمیبرادر عز زنهیم

 نکردم داشیمارک ساعت بودم که متاسفانه پ نیوقته دنبال ا یلیممنونم داداش،خ _

 ... شمیسرخم م بیمشغول پوست گرفتن س گمیم یکنمیم خواهش

رو بهش  یمازارات هی چیو بابا سوئ و کفش چرم فیست ک هیمامان ، ندازمیم زیم یرو یبه کادوها ینگاه مین

 داده بود هیهد

 رمیشوک زده سر باال بگ شهیرادان باعث م یصدا

 داشته باشم یواس پروژم الزمه تجربه کار ،آخهیشرکت بند کن یخواهش کنم دست منو تو شهیداداش م_

رادان رو  یجور هی دیخودم با یعنی نیخوردن بود و ا کیمشغول ک الیخ یکه ب ندازمیبه بابا م ینگاه مین

 دست به سر کنم

 ذارمیو چاقو رو داخل بشقاب م کشمیم یقیعم نفس

 یکن لیمیقبلش مدارکتو واسش ا دیشرکتش استخدامت کنه فقط با یتو گمیبه دوستم م_

 شهیاعتراضش بلند م یصدا

 یدیشرکت خودمون اونوقت تو منو به دوستت پاس م گمیداداش م_

 لحن اعتراض گونه نیاز ا کنمیدرهم م اخم

 که گفتم نیهم_



که پلک هاشو  ندازمیبه بابا م ینگاه میو ن دمینشون م الیخیاما ظاهرمو ب ارهیناراحتش دلمو به درد م چهره

 ندازهیهم م یاز حرفم رو تیرضا یبه معن

 شهینفره ما دور م 3از جمع  زیم یرو یو با برداشتن کادوها گهیم یلب باشه ا ریز رادان

  ذارهیما پدر و پسر رو تنها م ،بعد به بهانه صحبت با خاله یقیدقا مامان

 و

 زنمیلب م یو با لحن آروم اما جد گردمیمنم که به سمت بابا برم نیا

دارم از حقش سو  کنهیفک م ینجوریرادان رو از حقش محروم کنم،شرکت مال اونم هس،ا تونمینم گهیبابا د_

  کنمیاستفاده م

 ... شهیم شهیتر از هم یبابا جد نگاه

 نهیشیکه مقابل رقباش م یمث زمان درست

 نکن رادوان!  سهیوقت با اون مقا چیخودتو ه_

 یبه خصوص که حرف شنو سیاش با کار ما سازگار ن هیوقت روح چیاون ه، هیپسر فوق العاده احساس رادان

 از مادرت داره یادیز

 اما اون احساس مادرتو به ارث گرفته دهیوجود تو جَنَم و خشونت خود من خواب یتو ،

 خوامینم... نهیبب گموید یاون رو خوامینم... وقت افسانه رو از دست بدم چیه خوامیکه نم یدونیبهتر م خودت

 عشقمو از دست بدم  خوامینم... دهیخواب وید هیظاهر عاشق  نیبدونه پشت ا

 سیتن من ن یهم تو یافسانه جون منه اگه نباشه جون... پسر

پاش به شرکت باز  ایببره  ایقضا نیاز ا ییبو نیتر کیرادان کوچ یشده اجازه ند یمتیکن به هر ق یسع پس

 ... یکه باخبر ادشیز یبشه چون از حس کنجکاو

 ذارهیلبش م نیو ب کشهیم رونیاز جعبه ب گارینخ س هی

نباشه اما  ریتا از تو دلگ زنمیحرف م یپسره تخس نکن،خودم باهاش منطق نیا ریفکرتو درگ ادیحاال هم ز_

 یپناه اوشیحرف پسر ارشد س یحق نداره رو یبدون چه قبل من و چه بعد من،حرفت واسه همه حکمه،کس

 ... حرف بزنه

 شمیم میشگیمامن گاه هم یراه ،یکوتاه ریو بعد از گفتن شب بخ دمیتکون م یسر

 کنهیم ییخود نما ریتصو هیبستم فقط  یاما پشت پلک ها بندمیچشم م رسهیبالشت م یکه رو سرم



 زده کرد  رتیرو ح یفوق العادش من نوع یکه با زرنگ یدخترک چموش چهره

 ... و چهره معصوم اما جسورش یاز سادگ ادیلبم کش م ناخودآگاه

 تا خم بشم و قفل صفحه رو باز کنم کنهیم ارمیهش یگوش برهیو یصدا

 «محموله منتقل شد »

 کنمیرو قفل م یو صفحه گوش زنمیم یشخندین

خورده و خودش  گیبه ته د رشیمردک الشخور کف گ... سوزهیپدر مهتا م یاالن دلم واسه پدر ب نیهم از

 ... خبر نداره

 ... به آرامش برسم یفکر یریبدون درگ کنمیم یو سع بندمیم پلک

 آرماش

 زیکه با چهره متفکر به م شهیم یدخترک خیو نگاه من م شهیپنجه هام فشرده م ونیرنگ م یقهوه ا ماگ

 ... مقابلش چشم دوخته

 نوشمیاز قهوه تلخ رو م یو من جرعه ا شهیلبام م کینزد ماگ

 خب نظرت؟_

و  نمیبیچشماش م یرو تو یتعلل و سردرگم یو من به طور واضح رهیگیمحکمم سرباال م یصدا دنیشن با

 ... شهیابروهام م ونیباعث اخم م نیهم

 شهیمبل مقابلم جابه جا م یرو یمن کنان کم من

 نیمن بذار اریخونتون رو در اخت یپول چیبدون ه، شهیم... که ن ینجوریاستش ا...خب ر_

 کنمیهم قفل م یتو یشگیو پنجه هامو طبق عادت هم ذارمیکنارم م زیم یرو رو ماگ، شیاز پر حرف کالفه

 زنهیگدار به آب نم یب نیقیشرکت معتبرش،به  یاون هم تو دهیاستخدام م شنهادیکه راحت پ یاون، نیبب_

که شغل پر درامدت  فهمنیم یکنیم یزندگ یمحل نیچن یتو ننیواگه بب شهیانجام م یقاتیتحق هیپس حتما 

 یدونیاش رو خودت بهتر م هیما و بق یبه شرکت حدس رنیم یاونوقته که حضور ادیجور در نم تیبا وضع زندگ

 ... گهید

 کنهیمن م یچشما خیم نگاهشو

بهتر  ایبهم لطف کنه و  یکس ینجوریهم خوامیمه،نمیفعل یاما مشکل من وضع مال نیگیخب شما درست م_

 ... سیکه در توان من ن خوادیم یاجاره ا ایرهن  هیخونه و دم دستگاه حداقل  نیا... بگم ترحم کنه



 کنمیحواله اش م یشخندین

خونه باغ پدر  رمیو اونوقت خودم م دمیتا چن ماه بهت اجاره م مویخونه و زندگ یمفت یمگه من گفتم مفت_

 سیدر کار ن یترحم ایلطف  ینه جونم همچ... بزرگم

 ... چهیدر برابرش ه یخونه و زندگ نیکه ا نهیبیپول م نقدیحسابت ا گهیچن ماه د هیتا  انشااهلل

 رو یزخم ریماده ش نیا کنهیکه جذاب تر م نهیشیشکلش م یحالل یابروها ونیم یکمرنگ اخم

 سیبساط ن یحرف من االنه که آه تو، پس کو تا اون موقع شاالیا نیگیشما م گهید نهیخب هم_

 جا رو یحس و حال خنده ب نیا کنمیاما پشت لبام پنهون م رهیگیطرز حرف زدنش خنده ام م از

رو بذار  یکنیم یخونم زندگ یرو که تو یچن مدت نیا نهیقَرضه، هروقت کار تموم شد اونوقت هز هیفک کن _

 من بشه بیوسط نص نیکه قراره ا یهمون مبلغ هنگفت یرو

 شهیز جاش بلند مو فورا ا دهیتکون م یتعلل سر با

 نجایا ارمیب مویضرور یپس من برم لوازم ها_

 شمیو از جا بلند م کشمیچن روزه ام م شیبه ته ر دستمو

خونه رو هم هرچهقدر هس بردار  ،رهنیسمسار هیبه  یبهتره لوازم خونه رو بد تیبا اون صاحب خونه دوزار_

 چن وقتت نیا حتاجیواسه ما

 یکنینم دایبه اون لوازما پ یاجیاحت گهیبعد از انجام کار د مطمئنا

و  شمیم کیبهش نزد یقدم یآبک یاحساس ها نیاز ا الیخ یاما ب رشویت یچشما یغم نهفته تو نمیب یم

 رمیگیخونه رو به سمتش م دیدسته کل

معرض  یتو ادیکن ز یبهتره،سع یآپارتمانه، ممکنه من کارم زودتر تموم بشه و برم،پشت در نمون یدایکل نیا_

  یها نباش هیهمسا دید

 ادیم رونیب شیاما قلوه ا کیکوچ یلبا نیاز ب یآروم باشه

 کنهیخونه رو ترک م، یکوتاه یبا خداحافظ دیمحض گرفتن دسته کل به
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 ... به ذهن و جسمم بدم کیاستراحت هرچند کوچ هیتا  رمیمحض رفتنش به سمت کاناپه م به



که چن ساله آرزو  ییهمون چشما... ادینظرم م یمعصومش جلو یچشما ریتصو ذارمیهم م یپلک رو نکهیهم

عالوه بر برادر و زن  یکنه اما متاسفانه اون تصادف لعنت یو زندگ یو مث هم سن و ساالش باز نهیدارم بب

 ... ساله رو هم ازش گرفت 3 نینگ یچشما، برادرم

 ... گرفتمیبر عهده م شویسرپرست دیبرادر زاده کور که با هیموندم و  من

مجبور شدم به اسم خودم  نیاز اون طفل معصوم رو نداشتن واسه هم یتوان نگهدار رمیسالها مادر و پدر پ اون

تنها مشکل ... سیاون نبوده و ن یاما مشکل .من نگدار ...یشگیپرستار هم کیوالبته  رمیشناسنامه بگ هیواسش 

 ؟!... عادت کنه دنیو ند یبه کور تونهیم یتا ک... نهیبب دیمعصومشه که با یمامن چش

 ... بس نوینه،همیبه دست آوردن اون پول واسه عمل نگ یهدف من از باز تنها

 شهیم نایخوشگلش ب یبالخره چشما یروز هیکه  دمیبه خودم قول م نویا... سیاهل باخت نبوده و ن آرماش

 نهیبد اخالقش رو بب یبهتره بگم عمو ایبابا  نیا تونهیو م
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#part8 

 ️♥ دل گناه ️♥

 ایدر 

 ... دمیم هیو چونه لرزونمو بهش تک کنمیدور زانوهام حلقه م دستهامو

 ... قابل نفوذش ریو اون نگاه سرد و غ کیرادوان از نزد دنید... چن وقته نیبه اتفاقات ا رهیم ذهنم

 ... هستم مث خودش یکیخبر نداره منم  چارهیب هه

 دونمیکنم اما نم یبود قالب ته کینزد دمیمحکمش رو از پشت سرم شن یقدم ها یصدا ینماند که وقت ناگفته

 ... خون من و خونوادمه یتو یگریکنم، انگار که باز یتونستم نقش باز یخوب نیشد که به ا یچ

 !... خانواده هه

 دنشید شهینم،همیرو بب یرادوان پناه کیبرام سخت بود که بالخره بعد چن سال تونستم از نزد یلیخ باورش

 ... فقط از همون پشت درخت معروف بود و بس

 ... هم واسم لذت داشت هم عذاب دنشید

 ... یدل لعنت نیا یشدن به هدفم و عذاب واسه نگهداشتن تموم غم و غصه ها تو کیواسه نزد لذت

 ! ا؟یآ ومدیم نی؟! آسمون خدا به زم... خانواده داشتم هیاگه منم  شدیم یچ



  نهیشیلب ترک خورده ام م یو رو شهیاز گوشه چشمم روون م یاشک قطره

 و

 ... مقابلم نصب کردمش وارید یبه عکس بزرگ رادوان که رو شمیم رهیکه خ یمن

 ... کم نداره یزیچ تیو جذاب یالمصب برادرم از خوشگل ههههه

 زنمیبه عکس رو به روم لب م خطاب

و نفرت  نهیزود ک یلیاما خ دمیترس بتتیراستش اول از اخم و ه... یدنیهم چه د دمت،اونیامروز بالخره د_

 ... ارمیسرتون ب ییچه بال خوامیم یدونیرو کم رنگ و کمرنگتر کرد آخه تو که نم خودیترس ب نیا

 شهیم شیوحش یچشما خیم نگام

اما متاسفانه تا ... یخانواده دوست یادیز دمیشن... داداش بزرگه سیبه نفعت ن یلیکه خ دمیفهم ییزایچ هی_

کس  یکه االن تنها و ب یمث من... درست مث خودم... ذارمیکانون گرمو به دلت م هی دنید گهیچن وقت د

 ... زنمیچمباته زدم و دارم با توئه مثال برادر حرف م نیزم یرو بهیغر هیخونه  یتو

که  یرتیبرادر غ هی  دوستام داشتم یبرادر مث داداشا هیدوس داشتم  شهیبچه که بودم هم، رادوان یدونیم

 ... کس رو چه به خواهر و برادر یهمه جوره پشتم باشه اما خب منه تنها و ب

ده خانوا هیکه من تنها هم  دمیفهم... دمیفهم میزندگ یحضور نحس پدر رو تو نکهیعقده شد تا ا نهایا همه

 ... نینبود یزیمن جز سراب چ یاما خب شماها برا... دوتا برادر... پدر هی، دارم

... که به اصرار خودم راز دل مادرمو گوش کردم یشماها بشم و امان از اون روز کیمنع کرد که نزد مادرم

 ... پدر و برادره منتفر شدم یاونوقت بود که از هرچ

 کشمیاز اشکم م سیخ یپلک ها ریز یدست

 ؟! دمیکردم و خودم نفهم هیگر نهمهیا یک من

 نجوریو هم شمیبلند م نیزم یاز رو واریبا کمک د... نفس هام منظم بشن کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس

 دارمیبه سمتش برم یبه چشماشم قدم رهیکه خ

 ... متاسفم داداش بزرگه یلیخ... یتو باش یباز نیمتاسفم که قراره طعمه ا_

 کشمیجذابش م شیته ر یرو یگفتن حرفم،دست با

 ... یجناب پناه یکن یخدا حافظ زایاز چ یلیبا خ دیبا_

 برم ییرایبه سمت سالن پذ زونینا م یاز عکس مقابلم و با قدما رمینگاه بگ شهیباعث م میزنگ گوش یصدا



 دو رگمو صاف کنم یصدا کنمیم یو سع کشمیم یقیشماره آرماش نفس عم دنیمحض د به

 بله؟_

 رسهیبمش به گوشم م یصدا یاز مکث کوتاه بعد

 ؟یمستقر شد_

 ... مغرور یادیجناب ز نیرفت سر اصل مطلب ا یسالم و احوال پرس یب

 به خرج بدم یالیخ یب یادیبودنش ز یخنث نیدر قبال ا کنمیم یو سع نمیشیکاناپه م یرو

 هست که برگشتم یدو ساعت هیبله _

 ... سکوت هیو دوباره چن ثان گهیم یا خوبه

 ... شهیحبس م نمیس ینفس تو زنهیکه م یو با حرف شکنهیاونه که سکوتو م بالخره
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 ... رو شروع کرده قیدست به کار شده و تحق کردمیزودتر از اونچه که فکر م _

 دمیبزاق دهنمو قورت م یسخت به

 ؟یدیتو از کجا فهم _

 رسهیاز پشت تلفن هم صداش به گوشم م یکه حت زنهیم یشخندین

هست سپردم که اگه  یالب یتو شهیکه هم ییها هیاز همسا یکینه؟! به نگهبان و  یتو منو دست کم گرفت_

جور هم شده و اونا  نیرو بهشون بگن که خوشبختانه هم گمیکه من م یاطالعات دیاومد درمورد تو پرس یکس

 برگشتن  سشونیرئ یراحت جا الیبا خ

 بندهیلبم نقش م یرو یو لبخند شهیحبس شده ام آزاد م نفس

 از قدم اول نیپس ا هیعال_

 زنمیم شونمیپر یموها ونیم یو چنگ کنمیم یمکث

 بهش زنگ بزنم و موافقتم رو اعالم کنم؟ دیبا یخب حاال من چه زمان_

 چکسیه اد،بعدشمیبراش به وجود نم یشک و ابهام ینجوریبهتره چون ا یزودتر بهش بگ یبه نظر من هرچ_

  گذرهینم یتیموقع نیاز چن

 گهیو م کنهیم یکه سرفه ا گمیدر جواب حرفش م یاوهوم



به خارج از کشور  یو ممکنه واسه ادامه زندگ یبمون رانیا سیقرار ن ادیجلوش وانمود کن که ز یجور هی_

 ... بهتره ینجوریبه نظر من ا ،یبر

از  یخطر گهیکه د شهیمطمئن م ینجوریا گهیهم نم راهیب کنمیاما حس م خورمیحرفش جا م نیا دنیشن با

 ترس داره؟ نقدریا یحسابدار معمول هیمگه حضور  ترسه؟یاما چرا م کنهینم دشیجانب من تهد

 کشمیام م دهیلب خشک یرو یزبون

 یچن وقته رو به اجبار خونه مادربزرگت بمون نیا یشرمنده ام که مجبور شد کنم،بازمیکارو م نیباشه هم_

 شهیم شتریصداش ب تیجد 

  یچون و چرا بهم بگ یبدونم رو ب دیاومد که من با شیپ یهر وقت موضوع، سیدر کار ن یاجبار_

 شهیکلمه خدانگدارش گم م یکوتاهم البه ال باشه

 و

 قدم به قدم جلو برم دیکه با یبا حس مونمیم من
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 شهیم یصفحه گوش یاعداد رو خیم نگام

 یو ن از تپش ها هیخبر لکسیچون ن از ر... یباشم اما فقط سع لکسیر کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس

 ... منظم قلبم

 ... کنمیبعد از جنجال با فکر و ذهنم، با لمس صفحه تماس رو برقرار م بالخره

و بمش  محکم یآخر صدا یها هیاما ثان شهیم دیجواب دادن نا ام یمن برا دیو ام ادیشمارش بوق ها ز تعداد

 آروم بگم: یلینفس حبس شدمو آزاد کنم و با ولوم خ شهیباعث م

 هستم یوسفیسالم _

 کنهیمکث م یکم

 بله شناختم_

 افکارم نیب ندازهیم تیپاراز یپر از عشوه زن یصدا

 «بچه ها منتظرتن ایب زم؟یعز ییرادوان کجا »

 گهیکه خطاب به طرف مقابلش م رسهیسرد به گوشم م یلیرادوان خ یصدا



 «تو برو من کار دارم »

 من زودتر تر از اون بگم شهیباعث م کنهیکه م یمکث

 شرمنده فک کنم بد موقع مزاحمتون شدم_

 سر اصل مطلب نیبر ن،یستیمزاحم ن ریخ_

 زنهیانگار داره با نوکرش حرف م یلعنت دمیهم فشار م یرو لبامو

 خشم درونم رو کنترل کنم کنمیم یو سع بندمیم پلک

 موافقم شنهادتونیبهتون خبر بدم که با پ خواستمیراستش م_

 ... میحرف بزن شنهادمیدر مورد پ یشرکت تا حضور نیایب 11تا  10فردا حدود ساعت  ،خوبه پس_

باالس واسه  یلیخ مییرایاما خب من گ ارهیتا حرص منو در ب کنهیم دیتاک شنهادیکلمه پ یرو یبه دست یلعنت

 گمیدر جوابش م، بدم یریبه لحنم تغ نکهیبدون ا نیهم

 یجلو یروز کار نیکنم تا حداقل واسه اول میتنظ یجور هیوقتمو  دیاما خب با رسمیخدمت م، باشه حتما_

 شما بد قول نشم

کوتاه مکالمه  یو با باشه  کنهیاما ظاهرشو حفظ م گهیم راهیمن بد ب ییکه داره به پررو نهینشونه ا سکوتش

 ... دهیم انیرو پا

 ... رهیگینشأت م یاز چ ادیلبم م یکه رو شخندین نیا دونمینم

امر  سانهیدستاش رفتار کنه و رئ ریبا منم مث ز تونهیم کنهیم الیمتکبر و مغروره و خ یادیز زمیبرادر عز آخه

 ... کنه یو نه

 ... خندق بال کنم نیوارد ا یزیتا بلکه چ رمیو به سمت آشپز خونه مدرن جناب آرماش م کشمیم یپوف

 ادیکه زنگ خونه به صدا درم ذارمیم زیم یدوغ رو رو پارچ

زانوم بود،خب از نظر پوشش  یقرمز رنگ که تا باال کیتون هیبا  یمشک ندازم،ساپورتیبه سر و وضعم م ینگاه

و  کنمیدست دراز م، شمیرد م ییرایکه از سالن پذ نجوریشال که هم هی مونهیس،مین یکه خداروشکر مشکل

 ندازمیبازم م یموها یرنگو رو یشال آب

 شهیآرماش م یخنث شهیدر نگام قفل چهره هم یازچشم

باال  یشونه ا، دمیلب هاش ند ی،رویلبخند نیکتریکوچ یاز احساس نبرده تا به امروز حت ییبشر انگار بو نیا

 کنمیو وجدان فضولم رو سرکوب م دمیم



 کنمیدرو باز م لکسیآروم و ر یلیو خ کشمیبه گوشه شالم م یدست

 سالم_

  دهیتکون م یسر

 ببرم امیب یرو جا گذاشته بودم مجبور شدم شب یمهم یچنتا فلش و ممور هیشرمنده بد موقع مزاحم شدم،_

 ادب یمرد مبان نیواسه ا دمیباال م ابرو

 مال خودتونه ه،خونهیچه حرف نیا کنمیم خواهش_

 یبرخورد چیهرکولش از کنارم بدون ه یادیز کلیتا ه کشمیو خودمو کنار م کنمیگفتن حرفم درو باز تر م با

 رد بشه 

رو از خطر  یتا ماکاران کنمیو منم به سمت آشپز خونه پا تند م شهیمحکم وارد اتاقش م یبا قدم ها آرماش

 ... نجات بدم یسوختگ

 ... دنیشکل برام دست تکون م یمربع سیاز داخل د زمیعز یها یخداروشکر خطر رفع شد وحاال ماکاران خب

 پرونهیمنو از جا م یبم یکه صدا شونهییبایبه ز رهیچشمم خ هنوز

 یکنیبا ولع نگاهشون م ینجوریکه ا یدوس دار یماکارون یلیمعلومه خ_

  زنمیم یلبخند مچهین

 ... گرفتم ادیباالخره طرز پختش رو ، بار سوزوندن 22بود که بعد از  ییغذا نین اولخب راستش آره چو_

 ادیجلو م یو قدم دهیباال م ابرو

 ... گهیم نویچون ظاهرش که ا یگرفت ادیخوبه که بالخره  یلیخ_

 بره رونیتا از آشپز خونه ب چرخهیپاشنه پا م یکه رو گمیم یاوهوم

 پرهیاز دهنم م فورا

 نینیبش نییبفرما نیشام نخوردخب اگه _

 نهیبب یتا چهره ام رو به خوب کنهیکج م گردن

 ستم؟یمزاحم که ن_

 تلپ بشم نجایکه شام نخوردم و قراره ا یعنی نیا خب



 ... موقع باز شود یکه ب یلعنت بر دهان میریگیم جهینت پس

 گمیخانومانه م یلیو خ کشمیرو لبم م یزبون

 ... نمیبچ زویتا منم م نیدست هاتو بشور نیین،بفرمایشما مراحم_

 کنهیمحکم آشپز خونه رو ترک م یو با قدم ها دهیتکون م یو بعد سر شهیبه چشمام م رهیخ یکم

 شهیم زمیعز یماکارون خیو نگام م دمیم هیتک زیبه م دستمو

  میشما رو بخور یامشب دو نفر دیخب انگار که با_

 ... نفردو ... کنمیکلمه دو نفر استپ م یرو

نفر  گهیوقته د یلیخ... نداشتم کیوقته واسه غذاهام شر یلیخ... سفره نبودم هی یدو نفر پا گهیوقته د یلیخ

 ... سین میزندگ یتو یدوم

 تا ظرف ساالد رو بردارم رمیم خچالیو به سمت  کشمیم یآه

که بدون  میپایمقابلم رو م یمرد جد یچشم ریداخل دهنم هستم،ز یکاهو ها دنیکه مشغول جو نطوریهم

فکر  یزیکه وقت غذا جز خوردن به چ ادیخوشم م یلیرفتارش خ نیاز ا... مشغول خوردن غذاشه یحرف چیه

 ... کنهینم

وقت نتونستم کنترل  چیو ه شهیباشم ذهنم مشغول م یوقت هرجا و هر مکان یبرعکس من که وقت ب درست

 ... افکارم داشته باشم یرو یدرست

 ... بگذره یکه دلهره فردا رو دارم که قراره چجور االن مث

 کنهینگاهش متعجبم م یرگیکه خ دوزمیجذابش م یو نگاهمو به چهره  زنمیافکارمو کنار م ،آرماش یصدا با

 ممنون،خوش مزه بود یلیخ_

 ... رو جمع جور کنم زیتا م شمیبلند م زیو از پشت م گمیم یجان نوش

ظرف  نیدوغش،بشقاب و چنگالشو داخل ماش وانیل دنیو بعد نوش کنهیبا کالس دور دهنشو پاک م یلیخ

 ذارهیم ییشو

  تییرایوقته ممنون از پذ ریمن برم که د گهیخب د_

 ادیکنج لبم م یلبخند

 ... میخورد یبود که دونفر رانهیو فق زیناچ یغذا هینکردم  یکار کنمیخواهش م_



 لبش نقش بست یرو یداشت که لبخند نا محسوس تین واقع ایحس کردم  دونمینم

 ... یداشته باش یکامل یاوهوم،تو هم برو بخواب تا واسه فردا انرژ_

خونه رو  یآروم یکانتر با خدا حافظ یاز رو نشیماش چیمدارک و سوئ فیکه با برداشتن ک دمیتکون م یسر

 کنهیترک م

 میمر هیکه هد میبا لباس خواب عروسک دمویپوش یو لباس ها زنمیاز مرتب کردن آشپز خونه،مسواک م بعد

 ... کنمیبود عوض م

تخت  یو تن خستمو رو شمیاتاق خواب م یو بعد از چک کردن تلگرام برهوت راه میبه گوش کشمیم یسرک

 کنمِیولو م

که با کفشم ست شده  یشلوار مشک، دیمانتو کوتاه سف... کنمیمقابلم برانداز م نهیدقت خودمو داخل آ با

 یرو چن بار رو ملیو ر دمیداخل م یرها شده از شالم رو کم یموها... رنگ ییمویل فیبود،همراه شال و ک

 ... کنمیتر م یلب هامو قلوه ا یو با رژ لب کالباس کشمیبلند و فرم م یمژها

محکم خونه رو به مقصد شرکت  یو با قدم ها کنمیپرت م فمیرو داخل ک یو گوش شمیخم م، از ظاهرم یراض

 ... کنمیرادوان ترک م

 یکه حت ییبایزن ز... کردیبا مراجعه کننده ها برخورد م ییکه با خوش رو شهیم انسالیم یبه منش رهیخ نگام

 ... کم نکرده بود یزیچ شییبایاز ز یریغبار پ

دنگ حواسم به در اتاقش  شیاما تمام ش دمیداخل دستم م یمجله  یو نگامو به کلمه ها ندازمیپا م یرو پا

 ... بود

زن  میکه تقد یحیو بعد از لبخند مل ذارمیمجله رو کنار م، یمنش یکه با صدا گذرهینم شتریب قهیدق چن

 ... رمیمحکم به سمت اتاق رادوان م یبا قدم ها کنمیخوش رفتار مقابلم م

 ریو با سالم ز کشمیم نییرو پا رهیداخل،دستگ ایب گهیمحکمش که م یکه با صدا زنمیبه در م یکوتاه ی تقه

 ... کنمیحضورمو اعالم م یلب

و پا رو پا  رمیاز تعارف نکردنش،به سمت مبل مقابلش م الیخ یکه ب شهیم یبه من رهیو خ رهیگیباال م سر

 ... ندازمیم

اما خب منکه هر  رهیجوب نم هی یپررو آبش تو یبا آدما دمیآخه کال شن ادشهیباال رفتنش از تعجب ز ابرو

 ... مورد نقطه ضعفش نیا یدست گذاشتم رو قایچون دق ستمین یکس

 تا شروع کننده بحث باشم کنمیم یمصلحت یا سرفه



 ... یجناب پناه میداشته باش ییگفتگو هیقرار داد  طیدرمورد شرا نیباش لیخب اگه ما_

 چرخونهیانگشت هاش م نیرو ب ییبایز سیو خود نو دهیم شیبه صندل هیتک، اش رهیهمون نگاه خ با

 ... سر اصل مطلب میبر دیبعله درسته با_

 دهیو بعد از چن خط نوشتن داخلش به طرف من هلش م دارهیبرم زیم یاز رو یا برگه

سه ماه اگه هردو طرف  نیاما بعد از ا نیشیمشغول به کار م نجایماه ا 3شما به مدت ، طبق قانون شرکت _

 ... میکنیم میباشن مدت قرار داد رو دو ساله تنظ یراض

 ن؟؟؟یموافق

 کارمیلب م یرو یروزیپ یاز رو یلبخند... که الزم دارم یماه 3شد همون ... پوئن مثبت به نفع من هی خب

 ... کنمیچهره و اندامم حس م یرو رو رشیکه نگاه خ

نگاه  یکه لعنت زدمیوگرنه سرش داد م شهیکه نم فیح... فینگاه هوس آلود و کث نیوجودم از ا رهیگیم گُر

 ... که از خون و رگ خودتم یهمخوابته ن من یکیکه هر شب  ییبذار واسه همونا فتویکث

هنوز اول  نیا... دیعذاب دادن عذاب هم کش یبرا دیکه خودم انتخابش کردم بالخره با هیراه نیخب ا اما

 ... راهه

 شمیو از جا بلند م دمیم رونیب زشیکالفه از نگاه ه نفسمو

 امضا بزنم؟ دیخب من کجارو با_

رو بهم  سیتا خود نو کنهیو دست دراز م شمیتر م کینزد یکه با استرس قدم کنهیبه برگه مقابلش م اشاره

چهره گر  یبه خوب تونمیو م دارمیبرم زیم یرنگ رو از رو یحرکتش،خودکار مشک نیتوجه به ا یبده که ب

 ... گرفته اشو حس کنم

از کارکنان  یکیشدم  یو به راحت زنمیاز خوندن متن قرار داد که درست طبق حرف هاش بود،امضا م بعد

 ... یشرکت در بخش حسابدار

به مرد مغرور و متکبر  میتوجه یب جهیتا لذت ببرم از نت رمیگیو بالخره سر باال م ذارمیم زیم یرو خودکارو

 ... مقابلم

 ... محکمش در حال خورد شدن بود یانگشت ها نیب چارهیب سیخود نو اتمیطبق حدس درست

کنم که تشنه با من بودن رو  یکار دیبا... باشم یافتنیمرد دست ن نیا یبرا دیبه هدفم با دنیرس یبرا من

 ... بِچِشه



 ... شترهیجلب توجه ب یقدم برا نیها اول نیا و

 گمیکه براش حکم زهرو داره م یو با لبخند کشمیم یقیعم نفس

 ... فعال روز خوش، من برم سر کارم گهیخب د _

خفقان آور رو ترک  یاون فضا شهیقاط یکه ناز و عشوه نا محسوس ییو با قدم ها چرخمیپاشنه پا م یرو

 کنمیم

تا به اتاق بزرگ  کنمیرو رد م کیبار یراهرو... رمیم هیکه بخش حسابدار نییو به طبقه پا شمیآسانسور م سوار

 ... رسمیمد نظر م

 یکوتاه یو با تقه  کشمیبه گوشه شالم م یدست، نشسته بود توریپشت مان یدر باز اتاق که مرد جوون دنید با

 ... کنمیحضور مو اعالم م زنمیکه به در م

 ذارمیقدم به داخل اتاق قدم م یکه با غرور خاص یو من گردهیمرد جوون به سمتم برم نگاه

 سالم_

 رهیگیرنگ تعجب م نگاهش

 امرتون دیسالم بفرمائ_

 شهیگوشه لبم حک م یشخندین

 ... دتونیهستم همکار جد یوسفی_

 نزاکت  یمردک ب کنهیاخم درهم م یآن به

  دیبعله بفرمائ_

 کنهیاتاق جدا کرده بود اشاره م نیاون رو از ا شهیش هیکه فقط  یاتاق به

 اونجا اتاق شماس_

سرد،به سمت اتاقم  یادیرفتار ز نیاز ا الیخیکه ب یو من شهیمشغول ادامه کارش م، از گفتن حرفش بعد

باهوش شرکت  یادیباشه آخه تنها فرد ز یکه از حضورم ناراحت و ناراض دادمیبهش حق م ییجورا هی... رمیم

 ...شده دهیزرنگ هم چ یبال و پر آقا یستم،انگاریهک س یآرماش تو یاما خب بعد از اون خراب کار هیپناه

 یآجر واریکه با کاغذ د یبلند یها وارید... گذرونمیو با دقت اطراف رو از نظر م دمیباال م یشونه ا الیخیب

 ... بود دهیبخش یخاص یکه به اتاق جال یرنگ یو کمد قهوه ا زیشده و م دهیپوش ییبایز یلیخ



 یو برا کنمیولو م یصندل یتن خستمو رو... کنمیم زونیآو یصندل یو به پشت دارمیشونه برم یاز رو فمویک

  شمیمقابلم م یور رفتن با لب تاپ مدل باال ،مشغولیاول کار

 یچنتا پوشه رنگ هیدوتا فلش و ، ادیکه جناب مثال زرنگ به سمت اتاقم م گذرهیساعت از اومدنم م مین حدود

 ذارهیم زیم یرو

 کن لطفا یکپ تیداخل سا نارویا_

 دمیمربوطه فهم یاما نا گفته نماند که بالخره بعد از کنجکاو پردازمیحرف به ادامه کارم م یو ب گمیم یا باشه

 ... از دانشگاه آزاد یحسابدار سانسیفوق ل زدانی زدانه،محمدیمرد زرنگ  لیفام

 یجا... شمیحرکت از جا بلند م هیو با  زنمیبه موهام م یچنگ... کنمیپلک هامو از هم باز م یرخوت و کسل با

 ... ارمیارزش ندارن که اسمشون رو بپرسم و به زبون ب یههه حت... زنهیدخترک بهم چشمک م هیخال

 دارمیبرم یپاتخت یرو از رو یو گوش کنمیدراز م دست

 ... داشتم یاز مهد سکالیم چن

 دهیبوق جواب م 2که بعد از  رمیگیباهاش تماس م فورا

 ... نیبد رویکه جواب بنده حق نیبه به چه عجب بالخره افتخار داد_

 موقعش یب ییبذله گو نیاز ا کشمیم یپوف

 ... رمیدوش بگ هیزودتر کارتو بگو خستم مبخوام برم  یمهد_

 گهیم شهیم دایخنده توش پ یها هیکه ته ما یو با لحن کنهیم یمکث

 مزاحم شدم؟! زتونینگو که وسط پروژه عز_

 شیذات ییایح یب نیا یبرا کنمیم یقروچه ا دندون

 شدم داریتازه از خواب ب تو کنم، محض اطالع شما ادی یکه وسط کار به اون حساس یستیاونقد مهم ن ریخ_

 شهیخنده اش واضح تر م یصدا

 کارو نیبا من برادر ا شم،نکنیشگفت زده م یکنیکه تو خرجم م یهمه احساس نیرادوان جان بخدا از ا_

 شهیگوشه لبم حک م یلبخند مچهیچرت وپرت هاش ن دنیشن از

 اال کارتو بگوامان از تو،ح_



دختره  نیگله کرد که ا روبه راه نبود، سر صحبت که باهاش باز شد ادیز زدانیبگم امروز  خواستمیفقط م_

رو  زدانیزده بال و پر  یعنی هیجور هیفک کنم دختره رفتارش ، ارشیدست مینشده کرد یچیپاره رو ه شیآت

  رهیبگ اچشوپ ترسهیرد بشه م شیلومتریک هیجرات نداره  گهیبهم م وونهیپسره د، دهیچ

 بزن یحرف هی یباهاش خصوص یکل اگه وقت کرد در

 رمیوبه سمت حموم م امیم نییتخت پا از

 زنمیباشه خودم باهاش حرف م_

 زهیفقط خورده ر ییجورا هیاره،یدر ب یگانیبا یبهش گوش زد کردم که نذاره دختره سر از پرونده ها یراست_

 ... هارو بده که سرش گرم بشه

 کنمیدوش رو باز م ریو ش شمیحموم م وارد

 ... شیپ ریخ یندار یا گهیحاال هم اگه کار د، خوبه_

 ن داداش خدافظ_

 ... کنمیتخت پرتاب م یرو از همون فاصله دور رو یو گوش کنمیرو قطع م تماس

 ... گردمیدوش آب گرم برم ریو دوباره ز گمیم میریبه نشونه گ یاحسنت

دخترک ... شهیحک م میشونیپ یرفتار مغرورانش رو یآور ادیاز  یاخم... رهیذهنم رژه م یتو یمهد یها حرف

خط  هیکه با  ییدخترا هیاونهم مث بق... هم براش دارم یدارم براش،بدجور... بهم زد یغد و جسور بد زد حال

مقدار وقت الزمه تا رام  هیبچه  نیا سهنداره فقط وا هیبا بق یفرق چیه... خوابم شدنه ریمن زود وا دادن و ز

 ... بشه یرادوان پناه

 ... کنم لکسیرو ر یساعت میتا ن رمیو به سمت وان م زنمیم یشخندیتختم ن یتصورش رو از

 ایدر

و از اتاق خارج  کنمیم یسرد یزدان،خداحافظیجناب  یتوجه به دوستا یو ب ندازمیم فمیک یرو تو یگوش

 شمیم

 شکنهیرو م نیسکوت سنگ میزنگ گوش یصدا، گذرمیم لیطو یطور که از راهرو نیهم

 وشیاسم س نیبه ا میاسم ماش که مر دنیباد، کنمیم دایپ فمیک یو پرت ها خرت یرو از ال یعجله گوش با

 کنمیو تماس رو وصل م دمیکرده ابرو باال م

 بله؟_



 رسهیبه گوشم م شیجد شهیهم لحن

 ؟ییسالم کجا_

 گذرمیراهرو م چیپ نیاول از

 چطور مگه؟شرکتم _

 یساعت اونجا باش نیتا ا کردمیفک نم، باهات داشتم کیکار کوچ هیاومده بودم خونه ، سین یخاص زیچ_

 کنمیدستم جابه جا م یرو تو یگوش

 یاومد مجبور شدم بمونم،شرمنده که پشت در موند شیپ یکار هیخب راستش _

 رهیگیمحبت م یرنگ بو صداش

 یایتا ب مونمیمنتظر م ،حاالیدار ارین بابا اخت_

 گزمیشرمنده لب م، خودش بمونه یپشت در خونه  نکهیتصور ا از

 زنمیصداش م یلحن آروم با

 آرماش_

 ادامه بدم، افتاده وارید یکه رو یا هیتوجه به سا یتا حرفمو ب دهیبهم جرات م گهیکه م یا بله

 امیبخور تا من ب یزیچ هیبرو خونه  یکه دار دیه،کلیچه کار نیخب ا_

 پس فعال باشه_

  ندازمیم فمیک یرو تو یو فورا گوش گمیم ینگهدار خدا

 نمیبیم یاغوش مرد یخورده خودمو تو کهی یبا برخورد به جسم سخت اما

 نهیشیپشت کمرم م یکه دست کشمیخودمو کنار م شهیرادارام فعال م نکهیمحض ا به

 ... نفر بود هیعطر فقط متعلق به  نیا... نهیشیابروم م ونیم یاستشمام عطر سردش اخم با

 ... تفاوت مرد مقابلم یاز نگاه سرد و ب بندهیم خیتموم تنم  رمیگیکه باال م سر

 رسهینحسش به گوشم م یکه صدا دمیدهنمو به زور قورت م آب

 ... یخطرناک واژگون بش یپله ها نیبود از ا کیمراقب باش خانم جوان،نزد_



و پله ها رو دوتا  کنمیلب بلغور م ریز یشرمنده ا عیتفاوت به حرف هاش سر یکه ب شمیقفل نگاهش م اونقدر

 ... رمیم نییپا یکی

 ... کنمیرو حس م شیعطر تن لعنت هنوز

 ... بود یبرخوردم با اون لعنت نیاول نیا

 همون قدر سخت و تهوع آور؟؟ نه؟؟یا گنیآغوش پدر که م یعنی

 ... کشمیم میشونیپ ینشسته رو یبه عرق ها یدست

 ... جز برنامه امروز نبود یپناه اوشیبا س برخوردم

 ... رو نداشتم یلحظه ا نیچن نیا یوجه آمادگ چیه به

 ... کنمیعقب ولوو م یصندل یجونمو رو یو تن ب دمیتکون م یتاکس یبرا یدست

تشکر  دونمینم، رمیگیبه طرفش م یاسکناس ده تومن م،دوتایدیخانم رس گفتیراننده که م یصدا دنیشن با

حال پشت در خونه  یاالن با بدن ب دونمیفقط م... کردم یتا خونه رو ط یفاصله الب یچجور ای... نه ایکردم 

و زنگ آپارتمان  برمیپس دست جلو م... اون همه آت و آشغال ندارم نیرو از ب دیجون در آوردن کل... ستادمیا

 زنمیرو م

 ... شهیاما متعجب مرد مقابلم قفل م یخنث شهینگاه هم یبعد چشمام تو هیثان چن

 ؟یواسه خودت درست کرد هیا افهیچه ق نیشده ؟ ا یچ_

 بشم تیموقع نیا یاون هم تو یتا مانع از افتادن شال لعنت کشمیبه سرم م دستمو

 ... نمیشیمبل م نیاول یو رو میشیتوجه به نگاه کنجکاوش وارد خونه م یو ب گمیم یلب ریز یسالم

درست مقابل ... کنمیبازم حضورش رو حس م مهین یپلک ها یاز البه ال، دمیم هیمبل تک یکه به پشت سرمو

 ... رأس نگاهم ریت

 گمیو م کشمیام م دهیخشک یلب ها یبشه پس زبون رو ریدرگ شیحس کنجکاو نیاز ا شتریخوام ب ینم

 ... دهیرنگ و روم پر نیبود تصادف کنم،واسه هم کینزد_

 سیکه حالم اصال رو به راه ن یواسه من دهیباال م ابرو

 ؟یبا چ_

 ... معلومه چرت و پرتاتو باور نکردم یعنیکه  زنهیحرف م یجور هی یلعنت... شمینگاه سردش م خیم



 مبل بلند کنم یکه شده تن خستمو از رو یبه هر جون کندن کنمیم یتوجه بهش،سع یب

 ... نیبا ماش_

 یراه یکوتاه دیببخش هیو با  ذارمیم گریج یبرام بهتره اما دندون رو یکه از هر فوحش گهیلب م ریز یاوهوم

سال طعم آغوش  23بعد از  فهمهیم یآخه ک... امیبا درد خودم کنار ب ییتنها یتا حداقل بتونم تو شمیاتاقم م

 ؟؟؟؟یچ یعنیبگه خانم جوان  بهتخبر باشه و  یپدرت از وجودت ب فهمهیم یک ؟؟؟یچ یعنی دنیپدر چش

درست  ؟؟؟یچ یعنیشبانه ام  یشروع کابوس ها ؟؟؟یچ یعنیسالم  نیچند یبه آرزو دنیرس فهمهیم یک

به مرز جنون ... یشگیدرست پشت درخت هم... اون هم از راه دور دنشیکه به محض د شیمث چن سال پ

 ... مییچهره اش شد کابوس هرشب تنها یوقت... دمیاز ته دل اون و پسرش رو د یخنده ها یوقت دمیرس

همون چن تکه کاغذ که ، شهیم زیم یبه دفتر کهنه رو رهیاما من نگام خ چکهیگونه ام م یرو یاشک قطره

 ... داده یخودش جا یتو چارمویسرنوشت مادر ب

 ... کننیقلبم فرو م یتو یریت یو به محض برداشتنش انگار شمیتخت م کینزد یقدم

  شهیکه م یرو تار کرده اما به هر زحمت دمید یهام جلو اشک

 ... دفترو باز کنم یال کنمیم یسع

 ) زمان گذشته( غوغا

 ... کشمیبلندم م یبه موها یو دست امیم رونیپتو ب ریبلند داداشام فورا از ز یصدا دنیمحض شن به

 ... رسم و رسوم نیکرد مجبور بودم بسازم با ا شهیبودن اما خب چه م ریدست و پا گ شهیهم ایلعنت

 بچه؟ ییغوغا؟؟؟؟ کجا_

و با دو خودمو به سالن بزرگ  کنمیمث جت ُتشَک و پتو رو جمع م رسهیبه گوشم که م نیداداش حس یصدا

 رسونمیخونه م

ترس داره نگاه برادر ... از نگاهش ترسمیم... کنهیمنو نگاه م رهیزده و خ هیتک یمیبه اپن قد نیحس داداش

 ... سرم ازش کتک خوردم یکه تا حاال به اندازه موها یبزرگتر

 ؟یوقت صبح خواب نیتا ا یکشیخجالت نم_

اما خب مث  دنیصبح رو نشون م ۶عقربه ها ساعت ... شهیخونه قفل م یمیساعت قد یو رو چرخهیم نگام

 دمیجواب م و با من من ندازمیم نییسرمو پا شهیهم

 داداش دیب بخش_



 شهیدور م یو قدم دهیتکون م یسر

 نیا کنهیفک م سیبره اما گوشش بدهکار ن میشوهرش بد ایب گمیم یبه حاج یهر چ یستیتو آدم بشو ن_

 ... به سرش بزنه یچه گل خوادیتخم و ترکه اش م

 ؟!... اما مگه جرات بروز دادنش رو دارم کنمیحرف هاش بغض م دنیشن از

 به حرف هاش دمیو گوش م کنمیحرف دستامو قالب م یب

 پاشو برو به مرغ و خروسا دون بده بعدشم بساط صبحونه رو حاضر کن_

 ... شمیچشماش دور م یاز جلو عیو سر گمیم یچشم

 !شهینطفه کور م یحاج بابا نطقم تو دنیکه با د گمیزورگو م یادیبرادر ز نیا بینص یراهیلب بد و ب ریز

 گل بابا؟ یگیواسه خودت م یدار یچ_

 پشت گوشم پنهون کنم مویگل گل یاز روسر افتاده رونیچن تار ب کنمیم یو سع گزمیزده لب م خجالت

 دمتونیسالم حاج بابا،شرمنده ند_

 ... گذرهینداره بابا جان از کنارم م بیو با گفتن ع زنهیم یمحو لبخند

 ... تا اَوامر خان داداش رو اجرا کنم کنمیو پا تند م دمیم رونیراحت ب الیحبس شدمو با خ نفس

و  کیکوچ یها یماه دنید... نمیشیم اطیو لب حوض بزرگ ح گمیم یشیاز دون دادن مرغ و خروسا آخ عدب

 ... هست که ضد حال بزنه به حال خوشِت یزیچ شهیداره اما خب هم ییبزرگ صفا

 ... ِبدَوَم اطیتند به سمت در ح یاز جا بلند بشم و با قدم ها یحوصلگ یبا ب شهیباعث م اطیزنگ در ح یصدا

خانواده  یاون هم تو یکن فایا دیکوزت رو با هیدرست نقش ... واقعا هیبودن هم واسه خودش مکافات یتغار ته

 ... ما یبه شدت سنت یو روستا

 ... نیدرست مث داداش حس... منطق یزورگو و ب یمرد... رهیهم م یاخم هام تو لیعمو جل دنیمحض د به

 کنهیاز من اخم م شتریب دنمیبا د عمو

 سالم عمو_

وجود  یحجم احساسات نهفته تو نیاز ا دمیکه شونه باال م یومن شهیو از کنارم دور م دهیم یلب ریز جوابمو

 ... زمیعز یعمو

 ... کنمیو آشپز خونه رو ترک م ذارمیم ینیس یرو تو یچا یها استکان



 شهیم دهیحرف هاشون واضح شن گذرمیراهرو که م چیپ از

 ... کنن یکه مسجد رو بازساز انیم مشونیاز فردا با ت شاالیا _لیجل عمو

 کنه؟؟ یرو بازساز یمیمسجد قد خوادیم یک اد؟یقراره ب یک... حرف نیا دنیاز شن دمیباال م ابرو

 دهیبابا جواب سوال منو م حاج

 !ل؟ینباشه جل یمورد اعتماد هس؟ کالش مالش اروی نیا _بابا حاج

 دهیجواب حاج بابا رو م نیداداش حس شمیکه م کشونینزد

 یتجربه کار خوانیتازه درسشون تموم شده م... تهرونن یان، بچه ها یدرست حساب ین پدر من،آدم ها_

قراره درش  یتا ک میمسجد رو سر سامون بد میتونیکمتر م نهیبا هز ینجوریا... نیبهتر از ا یچ... داشته باشن

 ... زهیده نر یاهال ینکرده سقفش رو ییبسته باشه که خدا

  شمیحرف از کنارشون رد م یو ب ذارمیم نیزم یرو رو ینیس

قراره سرنوشت من  یلعنت میکه با اومدن اون ت دمیاز چه قراره اما خب اون روز نفهم هیقض دمیفهم یحدود تا

 ... نابود بشه یبه کل

 ... گذرهیم ادیروستا ب یمیمسجد قد یباز ساز یبرا یدیجد میقراره ت دمیکه فهم زیاز اون صبح دل انگ یروز دو

سال سن  1۷درسته که ... کنمیمقابلم عرض اندام م یبلند قد نهیو مقابل آ کشمیرنگم م یآب کیبه تون یدست

 باینسبتا چسب و ز کیتون نیبا ا... قرار داشت دیمعرض د یتو شتریب یلیداشتم اما اندام نسبتا درشتم خ

 ... کشمیم میقلوه ا یلبا یرو رو یکم رنگ یو رژ صورت زنمیم یلبخند ژوکوند... تر شده بود بیاندامم دلفر

 کنهیم ییخودنما الیو سر ل شهیاتاق باز م در

 ... گهید ای؟ ب دهیور پر ییکجا_

با کف دست پشت گردنم  دنمیبه محض د الیل... کشمیسرم م یو چادر گل دارمو رو گمیم یآروم ی باشه

 زنهیم

سر  میعمه من؟! بخدا اگه لو بر یعروس یبر یخوایمگه م ده؟یور پر یدوزک کرد بزک نقدریا یواسه چ_

 حاال از من گفتن بود عمه جان! برنیم خیتا ب خیدوتامونو ب

 گمیو م کشمیم دستشو

 یعروس یبر یخوایم گهیبه عمه اش نم یسال ازت بزرگترم بعدشم کس هیسرت  ریدرست حرف بزن بچه خ_

 عمم!



خونه پا به فرار  یاز در پشت یرکیو با ز خندمیم، شهیها م یبچه شهر نیا هیکه شب گهیلب م ریز یشیا

 ... میذاریم

 دیوقت ها با شتریاما خب ب نمونهیکم ب یعالقه به خاطر فاصله سن نیا دیدوست داشتم و شا یلیرو خ الیل

خب از  یهم دوس داره مث من لباس بپوشه ول شهیهم... بد اخالق منه نیکه دختر داداش حس رمیفاکتور بگ

حاج  یبانیمنم،اون هم با پشت پوشهیم دیاوقات پوشش جد یترس باباش جرات نداره،تنها دختر روستا که گاه

 گلم یبابا

خودم  یشباهت به چشما یرنگ روبه روم که ب رهیت یبه چشما شمیم رهیو من خ شهیم دهیچادرم کش گوشه

 ... سیهم ن

 ... انیب مینکنه از جاده قد ان؟یراه م نیاز هم یغوغا مطمئن گمایم_

 ... به همراه خودم کشمیم دستشو

بعد از ظهر سر جاده منتظرتون  4پس ساعت  گفتیکه بابات م دمیخودم شن یبا گوش ها روزید وونهینه د_

  گفتیکه همونجا م انیب میاگه قرار بود از جاده قد م،خبیهست

 کشمیزم مبا یموها یرو چادرمو

 خانم وریخونه ز میریم میدار میگیم نهیمارو بب یاگه هم کس وفتهینم یاتفاق، ترسو نباش نقدریبعدشم ا_

 دهیتکون م یمطمئن سر نا

 ... ن نگاه کن یگیم یدیاخالق تو،بالخره سر خودت و منو به باد م نیامان از ا_

 ... جاده یبه انتها شمیم رهیو خ کنمیم یدندون قروچه ا الیل یقرار یب نیاز ا کالفه

 ... میکنیپنهون م یمهابا خودمونو پشت درخت تنومند یو ب نمیب یرو از دور م ینیماش، قهیاز چن دق بعد

منگنه گذاشته  یموردم بدجور منو ال یب یکنجکاو نیو ا نمیرو بب دیجد یداشتم که مهمون ها اقیاشت یلیخ

 ... شنیم ادهیو سه تا جوون پ شهیمتوقف م نیبالخره ماش... بود

داشتن اما  یعاد یها کلیدوتا شون ه... شدیم دهیهاشون د کلیمعلوم نبود اما خب فقط ه یادیز زیدور چ از

 ... مث غول گنده بود... که هرکوله زدیاز دور هم داد م شونیکی

 شدم  یعصبان نمیچهره هاشونو بب تونستمینم نکهیا از

 سیمعلوم ن یزیکه چ نجایجلوتر؟ آخه از ا میبر شهینم الیاه ل_

 رهیگیانگشتت رو گاز م الیل



 میاشتباه کرد میقدر هم که اومد نیهم میبابا سر برسه؟ پاشو پاشو بر یخوایغوغا چه مرگت شده؟ م یییوا_

 ... عمه جان

 ... شمیو از جا بلند م دمیعاقل و البته غرغرو م یادیبرادر زاده ز نیلب به ا ریز یاجبار فوحش به

 ... پند و اندرزت نیبا ا یباشه بابا تو هم منو کشت_

 وفتهیو جلوتر از من راه م کنهیم بمینص یاقتیل یب

 ... میدیو به راهمون ادامه م کوبمیم نیبه زم پا

اما  یلذت ببر عتیو از طب ینیبش یایکه ب دادیوجود داشت که پر از دار و درخت بود جون م یکیراه بار هی

 گمیم الیبه ل نیواسه هم امیهر وقت دلم خواست ب تونستمیخب من نم

 سین نجایکه ا یه،کسیحاال چه عجله ا میهوا لذت ببر نیتا از ا سایلحظه وا هی _

 نهیشیم یتخته سنگ یو رو دهیتکون م یسر

 ... خوب لذت ببر نیباشه چشم حاال بش_

 کنمیحواله اش م یو بوس راه دور خندمیم

 رهیم یچشم غره ا... کنمیو به سمتش پرتاب م کندمیتوجه چادرمو از سرم م یکه ب گهیم ییلب پررو ریز

 !... ها ادیم یوقت کس هی ؟یباش ینجوریهم یخوایدختر؟ م هیچه کار نیغوغا ا_

 موهام حس کنم یرو البه ال یزییخنک پا میتا نس کنمیباز م مویتوجه بهش گره روسر یو ب گمیم ینچ

 یپا یصدا دنیاما با شن ذهنم حک کنم یرو تو بایز یایرو نیتا ا بندمیوجودم ومن پلک م شهیلذت م غرق

 ... خونمیو اشهدمو م شمیم خکوبیدر جا م الینسبتا بلند ل یخدا ایو  یا بهیغر

دختر و نوه  دنی! د... دونم چرا تا حاال زنده موندم یبرگشتن و نگاه کردن به پشت سرم رو نداشتم و نم جرات

 ... شدیمحسوب م یچارگیخراب من،اوج ب تیوضع نیا یکد خدا اون هم تو

 یموها یرو رو یلعنت ینامحسوس روسر یلیخ کنمیم یو سع چرخمیم یبه آن یا بهیمرد غر یصدا دنیشن با

 ... آزاد شده ام بندازم

 !میده کوره بوده وما خبر نداشت نیا یتو ییکوچولو یها یچه حور اوشیس نجارویاوه ا_

لرزون و نگاه  یبا دست ها الیل دمیدیاز دست رفته ام رو برگردوند و م هیمقدار روح هی بهیدو مرد غر دنید

 ... ومدیم یاغیهراسون به طرف من 



 لمیتحو یشخندیکه ن کنمیبا اخم حواله اش م یغره ا اد،چشیخوشم نم یجلف مردک عوض یادیلحن ز از

  ...دهیم

 د؟یداشت یامر دیبفرمائ_

مطمئنم ... از دور مث غول بود کلشیکه ه یهمون... شهیهرکول م یادیهراسونم قفل نگاه سرد همون مرد ز نگاه

 ... شناسندیوجود نداره و همه،هم رو م بهیغر نجاینام برده هستن چون ا یدو نفر از همون مهمون ها نیا

  زنهیم یکه لبخند ژکوند ادیپروام خوشش م یمردک از نگاه ب انگار

 !... البته اگه مقدوره دیکن ییمارو تا خونه کد خدا راهنما شهیخانوما م_

 یادیز کلیتنها مشکلش ه... اما جذابش یخاصه درست مث چهره معمول یادیو مردونه اش ز رایگ یصدا

از  کنمیم یسع به هر حال .نمیب یرو غول م اروی نیام که ا زهیم زهیو ر کیکوچ یادیمن ز ای... گنده اش بود

 اسم کد خدا و خونمون،لرزش دستهامو پنهون کنم دنیشن

به طرف همون مردک گنده  رمیگیکه دستش رو م نجوریو هم دارمیبر م الیبه سمت ل یقدم دمیتکون م یسر

 گمیم گردمیبرم اوشیس ای

 ... گنیآدرس رو بهتون م نیسوال کن یبعد از قبرسون از هرک، نیبر نیباغ بنداز نیاز پشت ا_

همون  یبه صدا زدن ها یو توجه دمیکشیرو همراه خودم م الیدرنگ ل یندونستم و ب زیرو جا ستادنیا گهید

 ... اول نداشتم یمردک عوض

 ... میشیوارد اتاقم م یو از همون راه پشت میذاریاونا رو قال م یجور هیکه بود  یهر بدبخت با

 کنمیم یقرار طول اتاق رو ط یو من ب شهیبلند م الیل یها هیگر یدن،صدایمحض رس به

 ... عمه ذارهیبهخدا زنده امون نم... کشعی؟! به خدا بابا منو م... سرمون شد یتو یچه خاک یدیغوغا د یوااااا_

 !م؟؟یبکن دیبا یچه غلط دنیبه بابا بگن مارو د یروز هیاگه  ییییوا

 ... رهیاش به آسمون م هیگر یها یباز دوباره ها و

 رمیگ یانگشت هام م ونیرو م فشیو شونه ظر دمیتکون م یسر کالفه

وجه  چیدارم به ه یفکر هیمن ، جوره جمعش کرد چیه شهینم، که شده هیجان آروم باش،حاال کار الیل نییب_

 ای نیهرچه قدر هم که درمورد ما به داداش حس ینجوریکه مارو نشناسند ا میظاهر بش دشونید یجلو دینبا

 ... من زیعز کنهیبه ما شک نم یبگن،کس یا گهیهرکس د

 ارهیلبم م یرو یسکسکه اش لبخند یصدا



 عمه؟  یگیراست م_

 کشمیرو به آغوش م فشیو تن ظر دمیتکون م یسر

 ... ومدهیمامانت در ن یپاشو برو خونتون تا صدا یآره گلم حاال هم زود_

 ... کنهیقصد رفتن م قهیو بعد از چن دق گهیم یا باشه

 ایمن از دن مانیکاش موقع زا... کاش مادرم بود... شمیمنم که با فکر مغشوش مشغول پخت غذا م نیا حاال

 ... کااااااش... رفتینم

 ... رینگاه سرد و نفوذ ناپذ هی ...بندهیپشت پلک هام نقش م رهیجفت چشم سرد و ت هی ریکه تصو کشمیم یآه

  ایدر

 ... جمله صفحه دفتر نیاز آخر رمیگینگاه م خورهیچن تقه کوتاه که به در م دنیشن با

 نییبفرما_

 شهیچهار چوب در ظاهر م یتنومند آرماش تو کلیو ه شهیباز م در

  مارستانیب میبر ایهست ب یحالت خوبه؟ اگه مشکل_

 دمیتکون م نه یبه معن یسر

 خوبه س،حالمین ازین_

 به آرامش داشتم ازیروبه راه نبودم،ن ادیکه تنها گذاشتمت آخه ز دیببخش

 کنهیحواله ام م یسرد نگاه

باهات صحبت  یتا درمورد موضوع ایب یهم اگه خوب س،حاالیخونه خودش ناراحت ن یتو چکسیمطمئنا ه_

 ... کنم

 ندازمیشونه باال م الیخیاما ب شمیواضحش دلخور م کهیت از

 باشه _

 شهیاز اتاق خارج م لکسیآروم و ر یلیو خ کنهیچفت هم م لباشو

موهامو دم ... کنمیعوض م یمشک نیرنگ و شلوار ج دیکوتاه سف کیتون هیو لباس هامو با  دمیم رونیب نفسمو

 ندازمیموهام م یرو آزادانه رو یو شال مشک بندمیم یاسب



تموم عطر خنکش رو  قینفس عم هیکه با  یو من چهیپیم مینیب ریکاپتان بلک ز یبو رمیم رونیاتاق که ب از

 فرستمیم هیبه ر

 یفرو کرده و دود ها بیج یدستش رو تو هیبود و  ستادهیکه پشت پنجره ا ندازمیبه آرماش م ینگاه مین

 ... فرستهیم رونیلب هاش ب نیرو از ب ظیغل

روز  نیبه سمت مرد جذاب ا یو گام کنمینطفه خفه م یحس رو تو نیفورا ا اما ادیژست جذابش خوشم م از

 دارمیبرم میها

 کنهیکه آدمو آروم م دمیشن _

 ... همون نقطه اس ینگاهش رو توجه به حضور من،هنوز یب

 ... داره به آدمش یبستگ_

 از جواب نامفهومش دمیباال م ابرو

 بشنَوَم یگفتیرو که م یمهم یاما خب مشتاقم حرف ها یگفت یچ دمیمن که نفهم_

تنم مماس بدن  یتلنگر نیکتریکه با کوچ یجور... شهیم کمینزد یو قدم کنهیرو خاموش م گاریس لتریف

 شدیم شیعضالن

 دیو تو با ندازمیهارو از کار م نیشه،دوربیشرکت قطع م یبرق اصل یزمان میتا هی یتو م،فردایشروع کن دیبا_

تموم شماره حساب ... یریپوشه ها عکس بگاز چنتا از ، معروفه میقد یگانیاز کمد اتاق سمت چپ که به اتاق با

 ... اونجا وجود داره دیو جد میقد یها

 کنمینگاهش م متعجب

 میخوایرو م دیجد یشماره حساب ها شه،مایوقت پ یلیپس مال خ میقد یگانیبا یگیمگه نم_

 کنهیحواله منه خنگ م یمرموز شخندیو ن خارونهیابروش رو م ی گوشه

به اون جا  یهم اونجاست که کس دیجد تیو فعال ذارنیاسناد مهم رو اونجا م یواسه رد گم کن، آدم عاقل_

 مشکوک نشه

 دمیتکون م یو سر گمیم یآهان

 کنمیم ینگاه خجالت زده سع نیمقدار فاصله کم و ا نیو من از ا شهیصورتم برداشته نم یاش از رو رهیخ نگاه

 حرف رو ادامه بدم ریمس

 وفته؟یاتفاق ب نیا دیحدود ساعت چند با_



 شهیو با همون فاصله کم از کنارم رد م زنهیم پلک

تو رو  یکس دیوجه نبا چیبدون به ه نوی،ایانجام بد عیکارو سر دیشرکت با سیو رئ زدانیتا قبل از اومدن _

 ... شهیبد تموم م یلیوگرنه خ نهیبب ریاون مس ایبه اون اتاق  کینزد یحت ایاونجا 

 زنهیمبل چنگ م یکه کتش رو از رو گمیم یا باشه

سرت  یزیچ یچادر هی ،مثالیاون جا پوشش خودت رو عوض کن یبر یخوا یم یکن وقت یبه نظر من سع_

 ... یراه دور شناخته نش ایکن که از پشت سر 

 ... رد شده یها هیثان دنیاز د شهیحبس م نهیس یو نفس تو کشمیام م قهیبه شق یدست

 چیخوام ه یو من از خدا م شنیرد م یاز کارمند ها گذر دم،چنتایراهرو م ینگاه سرگردونم رو به انتها کالفه

 ... نرن یاون اتاق لعنت یکدومشون تو

 رهیفورا دست به دستگ... کنم شتریسرعت قدم هامو ب کنمیم یخدا هوامو داره که با خروج اون ها سع انگار

 ... در قفله منیبیم یکه در کمال ناباور رمیگیم

 ... بار هی

 ... دوبار

 ... بار سه

 ... انهیهست  دیبه کل ازیکه ن دمیدر قفله؟؟ چرا منه احمق از آرماش نپرس نیآخه چرا ا... شدیاصال باز نم یلعنت

 زدانیچشمم به  شمیوارد اتاق که م... گردمیو با سرعت راه اومده رو برم کنمیحواله در اتاق م یمشت کالفه

 ... انگار طلب باباشو ازم داره... وانهیمردک د... دنمیاز د کنهیاخم درهم م... وفتهیم

 گهیوم دهیتکون م یکه سر کنمیم مشیتقد یلب ریو سالم ز کشمیم یپوف

 ن؟یبدونم کجا بود شهی؟ م نیهست میآنتا یادیکه ز نیکنیفک نم یوسفیخانم _

 ... از حد شیب یگستاخ نیاز ا دمیباال م ابرو

 بدم یحینداره توض یکه به اون ربط یبه همکارم در مورد موضوع نمیبینم یلیدل_

 ... شهیپشتش از خشم برامده م یو رگه ها وتره،مشتیموس کامپ یکه رو دستش

 ... نینبود زتونیاومده بوده و شما سر وقت پشت م شیها مشکل پ نیواسه دورب... درست حرف بزن خانم_



و  یموقع،قفل در لعنت یب کیاون از تراف... دست به دست هم داده بود که فاتحه اعصابم خونده بشه زیچ همه

 ... جوجه نخبه نیا ییحاال بازجو

 ... شهیبه اعصاب نداشته ام مسلط بشم اما نم کنمیم یسع

 شمیخم م نشیو به سمت صورت خشمگ شمیم زشیم کینزد یقدم

 ... مینه کنار دست دمیجواب پس م میجناب من فقط به باال دست نیبب_

 نداره یمن به شما ربط ومدنیو ن اومدن

 شمیم خکوبیحرفش درجا م دنیکه با شن شمیازش دور م و زنمیم یقرمزش پوزخند یچشم ها دنید از

 سر خودت نباشه؟! ریاتفاقها ز نیو همه ا یمن به تو شک دارم، از کجا معلوم جاسوس نباش_

 ... نهیبیگشاد شده از ترسم رو نم یخوبه که چشم ها یلیبه مردک واقعا زرنگ هستم و خ پشت

 دمیبرگردم جواب م نکهیبدون ا ذارمیکه قدم جلو م ینجوریهم

 نداره  یتیمن اهم یفک کن،نظرت برا یخوایهرطور م_

 ... از حالتم باخبر نشه یا شهیش وارید نیکه ظاهر خون سردم رو حفظ کنم تا از ا کنمیتالش م یلیخ

 ... شهیکه نم شهیعنوان نم چیمتمرکز کنم به ه دستم ریپرونده ز یتموم ذهنم رو رو خوامیم یهرچ

اتاق رو ترک ، زدانیتوجه به حضور  یبلند و ب یبا قدم ها فمیو با چنگ زدن ک دمیم رونیکالفه وار ب نفسمو

 ... کنمیم

حاال  کردمیبا آرماش صحبت م دیبا... نقشه امروز شد هیکار کنم،تموم فکرم مشغول خراب تونستمینم ینجوریا

 ... هرجور که شده

 شمیاز شرکت خارج م نکهیمحض ا به

 ... کنمیرو لمس م شماره اش یو فورا رو کشمیم رونیب فمیاز داخل ک مویگوش

  شهیاز چن بوق تماس وصل م بعد

 بله_

 زنمیلب م عیسالم کنم سر نکهیا بدون

 نمتیبب دیآرماش؟ با ییکجا_

 رسهیبم و محکمش به گوشم م یصدا



 ... رمیتا مدارکو ازت بگ امیبذار فردا م، شهیامروز نم_

 کنمیوا رفته زمزمه م، حرفش دنیشن با

 م؟یدار اجیاحت دیبه کل یدر اتاق که قفل بود چرا نگفت ؟یلعنت یمدارک؟؟؟ مدارک چ_

 ... نوبت اونه که از حرفم متعجب بشه نباریا حاال

 یبه آب داد یچه دسته گل نمیبب ایب ام،پاشویب تونمیمن نم، آدرس نیبه ا ایقفل بوده؟؟؟ پاشو ب یچ یعنی_

 ... خانم زرنگ

 شمیموقع اش م یب هیکنا متوجه

 ادرس رو برام اس کن _

و به سمت آدرس گفته شده از آرماش  رمیگیم ام،آژانسیمتن پ دنیو بعد از د کنمیحرف تماس رو قطع م یب

 ... رمیم

  ندازمیمقابلم م یمیبه خونه قد ینگاه

 ... شهیمقابلم ظاهر م یزن دهیو قامت خم شهیباز م اطیبعد در ح قهیکه چن دق دمیزنگ فشار م یرو دستمو

 گمیو به اجبار م زنمیم یخجول لبخند

 سالم حاج خانم،با آقا آرماش کار دارم_

 مظلوم یادیزن ز نیا کنهیحواله ام م یمهربون نگاه

وتن  ذارهیدست پشت کمرم م... اما آرماش خونه اس هیبرم روضه همسا دیمن با، برو داخل ایسالم دخترم،ب_

 کشهیخسته ام رو به داخل م

 برو دخترم،تعارف نکن  ایب_

 ... شهیچشمم دوز م یحرف از جلو یو ب زنهیم یکه لبخند گمیم یا باشه

 ... مقابلم ینسبتا بزرگ و با صفا اطیبه ح شمیم رهیو خ کشمیبه شالم م یدست

 ... رمیم یو به سمت در ورود کنمیهامو تند م قدم

 زنمیمحض باز کردن آرماش رو صدا م به

 آرماش_

 ... شهیکه نگام قفل صحنه روبه رو م رمیآروم جلوتر م یلیو من خ ادینم ییصدا



 ... آغوش داشت یرو تو یساله ا 5مبل نشسته بود و دخترک  یرو آرماش

و با  دهیدخترک خواب بود،اون هم در جوابم سر تکون م نکهیکه بخاطر ا دمیسالم تکون م یبه معن یسر

 نمیکه بش کنهیدستش تعارف م

 کنهیو بلندش م رهیگیدختر بچه م یزانو ریکه دست ز رمیسمت مبل مقابلش م به

 گهیو م ذارهیاش م نهیس یسرش رو رو دخترک

 بابا_

 کنهیآرماش بهت زده ام م یصدا

 اتاقت بخواب دختر گلم یتو میجان بابا؟بر_

 شهیم یکیبار یبهت زده من،وارد راه رو افهیتوجه به ق یو ب گهیم نویا

  بابا؟؟؟

 اونم گفت جان بابا؟؟؟ بعد

 دخترش بود؟؟ یعنی

 از یازدواج کرده ؟ خب اگه ازدواج کرده چرا خبر مگه

 متاهل؟؟ ایکه مجرده  دونستیشرکت نم یتو یچرا کس س؟؟ین همسرش

 ... مقابلم نشسته یچه زمان فهممیکه نم ادیذهنم به جود م یچرا تو اونقد

 شهیمتعجبم قفل م یچشما یو سردش تو یخنث شهیهم نگاه

 ؟؟؟یرو داشته باش یگانیاتاق با دیکل دیحسابدار ن با هیتو به عنوان  یعنی_

 زنمیلب م نامفهوم

 اون جا رو به من نداد دیکل یخب کس_

 رهیگیو لبش رو به دندون م دهیباال م ابرو

 رو بهت ندن؟؟ یتوش رفت و امد کن دیکه با یاتاق دیکل شهیمگه م_

 ... دوباره متعجب شدن من و

 ... تمرفت و امد؟؟ اما تا حاال من پامو اونجا نذاش_



 کشهیم یپوف کالفه ا گهید نباریا

ها،حاال  یگانیحق ورودت به با یعنیاستخدام تو به عنوان حسابدار،... هست نایبه کفش ا یگیر هیاوه معلومه _

 ... کنهینم یباشه،فرق دیخواد جد یباشه،م میخواد قد یم

 کنمیخسته ام رو باز و بسته م یها پلک

 ... دهییانگار گاوم دو قلو زا_

 شهیو به جلو خم م رهیگیاش رو از مبل م هیتک

 چطور مگه؟_

 دمیدهنمو قورت م آب

 ... زرنگه یادیبهم شک کرده،المصب ز زدانی_

 زنهیم یشخندین

 ... باش س،مطمئنیزرنگ ن ادیز_

 ... ادیهم از پسش برن زدانیبه کار هک کردنش که باعث شد  گردهیفهمم،برمیحرفش رو خوب م منظور

  ؟یبگه چ سشیرئاگه بره به _

 کنهینگام م مرموزانه

 ؟؟یدار یها نسبت یبا پناه_

 رمیگیخورده سر باال م کهی

 شده؟؟ ادتی ینقشه،ازم سوال و جواب نکن ریمس یهمون اول هم ازت قول گرفتم که ط_

 خورهیگره م یبه آن ابروهاش

 ... مونهیم ادمین _

 کشمیبه گردنم م یدست

 ... امروز که نقشه خراب شد م؟یخب حاال چه کار کن_

 پرهیحرفم م وسط

 ... یالبته به لطف جنابعال_



 کنمینگاش م یچپک

  یگفتیبهم م دیقبلش با یجناب عال داشتم؟یخبر م دیمن از کجا با_

 دهیهوا تکون م یرو تو دستش

 ... بهتر تیموقع هیواسه  میبذار دیفقط با وفتادهین یباشه باشه،حاال هم اتفاق_

 شمیو از جا بلند م گمیلب م ریز یاوهوم

 رفع زحمت کنم،پس خبر با تو گهیمن د_

 شهیم کمینزد یقدم

 کنمینبود،باشه خبرت م یزحمت_

 شنومیدختر بچه رو م ینرفته بودم که صدا شتریقدم ب هی هنوز

 جونم ییبابا... بابا آرماش_

 شهیاش م رهیت یچشما خیم میا شهیو نگاه ش کنمیکج م گردن

 ... برات حفظش کنه ،خدایدار یدختر ناز_

 زنهیم یلبخند

 ممنون_

 ... کنمیمادر بزرگ آرماش رو ترک م یخونه ، کوتاه یخداحافظ هی با

کفشم رو به سمت  یسنگ جلو... ابونیخ یرو به رفت و امد مردم تو رونمیو نگاه ح دمیم هیپاک رو به ر یهوا

 ... ندازمیشرکت م یبه در ورود ینگاه میو کالفه وار ن کنمیجلو پرتاب م

چه راحت با  نمیو بب سکوت کنم دیبا ینداره؟ تا ک یزیکه جز عذاب واسم چ ییپا بذارم به جا دیبا یک تا

 خدا؟؟؟؟ یشده؟ تا ک یام باز چارهیسرنوشت من و مادر ب

 کردمیحس م ییجورا هی... شمیراهرو م چیکنجکاو اطرافم وارد پ یتوجه به نگاه ها یو ب کشمیم یقرار پوف یب

چنتا هرکول که اطرافش  ه،بایآدم کله گنده ا زدیداد م یکه از صد فرسخ یچنتا آدم هی... رفت و امد خاص شده

 ... رییتغ نیا حجماز  دمیکه ابرو باال م یدرحال قدم زدن بودند ومن، رو گرفته بودن

بلند  یو فورا با قدم ها کنهیم یلب سالم ریکه دستپاچه ز شهیمن هول م دنیاز کارمند ها انگار با د یکی

 ... شهیزودتر از من وارد اتاقم م



 شمیم خکوبیسر جام م یبم و محکم یهست که با صدا نجایا ییخبرا هیمطمئن شدم  گهید

 باااانوووو ریوقت بخ_

آشنا مرد کنارش قفل  یچشما یکه نگاهم تو نیخون سرد به سمتش برگردم اما هم یلیخ کنمیم یسع

 ... رهیگیتپش م یبه آن شه،قلبمیم

 ارمیرو به زور کش م لبم

 یسالم جناب پناه_

 کنهینگاهش از فرق سرم تا نوک انگشت پام رو رصد م رادوان

از نظر مادرم ، غول ایهرکول  کلیبه همون ه... مقابلم یبه چشما شمیم رهیخ، زشیو ه فیتوجه به نگاه کث یب

 ... غوغا

 ... وجود پسر ارشدشه یها تو یژگیداشته و االن تموم اون و ییبایز یجوون معلمومه

 ... سالم جناب_

 دوزهیتفاوتش رو به چشمام م یسرد و ب نگاه

 ؟؟ یدیسالم خانم جوان،حالت چطوره؟ اون روز سالم به منزل رس_

 گزمیزده لب مو مثال خجالت  گردمیبرم یبه حالت خنث عیاما سر کنمیاخم درهم م، برخورد نیاول یآور ادی از

 بله _

 شهیم دهیمتعجب رادوان شن یصدا

 ن؟یشناسیرو م گهیمگه شما همد_

 در گردشه اوشیمن و س نیب شیوحش یچشما نمیبیکه م رمیگیباال م سر

دوتا آدم  نیچرا ا کشه؟؟؟یخون رو م، گفته خون یو ک کنهیرو بهم القا م یگوشه لبش حس بد پوزخند

 من هم از خون و رگ خودشون باشم؟؟! دیکه شا فهمنیمقابلم نم

 کنهیحالم رو بد م اوشیبم س یصدا

 ... بود از پله ها سقوط کنن که من گرفتمشون کینزد شیچن روز پ_

 ادیمعدم داره م دیچرا اس چرخه؟؟؟یاندامم م یمهابا رو یچرا نگاهش ب شه؟؟یم شتریب یاون پوزخند لعنت چرا

 باال؟؟؟!



 زنهیلب م اوشیکه س گهیلب م ریز یاوهوم

 ... شهیم لیتعط یریبه خاطر بار گ گهیرب د هیکار و بار بشو خانم جوان،شرکت تا  الیخ یحاال امروز رو ب_

 کنهیم لیکه دستش رو به سمت جلو حا دمیتکون م یسر

 بفرما_

 ... زنمیم رونیاز شرکت ب، دو نامرد کنارم یو همگام با قدم ها کنمیم یکوتاه تشکر

 متعجب به سمتش برگردم شهیکنار گوشم باعث م اوشیس یصدا

 شما؟ یدار نیماش_

 دمینه سرتکون م یو حس بد به معن یکینزد نیاز ا کالفه

 ذارهیهم م یرو پلک

 هیکی بایتقر رمونیمت،مسیتا برسون ایپس ب_

 رهیگیمخالفت کنم که دستش رو به سمت صورتم استپ وار م خوامیم

 تعارف نکن خانم جوان_

 زنمیلبخند م یحرص

 رمیآژانس م ستم،بایبه زحمت ن یکنم،راضینه جناب تعارف نم_

 ... کنهیرادوان مقابلمون توقف م نیماش

 یآخه چجور... طاقت نشستن کنارشون رو نداشتم... کنارم در گردشه یو آدمها نیماش نیکالفه ام ب نگاه

 بمونم؟؟؟! کشنیآشغاال نفس م نیکه ا ییهوا یتو تونستمیم

 ... مشکوک بشن دمیترسیس،میهم درست ن یادیمخالفت ز اما

 یو خشم نهیکه چه ک دونهیاما خدا م دمیتکون م یسر یو با خجالت ظاهر کشمیبه گوشه شالم م یدست

 ... دیوجودم شعله کش یتو

خوش  یبو یلعنت... رمیگیعقب جا م یصندل یرو یو من در کمال خونسرد نهیشیجلو م یصندل اوشیس

 ... کردیم شتریبدم رو ب یحس ها نیماش

 ... رونیبه منظره ب شمیم رهیو من خ ذارهیم یکالم یآهنگ ب رادوان



 نیاز ا شتریکردم تا ب میگوش ریخودم رو درگ... من نخواستم یعنی... شهیزده نم نمونیب یمقصد حرف خاص تا

گند شهوت و  یکه بو ینگاه... کردمیحس م شهیرو هم یکینگاه  ینیاما سنگ... حالم بد نشه از جودشون

 ... بود خفه ام کنه کیهوسش نزد

البته  زدنیدرمورد شرکت حرف م یداده بود،گهگدار هیتک یجور که سرش رو به صندل نیهم اوشیس

 ... اوردمیعنوان سر از حرف هاشون در ن چیمن به ه ،چونیرمز

رو باز  نیدر ماش عینده آزاد شده از قفس،سرپر هیانگار مث  نیو با توقف ماش شهیتموم م یلعنت ریمس بالخره

 شمیم ادهیو پ کنمیم

 ... نیممنون،لطف کرد یلیخ_

 گهیم یبا همون نگاه جد اوشیاما س دهیتکون م یسر الیخ یرادوان ب 

 ... با شما ییخانم جوان،خوش حال شدم از آشنا کنمیخواهش م_

 دمیتکون م یاجبار سر به

 ... طور نیمنم هم_

 شمیم یدور و با حال خراب وارد الب نیاز ماش یقدم

 شهیش وارکیبه د دمیم هیسرمو به تک... شمیوارد آسانسور م یک فهممیکه نم زمیلبر نهیاز خشم و ک اونقدر

 ... شیچن لحظه پ یآور ادیاز  شنیدست هام مشت م... یا

 ... ذارمیپا به خونه م یحال یو من با ب شهیزن،در آسانسور باز م فیظر یصدا با

رو چه  یآخه من لعنت... شمیسرد آوار م نیزم یو رو دمیکفاف از دست م گهید شهیکه پشت سرم بسته م در

 و رادوان؟؟!  اوشیبه نشستن کنار س

ازم  ده؟؟؟یمامان منو د یعنیکجا رفته بود؟؟؟  رتمی؟! مگه غ... اون ها بودم نیبا فاصله کم ب ییچه رو با

 ناراحته؟؟؟ 

 ... واسه غرور از دست رفته ام زمیریو اشک م ذارمیزانوم م یرو سرمو

 زنمیم نیمشت رو به زم نینداشتم اول یخون بود اما راه دلم

 ... ییییییپناه اوشیلعنت بهت س_

 ... چهیپیم فمیظر یانگشت ها نیکه ب یدوم و درد مشت

 ... سین التمیخ نیاما حاال ع یچن تا آدمو تباه کرد یخدا ازت نگذره که جوون یاله_



 گونم یروون رو یسوم و اشک ها مشت

 ... یلعنت یییییتو ییتو یسرنوشت کوفت نیا یکه باعث و بان ینینب ریخ یاله_

 زمیریو اشک م زنمیم داد

 ... شدم شهیتنها تر از هم ینیکه بب ییییمامان گلم کجا ؟؟؟یییییآخ مامان کجا_

 ... شدم شهیتر از هم شکسته

 ... شدم شهیتر از هم چارهیب

 زنمیو زجه کنان زار م ذارمیم نیزم یقرار سرمو رو یکه ب مونهینم ینفس گهید

... گرم مامانم تنگ شده یدلم واسه زانو ؟؟؟یبود؟؟؟ چرا تنها کسم رو ازم گرفت یخدااااا مگه گناهم چ_

 خداااااااا

 ... خوامیخدااااا تنها کَسَم رو م... خوامیم مامانمو

 ... خدااااااااا

 ... کندمیو تموم لباسام رو از تن گُر گرفته ام م شمیکنان از جا بلند م نیف نیف

 ... دارمیرو برم یلباس خواب راحت نیو اول رمیکه به من تعلق داشت م یوارد اتاق خواب نیهمون شرت و سوت با

اما حس  شمیم مونیداشت پش یباز یلیرنگ که فقط تا وسط باسنم بود و باال تنه خ ییلباس آلبالو دنید با

 ... رو نداشتم گهیگشتن لباس د و حال

 ... که انگار لخت بودم بهتر بود کنمیو همون لباس رو تنم م کنمیاز کش آزاد م موهامو

 ... رمیبه سمت تراس م و بعد از برداشتن هدفون و دفتر خاطره مامان کشمیباال م موینیب

 کنمیو در بزرگش رو باز م کشمیرو کنار م پرده

 ... نمیشیمقابل تراس م یراحت یصندل یو رو بندمیپلک م کنهیکه صورتمو نوازش م یخنک مینس

 کنمیدفترو باز م یو ال ذارمیم یکالم یو ب بایز آهنگ

 ️♥غوغا️♥

 نیا ونیحاال خودم م کردمیرو آروم م الیکه ل یمن... نداختینامفهومشون رعشه به اندامم م یصداها دنیشن

 ... کرده بودم ریگ یمرداب لعنت



امان از ... شمیشناخته نم ینجوریحداقل ا... برمیم مینیب کیرنگو نزد یو روبند مشک کشمیم یکالفه ا نفس

 یو پس فرداش بچه به بغل راه دهیبفهمه،اونوقته که فرداش شوهرم م انویجر نیکه داداش حس یاون روز

 ... شمیخونه م نیهم

آشپز خونه ، یچا ینیو با برداشتن س کنمیداداش لبامو چفت هم م یاما با صدا شهیتصورش بدنم مور مور م از

 ... کنمیرو ترک م

 ... ذهنمه یو سردش هنوز تو یخیکه نگاه  یو همون مرد... همون سه مرد... چرخهیمجلس م یمردا نیب نگام

اما با ... دهیهمه شرح م یرو برا ینقشه بزرگ داره موضوع هی یبابا نشسته و با حرکت دستش رو کنارحاج

 ... شهیو نگاه همه زوم من م وفتهیمن،دستش از حرکت م یورود ناگهان

 رمیعقب م یقدم نیداداش حس یپاها دنیکه با د ندازمیم نییو سر پا گزمیخجالت لب م از

 ... رو ینیبده به من س_

 ... لحن نیاز ا ترسمیم... خشنه یخیکالمش توب لحن

 ... شهیاما نگاه من قفل نگاه جناب هرکول م رهیگیرو ازم م ینیو س کنهیدراز م دست

 ... از رنگ چشام منو بشناسه خواسیانگار م یلعنت

 ... کنمیو به سمت آشپز خونه پا تند م دمیم ریینگاهمو تغ ریمس فورا

 نمیب یرو از قاب پنجره م الینگران لچهره دل ستادنمیمحض ا به

 صورتت؟؟؟ یرو هیچ نیغوغا ا ییییوا_

 بلعمیجا م هیتازه رو  یو هوا کنمیحرکت روبند رو باز م هی با

اونوقت سر و  نتتیبیبدو برو به درس مشقت برس،االن بابات م ؟یینجایبعدشم تو چرا ا... اسمش که روبنده_

 ... مال من شهیصدا هاش م

 ادیکه حرص من درم ندازهیشونه باال م الیخ یب

 ... استرس امروز رو داشتم که نتونستم درس بخونم نقدیحوصله ندارم،ا_

 رمیگیاز لپش م یشگونین

 ... که فتادین یبعدشم اتفاق خاص... یجا کرد یتو ب_

 ...کنهیرو نوازش م شگونین یکف دست جا با



 ... باشم ،گفتهیبد دیاونوقت جواب خان داداشت رو با، شهیالمصبو باز قرمز م نیدستت بشکنه،نکن ا یاله_

 ... رهیگیکه خنده ام م کنهینازک م یچشم پشت

 شونیخداحافظ یاما همون موقع صدا شمیاتاق خوابم م یدختره ترسو و بزدل،راه نیاز سر و کله زدن با ا بعد

 ... رسهیبه گوشم م

 ... شیخیمرد هرکول با نگاه ... شنوهیصدا رو م هیاون همه صدا فقط گوش من  نیب از

 ... ریاخ اناتیجر نیبه ا کشهیاما تموم ذهنم پر م... ندازمیتشک م یخسته امو رو تن

 زیچ هیمرد برام  نیاما ا ستمین دهیروستا مرد ند نیا یمراوده داشتم و مثل دخترا یادیز یکه با مردا درسته

 ... اس گهید

 ... چرا توجه منو به خودش جلب کرده دونمینم

 داره یچ مگه

 درشت؟؟ کلیه هی جز

 ... رهیدلش بخواد م ییخود به خود واسه خودش هرجا گهیخب ذهنه د اما

 ... بندمیو چشمامو م کشمیم یقیعم نفس

 ️♥آرماش ️♥

 رسهیمهربونش به گوشم م یصدا... شمیحرکت از جا بلند م هیو با  کشمیم شمیبه ته ر یدست کالفه

 ؟؟؟یمادر؟؟ چرا از عصر مث مرغ پر کنده شد یکجا پا شد_

لب هام  یلبخند رو مچهین نیکه دارم مانع بروز هم یفکر یریاما درگ رهیگیمن به مرغ خنده ام م هیتشب از

 شهیم

 ... امیباش تا ب نیزحمت مراقب نگ یبرم کار دارم،ب ییتا جا دیفقط با، زینشده عز یزیچ_

 کشهیم شیگل گل یبه گوشه روسر یدست

 مادر، برو در پناه خدا هیچه حرف نیا_

 ... دارمیقدم برم اطیو به سمت ح کنمیم یلب تشکر ریز

 ... از جواب غیاما در کنمیو دوباره تماس رو برقرار م دوباره

 ... برمیم رونیب اطیاز ح نویو فورا ماش کنمیسر م رهیخ یدختره  نینثار ا یلعنت



 ... ندازمیبه ساعت م ینگاه مین

 ... ساعت گذشته 4

 ... یوسفی ایاز در یخبر یساعت ب 4

 ... دهیبهم زنگ بزنه اونوقت حاال جواب تلفنمو نم خواستیسرش م ریخ

 دمیترسیم... جامعه پر گرگ ما واقعا دردناکه یدختر تنها اون هم تو هی... دیکشیبه همه جا سرک م فکرم

 ... نکرده ییخدا ای... سرش اومده باشه ییبال

 ... رونمیبه سمت آپارتمانم م ییو با سرعت باال زنمیدنده رو جا م کالفه

وارد آسانسور  عیمحکم و سر یو با قدمها کنمیپارک م انهیرو ناش نیساختمون،ماش یجلو دنیمحض رس به

 ... شمیم

 ... کنمیآروم درو باز م یلیو خ چرخونمیقفل م یزاپاس رو آروم تو دیکل

 ... خانم ایدر... یوسفیخانم _

و کفشش  فیاما پس چرا ک... سیکه خونه ن دهینشون م خاموش یچراغا... انگار ن انگار زنمیصدا م یهرچ

 در وِلو شده؟؟! یجلو

 ... شهیم خکوبیم نیروبه روم پاهام به زم ریتصو دنیکه با د دارمیسمت اتاق خواب قدم برم به

 است؟؟؟؟یگوششه همون در یلم داده و هدفون تو یصندل یلباس ناجور رو نیکه با ا یدختر نیا یعنی

 ... شهیم شونشیپر یو موها دیپوست سف خیم نگام

 ... برهنه دختر مقابلم مهیاز تن ن رمینگاه بگ کنمیم یو سع دمیدهنمو به زور قورت م آب

 کنهیاز حد خونه ترس رو به وجودم القا م شیب سکوت

 ... گردمیحرکت راه اومده رو برم هیو با  کشمیبه صورت عرق کرده ام م یدست

 ... کنمیم یراه پله رو ط ریو با حال ناخوش مس دمیم رونیرو ب نمیس یبسته شدن در نفس حبس شده تو با

 ... شهیم قیبه وجود نا آرومم تزر یندیحس خوشا، به پوست ملتهبم مینس دنیوز با

 ... بود زینداشتم شوک بر انگ یکه تا به امروز با جنس مخالف رابطه ا یمن یبرا ییبایاون همه ز دنید

 ... ذارمیفرمون م یو سر دردناکم رو رو شمیم نیماش سوار

 ... یکرد یبا روح و روانم باز یامشب به قدر کاف... لعنت بهت دختر_



 ... نشسته بودم نیماش یبود که به همون حالت تو قهیچن دق دونمینم

و به سمت  کنمیرو روشن م نیکه شده ماش یو با هر جور کندن رهیهم م یاخم هام تو، کمرم دنیکش ریت با

 ... رونمیخونه باغ م

 ... خوابن نیو نگ زیکه عز فهممیخونه،م یچراغا دنید با

 ... آب خنک و سرد استخر یتو زنمیم رجهیحرکت ش هیو با  رمیبه سمت استخر پشت باغ م نیپاورچ نیچ پاور

 ... شدیالتهاب خاموش م نیا دیشده با یهرجور امشب

 چشام رد بشه؟؟؟  یاز جلو یلعنت ریاون تصو شهیمگه م اما

 ... کنمیحبس و به سمت عمق استخر شنا م نفسمو

 ️❤ایدر ️❤

 ... کنمیخستمو باز م یپلک ها یال یزیچ افتادن یصدا دنیشن با

بلند  یصندل یو به زور از رو رمیصورتم بگ یدستمو جلو شهیباعث م خورهیبه چشمم م میکه مستق ینور

تخته  نیا یرو دیکه شب رو تا صبح با یاطیاحت یب نیامان از ا، کنهیم درد یبدنم بدجور یاستخون ها... بشم

 ... چوب سر کنم

 ... پام افتاده بود رو بردارم یتا دفتر خاطرات مامان که از رو شمیو خم م ارمیرو از گوشم در م هدفون

مادر ساده من که ذهنش پر شده  چارهیب... شهیگوشه چشمم جمع م یدست خط قشنگش،قطره اشک دنید با

 ... هرکول یبوده از مردک عوض

 ... بخورم یزیچ هیتا  رمیسست به سمت آشپز خونه م یو با قدم ها کشمیم یسوزناک آه

 ... افتاده نیزم یدر رو یکه جلو وفتهیم فمیراه چشمم به ک سر

چشمم به تماس  یاما به محض روشن کردن صفحه گوش کشمیم رونیرو ازش ب یو گوش رمیسمتش م به

 ... میتا از مر 10تماس از آرماش و  30... وفتهیپاسخ م یب یها

 چه کار داشته؟؟؟ نکنه از دستم ناراحت شده باشه؟؟ یعنی ییییییوا

 رسهیگرفته اش به گوشم م یصدا هیبالخره بعد از چن ثان، کنمیتماس رو برقرار م فورا

 بله؟_

 بکشم یقینفس عم کنمیم یو سع دمیو قورت مدهنم آب



 ن؟یسالم خوب_

 ادامه بدم شمیکه وادار م کنهیم یمکث

 ... نیبودم که زنگ زد دهیبود نفهم لنتیرو سا یگوش شبیشرمنده د_

  زنهیم یا سرفه

 ... واستون افتاده باشه ینداشتم فقط گفتم نکنه که اتفاق یکار مهم_

 ... خورهیم یحرفش ته دلم تکون نیا دنیشن از

 ... کس و کار بشه یشد که دل نگران منه ب دایپ یکی بالخره

 لحنمو نرم تر کنم کنمیم یو سع گزمیم لب

 ن؟یبد موقع مزاحم شدم،خواب بود یاما انگار... ممنونم از لطفتون یلیخ_

 ... گرفته اش تینها یب یو بعد صدا ادیم یخش خش یصدا

 ... شبیخورده سرما خوردم د هینه فقط _

 ... زودتر حالتون بهتر بشه دوارمیآهان،ام_

 ممنون_

 فعال خدانگهدار شمیمزاحمتون نم_

 خدانگهدار_

 !؟؟؟یخوب نیبه ا یهوا یسرما؟؟؟ اونم تو... دمیرو به لبم فشار م یو گوش کنمیرو قطع م تماس

 ... رمیو به سمت آشپز خونه م دمیباال م یشونه ا الیخ یب

جهنم  یو راه پوشمیم یو شال کفش مشک نیشلوار ج همراه یبعد از خوردن صبحونه،مانتو کوتاه ل باالخره

 ... شمیروز هام م نیا

 ... شمیخانومانه وارد م یلیو بعد خ کنمیتعلل م یدر اتاق کم یجلو

 ... شهیچشام م خیو م کنهیدر سر بلند م یصدا دنیبا شن ...نشسته توریطبق معمول پشت مان زدانی

 ... اما فقط برحسب احترام کنمیحواله مردک مغرور م یلب ریز سالم



 یاتاق رو برا نیاما طراح ا رمیخودم م زیاش به سمت م رهیتوجه به همون نگاه خ یکه ب دهیتکون م یسر

 ؟؟؟یو طراح نیزایشد د نمیآخه ا... دمیمورد رحمت فحش هام قرار م یلعنت یا شهیش وارید نیزدن ا

 ... شمیمشغول کار م، زدانی نینگاه ذره ب ریو ز دمیم رونینفسمو ب کالفه

قطعه پازل گم  هی یانگار... ادیحساب ها باهم جور درنم نمیبیکه م کنمیپرونده کار م یرو رو یچن ساعت هی

 ... شده باشه

هم  شتریمالقات ب یبرا یلیحداقل دل ینجوریا شمیاتاق رادوان م یبلند و راه زیاز پشت م زدانیتوجه به  یب

 ... دارم

 زنهیم یحیلبخند مل یمنش شمیسالن که م وارد

 ؟یدار یجانم دخترم کار_

 دمیخودش م لیاز همون نوعش تحو یلبخند متقابال

 ... نمیرو بب یجناب پناه خوامیم شهیاگه م، آره_

  دهیباال م ابرو

 ک؟یکوچ ایبزرگ  یپناه_

 رهیگیوجودم رو م یلرز بد اوشیچهره س دنیتصور د از

 لطفا کیکوچ یپناه_

  دهیتکون م یباشه سر یمعنا به

 تا بهشون اطالع بدم نیلحظه بش هی_

 دمیم هیتک زیاما همونجا به م گمیم یا باشه

 شهیم رهیاز تموم شدن حرفش به چشمام خ بعد

 ... زمیبرو داخل عز_

 یرو جلو یشتریب یتا موها دمیعقب م یشالمو کم رمیکه به سمت اتاق م ینجوریو هم گمیلب م ریز یممنون

شالم گردن  یتا با کنار رفتن احتمال کنمیدکمه رو باز م نیبه سمت گردنم و اول برمیدست م... بذارم دشید

 ... بشه دهید دمیسف



 هی یلعنت نیافتم و ا یحداقل خداروشکر که به گناه نم... اما چه کنم که محبورم رهیگیکار خودم عقم م از

 ... محرم منه ییجورا

 به وجدان یپوزخند

 ... به قعر جهنم ذارمیو بعد از زدن چن تقه به در و اجازه ورود رادوان،پا م زنمیدردناکم م 

 ... شهیابهت و چهره سردش م خیم نگام

 ... شهیدوباره داره تکرار م خیتار یانگار

 ... گفته بود اوشیرو داره که مادرم غوغا نسبت به س یهمون مشخصات قایدق رادوان

 ... و هرکول نما دهیبدن ورز همون

 ... یخینگاه سرد و  همون

 ... یپناه اوشیجز س سین یکس یو بازنده باز چرخهیقرعه به نام من م ندفعهیانگار ا اما

 ... آشنا یادیمرد ز نیواسم ا دهیباال م ابرو

 ... دم در بده نیبش دیبفرمائ_

 زیسرتا پام رو آنال، لبش نشونده یکه رو یخودیب شخندیو با ن دهیم هیتک یتموم شدن حرفش به صندل با

 ... کنهیم

عشوه به سمتش قدم  یو با کم زنمیبه چهره م یتفاوت ینقاب ب شهیاز نوع نگاهش اما مث هم شهیبد م حالم

 ... دارمیبرم

 ... سالم_

 دهیتکون م یسر

 یوسفیسالم خانم  کیعل_

 ... آب دار نثارش کنم یلیس هی کنهیوادارم م طونهیکه ش گهیم دهیرو کش خانمش

 ... دمیانگشت هام فشار م ونیرو م یو پوشه رنگ کنمیچفت هم م لبامو

 ... چن مورد از انبار ها صحبت کنم یپرونده ها و حساب کتاب ها نیدر مورد ا خواستمیم_

 دهیگره خورده م یو جاشو به ابرو ها شهیپوزخندش محو م یآن به

 ها؟کدوم حساب _



 ... رمیگیرو به سمتش م پرونده

 ... چن مورد نیا_

 خورهیبهم گره م شتریو هر لحظه اخم هاش ب ندازهیدستش م ریبه پرونده ز ینگاه مین

بدونم دست سرکار خانم چه کار  شهیاونوقت م زدانهیبا جناب  تشونیمسئول و یدگیچن مورد رس نیا_

 کنه؟؟؟یم

ترسم رو  کنمیم یسع یقینفس عم دنیاما با کش کنمیو سردش دست و پامو گم م ینگاه فوق العاده جد از

 پشت نگاه جسورم پنهان کنم

 ... رمیگیرو بر عهده م تشیمسئول حاال من کنه؟یم یخب چه فرق_

 ... سیمنتظرم ن یخوب یزایچ دیفهم شهیدست مشت شده اش م از

 ... تا از دور گردنم باز بشه کشمینامحسوس گوشه شالم رو م یلیو خ شمیم زیم کینزد یکم لکسیر یلیخ

 نیمتوجه... امیبزرگ برب ینداره که نتونم از پس پرونده ها یلیاگه به عنوان حساب دار استخدام شدم پس دل_

 که؟!

 ... سین ندیدوئل نگاهمون اصال خوشا... کنمیبه چشماش نگاه م رهیخ

و من غرق لذت  شهیم دهیشالم به سمت گردنم کش ریآزاد ز یموها که به طور نا محسوس نگاهش از نمیبیم

 ... مرد به حساب برادر نیا یچارگیاز ب شمیم

 زنهیبه روم م یشخندیو ن دهیم رونیکه نفسش رو کالفه ب نمیبیم

 گوشت کن باشه؟؟ زونیآو نویا... یکدوم پرونده ها کار کن یرو گمیسرکار خانم،پس من م سمیمن رئ نجایا_

 ارمیبه دست م مویخونسرد یاما باز دوباره به آن کشمیعقب م یخورده کم کهیتحکم صداش  از

 نیاگه فردا ورشکست شد ادیاما خب گفته باشم که حساب کتابا باهم جور درنم... سیرئ لتونهیهر جور م_

 !یچرا نگفت ینگ

 شهیتر م دیفقط پوزخندش شد یلعنت

 ... شما نگران من و شرکتم نباش بانوووو_

 ... شمیمحکم از اتاق خارج م یو با قدما زنمیم یحرص لبخند

 ... رمیگیروز حالتو م هی یبییییلعنت



 ... ینیبیحاال م... کنن هیآسون به حالت گر یکه مرغ ها کنمیم یکار

 ... دمیم هیتک یصندل یو به پشت کنمیپرت م زیم یرو رو سینو خود

 ... ندازمیم یا شهیش واریبه اون سمت د ینگاه مین یگهگدار

 ... مقابلشونه توریو نگاه هردو زوم مان ستادهیا زدانیکنار  یو جد پیخوشت شهیمث هم رادوان

داشته باشم،تموم ذهن و  یکارم تمرکز کاف ینتونستم رو گهیاومد،د نجایهوا به ا یکه ب شیپ قهیچن دق از

 ... شدیم دهیفکرم به اون سمت کش

 ... شد زدانیگرفت وفقط مشغول صحبت با  دهیواضح وجودم رو ناد یلیخ یلعنت

 کنند؟؟یدارن صحبت م یزیدرمورد چه چ یعنی

 مطلع بشه ن من؟! دیبا زدانیکه فقط  هیموضوع چه

 ... کنمیکال هنگ م شهیکه وارد اتاق م یکه با ورود کس کشمیم یپوف

 هیو من چن ثان کنهیم یآروم و خانومانه با دو مرد مقابلش احوال وپرس یلیکه خ شهیم یمیبه مر رهیخ نگام

 ... نمیب یچهره رادوان م یمکثش رو رو

 ... شهیکه همزمان اون هم وارد اتاق م شمیبلند م یصندل یاز رو فورا

 کارمیلب م یرو یتصنع لبخند

 تو؟ یکنیجا چه کار م نیسالم ا_

 کشهیبه گوشه شال سبزش م یدست

 ؟یکن گرمیخون به ج شیماه پ هیمث  یخوایباز م ؟؟یدیجواب نم تویتو گوش چرا_

 ... واسش دمیباال م ابرو

 میزنیخب باشه بذار بعد حرف م_

 زنمیم فمیبه ک یکه کالفه وار به چنگ گهیم ینچ

 ... هات برس خیهم شما به توب میهم نهار بخور رونیب میبر ایب_

 ... میریاتاق م یو هردو به سمت در اصل رهیواسم م یغره ا چشم

 شهیم دهیرادوان شن یمحکم و جد یکه صدا دهینرس رهیدستم به دستگ هنوز



 ن؟یبریم فیتشر ییجا انایاح یوسفیخانم _

 بزنه رونیازش ب یچرت زیتا مبدا چ دمیبهم فشار م لبامو

 گردمیبه سمتش برم یآدم نذارم،پس در کمال احترام و خونسرد نیدم ا یپا رو هیبق یجلو کنمیم یسع

  رونیخوام برم ب یم، وقت نهاره، نیاگه اجازه بد_

 شهیخم م توریو دوباره به سمت مان رهیگیتفاوت نگاه ازم م یب

 ... بسالمت_

 ... یکنیسوال م یچرا پس الک یواسه گفتن ندار یمردک تو که حرف دم،آخهیهم فشار م یرو فکمو

 ... منو رادوان در گردشه نیکه نگاه کنجکاوش ب ندازمیم میبه مر ینگاه مین

 ذارمیرو داخل دهنم م تزایاز پ یا تکه

 م؟یبهتر نبود بخور نیآخه غذا از ا_

 جَوِهیرو م تزایبا لذت پ میمر

 نخورده بودم،هوس کردم شدیآخه چن وقت م_

 دمیم مینیبه ب ینیچ

 کردمیآت آشغاال نم نیکه گشنمه ورگرنه پولمو حروم ا فیح_

 ندازهیباال م یا شونه

 ... یدار یو غول تشن یرو بچسب عجب داداش جد ال،رادوانیخیب نارویحاال ا_

 دمیام فشار م قهیاز حرفش دستمو به شق ریدلگ

 کنه ییدلجو کنهیم یکه سع فهمهیم مویناراحت انگار

 کنمیدارم بلغور م یچ دمیبخدا نفهم دیا،ببخشیدر رمیبم یاله_

 زنمیم یپوزخند

 هههه... برادر... سرم یرو یرو دوباره کوبوند تیفقط واقع ینگفت یخاص یزیچ_

  شهیسمت جلو خم م به

 ... یایآدما برب نیاز پس ا یخوایم یتو دست تنها چطور... احمقانه بگذر یباز نیا ریاز خ ایب ایدر نیبب_



 یپناه اوشیکه س یدونیخودت بهتر م... آب کنن رینامردا واسه حفظ منافع خودشون سرتو ز نیا ترسمیم

 ... وارد بشه شیبه عشق و زندگ یخدشه ا ذارهینم

 دوزمیو مظلومش م دهیترس یبه چشما رمویو ت رهیخ نگاه

 ... مردن یحت... میمر ترسمینم یچیمن از ه_

که  یبزنمش جور نیزم خوامیم... زد نیکه منو مادرمو زم نجوریهم... هیپناه اوشیزدن س نیآرزوم زم تنها

 ... زنمیدست م یحاال شده به هر کار... نتونه بلند بشه

 رهیگیدهنش م یدستشو جلو میمر

 آخهه؟! گذرهیاون کله پوکت م یتو یبفهمم چ تونمیچرا نم ا؟؟یدر یکنیچکار م یتو دار... یوا یوا_

 شمیتوجه به حرفاش از جا بلند م یب

 هستم یمن نباش،مراقب همه چ زم،نگرانیبود عز ینهار خوب_

 گهیو م زنهیم پلک

 ... توهم برو به کارت برس، صندوق رمیمن م_

 شمیشرکت م هیو راه زنمیاندازه اش م یبه محبت ب یلبخند

 شمیمواجه م زدانیرادوان و  یخال یبه اتاقم با جا دنیمحض رس به

 ... رمیم زمیو به سمت م دمیباال م یالیخ یاز ب یا شونه

 ... گذرهیکه از ورودم به شرکت م مهیماه و ن هیحدود  امروز

از حساب  یاز راه رو بگذرونم و به برخ یمیآرماش تونستم تا ن یخودم و کمک ها یبا تالش ها خوشبختانه

 ... کنم دایشرکت دست پ یاصل یها

 ... شهیتموم نم ایآسون نیهنوز کار من به ا اما

 یاز نقشه  کردیفک م چارهیخوب تونستم نظر سخت رادوان رو به خودم جلب کنم،ب یلیچن وقت خ نیا در

وا  عیسر یلیمن بود خ یجا یا گهیکه اگه هر دختر د کردیرفتار م یجور هیخبرم که راه به راه  یب دشیپل

 ... هم داشتم یلیاما خب من فرق داشتم،خ شدیم سیجناب رئ یدایو عاشق و ش دادیم

 ... رونیاز حلقم بزنه ب خواستیروده هام م یانگار... دهیبهم دست م یساعت حال تهوع بد 4و  3از حدود  بعد

 ... باطل الیخ ینفس هامو منظم کنم اما زه کنمیم یو سع کشمیبه شکمم م یدست



 ... اتاق تنهام یخداروشکر تو کشم،بازیم یکوتاه غیکه ناخداگاه ج شهیم ادیشکمم ز ریفشار ز اونقدر

 ... شمیسست از شرکت خارج م یو با قدما برمیم رونیرمقم رو از اتاق ب یجون و ب یتن ب یهزار بدبخت با

 ستگاهیتا به ا زنمیرو قدم م ادهیپ یو سالنه سالنه تو کشمیم یآه خورهیکه به صورتم م یدیبارون شد دنید با

 ... دمیو تعادلمو از دست م رهیم یاهیدفعه چشام س هیاتوبوس برسم اما 

 نکهیجز ا زنمیعق م یاما هر چ ارمیمعده ام رو باال ب اتیتا محتو شمیوخم م رمیگیم واریزور دستمو از د به

 ... وفتهینم یاتفاق چیحالم بدتر بشه ه

 ... فالکت رسونده نیکه منو به ا فرستمیلعنت م میمر یشانس خودم و هوس لعنت به

 رسهیبه گوشم م یبم و محکم یصدا ناگهان

 حالت خوبه ؟ ؟یوسفیخانم _

 ... نمیب یرو م یپناه اوشیبازم چهره س مهین یپلک ها یو از ال کنمیکج م گردن

 ... نهیبب فیضع نقدیمنو ا دیاون نبا ن

 ... شهیم کمیکمر صاف کنم که همزمان نزد کنمیم یکه شده سع یهر جون کندن به

 ... از چشمام داره یکه صورتش با فاصله کم نمیب یم... چتر رو باال سرش گرفته گاردشیکه باد نمیبیم

 ... و تارم شده رهینگاه ت خیکه م نمیبیم

 ... درست کرده یمنظره جالب نیزم یبارون رو قطرات

 ... پدرا مث کوه پشت بچه هاشونن گنیآخه م... کرد یپدرش ذوق م دنیمن بود االن از د یجا یهرکس

 دوزم؟؟؟یپس چرا من نگاه حسرت زده ام رو به مرد مقابلم م اما

 سرمو به آغوش بکشه و دخترم صدام کنه؟؟  خوادیدلم م چرا

 ... کشهیهمون پدره که در آغوشم م یدست ها نمیبیکه م یریتصو نیاما آخر رهیمغزم رژه م یچراها تو یلیخ

بچه ها  هیبارم شده مث بق هی شهیتموم نشه؟؟؟ م بایز یایرو نیشه ا ینشم؟؟؟ م داریاز خواب ب شهیم خدا

 آغوش گرم پدرمو تجربه کنم؟؟؟؟

پلک هامو از هم باز  کنمیم یکه به زور سع نهیسنگ یسرم به قدر... دوشمه یرو ییلویوزنه صد ک هی انگار

 ... کنم

 ... که به دستم وصله هیسقف و بعد سِروم یدیسف نمیبیکه م یزیچ نیاول



و گره دست هاش که پشت  ستادهیکه پشت به من مقابل پنجره ا شهیم یمرد خیکه نگام م کنمیکج م گردن

 ... کشهیابهتش رو به رخ م زیاز همه چ شتریکمرشه ب

 گردهیحرکت به سمتم برم هیکه با  کنمیم یکوتاه ی سرفه

 ... یوسفیخانم  شدمیم دیداشتم کم کم نا ام گهی،دیبهوش اومد ریچهقد د_

 ... مرد مثال پدر بشم نیا یبه چشما رهیخ یبه راحت تونستمینم هنوز

 دوزمیم راهنشیپ قهیبه  نگاهمو

 ... ممنون از لطفتون،شرمنده که باعث زحمت شدم_

 دهیهوا تکون م یتو یدست

 تیباشه،دکتر علت حال بدت رو مسموم یخوریکه م یینبود خانم،فقط مِنبعد حواست به غذا یکار خاص_

 ... دونستیم ییغذا

که  فمیاز داخل ک میگوش یصدا دنیجام تکون بخورم اما با شن یتو یکم کنمیم یو سع دمیتکون م یسر

 ... شمیکنارم قرار داشت،منصرف م قایدق

 رسهیمحکمش به گوشم م یصدا

 ... اریدرشون ب یخانوادت باشن،از دلنگران دیشا نیزنگ خورد،بب تیگوش یچن بار_

 ... نهیشیخودش اشک گوشه چشمم م یب یحرف ها دنیشن از

 ... ههه... خانواده؟؟؟

 ... که شده قورت بدم یبغض انباشته شده راه گلوم رو به هر سخت کنمیم یسع

 ... زنهیصفحه چشمک م یاسم ماش رو دارم،یرو برم یو گوش کنمیدراز م دست

 کنمیو تماس رو وصل م کشمیام م دهیلب خشک یرو یزبون

 ... بله_

 ... کنهیم ریرو به وجودم سراز یبمش آرامش شهیهم یصدا

 ؟یدادیجواب نم ویچرا گوش ؟ییسالم کجا_

 نهیشیابروهام م ونیم یاخم شیو جد یحرص یصدا از

 ... شرمنده نتونستم جواب بده،آخه حالم خوش نبود اومدم درمانگاه_



 دهیودش قرار مرو مخاطب خ اوشیس یبلند یو با صدا شهیوارد اتاق م یکه پرستار کنهیم یمکث

 ... نیرو انجام بد صیترخ یکارا رشیپذ نیببر فیمرخصه،لطفا تشر ضتونیجناب،مر_

 شهیتوجه به من از اتاق خارج م یو ب گهیم یباشه کوتاه اوشیس

 شنومیآرماش رو م یکه صدا کشمیم یقیعم نفس

 ؟یتصادف کرد یهمراهته؟ با کس یک _

 زنمیم شیعاد ریغ یکنجکاو نیاز ا یلبخند

 ... شده بودم هوشیب یشرکت لطف کرده منو به درمانگاه رسونده چون انگار سیتصادف که نه اما خب رئ_

 ... دادیم حیمن به آرماش توض یجا یکیرو براش گفتم اما انگار  اناتیچرا تموم جر دونمینم

 همون پسره؟؟ رادوان؟_

بود وگرنه االن معلوم نبود سر از کدوم تخت اون ن ره،خداروشکریگیاز حد رادوان خنده م شیب یتصور مهربون از

 ... آوردمیخوابش درم

 ... دهینه پدرش زحمت کش_

 زنمیبه حرف خودم م یپوزخند

 بهم بگو یدار یزیچ یخب اگه کار، آها_

 کنمیدستم جابه جا م یرو تو یگوش

 بوده ییغذا تیمسموم هیفقط ، مرخصم یانگار گهیممنونم،د یلیخ_

 باشه پس خدانگهدار_

 خدانگهدارتون_

 شنیداخل اتاق م یهمراه پرستار یپناه اوشیکه س کنمیرو قطع م تماس

 تخت بلند بشم یتا از رو کنهیو کمکم م کشهیسرم رو از دستم م پرستار

 ... شمیاز اتاق خارج م یپناه اوشیهمراه س فمیو با برداشتن ک کشمیموهام م یافتاده از سرم رو فورا رو شال

وجودم بدجور  یاش تو نهیدرسته که بذر ک... زهیریته دلم فرو م یزیچ رمیمرد راه م نیدوشادوش ا یوقت

که حسرت  یاون هم من... گرفت دهیناد شهیرو نم دارهیکه پدرت کنارت قدم برم یاحساس نیجوونه زده اما ا

 ... سال به دلم مونده 23اسم و جودش 



 ... اطالعه یکه از وجودم ب دارمیقدم برم یبعد از سالها دارم کنار پدر حاال

 ... ندازمیبه قامت بلند و استوارش م ینگاه یچشم ریز

 ... بلند تر بود زهیم زهیسر گردن از من ر دو

 ... میرسیم نشیکنار ماش، قهیبعد از چن دق بالخره

 گردهیخان به سمت من برم اوشیاما س کنهیباز م نویفورا درب ماش گاردشیباد

 ... رسونمتیتا خونه م نیبش_

 ... دمیباال م ییمفرد خطاب شدنم ابرو نیا از

 رشیکه پذ یمبلغ نیفقط اگه لطف کن رمیوم رمیگیم یتاکس هیشم،یمزاحم شما نم گهیممنون د یلیخ_

 ... کنم متونیتا تقد نیرو بگ نیپرداخت کرد

 دهیم لمیتحو یبا جزبه ا اخم

 نیهم بش شه،حاالیبه وقتش از حقوقت کم م_

 ... ذارهیرو نم یاعتراض چیه یو محکمش جا یجد لحن

 ... کنهیفورا درب عقب رو برام باز م گاردشیو باد نهیشیجلو م یتوجه به من صندل یب

نقش راننده رو  یکه انگار گاردیبه همون باد شمیم رهیو خ رمیگیم ینرم عقب جا یصندل یاعتراض رو بدون

 ... کنهیم فایهم ا

 خورمیم یتکون یپناه اوشیس یگوش یصدا دنیکه با شن شهیم جادیا ینیراه سکوت سنگ نیب

خدا نگهدارت  ...رادان خونه اس؟ باشه... بانو؟ باشه چشم یالزم ندار یزیچ... خونه امین دارم م... زمیسالم عز_

 ... بانو

 ... رهیبه قلب فرو م یخودش،مث خنجر یب یاحساس مکالمه

 ... خندهیم گهیانگار ن انگار سرنوشت منو مادرمو به فنا داده،اونوقت خودش با عشقش م یلعنت

 ... گرفتیم شیآخ که قلبم داشت آت... گهیخروار ها خاک کرده اونوقت به زنش بانو بانو م ریطفلک منو ز مادر

 ... فرو کش کنه یکم تمیتا خشم و عصبان دمیکف دستم فشار م یهامو تو ناخن

 یمث پرنده آزاد شده از قفس به سمت ورود کنمیکه م یو من بعد از تشکر کوتاه میرسیبه مقصد م بالخره

 ... کنمیآپارتمان پرواز م



خوش  یمنش دنیبا د... رمیو با برداشتن پرونده ها به سمت اتاق رادوان م کشمیبه شال عقب رفته ام م یدست

 نهیشیلبم م یرو یبرخوردش لبخند

 یخسته نباش یسالم خانم کاشان_

 ... دهیاش فشار م دهینرم و نسبتا چروک یدست ها ونیو دستم رو م شهیبه سمتم خم م یکم

 ؟یدار یکار ،جانم؟یممنون توام خسته نباش، زمیسالم عز_

 ذارمیم زیم یها و چن فلش رو رو پرونده

 ... نیبد یپناه یهرچه زودتر به آقا نارویلطفا ا_

که با غرور و  شهیم یپدر پسر خیو نگاه من م شهیدر اتاق رادوان باز م یبا باشه گفتن خانم کاشان همزمان

... دارهیبه سمتم برم یو قدم دهیباال م ییابرو دنمیخان به محض د اوشیس... انیم رونیاز اتاق ب یابهت خاص

 ... لب بکارم یرو یمتقابال منم مجبورم لبخند مصنوع

 ... یسالم جناب پناه_

 ... دهیتکون م یسر

 ... امروز حالت بهتر شده نمیب یم، سالم_

چه  نایا گهیآخه مردک با خودش نم... خورمیم یا کهی یرادوان و خانم کاشان یحرفش اون هم جلو دنیشن از

 !کننیمن وخودش م نیب یجا یب تیمیدرمورد صم یفکر

 ... زنمیم یو البته به ظاهر خجول یحرص لبخند

 ... خداروشکر بهترمآره _

 ... کنارش یبه مرد اخمو شهیم دهینگاهم کش ناخداگاه

 ... انگار که مجرم گرفته کنهینگام م یچشم ریز یجور

 یپناه اوشیس یلب ها یکه لبخند رو کنمیواسش نازک م یپشت چشم شیتوجه به نگاه طلبکار و جد یب

 ... عکس العمل به ظاهر قشنگ نیاز ا شمیو متعجب م ادیکش م شتریب

 نیو محکمش پاهام رو به زم یجد یکه برم به کارام برسم اما صدا کنمیمحض رفتن پدرش،عقب گرد م به

 کنهیم خکوبیم

 ... اتاقم کارتون دارم نیایب یوسفیخانم _



 یورد ناگهاندستم و برخ دنیاما با کش شمیآروم داخل اتاقش م یلیو خ یواسه خانم کاشان دمیباال م ییابرو

 ... گمیم یلب آخ ریز واریکمرم به د

 ونیرو م فمیبه خون نشسته تن ظر یو چشم ها یکه با چهره عصبان شهیم یبه رادوان رهیخورده نگام خ کهی

 ... خودش و دیوار محاصره کرده

 ... انهیترس و وحشت رو بخونه  تونهیاز نگاهم م دونمینم

 ... ذارمیم نمیس یمشت شده ام رو رو یو دست ها کنمیم یبه ظاهر اخم اما

 تو؟؟  یکنیچه کار م_

 ... کشهیم شیوجودم رو به آت که تاعمق زنهیم یپوزخند

 ؟!... نه ،مگهیو جلب توجه دار یدندونت اومده که قصد دلبر ریپدرم ز یمزه  یانگار_

 کنه؟! ریگلوت گ یسنش باالس ممکنه تو یادیز یکنیخب فک نم یول

 کشهیشصدش رو گوشه لبش م انگشت

 هم هستم مگه نه؟! یبهتر سیبا خود من بپر خانم کوچولو،کِ ایبه نظرم ب_

 ؟!... بشه کهیت کهیت یکی یتا حاال شده وجودت از حرف ها دونمینم

 !گرت؟یبشه به ج یخنجر ادیم رونیکه از زبون طرف مقابلت ب یهر کلمه ا شده

 ... کنهیبرخورد م یابونیفاحشه خ هیلحظه که رادوان داره با من مث  نیدرست هم... اومده شیمن پ واسه

 ... حرف ها از هم خونت نیا دنیکه درد داره شن آخ

 ... تخت خواب نرفته یکه بفهمه ناموس خودش بودم و ذهنش به کجاها یاز روز ترسمیکه م آخ

 ... زمینر یاشک نیکترینامرد کوچ نیا یجلو کنمیم یکه سع یو من بستهیراه گلومو م یبد بغض

 لیرو تحو اتیچرند نیا گهیبار د هیفقط  ستم،اگهیمن مسئول افکار خراب و داغون شما ن، یجناب پناه نیبب_

 ... ساکت بمونم نباریکه ا دمیقول نم نیمن بد

 ... کنهیتر م کیصورتش رو نزد یو کم ادیکش م شتریب پوزخندش

 ... پشت سرم بچسبونم واریخودمو به د شهیداغش باعث م ینفس ها هرم

 ... چوقتیکه ه کنمیم دیتاک... نکن یزیبه چ دیوقت تهد چیحاال تو خوب گوش بچه،منو ه_

 ... رهیو انگشت اشاره اش رو مقابلم مبگ دارهیرو از روم برم کرشیتن لش غول پ هیو سا دهیباال م ییابرو



 مفهومه؟؟؟... ادیسرت ن ییکه بال دمیچون منم قول نم_

که خشم و شرارت  ییبه چشما شمیم رهیحرف فقط خ یبود که ب زیقدر لحن کالمش وحشت انگ نیا یلعنت

 ... بارهیازش م

 ... رونیب_

 ... ذارهیگوشه لبش م یگاریو س کنهیگرد م عقب

 ... زنمیم رونیاز اتاقش ب زونینام یبا قدم ها یعکس العمل چیکه بدون ه یمن و

 ... اومدم نییبه طبقه پا یک دمیرفتار رادوان بود که نفهم ریفکرم درگ یقدر به

 ... ستادهیکه قهوه به دست وسط اتاق ا نمیبیرو م زدانیمحض ورودم به اتاق  به

 ... شمیکه متوجه نم زنهیم یلب حرف ریو ز کنهیکج م گردن

 ... کنمیشرکت رو ترک م فمیو با برداشتن ک گذرمیتفاوت از کنارش م یو ب لکسیر یلیهم خ باز

کنار  یبغض لعنت نیچرا ا دونمیالتهاب وجودم رو خاموش کنم اما نم کشمیکه م یقیبا نفس عم کنمیم یسع

 ... رهینم

 چراااا خدا ااا؟؟؟... شهیچشمه اشک المصب خشک نم نیا چرا

 ؟؟؟ ... برام سخته نهمهیبرخورد با رادوان ا چرا

 ؟؟...رو شروع کردم فیکث یباز نیا چرا

 ... خورهیداره از خودم بهم م حالم

 ... کنمیحس م پوست صورت و گردنم یداغش رو رو یهرم نفس ها هنوز

 ... کنمیصورت و بدنم حس م یاجزا یو هرزه اش رو فینگاه کث هنوز

 ... ذارمیقفل پا به خونه م یتو دیو با چرخوندن کل کشمیاومده از شالم م رونیب یبه موها یدست

 ... کنهیم شتریدلم رو ب یاز حد خونه غبار رو شیب سکوت

 ... هیبد درد ییتنها

 ... مونهیو مطلق م یشگیهم ییتنها نیا یکه بدون یامان از روز اما

 ... ندازمیکاناپه م یو تن خسته ام رو رو... کنمیعوض م یدست لباس راحت هیهامو با  لباس



زنگ در خونه،ناگهان سر  یصدا دنیرو داشتم که با شن یآرامش نسب هیهم،قصد  یگذاشتن پلک هام رو با

 ... شمیم زیمخیجام ن

و  زنمیرو چنگ م زیم یو شال افتاده رو کنمیباشه پس دست دراز م تونهیجز آرماش نم یبودم کس مطمئن

 ... پوشونمیآزادانه ام رو م یموها

خاموش و سرد  یه و با نگاهکه دخترش رو در آغوش گرفت وفتهیم یمحض باز کردن در چشمم به مرد به

 ... نظاره گره منه

 ... دمیتکون م یو سر امیسالم محکمش به خودم م دنیشن با

 ... سالم بفرما داخل_

 ... ذارهیو پا به خونه م گهیم یاجازه ا با

 ... راستش... شرمنده که مزاحم شدم_

 ... دوزهیورم کرده و قرمزم م یاش رو به چشما رهیو نگاه خ کنهیم یمکث

 گهیگرفته که تحت درمان باشه،د یمرخص شیرفته شهرستان و پرستار خودش هم هفته پ زیراستش عز_

 ... نجایا ارمشیمجبور شدم ب

 ... رهیمکث دوباره و همون نگاه خ هی

 ... امیباشه تا کارمو انجام بدم ب شتیچن ساعت پ هیاگه مقدوره _

 :گمیو م دمیتکون م یسر آروم نیگرفت واسه هم یبودن ازم م ستادهیبود که توان ا نیسنگ یبه قدر سرم

 ... ادیخونه از سکوت در م نیا شم،حداقلیبرعکس خوش حالم م... ن اصال _

 ... نمیبیاش م رهیرو از نگاه ت یخوش حال برق

گونه اش  یکه رو یو بعد از بوسه ا ذارهیکاناپه م یآروم دخترش رو رو یلیو خ دهیتکون م یجوابم سر در

 ... محبت پدرانه اش بودم نیکه محو ا یبه من شهیم رهیو خ کنهیراست م کاره،کمریم

 ... کنهیم بشیو دست داخل ج ندازهیم نییکه سرشو پا خونهیکه برق حسرت رو از چشمام م انگار

 ... رهیگیرو به سمتم م یکیکوچ دیکل

 ... نهیاتاق نگ دیکل نیا_

 ... ذارهیرو کف دستم م دیکه کل کنمیدراز م دست



 ... شمیمزاحم نم گهیخب د_

 ... کشمیقرمزم م یبه چشما یدست

 ... نیبر یزیکه بده بدون خوردن چ ینجورید،ایتازه کن ییگلو دیصبر کن_

 ... ندازهیمچ دست چپش م یبه ساعت رو ینگاه

 ... ادیمحسن صداش درم، کردم رید یلیتا االن هم خ گهین د_

 ... رهیکه به سمت در م گمیم یکوتاه ی باشه

 ... کرد فورا بهم زنگ بزن تتیاگه اذ_

 ... باشه چشم_

 ... لبش نقش بست یرو یمحو یلیداشت که لبخند خ تیواقع ایکردم کردم  الیمن خ دونمینم

 ... کنهیخونه رو ترک م یبا خداحافظ آروم و گهیم ییبال یلب ب ریز

 ... دمیکاناپه سوق م ینقش اما خوشگل رو زیاز رفتن آرماش،نگاهمو به دختر بچه ر بعد

 ... نمیشیو کنارش م دارمیاز سرم برم شالمو

 ... کشمیم شیبلند و پر کالغ یبه موها یدست

 مادرش کجاست؟؟ یعنی

 رو تنها گذاشته؟؟ یو ناز یکیکوچ نیدختر بچه به ا چرا

و  شهیچشمم محو م یتلخ امروز شرکت،کم کم از جلو اناتیکه جر رهیمغزم رژه م یافکار گوناگون رو اونقدر

 ... رمیعالم خواب فرو م یتو

سر جام  خیفورا س، دختر آرماش نینگ یادآوریکه ناگهان با  کنمیباز م ،چشمامویا هیگر زیر یصدا دنیشن با

 ... نمیشیم

 ... شمیمواجه م شیخال یبود اما با جا دهیکه خواب یبه همون سمت کنمیکج م گردن

 ... زنمیو صداش م شمیاز جا بلند م هراسون

  ؟؟ییکجا زمیعز... جان نینگ_

 ... آشپز خونه اس یکه تو فهممیاش م هیدوباره گر یصدا با



 ... نمیب یکنسول م ریکه تن مچاله شده اش رو ز کنمیتند م قدم

 ... دخترک یپناه یترس و ب دنیاز د شهیدلم پاره م بند

 ؟... دلم زیعز یکنیم هیجانم،چرا گر یییا_

 ... بکشم رونشیب ریاز اون ز کنمیم یو سع نمیشیپاش م کنار

 ... دل من زیعز یکن هیگر نمینب... نمیبغل خاله بب ایپاشو ب_

 ... رمیگیو صورتش رو به طرف خودم م برمیچونه اش م ریز دست

 ... من گذاشت تا تنها نباشم و بترسم شیبابا آرماش شما رو پ... من دوستتم... خاله جون نیمنو بب_

 ... شهیاش کمتر م هیحرف هام شدت گر دنیشن از

 ... گهیبغض بچگونه م با

 ؟؟یگیراس م_

 ... جز صورت من کنهینگاه م ییاونه اما اون برعکس به هرجا ینگاه من به چشما یهرچ

با لحن بچگونه  نیهم شه،واسهینم رهیبه چشمام خ میکه مستق کنهیم یبگیهنوز باهام غر دیشا زنمیم حدس

 ... زنمیلب م یا

 ! مگه نه ؟!... اما نگاه کن دماغ من که بزرگ نشده شهیدماغش بزرگ م وینوکیدروغ بگه مث پ یهرک گنیم_

 ... کنهیصورتمو لمس م کشیکوچ یو با انگشت ها کنهیکه نگاهش به دکمه لباسمه دست دراز م نطوریهم

 ... حس کنم تونمیاما م، خاله نمیبب تونمیمن که نم_

به  رهیکه فقط خ شمیشوک زده م یبه قدر... کردن یروم خال خیسطل آب  هی یحرفش انگار نیا دنیشن با

 ... شمیقشنگش م یمردک چشما

 ... باشه برام سخت بود نایقشنگ ناب دخترک ناز و نیکه ا نیا هضم

 ؟!... یکن غیطفل معصوم در نیرو از ا دنید چطور دلت اومده نعمت ولذت اااایخدااااا

 ... چکهیم فشیظر یانگشت ها یاز گوشه چشمم رو یاشک قطره

 و

 ... نایدخترک ناب نیا دنیاز د کنمیکه بغض م یمن



 ... کنمیو لحن صحبتم رو بچگونه م زنمیم یلبخند تصنع... خودم رو نبازم کنمیم یسع

 ... من دارم یچه دختر شلخته ا گهیم ادیاتاقت لباساتو عوض کن که االن بابا آرماش م میجون بر نیپاشو نگ _

  شهیباز م یبه لبخند کشیو کوچ یغنچه ا یلبا

اتاق خودم  یتا چن وقت تو شهینم گفتیاتاقم تنگ شده بود اما خب بابا م یدلم برا نقدهیباشه خاله جون،ا_

 ... بخوابم

 ... کنمیبلندش م نیزم یو از رو دمیم یدستم فشار کم یرو تو دستش

 ... گناه دارم یلیخ ،آخهیراه بد یباز یکه منم تو یکن،به شرط یهات باز یاتاقت با اسباب باز میریاالن م_

 ... رمیگیو گونه تپلش رو به دندون م شمیخودم رو کنترل کنم،خم م تونمیکه نم گهیم یچشم

 ... چشم گفتن تو عروسک بشم نیا یآخ که من فدا_

 ... رهیکه دلم براش ضعف م خندهیم بلند

 ... ادیم رونیب نمیاز س یسرد آه

 هیکنه و از ثان یزندگ یعاد گهید یمث بچه ها تونهیسن سال نم نیا یکه تو نیاز ا شهیبراش کباب م دلم

 ... عمرش لذت ببره یها

تنش  یو مشغول عوض کردن لباس ها رهیبا کمک من به سمت کمک لباس هاش م میشیاتاقش که م وارد

از لوازم  فیو با تعر کنمیگوشه چشمم رو پاک م یهاش اشک ها یناتوان نیا دنیوسط با د نیو من ا شهیم

 ... به حال خرابم نبره یببرم تا پ نیگلومو از ب یبغض تو کنمیم یاتاقش سع

 ... شمیم شیشمیابر یو من مشغول شونه زدن به موها مینیشیکاناپه م یرو، طنتیو ش یباز یبعد از کل بالخره

 ... درمورد مادرش بدونم خواستمیم، رمیبگ دهیرو ناد میکنجکاو تونستمینم

 ... گمیم یلحن آروم با

 ... جان نینگ_

 ... به سمتم کنهیکج م گردن

 بله خاله؟_

 ... کشمیلبم م یرو یزبون

 بدونم مامانت کجاست؟؟ شهیم_



 ... نهیشیلبش م یرو ینیغمگ لبخند

 ... آسمون یخدا تو شیمامانم رفته پ گهیبابا آرماش م_

 ... از حرفش زهیریدلم فرو م ته

 ... از داشتن مادر هم محروم بود نایدختر ناب نیا

 ... شیپناه یب یبرا رمیکه بم آخ

  فشیحرکت تن ظر هیو با  گزمیم لب

 ... کشمیبه آغوش م رو

 ... مامان من شیپس حتما رفته پ_

 ... کنهیدستمو نوازش م انگشت

 م؟یبر میتونیما هم م یعنیخدا؟  شیخاله جون،مگه مامان شما هم رفته پ_

 ... گمیو م دمیتکون م یسر

 ... زمیعز سیاما االن وقتش ن میریهروقت خدا مارو هم صدا بزنه م_

 ... دمیفشار م نمیتنش رو به س شتریکه من ب گهیم یاوهوم

 ... نمیب یدختر م نیوجود ا یانگار خودمو تو یجور هی... خودمه یها یکودک ادآوریدختر  نیا

 ... ندازمیبا عروسکشه م یکوچولو که مشغول باز نیبه نگ ینگاه میلب تاپه،ن یکه سرم تو نطوریهم

خوب تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم،برعکس  یلینکرده و خ یبگیچن ساعت اصال غر نیا یتو خداروشکر

 ... رفته امرزشیمعلومه به مادر خداب... مهربون و خوش خنده اس یادیدختر ز نیپدر اخمو و سردش،ا

 ... دمیم توریصفحه مان ینگاهمو به اعداد رو ریو دوباره مس کشمیم یآه

داشته  یابیدو روز اصال نتونستم بهش دست  نیا یو متاسفانه تو زدانهیلب تاپ  یرمز و شماره حساب تو هی

 ... باشم

 ... زنمیبه موهام م یاز ارور صفحه، چنگ کالفه

 ... براش گذاشته یبتن واریانگار د یلعنت

 ... بپوشم یتا لباس مناسب شمیتالش مجدد،از جا بلند م الیخ یب



 یدوش اساس هی دینداشت با یا دهیلباس فا ضیتعو، شهیعرق بدنم چندشم م یاز بو شمیاتاقم که م وارد

 ... گرفتمیم

 ... ذارمیکنار درب حموم م یقرمز رنگ یعروسک ریز یو لباس ها داسیشلوار آد هینسبتا کوتاه با  کیتون هی

 ... شنومیرو از پشت سرم م نیآروم نگ یکه صدا دهینرس رهیدستم به دستگ هنوز

 ؟یریخاله جون کجا م_

 ... رمیگیبه طرفش و دستش رو م گردمیبرم

 ... رمیدوش بگ هی خوامیخاله،م رمینم ییجا_

 ... کارمیگونه اش م یرو یو بوسه ا شمیم خم

 باشه گلم؟ امیب یتا من زود نیجا بش نیشما هم_

 ... از تخس بودنش رهیگیکه خنده ام م گهیم ینچ

 ؟... چرا نچ خاله جون_

 ... کنهیدستم رو لمس م پشت

با پرستار  دیمن فقط با گهیم شورهیوقته بابا آرماش فقط سرمو م یلیآخه خ... حمام امیچون منم دوس دارم ب_

 ام؟؟یبا شما ب شهیم... برم حمام زیو عز

 ... از لحن مظلوم و کودکانه اش رهیگیم شیآت گرمیج

 ... برمشیو همراه خودم به سمت اتاق خوابش م دمیبه انگشت هاش م یفشار

دست لباس و حوله ات رو از کمدت  هی میبر دیاما اول با... یآب باز یبه سو شیپ ،پسیایب شهیالبته که م_

 ... حمام میبعد بر میبردار

 ... شهیو همراهم م دهیتکون م یسر

 ️♥ آرماش ️♥

 ... زنمیم رونیداغون از شرکت ب یبا اعصاب فمیو بعد از برداشتن ک کنمیرو خاموش م ستمیس

 چیبدون ه یاپیپ یاما باز هم بوق ها رمیگیو خونه رو م ایدوباره شماره در شمیم نیسوار ماش نکهیمحض ا به

 ... یجواب

 ... یلعنت



 ... یلعنت

 ... ادیوم رهیمغزم م یتو یهزار فکر منف... دهیامونم رو بر نینگ یبرا یدلنگران

 عیسر یلیو خ کنمیشاگرد پرت م یصندل یرو رو یگوش

 ... کنمیو حرکت م زنمیرو جا م دنده

بلند و شتاب  یو با قدم ها دارمینگه م نویآپارتمانم ماش یجلو قهیدق سیکه بعد از ب رونمیبا سرعت م اونقدر

 ... کنمیم یزده پله هارو به سمت باال ط

 ... به سالم مرد نگهبان ندارم یتوجه یحت

، دونم ینم زیتعلل رو جا گهید... مونمیجواب م یاما باز هم ب زنمیفورا چندبار زنگ م ستمیا یدر که م مقابل

 ... کنمیحرکت در خونه رو باز م هیو با  ارمیزاپاس رو درم دیکل

 ... دادنیجواب تلفن هارو نم ایکه خونه بودن پس چرا لعنت دهینشون م زیم یروشن و لب تاپ رو ونیزیتلو

 ... زنمیو با ولوم نسبتا بلند صداشون م ارمیکفش هامو درم فورا

 بابا؟؟؟؟ نینگ... یوسفیخانم _

 ینفس آسوده ا، بود ایکه از داخل اتاق مهمان که متعلق به در نینگ یخنده ها یصدا دنیبا شن ناگهان

 ... کشمیم

 ... عنوان کم نشده بود چیبه ه تمیاز شدت حرص و عصبان اما

 نمیبیم یاما وقت زنمیاول چن تقه به در م... رمیمحکم به سمت اتاقش م یو با قدما کشمیم شمیبه ته ر یدست

 یکه صدا دمیباال م ییابرو... شمیو خلوت مواجه م کیاما با اتاق تار کنمیدرو باز م یآروم ال کننینم یتوجه

 ... رسهیهر دوشون از داخل حمام به گوشم م یخنده ها

 ... خدا غش کردم ییییوا... قلقلکم نده خاله جون یییییوا_

 ... شنومیبار م نیاول یرو برا ایدر یقهقه ها یصدا

 ه؟؟یوسفیهمون خانم  یصدا نیا یعنی

 نایدلم هزار راه رفت اون وقت ا نجایمنو بگو تا ا... زنمیم یشخندیغل و قششون ن یب یخنده ها دنیشن از

 ... خندنیواسه من م

 ... شهیم دهیکش نیدفعه نگام به سمت زم کی



 ... زنهیچشمام چشمک م یجلو یقرمز رنگ بدجور یعروسک یرایز لباس

 ... شهیم یرنگ خاص،ته دلم خال نیا یتو دشیتصور بدن سف از

 ... و خراب یافکار ناگهان نیاز ا گزمیم لب

 و  گمیم یلب استغفرالله ریز

 خکوبیم نیپاهام به زم وارید یعکس بزرگ رو دنیکه ناگهان با د گردمیحرکت به سمت عقب برم هی با

 ... شهیم

 ... شهیچشمام فقط زوم چهره جذاب مرد مقابلم م مردمک

 ... ایاتاق در یاون هم تو، یرادوان پناه عکس

 نشونه؟؟؟یب یچ یعنی

 ... شهیم شتریچرا گره ابروهام ب دونمینم

 ... شنیچرا دست هام کنار رون پام مشت م دونمینم

 ... دنیها دارن کار دستم م دونمینم نیا انگار

 ایدر دنیدر حمام و د یالتهاب رو کمتر کنم که با باز شدن ناگهان نیا یقینفس عم دنیبا کش کنمیم یسع

 ... کنهیهنگ م یرنگ،مغزم به کل یحوله تن پوش آب یتو

طول بکشه تا حضورم  هیچن ثان شهیخوردنش باعث م کهیداره اما  یگرد شده اش بدجور قصد دلبر یچشما

 ... رو اون هم درست در مقابلش قبول کنه

که با فرارش به داخل و محکم بستن در  ییایو در شهیهول زده وارد حمام م نینگ کشهیکه م یغیج هی با

 ... افتاده یچه اتفاق فهمهیحمام تازه م

داغون  یو با اعصاب زنمیبه موهام م یچنگ، سیو خ شونیپر یو موها دیدوباره اون پوست سف دنیاز د کالفه

اتاق  وارید یعکس جذاب رو هیذهنم، یها ایتمام در ونیوسط م نیما اا کنمیخفقان آور رو ترک م یاون فضا

 ... کنهیم ییخودنما یبدجور

 ... جا گذاشته بودم یاون اتاق لعنت یبودم اما تمام فکر و ذهنم رو تو ونیزیبه صفحه تلو رهیخ

 ... شنومیرو م نیشاد نگ یکه صدا دمیم هیکاناپه تک یبه پشت سرمو

 ... جونم ییبابا یع اومد_



و عطر خوش  کنمیحلقه م فشیو ظر کیحرکت دست دور تن کوچ هیکه با  کنهیسمت آغوشم پرواز م به

 ... کشمیهام م هیشامپو رو به ر

 خانم؟! طونیکه اومدم ش یدیدخترم؟از کجا فهم یخوب... سالم خوشگل من_

 ... کنهیلمس م شمویو با سر انگشت هاش ته ر غنچه لباشو

 ... یگفت که شما اومد ایخاله در_

 ... رسهیبه گوشم م یفیسالم ضع یکه صدا گمیلب م ریز یآهان

انداخته و دست  نییسرش رو پا شیشرم ذات ایکه از خجالت  دمیم ییاینگاهمو به در ریو مس کنمیکج م گردن

 ... هاشو بهم گره زده

 ... باشه تیسالم عاف_

کرده  ریگ یدوراه هی ونیم، اخم و لبخند نیو من ب شهیم یغرق قرمز شتریکه صورت گلگونش ب نمیبیم

 ... بودم

 ... که؟ نیخوریقهوه آماده کنم،م هیممنونم،من برم _

 ... کنمیفقط با تکون دادن سرم موافقتم رو اعالم م دمیبروز نم یزیاما چ ادیجمع بستنش خوشم نم از

 یتو شینقص و سکس یبه اندام ب شمیم رهیومن از پشت خ رهیبه سمت آشپز خونه م عیتند و سر یقدم ها با

 ... داشت یادیجلوه ز یو شلوار راحت کیتون نیا

 نیاز ا شتریتا ب گزمیذهن،لب م نیشدن ا ختهیکه از افسار گر یها زوم کرده و من دینبا یدوباره ذهنم رو باز

 ... وجه خودمو خراب نکنم

 ... بایدخترک ز نیا یبرا شمیو سراپا گوش م دمیتکون م یسر، نینگ یصدا دنیشن با

 ... به من خوش گذشت یلیامروز خ ییبابا_

 ... برهیهاشو باال م دست

 ... که نگووووو میکرد یحمام،اونقدر آب باز میبا خاله رفت م،بعدشمیکرد یباز ایعالمه با خاله در هی_

 ... کنهیو دم گوشم زمزمه م شهیخم م نمیآروم به سمت س یلیکه خ زنمیم شیو شاد تیرضا نیاز ا یلبخند

صداش  یکه دخترم دلم برا یمن، خندهیو م خونهیقشنگ آواز م نقدهیخوب و مهربونه ا یلیبابا جون،خاله خ_

 ... بخداااا رهیضعف م



 ... طونشیبه چهره تخس و ش شمیم رهیگرد شده خ یخورده با چشما کهی

 !هیچ گهیداده؟؟؟ ضعف کردم د ادیبهت  یحرفارو ک نیا_

 ... گهیوم نهیچیبرم لب

بابات  یقد و باال یدلم برا گهیلب م ری،زیریم شمونیگرفتم،آخه هروقت شما از پ ادیخو از خاله پرستارم _

 ... رهیضعف م

 ... کنمینگاه م نیدهن باز به نگ با

 ... یعنیحرفارو پرستار جوونش زده؟؟!  نیواقعا ا یعنی

 ... که مغزم در حال انفجار بود آخ

 ... خود دور کنم یموضوع ب نیرو از ا نیذهن نگ کنمیم یو سع دمیهم فشار م یهامو رو لب

که حوصله ات  ییکه روزا دمیخرگوش خوشگل خر هیواست  زیخونه عز میخب پس بدو برو حاظر شو تا بر_

 ... یکن یباهاش باز رهیسر م

 ... برهیدل م شیخرگوش یکه دندونا زنهیبا شوق لبخند م یجور

 ...گهیو م زنهیدست هاشو بهم م کف

 ... آخخخخخ جون خرگوش_

 ... رهیبه سمت اتاقش م واریآروم با کمک د یلیو خ پرهیم نییپام پا یکه فورا از رو خندمیم

به دست  ینیرو س ایکه در کشمیم یپوف... رهیگیم شیآت گرمیصحنه دردناک ج نیا دنیمعمول با د طبق

 ... نمیب یمقابلم م

 ... جز صورت من چرخهینگاهش هرطرف م... چشم من بشه یچشم تو خوادیواضحه که نم یخوب به

 ... گهیوم ذارهیم زیم یرو رو ینیس

 ... تنها نباشه بچه نینگ شیمن برم پ، یخوریتا شما قهوه اتو م_

 ... اما جذابش شیآرا یبه چهره ب شمیم رهیخ

 ... دمیتکون م یو سر زنمیم یپلک

 ... سین یکار هرکس نیمراقبت از نگ... ممنونم از لطفت_

 ... زنهیم یخجول لبخند



 ... هیجان بچه باهوش و زرنگ نینم،نگیب ینم یمن که فرق هیچه حرف نیا_

 ... شمیمات چهره اش م زنهیکه م یکه با حرف زنمیم یاش لبخند کمرنگ دهینوع عق نیا از

 ... غم آخرتون باشه شاالیا... بابت فوت خانومتون هم متاسفم یراست_

 ... زنمیلب م دهیهنگ کامال

 فوت خانومم؟؟؟؟؟_

 ... دهیباال م ییابرو

 ... خدا شیمامانش رفته پ یخودش گفت که شمابهش گفت... نیمادر نگ گهیآره د_

 ... زنمیبه موهام م یذهنم چنگ یجا یب دنیهنگ نیاز ا کالفه

 ... ممنونم یلیخ... بله بله... آهااا_

 ... کنمیکه خودم به سالمت عقلم شک م کنهینگام م یجور المصب

 ... رهیم نیو به سمت اتاق نگ گهیم یاجازه ا با

 ... انیم رونیاز اتاق ب، ایهمراه در، حاظر آماده نینگ قهیاز حدود ده دق بعد

 ... شمیرنگم،از جا بلند م یذارم و بعد از برداشتن کت قهوه ا یم زیم یقهوه رو رو یخال فنجون

 ... کشهیبچه رو به آغوش م کیو تن کوچ شهیپاش خم م یجلو ایکه در رمیگیرو م نینگ دست

 باشه؟ میکن یتا باز باهم باز شمیپ یایزود ب یلیکن خ یخوش حال شدم دوستم،سع دنتیاز د یلیخ_

روش  یو پشت بندش بوسه ا کنهیرو لمس م ا،لپشیصورت در یو با لمس انگشت هاش رو شهیخم م نینگ

 ... کارهیم

 ... شهیدلم برات تنگ م... ما شیپ یومدیخاله،کاش م یمهربون یلیتو خ_

 ... رو ایدر یچشما یاشک جمع شده تو نمیبیم

 ... رو نمینگ یگلو یبغض گره شده تو نمیبیم

 ... کندهیم دشیدل از خاله جد هیبا هزار مکافات و گر نینگ بالخره

 ... یصندل یُبغ کرده رو نیبه نگ شمیم رهیخ زنم،یرو که جا م دنده

 ... گمیو م کشمیم یپوف



 خانم گل ناراحت و ساکته؟؟ نیشده نگ یچ_

 طونیو ش تخس

 ... نهیچیبرم لب

 ... باشم ایدوس داشتم کنار خاله در_

 ... دخترک تنها رو کنمینگاه م رهیخ

 ... سوزهیبچه برادرم م یکس یب یبرا دلم

 ... حقش نبود خدااااا ییتنها نهمهیا

 ... کنمیحرکت م زیو با ذهن آشفته و داغون به سمت خونه عز زنمیرو جا م دنده

 ایدر✨

 ... کشمیم کمیو کوچ یغنچه ا یلب ها یرو رو یگریلب ج رژ

 ... وفتهیم نهییبه دخترک درون آ نگاهم

 ... نهیشیلبم م یرو شمیاز چهره با آرا یتیرضا لبخند

 ... گزمیلبم رو م روزید یآور ادیبا  کدفعهی اما

 ... نهیداغون بب تیاون وضع یمث آرماش منو تو یقابل باور بود که مرد ریسخت و غ یلیخ برام

 ... رهیگیتنم گر م شیآور ادیکه هنوزم از  آخ

 ... کنمیتنم رو حس م یهنوز که هنوزه نگاه مات و شوک زده اش رو اما

 ... دمیبه آب و اجداد مردک مغرور م یلب فحش ریز

به  ییمانتو و یبرف یشلوار ل دنیو با پوش شمیبلند م شیآرا زیساعت،هراسون از پشت م یعقربه ها دنید با

 ... کنمیرو کامل م پمیهمون تاپ قرمز تنم ت یرو ییمویرنگ ل

خونه رو به مقصد شرکت ترک  ز،یم یرو یو با چنگ زدن گوش ندازمیبازم م یموها یرو یکمرنگ یآب شال

 ... کنمیم

از  یمردم کم دنیلذت بخش بود چون حداقل با د یلیبرام خ نیو ا... رمیخونه تا شرکت رو با مترو م ریمس

 ... شدیهام کاسته م ییتنها

 ... گرفته بودم ادیرو  انبُریم نیها ا یتازگ... تا زودتر برسم شمیکوچه پشت ساختمون شرکت م وارد



وجودم رو  یکوچه رو بسته بود،دلشوره بد یکه انتها یرنگ بزرگ یبه سابقه کوچه و ون مشک یخلوت دنید با

 ... رهیگیفرا م

ون باز  ییدر کشو یدارم اما وقت یبه خونسرد یسع فمیو با محکم گرفتن بند ک دمیدهنم رو قورت م آب

 ... شهیبند دلم پاره م انیم رونیو دوتا مردک هرکول و غول تشن ب شهیم

 ... چهره اشون رو پوشونده شتریهست که ب ییها یدود نکیگنده و ع کلیبه ه رهیفقط خ نگام

 ... شهیم نیزم خیشدت ترس پاهام م از

 ... کوچه نبود یجز من تو یکه هدفشون فقط منم،آخه کس دونستمیم

 ... شهیمزخرفشون گم م یصدا یتو، بلندم یها نفس

 ... میدر خدمت باش یخب خانم _: یاول

 :زنهیم یو زشت حیلبخند کر یدوم

 ... خوشگل خانم یایبا ما ب دیبا_

 :زنمیو نسبتا داد م رمیعقب م یقدم

 ؟!... نیخوایاز جونم م یچ... آشغاال نیگمش نیبر_

 ... شهیکه صدام بلند تر م کنهیفاصله اش رو باهام کم م یاول

 ... اااایجلو ن گمیم... اااایجلو ن_

 یقلبم برا شهیکه باعث م وفتهیم یچشمم به کُلت، و با کنار رفتن لبه کتش ذارهیرو پشت کمرش م دستش

 ... وفتهیاز تپش ب یا هیثان

 ... رهیگیقلبم تپش م ییآشنا یصدا دنیدو نفر در گردشه که با شن نیا نیهراسونم فقط ب نگاه

 چه خبره؟؟؟؟؟؟ نجایا_

اراذل قد الم  نیا یجلو گاردیکه تنها و بدون باد شهیم یرادوان خیتارم م یپشت سر مردک گنده،چشما از

 ... کنهیم

 ... رهیگیمچ دستم رو م و شهیحرکت به سمتم حمله ور م هیو با  زنهیم یبه دوم یچشمک یاول مردک

 ... رو ازم گرفته بود یو به دور از ذهنم بود که توان هر نوع عکس العمل یحرکتش ناگهان اونقد



 نمیبیم یآشغال نجات بدم اما وقت نیخودمو از چنگال ا کنمیم یسع ادیو فر غیو با ج امیبه خودم م ناگهان

که  دادیرو م یمعن نیپس چشمک زدنش ا... شهیحبس م نهیس ینفسم تو، شده ریبا رادوان درگ ینفر دوم

 ... سر رادوان رو گرم کنه تا بتونه منو با خودش ببره اما کور خونده

 یجور یسگ وحش هیو مث  ذارمیپوست دستش م یرو رو زمیت یو دندون ها شمیخم م عیحرکت سر هی یط

 ... کنمیدهنم حس م یکه مزه خون آشغالش رو تو رمیگیگاز م

و به سمت رادوان پا  شمارمیم متیکه فرصت رو غن کنهیهمزمان دست منو هم ول م زنهیکه م یداد بلند با

 ... کنمیتند م

دهنم از  کنهیکه رادوان م یاما با حرکت شهیراحت م یکم المیخ یمردک دوم یورت خونسر و ص دنید با

 ... مونهیتعجب باز م

 ... ولو بشه نیزم یتن لش گنده بک رو شهیکه باعث م زنهیبه پشت گردنش م یمحکم ضربه

 ... کنهیم ریو خشنش گ ینگاه وحش ینگام تو ارهیکه باال م سرشو

 ... شهیم زیگالو یو با همون مرد اول شهیاز جا بلند م یآن به

 ... جلو برم یقدم دمیترسیکه م زدنیضربه هارو م عیسر اونقدر

داد رادوان  یزنگ بزنم که با صدا سیکه حداقل به پل گردمیم میو دنبال گوش دمیم فمیاسترس نگامو به ک با

 ... کنمیاستپ م

 ... ییییییزنگ نزن یبه کس_

دهنم  یپهلو رادوان شوک زده دست هامو جلو یتو یبراق یکه با فرو رفتن ش کنمیزده سر بلند م شتاب

 ... ارهیمنو از پا درم یکه شوک بعد کشهینم یاما طول رمیگیم

 ... شهیباعث سقوط زانو هام م نیزم یرو یگلوله و تن افتاده مردک اول کیشل یصدا

 دنیداشت از جا بلند بشه اما به محض د یکه با گرفتن پهلوش سع دمیم یوحشت زده ام رو به رادوان نگاه

 ... دََومیو به سمتش م شمیفورا از جا بلند م، خم شدن کمرش

 آره؟؟؟ ؟؟؟یتو؟؟ چااااقو خورد یشد یچ_

 ... دوباره از جا بلند بشه کنهیم یو سع بندهیاز درد م چشماشو

 ... کمکش کنم کنمیم یو سع شیعضله ا یبازو ریندازم ز یدرنگ دست م بدون

 ارم؟؟یبرم کمک ب ؟؟یپاش یتونیم_



 ... شهیم یمردک اول خیکه ناگهان نگام م دهیتکون م ینه سر یمعنا به

 ... از ترس و دلهره شهیوجودم پر م دوباره

 :... زنمیصدامه لب م یکه تو یلرزش با

 رده؟؟؟ نه؟؟_مُ_

 ... و وحشت زده ام یبه نگاه اشک شهیم رهیو خ کنهیسر بلند م نباریا

 :گهیو م دهیبه دستم م یکه فشار خونهیاز نگام م یچ دونمینم

 ... هردو انیبه هوش م گهیتا چن ساعت د... هوش کننده اس یب هیگلوله فقط ... نمرده_

 ... شهیراه نفسم باز م، حرف ها نیا دنیبا شن ینگار

 ... رسهیخش دارش به گوشم م یکه صدا کشمیم یقیعم نفس

 ... نجایا ارشیبرو ب... شرکت پارکه یجلو نینمه،همیماش چیسوئ نیا ایب_

 ... زنهیتشر م نباریکه ا کنمینگاش م مُردد

 ... فتمیپس ب یزیزود باش دختر،االنه که از شدت خونر_

 ... زنمیرو از دستش چنگ م چییو سو دمیآب دهنم رو قورت م ش،فورایخون یدست ها دنید با

 یتا رو کنمیو کمکش م زنمیرادوان ترمز م یپا یجلو یچه زمان فهممیحرکاتم شتاب زده بود که نم اونقدر

 ... عقب دراز بکشه یصندل

 ... وفتهیرنگش م ینگام به چهره ب نهییآ یتو از

 برم؟؟ مارستانیکدوم ب_

 :گهیم دهیبر دهیبر یو با صدا کنهیم یکوتاه ی سرفه

 ... گمیکه م یآدرس نیبرو به ا ،فقطیبر مارستانیب خوادینم_

 کنمیابرو درهم م شیمنطق ریحرف غ دنیشن از

 ... نهیزخمتو بب یزیچ یدکتر هی دیبا یدار یزیکه خونر ینیبینه؟! م مارستانیب یچ یعنی_

 ... گهیبا تشر م دوباره

 ... رو انجام بده گنیکه بهت م یکار... گفتم نه_



 ... رهیتا بم کردمیجا ولش م نیوگرنه هم ونشمیکه نجات جونمو مد فیح... دمیهم فشار م یاز حرص رو لبامو

 ... که گفته یبه مقصد زنمیرو دور م دونیحرکت م هیو با  دمیانگشت هام فشار م نیرو محکم ب فرمون

 ... که رادوان داده هیهمون آدرس نجایا... زنمیترمز م یمقابل برج بزرگ و مجلل، بعد قهیده دق حدود

 ... گردمیو به سمت عقب برم کنمیخاموش م نویماش

 درست اومدم؟ نیبب نجاس؟یهم_

 ... داشته باشه رونیبه ب یبهتر دیتا د کنهیسرش رو بلند م یکم

 ه _آر_

 ... صورتش نشونه حال خرابش بود یرو یو عرق ها دهیرنگ پر چهره

 ... برداره یتا بتونه قدم کنمیو کمکش م شمیم ادهیپ نیاز ماش یمعطل بدون

 :شهیخش دارش بلند م یصدا

 ... داشبورد رو بده من یتو نکیو عکاله _

 ... دمیکه گفت رو انجام م یکار، از درخواستش متعجب

 ... ارهیابروش م کیو لبه کاله رو تا نزد زنهیرو به چشماش م نکیع

 ... هیحاال انگار چه شخص مهم... زاااایچه چ... شناخته نشه خوادیآقااا م... جا افتاد میتازه دوزار ییجورا هی

 ... گذاشتم تا به وقتش گریج یهم بهش بگم اما دندون رو نارویهم خواسیم دلم

 ... نشه دهیزخمش د یرنگش رو بپوشه تا خون ها یتا سوشرت مشک کنمیم کمک

 یلیبابت خ نیمن بندازه و من از ا فینح یشونه ها یرو رو شیوزن کمتر کردیم یهمون حال خرابش سع با

 ... ممنونش بودم

 ... شمیمتوجه نگاه کنجکاو مردم درحال رفت و امد م یچشم ریم،زیگذریبرج م یکه کنار هم از الب نجوریهم

 ... رهیگیجاشون مث خودم،خنده ام م یب یفضول از

 ... میشیو سوار آسانسور م دمیباال م یا شونه

 ... میشیکه بود، داخل خونه م یبا هر سخت بالخره

 ... که المصب سین خونه



 ... ییایو رو کیش نیزاید هی

 ... جونش رو به سمت اتاقش بکشم یتن ب کنمیم یو سع دمیهم فشار م یاز حرص رو چشمامو

 کنمیبسته اش م مهین یبه چشما ینگاه... ندازمیتخت م یخان داداش گرام رو رو لیگور کلیه یسخت به

 :گمیوم

 آخه؟؟؟! میایزخم برب نیاز پس ا میکه بتون میچه کار کنم؟؟؟ مگه ما دکتر دیخب االن با_

 ... کشهیم یپوف کالفه

 ... اریرو ب هیاول یجعبه کمک ها، آشپز خونه یتو یطبقه باال نتیبرو از کاب_

 ... دهیانگار داره به کلفتش دستور م یلعنت

 ... شمیآشپز خونه ُمدرنش م هیداغون راه یو با اعصاب کنمیواسش نازک م یچشم ،پشتیحرص و ناچار یرو از

 ... ندازمیمقابلم م کیبه آشپزخونه بزرگ و ش یکل ینگاه

 ... شهیلب حک م یرو یدردناک پوزخند

 ... کردنیم یکجا زندگ نایا... میکردیم یکجا زندگ ما

 ... کنم دایرو پ یتا اون جعبه لعنت گردونمیو چشم م کشمیم یآه

 ... دارمشیباال بر م نتیو از داخل کاب شمیانگشت پا بلند م یرنگ،رو دیجعبه سف یعالمت هالل ماه رو دنید با

خونه نصب  یها واریکه به د شهیم فتهیجناب خودش یعکس ها خینگاهم م، شمیآشپز خونه که خارج م از

 ... بود

 ... بود یعکس هاش با باال تنه لخت و نگاه جد تموم

 ... کنمیزوم م یکی یرو، تموم عکس ها نیب

 ... نداشت اوشیبه رادوان و س یاصال شباهت افهیبود که از لحاظ ق ستادهیا یرادوان پسر جذاب کنار

 ... اوشیدوم س ،پسریجز رادان پناه سین یفرد مقابلم کس فهممیتا م ارمیبه مغزم فشار م یکم

 ... تا از خشم وجودم کم کنم گزمیم لب

 ... شده گرمیج یکه خار رو یاز عکس رمیگیو نگاه م دمیمُشتم فشار م یجعبه رو تو یکیپالست دسته

 ینسبتا بلند یو با صدا کشمیم یپوف، بسته رادوان یچشما دنیکه با د رمیبلند به سمت اتاق م یقدم ها با

 :گمیم



 ... یزخمتو ببند یخوایم یچجور نمیبب... جعبه نمیپاشو ا_

 ... نمیشیو کنارش م خورمیم یا کهیهنوز بسته اش  یسکوت و چشما از

 ... یپاشو نخواب لعنت... رادوان... یییییه... رادوان_

 ... هوش شده بود یب یلعنت

 ... شمیاز اندازه بدنش م شیب یکه متوجه دما ذارمیم شیشونیپ یکف دستمو رو کالفه

 ... آخه االن چه وقت تب بود یلعنت

 ... تخت یافتاده رو یبه مرد زخم شمیم رهیو خ کشمیبه صورتم م یدست

 ... کنم که به خونش تشنه ام یمجبور بشم کمک کس دیباشم؟؟؟ چرا با نجایاالن ا دیمن با چرا

 یادیز نایمرگ راحت واسه ا هی... اما نه... شهیاونوقت کار منم راحت تر م رهیجور بمونه ممکنه بم نیهم اگه

 ... خوبه

 ... خودش یبشه نه جسم ب یروح و روانش زخم دیبا یلعنت نیا

 ... لذت انتقامم رو بچشم تونمینم گهید رهیبم اگه

 ... رهیبم دیرادوان نبا... نهیهم... آره

 ... تموم بمونه مهینقشه ام ن دینبا

 ... ارمیتا لباس رو از تنش درب برمیو دست م دوزمیبه خون نشسته ام رو به چهره جذابش م یچشما

 ... شمیمتوجه لرزش دست هام م کنمیدکمه رو که باز م نیاول

 ... کنمیلب زمزمه م ریز

 ... یبکن یخوایگناه که نم... مرد محرمته نیا... نلرز یییییلعنت_

 ... کو گوش شنوا اما

 بهیهمه غر، کنارم نبوده یمرد محرم چیاصال تا حاال ه... تماس نداشتم یمرد چیتا حاال با بدن ه یلعنت منه

 ... شدیم تیرعا دیکه با ییبودن و خط قرمز ها

 ... فقط به خوب شدن حال رادوان فکر کنم کنمیم یسع

 ... ارمیرو به دست ب یتا بتونم تمرکز کاف زنمیبار پلک م چن



 ... شهیو درشتت م یبدن عضالن خیو نگاه من م شهیباز م یگریپس از د یکیلباس  یها دکمه

 ... داشتم و ازش غافل بودم یا کهیعجب محرم ت یلعنت

 ... شمیزخمش م یرو یکردن خون ها زیو مشغول تم زنمیبه تصوراتم م یپوزخند

 ... شهیم شیپهلوش بود،دلم ر یکه رو یقیزخم نسبتا عم دنید از

 ... خوردیم هیزود بخ یلیخ دیزخم باز بود،با دهانه

 ... شمیو امکانات نسبتا کامل درونش شوک زده م هیبخ ینخ ها دنیکه با د کنمیدر جعبه رو باز م فورا

 یبودم،سع دهیدانشگاه آموزش د یکه قبال تو ییمهارت ها یریو با به کار گ کنمیخودمو جمع و جور م عیسر اما

 ... بشم شتریب یزیزخم رو ببندم و مانع خون ر ه،دهانهیبا زدن چنن بخ کنمیم

 ... رسونمیکارمو به اتمام م چمیپیکه دورش م یذارم و با پانسمان یپهلوش م یشده رو رو لیاستر گاز

 ... کنمیرادوان رو پاک م یشونیعرق پ یزیو با دستمال تم کشمیم رونیرو از دستم ب یخون یها دستکش

 ... هوش بود یهم ب هنوز

 ... نداشته باشه یادیشد درد ز داریب یتا وقت کنمیم قیرو بهش تزر یلوازم ها آمپول مسکن نیب از

 ... بود دنشینفر جز من به فکر درد نکش هیکارو کردم،اما انگار  نیچرا ا دونمینم

 ... جز وجدانم سین ینفر هم کس هی اون

 ... غوغا بزرگ شدم یو دل رحم اتیبا اخالق من

چه ... باشه یهرک خوادیحاال اون آدم م... چه برسه به آدم نمیرو بب وونیح هی دنیدرد کش تونستمینم من

 ... دوست و چه دشمن

 ... عمرش به من کرد یبود که مادرم آخرا یحتینص نیا

 ... شده بود داریب یوجودان لعنت نیحاال انگار ا و

 ... شمیو مشغول جمع کردن لوازم ها م دمیم رونیرو کالفه وار ب نفسم

 ... کنمیو با برداشتن جعبه بزرگ،اتاق رو ترک م کشمیتنش م یرو ینازک یپتو

 ... بود ومدهیبه هوش ن شم،هنوزیبعد که دوباره وارد اتاق م قهیدق چن

 ... ذارمیم شیشونیپ یبدنش،دستم رو رو یچک کردن دما یو برا شمیم کشینزد یقدم



 ... بدنش باال بود ینبود اما هنوز دما یخبر هیتب اول از

عالم خواب  یتخت گذاشته و تو یسرمو رو یو از شدت خستگ ذارمیم شیشونیشکم و پ یرو یسیخ دستمال

 ... رمیفرو م یخبر یو ب

 رادوان✨

 ... کنمیپلک هامو از هم باز م یپهلوم،ال هیحس درد در ناح با

 ... تار گرفته بود یرو کم دمید یجلو

 ... وفتمیمادرم م ادی یبه آن سیکه با حس دستمال خ کشمیم میشونیبه پ یدست

 نجاست؟؟؟یمامان ا یعنی

 وفتهیم یبه دختر گردونم،نگاهمیسرم رو برم نکهیاما به محض ا شهیمحو م دمید یتا تار زنمیبار پلک م چند

 ... تخت و کنار دستم گذاشته یکه سرش رو رو

مجبورا کنارم ، که دخترک تخس شمیمتوجه م یصورتش افتاده اما من به خوب یدر اومده از شالش رو یموها

 ... مونده

 ... قابل باور بود ریکنار من غ نجایخب حضورش ا اما

گذاشت اما انگار تموم تصوراتم در  یمنو با همون حال داغون و خراب تنهام م دیبا شناختمیکه من م یدختر

 ... موردش غلط از آب در اومده

 !... رهیپانسمان ابروم باال م دنیکه با د دمیتنم رو کنار م ینازک رو یپتو

 ... شمیبه لحظه شگفت زده تر م لحظه

 تونسته زخم رو ببنده؟؟؟ ییخودش به تنها یعنی

 !... داشت هیبه بخ ازیدم،نیکه من د یرخم

 ... زهیتعجب بر انگ یادیدخترک تخس ز نیکشش من به ا... که دارم هیچه حس نیا دونمینم

 ... درست برعکس من و امثالم... داره یدختر بر خالف اخالق مزخرفش دل رئوف نیا

 ... شهیهام م هیکه عطر گرمش وارد ر کشمیم یقیعم نفس

 ... دمیصورتش رو کنار م ینرم رو یو موها کنمیمطمئن دست دراز م نا

 ... شمیبود که خودم هم متعجب م یناگهان یواکنش به قدر نیا



 ... ادیلبم م یرو یلبخند هیصدم ثان کی یخواب،برا یتو حشیبسته و چهره مل یچشما دنیبا د اما

 ... ذارمیهم م یهامو دوباره روپلک ، و از شدت درد کنمیم یکوتاه سرفه

 ... شهیمغز خسته ام پخش م ینوار تو هیمث  ریاتفاقات اخ اما

 اومده بودن؟؟؟ یبودن؟؟ از طرف ک یدو تا غول تشن ک اون

 رو با خودشون ببرن؟؟؟ ایدر خواستنیم چرا

 ... رهیگیمغزم شکل م یتو یبک فلش

 ... دمیاز اون دو نفر شن یکیحسب اتفاق اسم خودم رو از زبون  بر

 ... دختر؟؟؟ نیچرا اومدن سراغ ا، اگه با من طرف بودن اما

 ... کنمیانگشت هامو مشت م کالفه

 ... ارهیبسپارم تا آمارشون رو درب یبه مهد دیبا

 ... ندازمیبه چهره غرق خوابش م ینگاه مین

 ... شهیلبم حک م یرو یپوزخند

دخترک تخس و مغرور کجا بود و  نینبود االن ا بردم،معلومیم نگیداخل پارک نویماش شهیامروز مث هم اگه

 ... ومدیسرش م ییمعلوم نبود چه بال

 ... بندمیمحض تکون خوردن سرش،فورا چشمامو م به

رنگش صورت خواب  یمشک یکه سرش رو بلند کرده و موها نمیب یپلک هام،م ینامحسوس از ال یلیخ

 ... آلودش رو قاب گرفته

 ... برام بکر و تازه بود یادیمقابلم ز ریصوت

صورتشون  یکه رو یادیز یعمل ها... دنیرسیم پشونیو ت افهیبه ق یادیکه ز دمیرو د ییدختر ها شهیهم

 ... داشته باشن یمصنوع یادیز یچهره  شدیباعث م دادنیانجام م

 ... خنده ام رو مهار کنم کنمیم یسع یلیکه خ زنهیم یلب حرف ریز

 ... بچه سوسول هرکول... خورده ریانگار زخم شمش... یاوووف هنوز خوابه لعنت_

 ...رفت ینم رونیخونه ب نیاز ا زد،سالمیحرف هارو م نیدختر االن ا نیجز ا یا گهید یبودم اگه هرکس مطمئن

 ... بشر لذت بخش بود نیحرف ها از زبون ا نیهم دنیاما انگار شن



 ... دهیو جواب م کشهیم رونیب فشیاز داخل ک لش،فورایموبا یگوش یصدا دنیشن با

 ... مکالمه اش یبرا کنمیم زیت گوش

 ... الو سالم_

 ... ستمینه شرکت ن_

 ... زنهیم شونشیپر یبه موها یچنگ کالفه

 ... اون سر شهر امیب تونمیامروز واقعا خستم نم، شب یآرماش بذار برا_

 ... خوبه نیآها باشه ا_

 ... منتظرمپس واسه شام _

 ... سین ین بابا زحمت_

 ... گهیوم خندهیم

 ... ایباشه عشقم تو ب_

 ... گهیم شهیکه از اتاق خارج م نطوریهم

 ... یپس منتظرم با... باشه_

 ... ادیچرا کلمه عشقمش برام مث ناقوس به صدا درم دونمینم

 ه؟؟؟یک گهید آرماش

 ... پرونده ثبت نشده بود یاز متاهل بودنش تو یزیچ

 ... داره یزیچ یدوس پسر حتما

 ... رهیگیمنو نم یطناب ها همونه که نخ و پس

 ... خب رادوان نباشم اگه رام خودم نکنمش اما

 ... ارهیتخت خواب در ن نینباشم اگه سر از هم رادوان

 ... شمیتخت بلند م یاز رو اطیو با احت دمیهامو فشار م پلک

 ... کنمیمنظره مقابلم استپ م دنیکه با د رمیآروم به سمت آشپز خونه م یقدم ها با



مشغول آماده کردن قهوه ، یبرف یتاپ قرمز رنگ و شلوار ل هیکه با  نهیشیم ییایدر یمات زده ام فقط رو نگاه

 ... بود

 ... کردیجلب توجه م یبدجور دشیو پوست سف شونیپر یموها

 ... اون مانتو بوده و من خبر نداشتم یتو یلعبت عجب

بشر  نیا یچرا رو دونمیدختر هم خواب بودم اما نم نیبهتر از ا یلیبا خ... ذهنم اتیچرند نیاز ا گزمیم لب

 !... قفل کردم

 بودن باهاش برام مهمه؟! نقدریچرا ا 

 ... رمیم خچالیو به سمت  رمیگیم شیاز اندام فوق العاده جذاب و سکس نگاهمو

 ... وحشت زده اش یچهره  یزوم کنم رو شهیباعث م کشهیکه م ینیو با ه کنهیحضورمو حس م انگار

 ... زنهیولب م دوزهیگرد شده اش رو بهم م یچشما

 ؟!... نیشیظاهر م ییجا هویچرا ... دمیترس_

 ... رهینطقش باال م نیلبم از ا گوشه

 ... نمیبیاش م رهیت یچشما یلحظه ترس رو تو کی یکه برا دارمیبه سمتش برم یقدم

 ... خونه خودم اظهار وجود کنم یتو نمیبینم ازین_

 ... شهیتخس م شهیمث هم یبه آن نگاهش

 ... خونه اس یجز خودتون تو یکه کس یوقت ین برا_

 ... کنهیمن قد الم م یجلو یادیدخترک ز نیا... رهیگیقلبمه سلمبه اش خنده ام م یحرف ها از

 ... کنهیو مانتو شالش رو تنش م رهیم ینهار خور زیقدم به سمت م هیکه با  زنمیم یپوزخند

 ... به حرکات شتاب زده اش شهیم رهیخ نگاهم

 ... فکر کرده؟؟؟ یدختر با خودش چ نیا

 ... من که

 ... یپناه رادوان

 ؟... شمیم کیزور و فقط به خواست خودم بهش نزد به



 ... هههه

 ... به زور و اجبار سکس نداشتم یعمرم با کس یبه حال تو تا

 ... زننیبودن با من له له م یمث اغلب اوقات طرف مقابل برا ای... هم بوده به خواست دو طرفه یهر رابطه ا اگه

 ... نمیشیم یصندل یرو اطیبا احت یلیو خ کنمیم یاخم

 ... نهیشیگذاشته و خودش مقابلم م زیم یدو فنجون قهوه رو رو یحاو ینیس

 ... به چشمام شهیم رهیو خ کنهیقالب م زیم یهاشو رو دست

  ؟؟یدرد ندار_

 ... دمینه تکون م یبه معن یحرفش متعجب سر دنیشن از

 ... دهیهم فشار م یرو رو کشیوکوچ یغنچه ا یلبا

 ... منم گرمم بود و ن،خبیزخم از جاتون بلند بش نیبا ا نیکه بتون کردمیراستش فک نم_

 ... پرمیحرفش م وسط

 ... نیراحت باش نیخواست_

 ... چشمام در نوسانه نیجذابش ب یچشما مردک

 ... ه... بل_

 ... شمیمرموز م یکم

 ... هیزخم معمول هی... که نخوردم ریبه قول معروف زخم شمش_

 ... کنهیصورتم استپ م ینگاهش رو یان به

 ... شهیبازش برام جالب م مهیگرد شده و دهن ن یچشما

 ... آدم معروف خودش بوده، حرفم بفهمه نیزرنگ و باهوش هس که با ا اونقدر

 دهیتکون م یسر یعاد یلیچون خ... رهیهم بهش تعلق بگ گریباز نیبهتر زهیجا دیعالوه بر زرنگ بودن،با اما

 ... کنهیو حواسش رو پرت م

 ... کشمیم شمیبه ته ر یدست

 بودن و چه کارت داشتن؟؟ یاون اراذل ک یدونیم_



 ... شهیاش درهم م چهره

داشته  یزیچ یندارم که بخوان باهام دشمن ویآخه من کس... دمشونیدیبار بود که م نیاول یدونم،براینه نم_

 ... باشن

 ... کنهیوجودمو آروم م، لذت بخشش یکه گرما رمیگیانگشت هام م ونیقهوه رو م فنجون

 ... یمراقب رفت و امدت باش شتریکنن، تو هم بهتره ب قیبچه ها تحق دمیم_

 ... دمیم یبه صندل هیو تک زنمیم پلک

 ... یدردسر رو انتخاب کن یو ب یبُر، راه اصل انیراه خلوت و م یکن منبَعد به جا یسع_

 ... کنهیکه بدجور داره خودشو کنترل م فهممیز،میم یدست مشت شده رو از

 خبر بدم؟؟؟؟ سیبه پل یچرا نذاشت یبدونم جناب عال شهیم_

 ه؟یمن چ فیآدما دوباره قصد جونمو کنند،اونوقت تکل نیا دیشا

 ... نوشمیم یو جرئه ا برمیرو باال م فنجون

 ... سیدر کار ن یدوباره ا_

 ... شهیاش جذاب تر م افهیکه ق پرهیابرو هاش باال م جفت

 !... چه مطمئن_

 ... گرفته یکه حرفم رو به تمسخر و شوخ فهممیلحن گفتارش م از

 ... نهیشیدو ابروم م ونیم یاخم

 ؟؟؟ هیآرماش ک نیپس ا... رو ندارم یکس گهیم... هههه

 ... ندازمیبه دخترک مقابلم م ینگاه یچشم ریز

 ... قهوه اش بود دنیمشغول نوش الیخ یب

 ... گهیو م شهیبعد از جا بلند م یکم

 ... برم؟؟ نیندار یکار یکه خوبه خداروشکر اگه با من کار گه،حالتونیخب د_

 ... گمیدر جوابش م یبا چهره جد، دارم اما خب به ظاهر ادیکه ز کنم،کاریدلم زمزمه م یتو

 ... یو زخمم رو پانسمان کرد یکه موند یلطف کرد_



 ...کنمیوا رفته نگاهش م یواقع یبه معنا زنهیکه م یحرف با

 ... کردمیکارو م نیجز شما هم بود هم یبود،اگه هرکس میانسان فهینکردم،وظ یکار_

 ... گفتن نداشتم یبرا یزیچ گهیرو کوبوند که د خشیم یجور یلعنت

سر و صدا  یب مینس هیمث  فشیو با برداشتن ک کنهیم یخدا حافظ یعاد یلیکه خ کنمیاجبار سکوت م به

 ... رهیم

 ... رهیگیکه پشت پلک هام جون م یبا چهره ا مونمیو من م ...رهیم

 ... خونه ام جا گذاشته یکه تو یبا عطر گرم مونمیو من م رهیم

 ایدر ✨

 ... ام ستادهیاتاق ا یقد نهییآ مقابل

 ... شهیبه تاپ تنم م رهیو نگام خ دمیم هیجلوم تک زیسردمو به م یها دست

 ... کشمیم نییو با انزجار بند نازک تاپ رو به سمت پا دمیم مینیبه ب ینیچ

 ... دیوضع د نیمنو با ا یاون لعنت امروز

 ... دمیاندامم د یرو رو فشینگاه کث امروز

 ... ادمهیبرق هوس نگاهش  هنوز

 ... بندهیراه گلوم رو م یبد بغض

 ... فقط انگار قصد خفه کردنم رو داره شهیکه اشک نم یبغض

 ... دمینکش د،عذابیکه آرماش منو با حوله حمام د یروز، دمیکه امروز عذاب کش نقدریا

 ... فرق داشت یکی نیاون اتفاق فقط خجالت و شرم بود اما ا یبرا

 ... کردینفرت و تعفنش داشت خفه ام م یبو یکی نیا

رو  یاون مانتو لعنت کردمیجا م یوگرنه ب... بتونه راه بره تشیکردم که با اون وضع یدرصد گمان نم هی اصال

 ... ارمیدر ب

 ... حجم نفرت نیاز ا گزمیم لب

 ... اما... که برادر و محرممه درسته



 ... جولون بدم زشیو ه فینگاه کث یوضع جلو نیوجود داره که نخوام با ا لیدل یلیاما خ نیا پشت

 ... ارنیکم م یزندگ یتو ییجا هی آدما

 ... درست همون جاست، ستادمیکه ا ینقطه ا نیا

 ... رمیمنطق و احساسم درگ نیکه ب ییجا همون

 ... برام خطرناک و دردناکه یباز نیا ادامه

 ... رو بچشم یچارگیخوام طعم شکست و ب یخب نم اما

 ... ارمیحرکت تاپ تنم رو در م هیو با  کشمیم یقیعم نفس

 ... کنمیتخت پرتابش م ریآشغال به سمت ز کهیت هی مث

 ... کشمیم رونیلباس هام ب نیرو از ب یمشک نیرنگ با شلوار ج یاسی کیتون

 ... بود نیوقت اومدن آرماش و نگ گهید

 یلوازم ها، تا قبل از اومدنش رمیم نیگاز،به سمت اتاق نگ یمحض حاضر شدنم و تست کردن پلو مرغ رو به

 ... رو جمع کنم نیشده کف زم ختهیر

 ... وفتمیها م شهیبه جون کمد و ش یریها،با دستمال گرد گ یاز جمع کردن اسباب باز بعد

 ... داشتم یکمتر یفکر یریگدر ینجوریا حداقل

 ... شمیمتعجب م، یرنگ یکه ناگهان با افتادن پاکت آب ذارمیقفسه م یاز کتاب داستان هاش رو تو چنتا

 ... دارمیو پاکت رو برم نمیشیم نیزم یرو

 ... کنمیداخلش نگاه م یبه محتو یکنجکاو با

 ... قطعه عکس نسبتا بزرگ بود چن

 ... عکس نیبه اول شمیم رهیخ

 ... بودن نیبه لنز دورب رهیخ یهردو با لبخند پررنگ... رو درآغوش گرفته بود یزن حامله ا آرماش

 ... چهره زن یرو کنمیم زوم

 تونهیم یا نندهیلبخندش هر ب یاز گرم... یرادیو ا بیع چیداشت اما خب بدون ه یچهره معمول، ییباینظر ز از

 ... ببره یبه ذات پاک و مهربونش پ



 ... یسراغ عکس بعد رمیو م گمیم یامرزیلب خدا ب ریز

 ... آغوششه یتو یکیکه نوزاد کوچ یدرحال، آرماش کنار خانمش نشسته نجایا

 ... نهیاون نوزاد، نگ معلومه

 ... یعکس بعد زنمیم

 ... رونیچشمام از کاسه بزنه ب کهیکه نزد کنمیهنگ م یمقابلم به قدر ریتصو دنیبا د اما

 ... کرده رمیغافل گ یعکس بدجور یدوتا آرماش تو دنید

دورتر  یآرماش کم یکیاما اون ... مادرشه نشسته یساله کنار پا هی نیهمون خانم رو بغل گرفته و نگ یکی

 ... بود ویک یبارب یمشغول کباب درست کردن رو

 ... چهره ها داشته باشم یرو یشتریتا دقت ب زنمیپلک م یکم

 ... داره ینسبت به دوم یروشن تر یچشما یاول

 نه؟؟یآرماش چه کاره نگ یعنی پس

 ... دوقلوس یهمه شباهت فقط مختص بچه ها نیا

 ... نینگ یعمو شهیآرماش م، که معلومه نجوریا

 زنه؟؟؟یاونو بابا صدا م نیچرا نگ اما

 ... نکرد که دخترشه ،انکاریدار یگفتم دختر بانمک یوقت چرا

 ... ل انفجار بودمغزم در حا ییییوا

 ... دمیکتاب قرار م یو ال ذارمیپاکت م یزنگ خونه،فورا عکس هارو تو یصدا دنیشن با

که  ییبه سراغ مهمان ها، کارمیلب م یکه رو یو با لبخند کشمیموهام م یشونه هامو رو یافتاده رو شال

 ... رمیخودشون صاحب خونه بودن م

 ... نهیشیلبم م یرو یلبخند کمرنگ، نیچهره بشاش و خوشگل نگ دنیبا د ،محض باز کردن در به

 پیبدجور جذاب و خوشت، یکت و شلوار زرشک دنیکه با پوش شمیم رهیخ یو به مرد دمیم ریینگاهمو تغ ریمس

 ... شده بود

 ... میریصورت و نگاه سردش رو فاکتور بگ یرو شهیاگه اخم هم البته

 ... نیسالم خوش اومد_



 ... کنمیدر،راه رو براشون باز م یکه با کنار رفتن از جلو،  گهیم یلب ریز یسالم

 ... و پاکش رو فیتن ظر کشمیو به آغوش م رمیگیرو م نیو دست نگ کنمیدراز م شه،دستیکه وارد م آرماش

 ... گل یبود خانوم دهینفسم؟؟ دلم برات تنگول یخوب کنه؟؟یخاله چه کار م زیعز_

 ... دهیآرومش گوشم رو نوازش م یصدا

 ... منم خاله جون،دل منم برات هزار تا شده بود_

 ... زنمیم شیبه لپ انار یصورتش و بوسه آبدار یرو شمیطاقت خم م یکه ب زنهیم ینیریش لبخند

 ... خوشمزه درست کردم یزایکه واست چ میبر ایجونم،ب یییا_

 ... شهیم قیوجودم تزر یبه تک تک سلول ها یاحساس لذت کیکوچ یشاد نیهم دنیکه با د زنهیم یلبخند

 ... نمیب یکه آرماش رو م میریم ییرایطرف سالن پذ به

 ... برنامه نود بود دنیبه کاناپه داده و مشغول د هیتک

 ... خونه خودش راحته یکه واقعا تو انگار

 ... رو تنش کنه شیراحت یلباس ها نیتا نگ کنمیو کمک م دمیباال م یا شونه

 ... میریو هردو به سمت آشپز خونه م بافمیبلندش رو م یبنفش،موها یدست لباس عروسک هی دنیاز پوش بعد

 ... گاز یآماده رو یبه غذاها زنمیم یسر اول

 ... رمیم خچالیو بعد به سمت  کنمیها رو خاموش م شعله

 ... خانم خوشگل پختم نیکه واسه نگ یخوشمزه ا کیبه ک رسهیخب حاال نوبت م_

 ... زنهیدست هاشو بهم م، ادیاز شوق ز دخترک

 ... جونم ااااایعاشقتم در یعنی... کیآخ جووون ک_

 ... نهیبش زیتا پشت م کنمیو کمکش م کشمیرو کنار م یصندل

 ... رسهیبه گوشم م کیبم و محکم آرماش از فاصله نزد یصدا نیح نیهم در

 ... ای! خاله در... جون نه ایدر_

 ... مرد مقابلم یتشر جد نیاز ا نهیچیلب برم نایکه دخترک ناب نمیب یو من م کنهیم دیکلمه خاله تاک یرو

 ... زنمیگونه اش م یرو یبوسه ا عیعوض کردن حالش،سر یبرا



که خاله دخمل  نمیصدا کنه دوس دارم اما خب اگه خاله بگه بهتره،چون من عاشق ا یجون منو هرچ نینگ_

 ... گل بشم یها

 ... شهیبه حرکات من م رهیو خ نهیشیم نیحرف کنار نگ یب آرماش

 ... کنمیعمرم،دست و پامو گم م یبار تو نیاول یبرا، نگاهش ینیسنگ ریز

 ... کنمیم نیرو تزئ زیم، گهیو با مخلفات د کشمیم رونیب خچالیرو از  کیک

 ... ذارمیآرماش م یبشقاب جلو یرو تو یمثلث نسبتا بزرگ هیو  دمیرپ برش م یشکالت کیچاقو ک با

 ... نمیبیبار م نیاول ینگاهش رو برا برق

 ... همه زحمت نبود نیبه ا ازیممنون،ن یلیخ_

 ... زنمیم یکمرنگ لبخند

 ... گفتن مرده و قولش میجون داده بودم،از قد نیرو قبال به نگ کیک نینکردم که،قول ا یکار، کنمیخواهش م_

و  میزنیرو به چنگال م کیاز ک یا کهیخودش ت ایمن  یشه،گهگداریو مشغول خوردن م گهیم یلب آهان ریز

 ... میدیم نیبه دهن نگ

 ... شام نداشت یجا برا گهیخوشش اومده بود که اونقدر خورد که د یادیدخترک ز یانگار

 ... خورمیشام نم گهیخوردم،من د یلیا،خیخاله در یییوا_

 ... خوام برم اتاقم یم

 ... شمیبلند م زیو از پشت م گمیم یجان نوش

 برو استراحت کن،باشه؟ زم،بعدیاول مسواکتو بزن عز میبر_

 ... چشم_

 ... کنمیآشپز خونه رو ترک م نیو همگام با نگ کشمیبه سرش م یدست

 ... شدیازم جدا نم یبا آرماش لحظه ا ییدلهره تنها اما

 ... ذارم یکوچولو،با افکار درهم قدم به آشپز خونه م نینگ یلباس خواب عروسک ضیبعد از مسواک و تعو بالخره

 ... داده هیرون پاش تک ینشسته و دستش رو رو زیپشت م یبا همون ژست قبل آرماش

 نگاهش ینیسنگ ریو دوباره ز دمیدهنم رو قورت م آب



 ... کنمیرو جمع م زیم یرو یو بشقاب ها شمیم خم

 ... گهیو م شهیبا حرکت من، او هم از جا بلند م همزمان

 د؟یخواب نینگ_

 :زنمیبه چشماش نگاه کنم آروم لب م نکهیا بدون

 خوابهیبشه م کنه،خستهیم ینه فعال که باز_

 ... ذارهیم خچالی یتو دارهیرو برم کیک سیو د گهیم یآهان

 ... خوشمزه شده بود یلیممنون،خ کیبابت ک_

 ... زنهیسرجام خشکم م، احساس یمرد ب نیا فیخورده از تعر کهی

 ... منه ینگاهش رو یرگیداده و خ هیتک خچالیکه شونه اش رو به در  نمیب یو م کنمیکج م گردن

 ... کارمیلب م یرو ینگاه داغ،لبخند زورک نیپاچه از هرم ا دست

 ... نکردم ینوش جونت،کار_

 ... شمیپرکس م سید یتو دنیبهش و خودم رو سرگرم غذا کش کنمیپشت م عیسر

 ... کنهیم ینینگاهش روم سنگ هیهنوز انگار سا اما

 ... رهیگیبار تپش م نیاول یکه برا یو قلب چهیپیم مینیب ریز یعطر خنک و سرد یکه ناگهان بو گزمیم لب

 ... رهیگیقرار م دمید هیزاو یرخ جذابش تو میکه ن دمیبه گردنم م یچرخش

 !دم؟؟؟یند یمرد کس نیمن تا حاال گفتم جذاب تر از ا و

 ... کنهیحواله م ینگاه مین، همون غرور و جذبه با

 !... رو سیبه من د نیبد_

 ... شهیاش م رهیمردمک ت خیهام ناخودآگاه م چشم

 ؟!... کنهیرو جذب خودش م یبشر وجود داره که نگاه من آن نیا یعمق چشما یتو یچ

 ... کشهیخوش حالتش م یموها ونیم یکه چنگ شهیپروام کالفه م ینگاه ب یرگیاز خ انگار

 شده؟؟؟  یزیچ_

 ... دمیو دست پاچه لبم رو کش م کشمیم یقیعم نفس



 ... سین یزینه چ_

 ... شمیظرف م یشده تو ونیبر یمرغ ها دنیو خودم مشغول کش دمیبرنج رو به دستش م سید

 ... شده چارهیمنه ب ریگ بانیلحظه گر هیبود که  یچه حسه مزخرف نیدونم ا ینم

 ... مرد رفت نیا شی!آبروم به کل پ... که فک نکرده ییزایبه چه چ حتما

 ... نمیشیم زیپشت م لیم یو ب کشمیکالفه م یپوف

 ... زمیریبشقاب آرماش م یبرنج تو ریچن کفگ یو به حسب مهمان نواز کنمیدراز م دست

 ... خودش برداره لیتا به م ذارمیبشقابش م کینزد یظرف مرغ رو کم اما

حضور مرد مقابلم ... یاما خب چه خوردن... خورمیرو م یو به زور چن قاشق کشمیهم برنج واسه خودم م یکم

 ... نره نییغذا از گلوم پا شدیباعث م

 ... داشته باشم یرفتار نسبتا عاد تونمینم گهیچن روزه ام،د نیا یها یوجود تموم سوت با

 ... نشیسنگ یخصوص با نگاه ها به

 ... رمیگیسرمو باال م، صداش دنیشن با

 مگه نه؟؟؟... یدپرس میاومد یشده که از وقت یزیچ کنمیحس م_

 ... گزمیبوده،خجالت زده لب م یاحترام یب یو به معن عیضا نقدریرفتارم ا نکهیا از

 ... رهیاتفاقات اخ ریخورده درگ هینشده فقط فکرم  یزین بخدا،چ_

 ... سیرفتارم ن یبرا یخوب لیدل نیکه ا فهمونهیتنگ شده اش بهم م یها چشم

 ... گهید زیاشفا نکنم که فکرم رو خودش مشغول کرده ن چ کنمیم یو سع کشمیلبم م یرو یزبون کالفه

 ... ارمیرو به زبون م رسهیکه به ذهنم م یزیچ تنها

 ... داشتم یمزاحمت جد هیراستش امروز _

 ... شهیم شتریابرو هاش ب ونیکه اخم م نمیبیم

 مزاحمت؟؟؟! کجا؟_

 ... کنمیم زیر زیدستم رو ر یکاغذ دستمال

 ... دو نفر قصد داشتن منو بِدُزدن، کوچه خلوت هی یشرکت،تو کینزد_



 ... شهیحرص قاط یکه کم یبم یو صدا ندازمیم زیم یرو یمشت شده  یبه دست ها ینگاه یچشم ریز

 ریقراره گ کردینم یبرات فرق ای یخونسرد نقدیا یعنی ؟؟؟یگیم یبدزدنت اونوقت تو االن دار خواستنیم_

 ؟!... یوفتیب ییچه آدما

 ... شمیمتعجب م یلحن خشک و عصب نیا از

 ... ندارم که بخوان قصد جونم رو داشته باشن یدشمن یدر کار نبود، چون من با کس یخونسرد_

 ... دوزهیچشمام م یکالفه اش رو تو نگاه

 ... خب بعدش_

 ... کنمیمشت م زیم یرو دستمو

 ریباهاشون درگ... و نجاتم داد دیکنه، رادوان سر رس خواست منمو به زور سوار وَن شونیکی گه،تاید یچیه_

 ... چاقو هم خورد یشد و حت

 ... چشمم نشه یچشم تو کنهیم ینگاهشه که سع یتو یچ دونمینم

 ... شهیاش هر لحظه متعجب تر و نگاهش کدر تر م چهره

 ... ادیم رونیجمله از ته هنجره اش ب هیو فقط  کشهیم ششیبه ته ر یدست

 ؟؟؟یاطالع داد سیبه پل_

 ... رهیگیجوابش رو از سکوتم م عیسر یلیکه خ کنمیمکث م یکم

 ... شهیو از جا بلند م کشهیرو کنار م یحرص صندل با

 ... ممنون بابت شام_

 ... کنهیآشپز خونه رو ترک م یا گهیحرف د یب

 و

 ... عکس العمل مرد مقابلم نیباز از ا مهیبا دهن ن مونمیم من

 کرد؟؟؟؟ ینجوریا چرا

 ... رمیم نیو بعد به سمت اتاق نگ کنمیآشپزخونه رو مرتب م، مشغول یدرهم و ذهن یافکار با

 ... شمیمحض باز کردن در با چهره غرق خوابش مواجه م به



 ... بندمیآروم در اتاق رو م یلیو خ کنمیرو روشن م شیخواب عروسک چراغ

 ... شده ونیزیبه صفحه خاموش تلو رهیداده و خ هیکه سرش رو به کاناپه تک ندازمیبه آرماش م ینگاه مین

 ... شهیبم و محکمش باعث توقفم م شهیهم یکه صدا کنمیراهمو به سمت اتاقم کج م یحرف بدون

 ... نیبش ایب_

 ... دمیباال م ش،ابرویاز لحن دستور متعجب

 ... شمیم کشیآروم نزد یو با قدما گردمیسمتش برم به

 ... ذارهیپاهاش م یو آرنج دست هاشو رو شهیخارج م، هیحالت تک از

 ... ندازمیپا م یو پا رو نمیشیم مقابلش

 ... مرد مقابلم یجد اریدرهم و چهره بس یبه اخم ها شمیم رهیخ

 ؟؟؟یها شناخت دار یپناه نیچهقدر نسبت به ا_

 ... خورمیسوالش جا م از

 ... شناخت دارم یبه اندازه کاف_

 ... پوزخند گوشه لبش رو نمیبیم

 ... خورهیشناختت فقط به درد خودت م نجوریا... نشد گهینه د _

 ... کنمیم یبا کلمات،نگاهمو جد یاز باز کالفه

 ؟!... یمنظورتو واضح تر برسون شهیم_

 ... ارهیو دستش رو باال م شهینگاهش کدر تر م رنگ

کشتن مردم براشون مث  یدونیم ؟؟؟یروبه رو شد یخطرناک یبا چه آدما یکه بدون یاونقدر شناخت دار_

 آب خوردنه؟؟؟

 کار خالفن؟؟؟ یتو یدونیما آلوده اس؟؟؟ م یبه خون جوونا فشونیدست کث یدونیم

 چهقد دشمن داره؟؟؟ یو قراره نابودش کن یکنیشرکتش کار م یکه تو تو یرادوان پناه نیهم یدونیم

 س؟؟؟ین تهیو فرمال یو دبدبه کبکبه الک گاردیاون همه باد یدونیم

 خودشون باشن؟؟؟ یکه بهت حمله کردن از طرف دشمنا ییممکنه اون آدما یدونیم



 ا؟؟؟؟یدر یخونسرد نقدریو ا یدونیم

 ... درست مث زهر... تلخه یلینسته ها خاز ندو یبرخ دنیاوقات شن یگاه

 ... آرماش یمث حرف ها درست

 ... انجام بدم یچه واکنش دیبا دونمینم

 ... دهیمغزم هنگ کرده که فقط اِرور م اونقدر

 ... رهیمغزم فرو م یجمالتش مث مته تو ی همه

 ... خون

 ... کشتن

 ... خالف

 ... دشمن

 ... دنیکش شیهستن که وجودم رو به آت ییها کلمه ها نیا

 کار خالف باشه؟؟؟ یتو یپناه اوشیس شهیم مگه

 ؟؟؟... خورنیآدم قسم م نیو ذات خوب ا یپاک یرو یستیبهز هیباشه که  یشوهر زن شهیم مگه

 اد؟؟؟؟یموضوع کنار ب نیافسانه با ا شهیم مگه

 ؟... دمینشن ای دمیند یمشکوک زیچ چیچنوقته ه نیا یاصال چطور ممکنه من تو ای

 ... نننهههههه

 باشه! یفیآدم کث نجوریپدر من ا محاله

 ... من باشه یرگ ها یآدم تو نیخون ا محاله

 ... یعنی

 ... من

 ... یپناه ایدر

 فم؟؟؟؟یکث یکفتار ها نیا دختر

 ... درحال انفجار بود مغزم



 ... شنومیآرومش رو م یکه صدا دمیدستهام فشار م نیب سرمو

 حالت خوبه؟؟_

 ... به چشماش شمیم رهیو خ دمیهم فشار م یرو لبامو

 هستن؟؟؟ یفیکث یآدمها نجوریا نایکه ا یدونیاز کجا م_

 ... زنهیبه موهاش م یچنگ

 یدم،وقتیحرف هاش شن یرو از البه ال یپناه لیفام... هاس یام،دشمن پناه یمیقد یها قیاز رف یکی سیرئ _

 ... مورد نظر توئه یپناه نیهم دمیکردم د قیتحق

 ... دمیتکون م یافسوس سر با

 ... قبرستون کرده ایخرابه ها  هیچنتا جوون رو راه سین معلوم

 ... یپناه اوشیکه لعنت بهت س آخ

 ... به تو و خاندانت لعنت

 ... دمیم یقال یبه گل ها رهیو نگاهمو خ گزمیم لب

 ... محکم تر نباریاما ا شهیصداش بلند م دوباره

 نه؟؟؟ یدونستینم_

 ... دهیکه ادامه م دمیتکون م ینه سر یمعنا به

 ... شو یباز نیا الیخیپس خواهشا پاتو بکش کنار و ب، یدونیحاال که م_

 ... زنمیبه حرفش م یپوزخند

 چیبه ه... ذارمینم... واسه خودشون جولون بدن یهاش،بذارم به راحت یکثافت کار دنیبود حاال با فهم محال

 ... وجه

 ... شمیبه چشماش م رهیخ جسورانه

 ... کردم دایپ یادامه باز یبرا یتر یقو زهیحاال انگ... محاله_

 ... رو ازم نداشته یحرف نیچن نیانتظار ا گهیم رتشیگشاد شده از ح یها چشم

 دردسر؟؟؟ یتو یخودتو بنداز یخوایم ؟؟یشد وونهیتو؟؟؟ د یگیم یچ_



 ... کشمیاومده از شالم م رونیب یبه موها یدست

 ... ؟واسه خودم نداره یارزش چیوسط فقط منم که جونم ه نیا... کنهینم دیتو رو تهد یخطر چیه_

 ... شمیتوجه بهش،از جا بلند م یاما خب ب... مشهوده یرفتارش به خوب یتو یکالفگ

 ... ریشب بخ_

 ... شنومیرو م رشیکه زمزمه شب بخ شمیدور م یقدم

 ... ندازمیبه دفتر مقابلم م ینگاه

 ... جوشهیم یندیدلم حس ناخوشا ته

 ... خأل دارم حس

 ... سیتن و مغزم ن یتو یجون گهیآرماش فکر کردم که د یچن ساعت به حرف ها نیا یتو اونقدر

 ... شمیو دوال م گمیم یزیآخ ر، شکمم ریناگهان ز دنیکش ریت با

 ... شهیم شتریکه دردش ب دمیبه شکمم م یکف دستم فشار با

 شدم من؟؟؟ ینجوریچرا ا... کنمیحبس م نهیس یتو نفسمو

 ... که کم خوردم شامم

 ... کنمیو اتاق رو ترک م امیم نییاز تخت پا کالفه

 ... شمیم یبهداشت سیراهرو سرو وارد

 ... شهیآه از نهادم بلند م تمیچک کردن موقع با

 ... کنمیموقع م یب انهیعادت ماه نینثار ا یلب لعنت ریز

 !... بود یزیچه وقت خون ر قایدق االن

 ... گند نزنم رمیبه لباس ز نیاز ا شتریتا ب کنمیو به سمت اتاقم پا تند م شورمیدست هامو م فورا

 ... دونه هیاز  غیاما در گردمیم یکردن پد بهداشت دایپ یبرا یکی یکیداغون و خراب کمد هارو  یاعصاب با

و با  ذارمیم یچن برگ دستمال کاغذ، پد یکردن شدم، به جا دایپ الیخ یکه ب دیکش ریشکمم ت ریز اونقدر

 ... زنمیم رونیاز اتاق ب یمانتو و شال دنیپوش

 ... بود کیخاموش و تار ییرایپذ سالن



 ... نمیپام رو بب یتا حداقل بتونم جلو ندازمیم نیزم یرو رو میگوش نور

بم و آروم  یکه با صدا دهینرس رهیاما هنوز دستم به دستگ دارمیبرم یرو از جالباس فمیک شمیدر که م کینزد

 ... ذارمیقلب پر تپشم م یوحشت زده دستم رو رو، آرماش

 وقت شب؟؟؟ نیا یبر یخوایم ییجا_

 ... نمیب یزور چهره تارش رو م به

 ... زنمیبرق رو م دیو کل کنمیدراز م دست

که جلوم قد الم کرده  کنمینگاه م یکه با تعجب به مرد یو من شهیم انینما شیجد اد،چهرهیکه م ییروشنا با

 ... شلوارشه بیج یدستش تو هیو 

 ... خوام برم داروخونه یراستش م_

 ... دهیباال م ییابرو

 وقت شب؟؟  نیا_

شب  مهین کیعقربه ها که  دنیاما با د دمیمقابلم م یواریموقع نگاهمو به ساعت د یب ییبازجو نیاز ا کالفه

 ... کشمیم یآه دادیرو نشون م

 ... موقع شب نیخدا حق داره بگه ا بنده

 ... زنمیمِن کنان لب م مِن

 ... بود... حواسم به ساعت ن_

 ... چهیپیم مینیب ریکه عطر خنک و سردش ز شهیم کمینزد یقدم

 ... رمیرو بگو تا من برم بگ یکه الزم دار ییاسم دارو_

 ... دارهیو از کنار من،کُتش رو برم کنهیدراز م دست

 ... رمیگیشدت خجالت و استرس گوشه لبم رو به دندون م از

 ... شمیشما نم رم،مزاحمینه ممنون خودم م_

 ... حالتش نیاز ا خورهیکه ته دلم تکون م یو من شهیم شتریمردونه اش ب یابروها ونیم اخم

 ... بره رونیخانم تنها ب هیموقع شب  نیا سیخوب ن_

 ... شمیازش دور م یخراب قدم یو با حس و حال دمیدهنم رو قورت م آب



 ... خوامیم یبگم پد بهداشت ییبا چه رو دونستمینم

 ... که مونده رو به فنا بدم ییذره آبرو هی نینداشتم هم دوس

 ... سینبوده و ن اریانگار شانس با منه بدبخت  اما

 ... زنمیافتاده لب م نییسر پا ،بایو با هزار جون کندن کشمیدست عرق کرده ام رو به مانتوم م کف

 ... ام... خیم یبهداشت... پد_

 ... ختنیسطل آب جوش روم ر هیدو کلمه، نیبا به زبون آوردن ا یانگار

 ... روش نمونم یجلو نیاز ا شتریب دمیم حیکه ترج شمیداغ م یاز شدت خجالت و شرمندگ یقدر به

 ... شمیمشت شده اش م یمتوجه دست ها یچشم ریز اما

 ... رمیافتاده به سمت آشپز خونه م نییحرف با همون سر پا یب

 ... رسهیباز و بستن در که به گوشم م یصدا

 ... ذارمیم زیم یحال سرمو رو یب

 ... تمیکه گند زد به آبرو و شخص انهیعادت ماه نیبه ا لعنت

 ؟!... نداختمیم یزیاگه سرشب به خون ر شدیم یچ

 ... کشمیم یامروز،آه خیو تار میتقو دنیو با د کنمیکج م گردن

 ... مونده بوده شیاصل خیروز به تار 4 هنوز

 ... امروز بدجور داغونم کرده که باعث شده چن روز جلو بندازم یخبرا دنیو شن روزید جانیاسترس و ه معلومه

به  رهیو نگام خ کنمیبلند م زیم یباز شدن در،سرمو از رو یگذشت که با صدا قهیدرست چن دق دونمینم

 ... ذارهیکنارم م یصندل یرو رو یرنگ یمشک لونیکه نا شهیم یآرماش

 ... چنتا قرص مسکن هم گرفتم_

 ... کنمیم یلب تشکر ریو ز گزمیزده لب م خجالت

 ... گردهیدفعه به سمتم برم کیاما  کنهیعقب گرد م، گهیکه م ینداشت آروم یقابل با

 ... یو بر یخودت شال و کاله کن یباز سرخود پانش... دکتر میکن تا بر دارمیاگه حالت بدتر شد ب_



 رهیگیتفاوت نگاهش رو ازم م یو ب شهیبه چشمام م رهیخ هیکه چن ثان دمیتکون م یزده از حرفش سر شوک

 ... رهیو م

 ... یقلب لعنت نیوقفه ا یب یبا تپش ها مونمیو من م رهیم

 ... شدیبرام لذت بخش م از جانب آرماش داشت یپوست ریز یتوجه ها نیا

 ... شمیلبم نم یرو زیلبخند ر منکر

 ... کنم یبود قالب ته کینزد، بهیغر کیبا چنتا توجه از ، دهیمحبت ند منه

 ... رونیاز مغزم پرت بشه ب، یافکار داغون و واه نیتا ا دمیتکون م یسر

 ... وفتهینگاه کنجکاوم به دو بسته پد و سه بسته مسکن م لون،یو با برداشتن نا کنمیدراز م دست

 ... شمیبلند م زیو از پشت م دمیهم فشار م یرو لبامو

 ... کنمیباز م یورم کرده ام رو کم یپلک ها یال، میزنگ گوش یبا صدا صبح

 ... دارمیرو برم یو گوش کنمیدراز م یبه سمت پاتخت دستمو

 ... کنمیتماس رو وصل م یو با کرخت کنمیبه شماره ناشناش نم یتوجه

 بله؟؟_

 ... اون طرف خط بود یصدا دنیشن شتریاما از همه ب کنمیحال خودم تعجب م یخش دار و ب یصدا از

 ؟؟؟؟! یدار فیتشر میآن تا یلیخ یکنیفکر نم_

آرماش پر  شبید یبرخورد کنم اما تموم ذهنم رو حرف ها یعاد یلیخ کنمیم یو سع شمیم زیمخین یکم

 ... کنهیم

 ... و کشتن قتل

 ... و گناه خالف

 ... ناخوش احوال بودم،متاسفانه خواب موندم یسالم،شرمنده کم_

 ... گهیمحکم و زُمُخت م یو بعد با همون صدا کنهیمکث م یکم

 افتاده؟؟ نکنه دوباره مزاحمت شدن؟؟؟ یاتفاق خاص_

 ... رهیگیعُقم م، یپوست ریز ینگران نیا از



 مهم باشه؟؟؟! نایجون آدما واسه ا شهیم مگه

 ... بکشم نییتن خسته امو از تخت پا کنمیم یو سع کنمیصاف م ییگلو

 ... خوب نبود که االن بهترم میحال جسم ینه از اون نظر،فقط کم_

اما  کردیبدنم درد م ینبود،تمام استخوون هااصال حالم خوب ... گفتمیدروغ م یاش رو مث چ کهیت کی نیا

 ... امیبه چشم ب فیآدم ضع نیا یخواستم جلو ینم

 ... فعال... نمتیبیم گهیساعته د هیخب پس تا _

 ... رمیگیرو مقابل چشمام م یخورده گوش کهیبوق، دنیشن با

 کرد؟؟  قطع

 ... منو بشنوه یمهلت نداد حداقل خداحافظ یلعنت

 ... ینذاکتِ جان یب مردک

 ... شمیلباس هام م دنیپد،مشغول پوش ضیو بعد از شستن دست و صورتم و تعو دمیم رونیکالفه ب نفسمو

 ... دهیرو کامل نشون م پمیت یو شال مشک یبا مانتو کوتاه سبز لجن یکتون یمشک شلوار

 ... کم کُنه یصورتم کم یروح یتا از ب کنمیصورتم رو فر م یجلو یاز موها یکم

 ... کنمیم لیکم صورتم رو تکم شیآرا ملیو با زدن ر کشمیم کمیکوچ یلب ها یرو رو یصورت رژ

به  یداشت ادیو با نوشتن  نمیچیم زیم یرو یصبحونه مفصل ،ییسر و صدا جادیبدون ا، شمیاتاق که خارج م از

 ... کنمیمضمون خونه رو ترک م نیا

 «... من مجبور شدم قبل شما برم شرکت ر،شرمندهیسالم صبحتون بخ »

 ... به مقصد شرکت رمیگیم یتاکس هیخاطر حال بدم،فورا  به

 شتریب دیبه بعد با نیاز ا... افکار داغونم رو منظم کنم کنمیم یو سع دمیم هیتک شهیراه، سرمو به ش ریمس تموم

 ... سر وکار ندارم یعاد یدونم که با آدما یحاال م... حواسم رو جمع کنم

 ... شیهستن در لباس م ییها گرگ ها نیا

 ... کننیآب م ریسرمو ز یدستشون بدم وگرنه به راحت ییآتو نیتر کیکوچ دینبا

 ... که با مادرم بستم عمل کنم یکه نتونم به عهد نهیبلکه تنها ترسم از ا... ترسمیمردن نم از

 ... دار مکافاته ایثابت کنم که دن یپناه اوشیبه س دیبا من



 ... گذشته اش یمادرم زانو بزنه واسه جرم و خطا یپا یجلو دیبا

 ... کشوند یرو به تباه یمن نوع ندهیکه آ ینحس ی گذشته

 ... رمیآروم به سمت شرکت م یو با قدم ها شمیم ادهیپ، یتاکس ستادنیا با

 رادوان ✨

 ... غُرمیو خطاب به دختر مقابلم م زنمیم زیم یرو محکم رو سینو خود

 ستیب دیاون وقت من با نیگذاشت ییبایسالن مُده که واسه من جلسه ز نجایخانم؟! مگه ا هیچه وضع نیا_

 باشم! هیرو منتظر سرکار عل میکار میاز تا قهیدق

 ... انیم رونیکارکنان از اتاق هاشون ب هیباالس که بق یلیتُن صدام خ شهیمث هم انگار

 و

 ... رو به روم تیمسئول یبه دختر ب شمیم رهیکه خ یمن

 :دهیمن من جواب م با

 ... کنمیخواهش م نیریبگ دهیاشتباه منو ناد نی،ایلحظه حواسم پرت شد جناب پناه هیبخدا من _

 ... و رفتار مغرورانه اش به خاطرم اومد ایلحظه در هیچرا فقط  دونمینم... کنمیدرهم م ابرو

 چوقتیبهتره بگم ه ای... بابت رفتارش بکنه یعذر خواه نیتر کیاگه اون مقابلم بود محال بود کوچ مطمئنا

 ... کنه یاحترام یبهش ب یکس شیتوجه یکه با ب دهیاجازه نم

 برمیفرو م بیموقع،دست داخل ج یافکار ب نیاز ا کالفه

 !شهیتکرار نم گهید_

 مفهومه؟؟؟؟

و من چشمم به جمال بانو روشن  شهیکه در آسانسور باز م گردمیحرف به سمت اتاقم برم یب که گهیم یچشم

 ... شهیم

 ... کنمیصورتش اخم درهم م یفر شده جلو یموها دنید از

 !ده؟؟یو تارش رس پیبه ت نقدریبود که ا یندیچجور حال ناخوشا گهید نیا

 !... شدیم یچ گهیحالش خوب بود د اگه

 ... دمیو برنده اش،راهمو ادامه م زیتوجه به نگاه ت یب



 ... ینگاهش مملوء بود از حس کنجکاو نیواسه هم... دهیرو شن ادمیفر نیآخر یکه صدا مطمئنم

 ... شهیدر اتاق بلند م یکه صدا نمیشیچرخ دارم م یصندل یرو

 ... یبه صندل دمیم هیتک

 ... تو ایب_

 ... باشه تونهینم یجز مهد یکس دونستمیم

 ... دمیمردونه اش م پینگاهمو به ت، صداش دنیشن با

 ... سالم_

 ... دمیتکون م یسر

 شد؟ یچ، سالم_

 ... دادن حیبه توض کنهیوقفه شروع م یکه ب رهیگیمنظورمو م یانگار

 اوشیچن رفت و امد تو س دنیبا د یانگار... هیانجام شده توسط جاسوسامون، کار خود فتاح قاتیطبق تحق_

 ... ونهیدرم یرابطه خاص یفکر کرده پا یوسفیبا خانم  خان

 و

 ... منگنه قرار بده یشما رو ال، اون دختر دنیبا دزد خواستهیاد،میجور که بوش م نیا

 ... کوبمیم زیم یمشت شده ام رو رو یها دست

 !... واضح به پدر گرامش برسونه یلیمهتا خانم نتونسته منظورمو خ نیا یهههه انگار_

 !... یچ یعنی ریبا دم ش یکه باز فهمونمیبهش م حاال

 ... شهینم یبه خشم وجودم مسلط بشم اما انگار کنمیم یو سع زنمیم یپوزخند

 ... بدوزم یگرم رو به مهد انیو طغ ینگاه وحش شهیکه باعث م چهیپیپهلوم م یتو یدرد

که  کنمیم یکار... ارمیدخترک احمق درب نیسر ا ییچه بال دونمیکه م وفته،اونوقتهیب ابیاز آس آبا یبزار کم_

 ... نشه یبهش التماس کنه که دور و بر من آفتاب، دیاسم منو از زبون باباش شن یبه بعد وقت نیاز ا

 ... شهیهراسون م یمهد نگاه

 ... باز نشه یوقت هی اریحالت خوبه تو؟؟ خواهشا فشار به زخمت ن_



 ... شمیبلند م زیتوجه به حرفش از پشت م یب

 ... کارش دارم نجایا ادیب ایبرو بگو در_

 ... نگاه گنگ و نامفهومش رو نمیبیبه سمتش و م کنمیکج م شنوم،گردنیازش نم یجواب

 ه؟؟؟یک گهید ایدر اااا؟؟یدر_

 ... کنمیلب نثار حافظه داغونم م ریز یلعنت

 ... هیوسفیمنظورم خانم _

 ... کنمیتفاوت نگاهش م یکه ب گهیم یبا منظور آهان

 ؟؟؟یریگیاستخاره م یدار_

 ... خارونهیلبش رو م گوشه

 مگه نه؟؟؟ میخبریهست که ما ب ییزایچ هی یانگار دهیفهم یکه فتاح نجوریا_

 ... زنمیو محکم لب م یلحن جد با

 ... یینفر تو نیباشه،اول انیدر جر یدوما اگه الزم باشه کس، باشه،به خودم مربوطه یزیاوال که هر چ_

 ... که گفتم رو انجام بده یبرو کار پس

 ... کنهیو اتاق رو ترک م گهیم یا باشه

 ... خارهیتنش ناجور م یانگار... دُمم گذاشته یبدجور پا رو یفتاح

 ... کشمیبه زخم پهلوم م یلباس دست یرو از

 ... ادیلبم م یرو یلبخند کمرنگ، شیذات یو مهربون ایدر یآور ادی با

 ... هیخوب سیک یمدت سرگرم هی یبرا... محاله از دستش بدم...خاصه یادیمن ز یدختر برا نیا

 ... حال دخترک تُخس ینگاه ب یتو شهیو نگاه من قفل م... شهیاتاق زده م در

 ... اش دهیچهره رنگ پر دنیاز د دمیباال م ییابرو

 ... شهیم کینزد یو کم دهیم یلب سالم ریز

 ... نیسالم،بش_

 ... زنهیو جفت دستاشو بهم گره م نهیشیمبل م نیتر کینزد یحرف رو یب



 ن؟؟؟یداشت یبا من کار_

 ... نمیشیمبل م یمقابلش رو اد،درستیفعل جمعش،خوشم نم از

 حالت هنوز خوب نشده! یانگار_

 ... ارهیبه لبش کش م یکم

 زخمتون بهتره؟ یراست... نه خوبم _

 ... سر اصل مطلب رمیم عایو سر گمیم یا آره

که من برات  شهیم یبا راننده ا گهید یجاها ایبه بعد رفت و امدت به شرکت  نیبگم از ا خواستمیراستش م_

 ... رمیگیدر نظر م

 ... شهیدرشت م یچشماش به آن مردمک

 ؟؟یراننده؟؟؟ واسه چ ؟؟؟یچ_

 ... گهیطلبکارانه م یرو کم یکلمه چ نیآخر

 و

 ... لحن نیمتنفرم از ا من

 ... شهیتر م و لحن کالمم کوبنده شتریابروهام ب ونیم اخم

 ... ادیافرادم ب نیسر باهوش تر ییبال خوامینم... کار واسه حفظ جون خودت الزمه نیا_

 ... نوبت خانمه که اخم کنه حاال

 رو بدونم؟؟؟ ییبحث جنا نیا لیدل تونمیاونوقت م_

 ... رمیگیو فندک رو مقابل چشماش م ذارمیلبم م نیب یگاریس

تمومش  مهیبخواد کار ن دیشا زنمیحدس م... منه یاز دشمنا یکیقصد غرض  یاز رو شیچن روز پ ییربا مآد_

 ... شرط عقله اطیرو تموم کنه،پس احت

 ... دمیو دودش رو به سمت باال م رمیگیم گاریاز س یقیعم کام

 مگه نه؟؟؟؟_

دختر از  نیکه چرا ا شهیتعجبم م نیبزرگتر نیو ا نمیب یچشماش نم یوجه ترس و وحشت رو تو چیه به

 نکرد؟! دایپ یترس نیتر کیحرف هام کوچ



 داره!؟ فیشجاع تشر نقدریا یعنی

 ... دمیم شیصورت یام رو به لبا رهینگاه خ، صداش دنیشن با

 ... نیدونیباشه هرجور صالح م_

 ... دمیتکون م یسر

شرکت هم  یداده و چن نفر از همکارا بیترت یمهمون هیشرکت  یاز شرکا یکی، که فردا نهیا گهیموضوع د_

 و... حضور داشته باشن دیبا

 ... حضور تو هم از واجباته یانگار

 ... هیاز هر حس یخال شیلعنت نگاه

 ... رمیگیو کارت دعوت رو به سمتش م شمیم خم

 ... مراسم و آدرس باغ داخلشه قیساعت دق_

 ... دشیاما سف کیکوچ یبه دست ها شمیم رهیو من خ کنهیدراز م دست

 ... امیباشه، اگه وقت داشتم م_

 ... اومدن حرف منو،کم کنه دیبا یرو خواستیحرفش م نیبا ا یانگار... زنمیم یپوزخند

 ... شهیم رهیاش خ دهیکش ینگام به قد باال اریاخت یکه ب شهیجا بلند م از

 ... کرده لیبانو رو خوش است یادیز یجذب لعنت یمانتو ها نیا

 ... اجازهبا _

 ... شیخال یجا دنیبا د مونمیو من م رهیم

 ... شهیم ایبه نام در یدختر ریو فکرم درگ رمیگیدستم م گاریاز س یقیکام عم دوباره

 ... چهیپیم مینیب ریمامان، ز کیخوش ک یبو ذارمیقدم به داخل خونه م نکهیمحض ا به

 ... رمیو به سمت آشپزخونه م کشمیم یقیلذت نفس عم با

 ... خورمیم یا کهی زیبابا سر م دنید با

 ... باشه داریموقع شب ب نیتا ا دهیخان بع اوشیس از

 ... شهیم دهیکه نگاه هردو به سمتم کش گمیم یسالم



 ... کنمیبودن لبخند بابا رو حس م یفاصله هم مصنوع نیاما من از هم نهیشیلب هردو م یرو یلبخند

 ... شهیمامان بلند م یذارم که صدا یم زیم یرنگ رو رو یسامسونت خاکستر فیک

 ... ایبعد ب، برو لباس هاتو عوض کن مامان جان_

 ... کشمیرو کنار م یو صندل دمیباال م یشونه ا الیخ یب

 ... گُرسنمه مامان جان یلیفعال خ_

 ... شهیو از جا بلند م زنهیم یلبخند

 قهوه؟؟ ایواست  ارمیشام ب_

 ... زنمیبه موهام م یچنگ

 ... خوشش کالفه ام کرده یکه بو اریب یکیک نیهماز _

 ... خندهیبسته و م یرنگش رو باال تر م یتونیبلند و ز یموها

 ... برهیمحبتش ندونسته دل م نیبا ا یو پر انرژ بایمادر ز نیا و

 ... تو ریناپذ یریشکم س نیامان از ا_

 ... به پدر غرق در فکرم شمیم رهیو من خ رهیم کروفریسمت ما به

 !... دمتونید یراستش تعجب کردم وقت ؟؟؟یداریموقع ساعت شما ب نیشده که ا یچ_

 ... کنمیپدرم حس م یچشما ین یرو از ن یو من کالفگ دوزهیرو به چشمام م نگاهش

 ... دمیخواب پر دم،ازید یکابوس بد_

 ... شهیاعتراض مامان بلند م یصدا همزمان

اما خب ... بشه دایپ یلعنت یکابوس ها نیروانشناس برو تا منشاء ا شینسخه پ هی گمیرادوان جان بهش م_

 ... کو گوش شنوا

 ... ذاشتیو فنجون قهوه رو مقابلم م کیبه مامان که ظرف ک دوزمیو چشم م دمیباال م ییابرو کنجکاوانه

 ه؟؟؟یکابوسا چ نیا انیجر_

 ... نهیشیو کنار بابا م دهیرو کنار م یصندل

 ... کنمیم دارشیهاش،ب ادیفر یبگم مامان جان! چن شبه که با صدا یواله چ_



 ... ذارهیمامان م فیدست لط یدست مردونه اش رو رو بابا

 ... رو کِش نده یموضوع الک کی نقدری،ایخانوم سین یخاص زیگفتم که چ_

 ... شهیحق به جانب م یمامان به آن افهیق

 نیا یکنیفک م ؟؟؟یدود کن گاریو س یبمون داریتا صبح ب یخوا یم یکش نده؟؟؟ تا ک یچ یعنیععععع _

 یلعنت یکابوس ها نیبه فکر کردن؟؟اونقدر ا ینیشیباغ کنار استخر م یتو یریکه م دمیچن شب نفهم

 ... یکرده که خواب و خوراک افتاد رتیدرگ

 ... نوشمیاز قهوه م یا جرئه

 حالتو خراب کرده بابا جان؟ ینجوریکه ا هیچه کابوس نیخب حاال ا_

  زنهیم شیجو گندم یبه موها یکالفه چنگ بابا

 ... ذارهیم یسنگ یکه نوزادش رو رو نمیب یرو م یزن هی... شنومیم ییها ادیفر یخواب صدا یچن شبه تو_

 ... رمیم یا گهیبشن اما من بدون توجه به سمت د کشینزد خوانیم وونیح چنتا

 ... نمیبیرو جز اون نوزاد نم یکس گردمیبا چشم م یاما هرچ رسهیبه گوشم م یکمک زن جوون یدفعه صدا کی

 ... نمیبب تونمیخب اصال چهره اش رو نم یول ادیو به سمتم م شهیم یآدم گنده ا هیبه  لیناگهان نوزاده تبد اما

 ... رییتغ یحاال با کم نمیب یاما سه شبه که پشت سر هم همون خوابو م هیخواب عاد هیفک کردم  اول

 ... رهیگیخواب بابا خنده ام م دنیشن از

 ... دمیجامو قورت م یخنده ب عیکه سر رهیواسم م یخنده ام،چشم غره ا دنیبا د مامان

 ؟!... مامان جان میبگو تا ماهم بخند هیخنده دار زیچ_

 ... کنمیصاف م گلومو

 ... از قراره معلوم انگار زنگوله دختره... واسمون نیاریقراره زنگوله پا تابوت ب دیخب شا_

 ... شهیم شتریبابا ب یابروها ونیم اخم

 پسرجان؟؟! یگیکه م هیچه مزخرفات گهید نیا_

 ... ذارمیدهنم م یرو تو یلیوان کیو تکه ک... زنمیم پلک

 ... اش با خودتون هیمن شد،بق ریدستگ نقدریهمون کابوس شما هم ایواله از خواب _



 ... کنهینثار بازوم م یمشت آروم زنم،کهیبه مامان م یچشمک

 ... یشیم ریپ ی!خواهشا تو زودتر به فکر باش که دار... ییایح یقدر تو بخجالت بکش بچه،چه_

 ... زنمیروش م یو بوسه ا برمیرو باال م دستش

 !... چهکار کنم خوامیتا تو رو دارم مامان جان،زن م_

 ... کنهیو موهامو خراب م خندهیم

 ... به فکر حال بابات باش ز،فعالیزبون نر_

 ... گهیو خطاب به مامان م شهیبلند م زیو از پشت م کشهیرو کنار م یصندل بابا

 ... کنهیداره به ما حواله م اره،یب دیکه االن اون با یبچه ا... باشه خانم اتیبه فکر چرند یک_

 ... ارمیپدر دل نازک درب نیاز دل ا کنمیم یکه من سع گزهیخجالت زده لب م مامان

 !... منه ندهیخوابت دختر آ یبچه تو یشرمنده بابا جان،انگار_

 ... کنهیجمع رو ترک م یو بابا با گفتن پدر سوخته ا شهیمامان بلند م زیخنده ر یصدا

 ... خودم یبه افسانه بانو شمیم رهیخ

 ... شمیم ینگاه مادر نیکه غرق لذت ا پاشهیبه روم م یگرم لبخند

 ... رادوان جان_

 ... کنمیدستمال مخصوص،دور دهنم رو پاک م با

 ... جانم_

 ... دوزهیرو به چشمام م نگاهش

 یاما حال خراب و داغونش رو من کشهیداره عذاب م یاز چ دونمینم... بابات رو داشته باش یدورادور هوا_

که  ینجوریا ترسمیم، روانشناس بره شیتا پکن  شیراض... کنمیم یعمر دارم باهاش زندگ هیکه  فهممیم

 ... وفتهیگرفته از پا ب

 ... ندازمیهمسر دلسوز و مهربون پدرم م نیبه ا یدل گرم کننده ا لبخند

 دنگ حواسم جمعه شیش... خاطرت جمع باشه مادرم_

 کجاست ؟؟؟ تیته تغار نیحاال ا... 



 ... دهیبه دستم م یفشار

 ... دیزود خواب یقربونش برم،امتحان داشت بچم از خستگ یاله_

 ... شمیبلند م زیپشت م از

 ... دوتا مرد گنده رو لوس و بد عادت نکن نیا نقدریا_

 ... شهیبا من از آشپزخونه خارج م همگام

 ... نیمن یایشما سه تا دن_

 ... رو شیتونیز یموها یرو بوسمیو م ندازمیدستمو دور گردنش م کی

 ... تو مادر بشم یفدا من_

در مورد پدرم تنها  الیو من رو با هزار فکر و خ شهیازم جدا م یریو با گفتن شب بخ گهیم ینکنه ا خدا

 ... ذارهیم

 ایدر ✨

 ... که در اون قدم گذاشتم یبه باغ دوزمیشگفت زده ام رو م نگاه

 ... بودم دهیبود که تا به عمرم د یباشکوه یجا نیاول

 ... رمیمقابلم بگ یبایز ینگاه کنجکاوم رو از فضا کنمیم یسع

 ... رسمیم یتا به در سالن اصل کنمیم یسنگ فرش باغ رو ط ریمس

، کنمیکه اکثر اوقات اسپرت به پا م یمن... راه رفتن برام سخت و دشوار بود یکم یده سانت یکفش ها نیا با

مدل کفش رو  نیلباس شب بلند فقط ا نیبا ا دیه بااما چه کنم ک... پاشنه بلند ندارم یکفش ها نیعادت به ا

 ... دمیپوشیم

 ... کردنیم ییدر به مهمان ها خوش آمد گو یجلو یکلیمرد ه چن

 نیکه از هر نوع سن وفتهیم یمتفاوت یام به زن و مرد ها رهینگاه خ ذارمیقدم به داخل سالن م نکهیمحض ا به

 ... مجلس وجود داشتند نیا ،دریخاص

 ... دادندیم حیرو ترج ستیوسط پ دنیرقص گرید یبزرگ مشغول گفت و گو بودند و برخ زیم هیها دور  یبرخ

 ... دمیو مانتو بلندم رو به دستش م رمیاز خدمه ها به اتاق مخصوص پُرو لباس م یکی ییراهنما با

 ... به دخترک قرمز پوش شمیم رهیو خ ستمیا یم نهییآ مقابل



 ... داشت لمیتن خوش استا یتو یادیز تیبه رنگ قرمز که جذاب یشب بلند لباس

... داد ینشونم م یاز هر وقت باتریمتفاوت تر و البته ز یلیصورتم نشسته بود خ یکه رو یظینسبتا غل شیآرا

 ... که ست رنگ لباسم بود یبه خصوص با رژ لب

 ... یقرمز آتش هی

 ... کشمیرها شده از شالم م یبه موها یدست

موهام  یرو ینازک ریخاطر شال حر نیبدم به هم شیرو به همه نما دمیسف نهیس ینداشتم گردن و جلو دوس

 ... پوشونمیگرفته بودم،کامال گردنم رو م نترنتیکه از ا یدیو با مدل جد ندازمیم

 ... شمیغرق لذت م دمیظاهر جد دنید از

 ... دارمیقدم برم یرنگ،به سمت سالن اصل یمشک یمجلس کیکوچ فیو با برداشتن ک کشمیم یقیعم نفس

 ... رمیگیم یجا یمبل سلطنت یو رو رمیسالن م یبه سمت ضلع غرب یخرامان با ژست خانومانه ا خرامان

 ... به جمع موجود شمیم رهیو خ ذارمیرون پام م یرو رو فیک

 ... بود رانیا نجایاانگار که نه انگار ، دنیلولیهم م یتوجه به بزرگ تر هاشون تو یب جوونا اکثر

 ... مختلط یها رقص

 ... یمشروبات الکل سرو

 ... افتضاح یها حجاب

 ... بود یکشور اسالم هی نجایمثال ا ههه

 !... دادنیجا انجام نم نیکجا معلوم معامالت خالفشون رو هم از

که چن دختر و پسر  شهیم یبه مرد رهینگام فقط خ گردونمیاما تا سرم رو برم کارمیلبم م یرو یپوزخند

 ... دنیپلکیجوون اطرافش م

 ... افزوده بود تشیرنگش بدجور به جذاب یشلوار نبات کت

 ... بُردیرو م یباال داده اش دل هر دختر یموها

 ... به ژست مردونه اش شمیم رهیهمون نگاه برنده ام خ با

 ... رنگ دیشده به ستون سف هیکه تک یفرو برده و کمر بیکه داخل ج یدست

 ... کنم کیخودم رو به رادوان نزد دیشده با یهرجور امشب



کِش  لشیموبا ایبشم تا بتونم همون چن شماره حساب رو از لب تاپ  کشیاونقدر نزد دیبا... شهینم ینجوریا

 ... برم

 ... نهیشیلبم م یرو یبلند،لبخند مرموز هیپا یرنگ قرمز داخل جام ها دنید با

 ... نهیراه حل هم تنها

 ... شمیم کیبهش نزد، خودم باشم یحال واقع یتو نکهیبدون ا یبه راحت ینجوریا

 ... نهیدرستش هم... آرههههه

 ... مونه ینم یباق یشُبهِ و شک چیه یجا حداقل

 ... شهیکردنم م زیابروهاش مشغول آنال ونیو اخم م تیکه با جد کنهینگاهمو حس م ینیسنگ انگار

 ... شمیشرکت خودمون م میت کیآروم نزد یو با قدما شمیاز جا بلند م یناگهان میتصم کی یط

 ... همه جا واسه همه امور باشن دیدوتا با نیواقعا ا یانگار... دمیباال م ییابرو یو مهد زدانی دنید با

 ... دمیسه مرد مقابلم تکون م یسالم برا یبه معن یو بعد سر کنمیم یچنتا از همکاران خانم احوال پرس با

 ... کدوم عکس العمل خاص خودشون رو داشتن هر

 ... کرد یاخمو و حق به جانب نگاهم م شهیمث هم رادوان

 ... یتفاوت یبا اخم و حس ب زدانی

 ... بود یجور مرموز و کنجکاو هی یوسط فقط نگاه مهد نیاما ا و

 ... شمینگاهش تعجب زده م از

 ... شمیجمع م یخانم ها یبه حرف ها دنیو مشغول شن ارمیخودم نم یبه رو اما

 ... کنمیپشت سرم نگاه م زیبه م یچشم ریز

 ... زدنیبهم چشمک م یبلند بدجور هیپا یجام ها تمام

 ... رمیگینظر م ریرو ز اطرافم

 ... رادوان یحت... بودن یمشغول کار همه

 ... نقشه بود یموقع اجرا نیبهتر

 ... ذارمیتهش م یبرا یفقط کم... کنمیم یگلدون کنارم خال یاز جام هارو تو یکیو  گردمیبار برم زیسمت م به



 ... کشمیالجرعه سر م و ذارمیقرمزم م یلبا نیجام رو ب یفورا لبه  

 ... وفتهیطعم تلخ و گسش گلوم به سوزش م از

 ... شهیچند نفر اطرافم بهم جلب م اتم،توجهیکه طبق حدس زنمیم یدر پ یچنتا سرفه پ عیسر

 ... گهیم یو با لحن مهربون شهیم کمیاز خانم ها نزد یکی

 حالت خوبه؟؟؟ زم؟؟یشد عز یچ_

 ... گمیو با نگاه چندشناک م رمیگیدهنم م یجلو یشیو دستمو نما دمیتکون م یسر

 بد مزه تلخ بود؟؟؟ نقدریچه نوع شربت آلبالو بود؟؟ چرا ا گهید نیا_

 ... زنهیخورده لب م کهی خانومه

 ؟؟؟یجام رو خوردتموم _

 ... تشنه ام بود یخب آره بدجور_

 ... کنمیاخم درهم م زدانی یلبا یپوزخند رو دنید با

 ؟؟؟یفهمیفرق شربت آلبالو با مشروب صد درصد رو نم یعنی_

 ... گمیم ینسبتا بلند یصدا کنم،بایم بانگار که از حرفش تعج، یشینما یلیخ

 مشروب بود که من خوردم؟؟؟ نایمشروب؟؟؟ ا_

 ... رهیمغزم رژه م یرو یدوباره اش بدجور پوزخند

 ... دهیمن م لیمال باباشو خوردم که زرتو زرت پوزخند تحو یانگار... زیهمه چ یب مردک

 ... به خودم و رفتارم مسلط باشم کنمیم یسع

 ... میپایرادوان رو م یچشم ریز

 ... دفقط منو هدف گرفته بو مشیمستق نگاه

 ... حالم رو بد نشون بدم یکم کنمیم یو سع کنمیام رو درهم م چهره

 ... گمیبود م ستادهیکه کنارم ا یو رو به همون زن کشمیبه سرم م یدست

 ... برم دیبا سیحالم خوش ن ؟یرو بهم بد نجایبه ا کیشماره آژانس نزد شهی،میخانوم دیببخش_

 ... کنهیاز حرفم تعجب م یانگار



 نجا؟یا یایباره م نیاول یبرا نهیمنظورم ا یعنی ؟؟یواردتازه _

 ... که استخدام شدم شهیم یآره خب،دوماه_

 ... رهیشده اش ور م کوریمان یو با ناخن ها دهیتکون م یسر

 هیتا بلکه  یبر ادهیپ دیبا یجاده اصل الس،تایو هی نجایا یعنیآژانس نداره  نجایا یپس همونه که اطالع ندار_

 ... واست نگه داره نیماش

 ... رمیگیو دستمو به سرم م کشمیم یپوف کالفه

 ... نقشه بود یپالن بعد ینوبت اجرا حاال

به مردمک  شمیم رهیخ، زدانیو  یکنجکاو مهد یتوجه به نگاه ها یو ب شمیرادوان م کیخراب نزد یحال با

 ... قرمز چشماش

ها  یزهر مار نیمن تا حاال از ا... شهیمنو ببره تا خونه؟سرم داره منفجر م یزحمت به راننده ات بگ یب شهیم_

 ... نخوردم

 شهیم میوحش یبه چشما رهیتفاوتش خ یبا همون نگاه گنگ و ب یکم

 ... وفتهیبه کار م ش،زبونشیبعد از مکث لعنت و

 ... باشه_

حرکت  نیکتریکه با همون کوچ دمیم زیم یبه جام رو یو تکون کنمیو از پشت دست دراز م زنمیم یلبخند

 ... از مشروبش سیشلوار خ یرادوان رو رو نگاه بهت زده نمیب یم و شهیمن،به سمت شلوار رادوان واژگون م

 ... کنهیمنو جمع م یگند کار یو با هزار معذرت خواه ادیفورا به سمت ما م یخدمتکار

 ... گهیو م کنهیم یرو به مهد یبا همون چهره عصبان رادوان

 ... کن و به بابا هم رفتنم رو اطالع بده یاز طرف من از صاحب مجلس عذر خواه_

 ... زنهیخورده لب م کهی یمهد

 ؟؟یبر یخوایم_

 ... کنمیخودمو جمع جور م یمهد یکه من به جا کنهینگاهش م یجور رادوان

 ... خونه خودم رمیم_

 ... شهیبه من م رهیو خ کنهیکج م گردن



 ... مونمیمنتظر نم تمیاز ظرف شیکه ب ایب عیفقط سر نیماش یتو رمیمن م، یبپوشتا مانتوت رو _

 کنمِیلبمه جمع رو ترک م یکه رو یو با پوزخند گمیم یا باشه

 ... رادوان برسونم یخودم رو به بنز مشک زونینام یبا قدم ها کنمیم یسع

 ... ندازمیبه سر و وضع داغونم م ینگاه

 ... دهیکه به فرق سرم رس یو شال دمیلباسم پوش یرو یباز هول هولک یکه با دکمه ها یمانتو

 ... بودمیم شهیمث هم دینبا

 ... بُردیم میو مصنوع یبه رفتار دروغ یرفتار و حرکاتم پ نیتر کیبود و از کوچ یمرد زرنگ رادوان

 ... پرونهیاز جا منو م یغرش یکه صدا کشمیدر عقب رو م رهیدستگ

 ... جلو ایب... ستمیخانم نراننده سرکار _

 ... نمیشیگرم جلو م یصندل یرو یحال یو با ب دمیهم فشار م یرو فکمو

 ... غُرهیبهش م تیمخصوصش قصد نشستن داره که با جد گاردیباد

 ... یایب سیالزم ن_

 ... کنهیبلغور م یلب چشم ریو ز رهیشوک زده عقب م، مردک چارهیب

 ... کنهیرو دگرگون م ن،حالمیماش یمطبوع و خوش بو یهوا

 ... کنه ریزود تر تاث ختمیکه درونش ر یعیبه چشمام بدم تا ما یفشار کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس

 ... به مرد کنارم ندازمیم ینگاه میکه ن یو من کنهیشروع به حرکت م نیماش

 ریانگشت هاش اس نیاش فرمون رو ب گهیگذاشته بود و با دست د نیماش ی شهیش یلبه  دستش رو آرنج

 ... کرده

 ... اثر کرده ختمیچشمم ر یکه تو یرنگ یب عیکه ما فهممیم میشونیپ یسوزش چشمام و عرق رو با

 ... دمیم هیتک یصندل یو سرمو به پشت بندمیم چشامو

 ... رسهیمحکمش به گوشم م یصدا

 حالت خوبه؟؟ _

 ... کنمیرمق به سمتش نگاه م یب



زود  نیبه ا یپوست ریکه ز یو من شهیم ادتریکه مکثش ز خورهیم یا کهیسرخ و خمارم  یچشما دنیبا د انگار

 ... زنمیم یپوزخند دردناک شیباور

 !؟یلعنت یتو؟؟ مگه چهقد خورد یشد ینجوریچته دختر؟؟؟ چرا ا_

 ... ارمیلب م یرو یو لبخند گشاد زنمیم یرخوت پلک با

 ... یییییییلیخ... اااااادیز_

 ... اااا گرمهههه... نجیا چهقد

 ... رو نیدروغ یباور کنه مست یتا به راحت گمیم دهیکلمات رو کش یدست از

 ... کنهیلب با حرص زمزمه م ریذاره و ز یگاز م یرو پا

 ... آخه تو بچه رو چه به مشروب درصد باال_

 ... زنمیم یهوش یب مهیو ن یحال یاما به ظاهر خودم رو به ب گمیدر جوابش م ییدلم برو بابا یتو

 ... رسهیبمش دوباره به گوشم م یصدا

 اااا؟؟؟یدر ؟؟؟؟یوسفی_

 دختر؟؟؟ یآها

 ... بندمیو دوباره م کنمیرمق پلک هامو باز و بسته م یب

 ... شهیم دهیشن یاش به خوب زمزمه

 ... کنه اریهش نویا یبابا حاال ک یا_

 ... گهیم یبلند تر یبا صدا نباریا

 بده برم درو باز کنم دویکل... خونت میدیپاشو رس _

 ... رمیگیرمق به سمتش م یب یرو با دست ها فمیو ک کنمیباز م یکم چشمامو

 ... شمیم رهیاش خ هودهیتالش ب به

 !... دیاز کل غیاما در زهیریم رونیعابر بانکه رو ب هیو  یگوش هیکه شامل  فیک یلوازم ها تموم

 ... زنهیبهم تشر م یبا نگاه برزخ کالفه

 ... سیکه ن نجایخونه ات کجاست؟؟ ا دیکل_



 ... بندمیو چشمامو م دمیتکون م سرمو

 ... کنهیکالفه اش بدجور ذوق زده ام م پوف

 ... حرکت کنه نیکه ماش کشهیطول م هیثان چن

 ... دمیم رونیبه محض استارت زدنش نفس حبس شده ام رو ب اما

 ... حرف زدن در برم ریاز ز کنمیم یبستن چشمام سع با

 ... میرسیبه خونه خودش م رونهیکه م ییکه با سرعت باال کشهیطول نم یلیخ

 ... میشد نگیوارد پارک فهممیکه م میریم نییدار پا بیپل ش هی از

 ... زنمیخودم رو به خواب م عاین،سریتوقف ماش با

 ... منه ینگاهش رو کنمیو حس م کنهیرو خاموش م نیماش

 ... بابااااا یا... پاشو بچه جان... اااایدر... ااااایدر_

 ... شده ادهیپ نیاز ماش شهیمعلوم م ادیکه م نیدر ماش یصدا

 !... خودش بره باال، جا نینکنه منو بذاره هم واااا

 ... به فکر آبروش هست، به فکر من نباشه س،حداقلین ینذاکت یهم آدم ب نقدرایبابا ا ن

 ... شهیازم دور م یکه با باز شدن در طرف من،تموم افکار منف کشهینم هیثان به

 ... شهیم یخال یپام،ته دلم به آن ریناگهان با لمس دستش پشت کمرم و ز اما

 ... رو شروع کردم یچه غلط فهممیبرخورد سرم به تن داغش،تازه م با

 ... بدنم بشم یها چهیمانع انقباض شدن ماه کنمیم یسع

 ... رو حس نکردم یمرد چیعمر بغل ه هیکه  یمن یآغوش بود براتجربه  نیاول نیا

 و

 ... ام که برام حکم برادر رو داره یدر آغوش مرد حاال

 ... شهیم قیوجودم تزر یتو یتپش قلبش حس بد دنیشن با

 ... مهیاتفاق زندگ نیبرام بدتر فمیدور تن ظر دهیچیدست هاش پ یگرم

 ... کنم دایحصار تنگ و عذاب آور نجات پ نیتا زودتر از ا شمارمیها رو م هیثان



 و

 ... میشیداخل خونه م، باز شدن قفل دنیکه با شن کشهینم یطول خداروشکر

 ... کنمیحس م ینگاهش رو به خوب ینیو من سنگ کنهیمکث م یکم

و با اکراه تن  دمیبه خودم م یفیکاناپه بذاره،فورا تکون خف یقصد داره تنم رو رو فهممیکه م نیمحض ا به

 ... چسبونمیبهش م شتریداغم رو ب

 ... دست هاش نگه داشته یمنو رو فیکه بال تکل شهیحرکتم شوکه م نیبا ا یانگار

 ... برمیم یقلبش به حال خراب و داغونش پ یشدن تپش ها ادیز با

 ... زنهیدلم جوونه م یو ترس تازه تو استرس

 ... پشه ماده هم نگذشته هیاز  دمیام که شن یکنار مرد یواریچهار د هی یو لباس تو شیآرا نیبا ا فهممیم تازه

 ... بزاق دهنم رو آروم قورت بدم کنمیم یسع

 ... کردمیم یکار هی دیبا

 ... هوش بودنم سو استفاده کنه یاز ب ینجوریا دیشا

قرمز و  یچشما دنیاما با د کنمیپلک هامو باز م یآروم ال یلیخ نباریکه ا دهیم یبه خودش تکون دوباره

 ... کنمیم ک،کُپیخمارش،اون هم از فاصله نزد

 ینگاه چشم نیارتباط ا کنمیم یسع یلیکه خ یصورتم در گردشه و من یاجزا نیاش ب رهیت یچشما مردمک

 ... رو قطع کنم

 ... رمیگیدهنم م یو دستم رو جلو زنمیم یسرفه ا یالک

 ... ذارهیکاناپه م یحرکت منو رو هیو با  برهیو کالفه سرش رو عقب م ادیکار من به خودش م نیبا ا یانگار

 ... شهیم شیبه اندام درشت و عضله ا رهیخ نگام

 رادوان ✨

 ... ام کنه وونهیبود د کیوجودم نزد التهاب

 ... به دخترک مقابلم شمیم رهیو خ کشمیعرق کرده ام م یشونیبه پ یدست

 ... رفتیمغزم رژه م یرو یبدجور شیقرمز لعنت یلبا



 میخصوص یدختر رو به زندگ نیا یپا اریاخت یکه ب یومن شهیسرخش م یو چشما دهیقفله صورت رنگ پر نگام

 ... باز کردم

 شیچن ساعت پ یآور ادیاما با  ارمیمانتوش رو درب دیبدنش با یبهتر شدن حالش و البته کم شدن دما یبرا

 ... کنمیم ریگ یبد یدوراه نیب یمهمون یتو

لباس  دنیاما با د... باشه یداف خوشگل یبتونه همچ کردمیاصال فک نم دمشید یکه وقت گمیاقرار م بدون

دختر رو خوب  نیکه هنوز ا رسمیباور م نیتنش که بدجور اندام دخترانه و بکرش رو قاب گرفته بود به ا

 ... شناسمینم

 ... خصوص که با خوردن مشروب حالش بد شده به

 نزده باشه؟؟؟ زایچ نجوریلب به ا یباشه ول دهیسن رس نیه اب شهیم مگه

 ... دوزمیدوباره بهش م نگاهمو

 ... شمیاش خم م دهیخواب مهیحرکت به سمت تن ن هی یو تو کشمیم یقیعم نفس

 ... ارمیو مانتو رو از تنش درم کنمیجذابش،دست دراز م ینگاه به چشما بدون

 ... کنمیاز حدش تعجب م شیب یسرد شه،ازیم دهیدستم که به پوست دستش کش یها انگشت

 ... رهیگیروبه روم قلبم تپش م ریتصو دنیبا د رمیگیباال م سرکه

 ... زدیچشمک م یبدجور بایلباس قرمز ز نیا یتو دشیسف نهیگردن و قفسه س دنید

 ... کنمیحس م یرو به خوب نمیتند قفسه س حرکت

 ... که حاال وقت عود کردنش نباشه یکوفت یماریب نیاز ا امان

خمار و تعجب زده اش مواجه  یو تازه با چشما دمیاز تن گُر گرفته ام، مجبورا نگاهمو باالتر کِش م کالفه

 ... شمیم

 ... شهیم دهیبدنش به مشروب حساسه که لرزش نامحسوسش د یاونقدر

 ... بود اما تیموقع نیدختر رو بچشم و االن بهتر نیطعم ا خواستیدلم م یلیخ

 ... دهیخواب یخاص یها لیاما ها دل نیاز ا یپشت بعض شهیهم

 ... به دختر مقابلم تجاوز کنم شهیم که مانع ییهمون ها از

 ... داره ییخط ومرز ها هی شهیهم رادوان



 ... خنجر زدن از پشت سیمن ن یرسم جوون مرد نیاما ا خوادشیکه هوسم م درسته

 ... تختم بود یاالن تو نینداشت، هم یبا سکس با من مشکل یحالت عاد یاگه تو دیشا

 ... خونمیدختر م نیا یرو از عمق چشما یو پاک تیمعصوم من

 ... ام دهیگرگ بارون د من

 ... فهممیخوب فرق آدم خوش ذات و بد ذات رو م یلیخ

 ... التهاب وجودم رو کم کرده یافکار کم نیا یانگار

 ... کشمیم و همراه خودم به سمت اتاقم رمیگیتوجه بهش،دستش رو م بدون

 ... دختر نیا ییدست و پا یاز ب رهیگیو من خنده ام م ادیحرف دنبالم م بدون

 ... وفتهیم ختهینگام به تخت بهم ر م،ناخداگاهیشیوارد اتاق م نکهیمحض ا به

 ... رسهیآروم و لرزونش به گوشم م یصدا

 ؟؟یکن... یم ه کار... چ یدار_

 ... برمشیبه سمت حموم م و بندمیچشمامو م کالفه

شهوت و  نیکنترل ا نیقیجلوم باشه به  گهید قهیدق کیاگه  یلعنت... شمیم رهیبه اندامش خ یچشم ریز

 ... شهیبرام مشکل و دردسر ساز م یماریب

 ... کشمیدوش م ریرو ز ایو با باز کردن دوش آب سرد، تن گر گرفته در کنمیحموم رو باز م در

 ... بچه شهیحالت بهتر م ینجوریا_

 ... یپلک چیبدون ه... به چشمام شهیم رهیخ

 ... کنمیمحض برخورد قطرات آب با صورتش فورا حموم رو ترک م به

 ... کنارم واریبه د دمیم هیتک

 ... کنم ریرو خورد و خاک ش زیهمه چ خواستمیاونقدر بد بود که م حالم

 بهش نگاه نکردم؟؟؟ میزندگ گهید یازش گذشتم؟؟؟ چرا به چشم دخترا چرا

 نیسر ا ییسرکوبش کردم اما اجازه ندادم بال یواقع یشهوتم نذاشتم،االن به معنا یبار پا رو کیکه  یمن چرا

 !ارم؟؟یدختر در ب



 ... دمیجا بدون آب باال م هیمخصوصم رو  یعدد از قرص ها 3و  رمیسُست به سمت کمد م یقدم ها با

خونه  یگرفته  یپشت در حمام، فضا یو بعد از گذاشتن مانتو و شلوارک اسپرت زنمیبه موهام م یچنگ کالفه

 ... کنمیرو ترک م

 ایدر ✨

 ... براق یها کیبه سرام دمیم هیزده ام رو تک خی تن

 ... نهیشیم مینیب ی غهیت یاز فرق سرم رو آب همچون بارون قطرات

 ... شمیآوار م نیزم یو رو بندمیقرمز و دردناکم رو م یچشما

 ... شهیگونم روون م یاشکم رو قطرات

 شد؟؟؟ ینجوریا چرا

 ... کنم یآور ادیخودم  یرو برا شیلحظات مرگ چن لحظه پ خواستمینم

 ... بندهینگاه تارم نقش م ینا خداگاه چهره گُر گرفته از شهوت رادوان جلو اما

 شد؟؟؟؟ یمن شهوت یبرا برادرم

 خواهرش حس لذت درونش غوغا کرد؟؟!! یها ییبایز دنید از

 ... ییییوا

 ... اوشیلعنت به تو س... یییییوا

 ... میننگ آورو تحمل کن یلحظه ها نیمن و رادوان ا ،یموقع ات که باعث شد یبه هوس ب لعنت

 ... که خوش بحال رادوان آخ

 ... شیخبر یبه حال ب خوش

 ... دمیوسط فقط من دارم تاوان م نیا

 ... کشمیدارم عذاب م یلعنت من

 ... بود سکته کنم کیکه دستمو گرفت و به سمت اتاقش کشوند نزد یکه زمان آخ

 ... ادیسرم ب خواستیکه م ییاز بال دمیمترس

 ... از تجاوز اون هم به دست هم خون خودم دمیترسیم



انگار ... اما... بشم یانتقام لعنت نیا الیخ یرو بهش بگم و ب یکنه همه چ یخودم عهد کردم اگه خواست کار با

 ... دمیبود که شن ییمرد تر از حرف ها

 اما چرااا؟؟؟... ازم گذشت یراحت به

عمل  شهیانگار خوددار تر از هم یول... زنهیدست و پا م یچه برزخ یمعلوم بود تو ظاهر کالفه و داغونش از

 ... کرد

 ... شدیعوض م دمیکه در موردش شن ییکم داشت باورم نسبت به حرف ها کم

 یموضوع تو نیکارو نکرد و ا نیمن به نفع خودش استفاده کنه اما ا یاز مست تونستیم یبه راحت رادوان

 ... گُنجهیناقوس من نم

 ... از جا بلند بشم کنمیم یلرزش بدنم،سع با

 ... دارمیرخت کن رو برم یرنگ تو دیو حوله سف بندمیدوش آب رو م ریش

 ... چهیپیم مینیب ریز یخوش عطر یحوله بو دنیپوش با

 ... مونهیبرام نم یبه تنم بخوره اما انگار چاره ا به خصوص رادوان ینداشتم حوله کس دوست

 ... ییصدا نیتر کیاز کوچ غیاما در کشمیم رونیبه ب یو سرک کنمیحموم رو باز م در

 ... آشپز خونه؟؟؟ ایسالن  یممکنه کجا باشه؟؟؟ تو یعنی

 ... لباس هام دنیاز د دمیابرو باال م وفتهیپام که م یبه جلو نگام

 ... کنهینگاهمو جلب خودش م یاز همه شلوارک مردونه ا شتریب و

 ... شمیو داخل رخت کن م دارمیو فورا تموم لباس هارو برم کنمیدراز م دست

 ... شده سیهام خ ریکه لباس ز وفتهیم ادمیتازه  کنمیرو که باز م حوله

 ... پوشمیم، بود یمن مث شلوار ورزش یبودنشون مانتو و شلوارک رو که برا سیهمون خ یو رو کشمیم یآه

 ... کنمیم زونیو بعد حوله رو آو رمیگیبلندم رو م یموها نم

 ... رمیم رونیب یدیو با سردرد شد زنمیقرمز رنگ رو از کف حموم چنگ م یمجلس لباس

 ... زدن به اتاق دید یبود برا یفرصت حاال

 ... رادوانه یکه اتاق شخص دیفهم شدیم یبه خوب زیم یگاو صندوق بزرگ و لب تاپ رو، تخت دونفره دنید از

 ... اون دفعه اتاق خودش نبود پس



گوشه پنهان  دنیمطمئن بشم اما با د نیتا از نداشتن دورب کنمینا محسوس به دور و اطرافم نگاه م یلیخ

 ... کنمیلب حواله روحش م ریز یاتاق،لعنت

 ... نهیخونه مجهز به دورب نیاز قرار معلوم ا نجاست،پسیکه هم نیدورب نیاول

کردن اون دوتا شماره  دایپ یمطمئن بشم اما حاال برا نیفرصت نشد از داشتن دورب نجایکه اومدم ا شیپ یسر

 ... کنم ادتریز نجایحساب مجبورم رفت و امدم رو به ا

 ... ندازمیسرم م یو شال رو آزادنه رو بندمیم یرو گوجه ا سمیخ یموها کالفه

 ... خورمیم یا کهی،یسالن خال دنید رم،بایم رونیاتاق که ب از

 ... شهیاما نبودش اونجا باعث تعجبم م رمیبه سمت آشپز خونه م نیپاورچ نیپاورچ

 کجا رفته؟؟؟ یعنی

 ... زنمیصداش م یآروم به

 ؟!... یجناب پناه_

 ؟... خان رادوان

 !... صابخونه

 ... سیانگار که اصال خونه ن نه

 ... چرخونمیدور تا دور خونه م نگاهمو

 ... کار گذاشته بود نیسالن و آشپز خونه دو تا دورب داخل

 ... کاسیجمهوره آمر سیانگار ر ههههه

 ... رمیگیدست هام م ونیو سرمو م نمیشیکاناپه م یرو یحال یحس رخوت و ب با

 ... مغزم بمب اتم منفجر کرده باشن یانگار که تو... بود ریفکرم درگ تموو

 یلیکه خ شهیم یرادوان خیو نگام م رمیگیدرون قفل،سرمو باال م دیکه با چرخش کل کشمیم یقیعم نفس

 ... ادیتفاوت به سمتم م یو ب یعاد

 ... نهیشیکاناپه مقابلم م یجلوم و رو یعسل زیم یرو کنهیرو پرت م نیماش چیسوئ

 ... نظر گرفتم ریکه تموم حرکاتش رو ز یبه من شهیم رهیو خ ندازهیپا م یرو پا

 !... حالت بهتره یانگار_



 ... کنم یلرزش صدامو مخف کنمیم یو سع کنمیچفت هم م لبامو

 ... دونم تا چهقد موفق شدم ینم البته

 ... خوبم،شرمنده که مزاحمت شدم_

 ... کنهیاش رو زوم چشمام م رهیو نگاه ت دهیباال م ییابرو

 ... برات بَده خانم کوچولو ینخوردن که بدون ییمشروبا نجوریمگه تا حاال دوس پسرات ا _

 ... مرد مقابلم یبرا کنمیچشم گرد م، خورده از حرفش کهی

 ؟؟!... دوس پسرامممم ؟؟؟یییچ_

 ... شهیاخم هام درهم م یکه به آن گهیلب م ریز یآروم هوم

 یزهر مار نیتا حاال از ا خوردمیبار بود که مشروب م نیاول یبرا... نداشتم و ندارم یدوس پسرواله من _

 ... تجربه نکردم یزیچ

 ... زنهیلب م یو با لحن مسخره ا رهیپرپشت و مردونه اش باال م یبار جفت ابروها نیا

 ؟!... شهیمگه م_

 ... گمیو با حرص م کنمیواسش نازک م یچشم پشت

 ... شدهحاال که _

 ... زنهیهم گره م یرو تو شیو عضالن دهیکش یو دست ها شهیبه جلو خم م یکم

 نبوده؟؟ تیزندگ یتو یمرد چی،هیکه هست یسن نیتا به ا یعنی_

 ... شمیم یحرفش عصبان نیا دنیشن از

 چارهیاطرافم نبوده جز مادر ب ینر و ماده ا چیه، یبزنم به لطف پدر جناب عال ادیصورتش فر یتو خواستمیم

 ... ام

 ... خشم وجودم رو کنترل کنم کنمیم یسع یقینفس عم دنیبا کش اما

 !... میدیرو به تخت خوابمون راه نم یمرد که بوده اما من مث شما هرکس_

 ... گهیم یو با لحن جد کنهیکه فورا اخم درهم م ادیخوشش نم ادیاز حرفم ز یانگار

 ... زنهیمرد حرف از تخت خوابش نم هی یخانم متشخص جلو هیوقت  چیدختر جون،ه_



 !انه؟؟؟ی مفهومه

بهش نشون  یخانم متشخص هیبود وگرنه  ریکه کارم گ فیح... دمیهم فشار م یشدت حرص فکمو رو از

 ... بود دایکه اون سمتش ناپ دادمیم

 ... به پا بود یدلم چه طوفان یکه تو دونهیاما خدا م دمیکه مثال از حرفش خجالت کش ندازمیم نییپا نگاهمو

 ... شهیمردونه اش بلند م یادیمحکم و ز یصدا، سکوت یاز کم بعد

داشته  یدختر درخواست هیاز  خوامیباره که م نیاول نیراستش ا... فکر کردم یلیخ، خونه امیب نکهیتا قبل از ا_

 ... باشم

 ... دمیبه طرفش سوق م کنجکاوانه نگاهمو، سر و تهش یب یحرف ها دنیشن از

 !ه؟یمنظورت چ_

 ... کاناپه یبه پشت دهیم هیو تک زنهیبه موهاش م یچنگ

خوشم  یتا حاال من از کس... دادنیم یخود دختر ها بودن که به من درخواست دوست نیراستش تا به امروز ا_

 ... اما... قدم بشم شیپ یرابطه دوست هی جادیا یکه برا ومدهین

 ... شهیبه مردمک لرزون چشمام م رهیو خ کنهیم یمکث

 ... خوشم اومده ییجورا هیاز تو  یاما انگار_

 ... برهیکه دستش رو باال م کنمیزده چشم گرد م شوک

... ازت خوشم اومده ییجورا هیمن با خوشگل تر از تو هم بودم اماااا ... نه یخوشگل و آس باش یلینه که خ_

 ... دونمیرو هم خودم نم لشیحاال دل

 ... نذاکت یمردک ب نیفرق سر ا زدمیدستم بود تا م یچکش هی کاش

 ... دادنیم شنهادیکه بهت پ دهیهُل و مرد ند یاون سر دخترا یبگم خاک تو خواستمیم

 !... حتما عاشق ذات قشنگم شده... هههه خر خودشه... یستیخوشگل ن گهیداره واضح م یعوض

 ... دمیامروز اراده سُسِتشو د نیخوبه هم 

 ... دمیدهنمو قورت م بزاق

 ... خب_

 ... کنهیو دوباره به عمق چشمام نفوذ م زنهیم یپلک



 ... بدم یدوست شنهادیبهت پ خوامیم_

 ... یچیکه ه یموافق اگه

 ... خونه چال بشه نیهم یتو ،جا نیحرفا هم نیتموم ا دیبا نهیا ریاگه غ اما

 !گم؟؟یم یکه چ یگرفت

 ... زنمیبه اعتماد به نفس باالش م یپوزخند

 ... شهیمغزم فعال م یبهش بدم،رادارا یجواب دندون شکن خوامیم تا

 ... باز بشه نجایبه ا دیمن با یپا راه

 ... رو ادامه بدم یباز هیبق ینجوریچه بهتر که ا پس

 ... نهیهم ...آره

 ... شک نکنه یزیکنم که به چ فیپشت سر هم رد یکلمات رو جور کنمیم یو سع رمیگیرو از داخل گاز م لبم

 ازدواج ؟؟؟ ای یدیم یدوست شنهادیپ یاالن دار یعنی_

 ... جذابش یبه خنده  شمیم رهیو من خ... دهیسر م یبلند خنده

 هههه ... ازدواج... بود یجوک قشنگ_

 ... ستمین زایچ نجوریا فکر ازدواج و یبابا من اصال تو ن

 !؟یرو از دست بد یآزاد نیا سین فیح... یتو هم نباش بهتره

 ... زنمیجاش م یبه اعتماد به سقف ب یپوزخند

 ... ادیبه عهد خوشم نم یبند یمنم اصال از ازدواج و پا م،چونیا دهیخوبه پس هم عق_

 ... رهیگیو کم کم اخم جاش رو م شهیلباش محو م یخنده از رو یآن به

 ... فقط، که با من باشه یهرکس دختر، نیبب_

 ... کنمیم دیتاک

 ... یا گهید چکسیبا من باشه نه ه دیبا فقط

 !... رد بشه و گرنه با من طرفه شیمتر لویک هیاز  دیپشه نر هم نبا هی یحت

 ... سین یندارم اما انگار چاره ا یحرف هاش حس خوب از



 ... نمیبیرو م قشیکه نفس عم دمیتکون م یسر

 خب جوابت؟؟_

 ... دمیبراش د یقشنگ یکه خبر نداره چه خواب ها دوزمیم یبه مرد نگاهمو

 ... زنمیم یخجول لبخند

 ... میواسه هم باش یخوب یدوست ها دوارمیام_

 ... نهیشیلب هاش م یرو یلبخند مچهین

 ... مگه نه؟! یخوبت رو به ما نشون بد یبه بعد قراره اون رو نیپس از ا، خوبه_

 ... شمیو از جا بلند م زنمیم یلبخند ظاهر به

 ... یکه تو ندار خوادیم یچشم برزخ... خوبه شهیمن هم یجناب محترم رو_

 ... ادیخوشش م میکه از زبون دراز فهممیچهره اش م از

 ... کنمیبرادر احمق م نیدلم حواله ا یتو یشخندین

 !... یکجا بسالمت_

 ... دارمیرو از کنار کاناپه بر م یلباس مجلس یحاو یمشک لونیو نا شمیم خم

 ... رفع زحمت کنم دیبا گهید_

 ... دارهیرو برم زیم یرو چیو سوئ شهیجا بلند م از

 ... رسونمتیخودم م_

 ... کارمیلب م یرو یاجبار لبخند به

 ... رمیبا آژانس م شم،یمزاحمت نم گهین د_

 ... رهیگیاشاره اش رو طرفم م انگشت

 ... تو یحرف بزنه،حت، حرفم یرو یخوش ندارم کس ایدر_

 ... شهیسکوت به لب هام زده م مهر

 ... شمیاز خونه خارج م، و همگام با برادر مثال دوس پسر کنمینثارش م یدلم به درک یتو

 ... شمیم داریاز خواب ب ییبلند وباال ازهیبا خم صبح



 ... کشمیم میقلوه ا یلبا یاما رژ قرمز رنگ رو چن بار رو کنمیم یمیمال شیاز شستن دست و صورتم،آرا بعد

 افتخار داده یبه خصوص که االن رادوان خان پناه رفتمیتوپ م دیخر هی دیبا... ندازمیبه مانتو هام م ینگاه

 !... شده ریدوس پسر بنده حق

 ... زنمیرو تن م یمشک شلوار و شال ،تنگ و کوتاه دیمانتو سف کنمیو دست دراز م زنمیم یزهر آلود شخندین

 ... دمیم کمیبه کمر بار یو قر ستمیا یم یقد نهییآ مقابل

 ... دادیمقدار عذاب وجدانم رو قلقلک م هیمانتو  یدلبر شده بودم اما کوتاه یادیز

 یزنگ گوش یکه همزمان صدا دارمیتخت برم یرو از رو یو گوش فیو ک زنمیحس،چنگ م نیاز ا الیخ یب

 ... شهیبلند م

غار  نیدهنم ع، کرده بودم ویاسم رادوان که تازه شماره اش رو س دنیو با د یبه صفحه گوش شمیم رهیخ

 ... مونهیباز م صدریعل

 وقت صبح چه کارم داره؟! نیا

 ... کنمیرو وصل م تماس

 ؟... بله_

 ... آرماش نیدرست ع... محکم و بمه یهم از پشت گوش صداش

 ؟یسالم خوب_

 ... جوابش رو بدم ومث تموم دوس دخترا یعاد کنمیم یو سع گزمیم لب

 ... کنمیلحن نازکم م یعشوه قاط یکم

 !؟یمن افتاد ادیشده کله صبح  ی؟ چ یممنون خوبم،تو چطور، سالاام آقااا_

 ... فرستمیم نهییآ یخودم تو یبرا یو شکلک رهیگیخودم عُقم م یحرف ها از

 ... دیحس نرم بودن رو از لحنش فهم شدیم یبه راحت نباریا

 بچه ؟ یمگه خواب بود_

 ... دهیکه ادامه م گمیم ینچ

 !؟؟یدیفهم... یایو م یریبا اون م شهیبه بعد هم نیاز ا... رنگ یبنز مشک هی... در آپارتمانه یراننده جلو_

 ... گمیتعجب م با



 واجبه؟؟؟ یراننده شخص نقدریا یعنیحاال _

 ... شنومیکالفه اش رو م پوف

 ... آره واجبه_

 ... خارهیکرم درونم م یکم

 ... مرموز بگم کنمیم یو سع گزمیم لب

 بدونم چرا؟؟؟ شهیم_

 ... گهیم یبم یلبخند و صدا مچهیکه با ن دهیرو فهم تمیانگار اون هم قصد و ن کنهیم مکث

 !... ادیب دمیسر دوس دختر جد ییبال خوامیبرو خودتو رنگ کن جوجه،نم_

 ... کنهیم یدلبر یکه چال لپم بدجور ییمث همون خنده ها کنم،درستیم یظاهر خنده نسبتا بلند به

 فینه هنوز در خواب ناز تشر ای ی!حاال جناب رادوان خان شما شرکت... یاوووو چه دوس پسر مهربون و فداکار_

 ... یدار

 ... کشهیم یقیعم نفس

 ... نوریا ایب نهییآ یشرکتم خانم، شما هم زود از پا_

 ... گمیگونه م اعتراض

 ... یاریواسم درب یباز یپارت دیگرفتم با دیصمت جد گهیسرم د ریعععع رادوان خ_

 ... شهیم یلحنش جد نباریا

 ... فعال نمتیبیشرکت م ایحاظر شو ب عیا،سریبرم در دیمن با_

 ... کنهیاجازه حرف زدن بده تماس رو قطع م نکهیا بدون

 ... زنمیم زیبه م یشدت حرص لگد از

 ... یلعنت

 ... یلعنت

 ... یجناب پناه یدیدیمنو هم م یوگرنه اون رو ارمیادا هارو برات درب نیکه مجبورم ا فیح

 ... زنمیم رونیآروم از خونه ب یو با قدم ها دمیم رونیفرم رو از شال ب یها مو



 ... دمیباال م ییرنگ ابرو یبنز مشک دنیمحض د به

 ... دهیحس قدرت بهم دست م هویدونم چرا  ینم

 ... فرستهیبنز م نیحاال دشمنم واسه من راننده اون هم با ماش دمیرو هم ند دیکه تا حاال رنگ پرا یمن

 ... وفتهیجا م میراننده تازه دو هزار یمشک پیو ت کلیقد، ه دنید با

 !... شنیهم محسوب م گاردیباد شونیا

 ... کنهیو با کمال احترام درب عقب رو برام باز م شهیم ادهیپ نیمن،از ماش دنیبه محض د راننده

 ... شمیو با اکراه سوار م کنمیخم م یسر

 ... کنه ریکله گنده بخ یبابا نیآخر و عاقبت مارو با ا خدا

 ... شهیبلند م میگوش یبعد صدا یکم

 ... کنمیو فورا تماس رو وصل م دمیاسم ماش ابرو باال م دنیرادوانه اما با د کنمیم فکر

 ؟... بله_

 ... رسهیبه گوشم م راشیگ یصدا

 ؟ییکجا ؟یسالم خوب_

 ... دوزمیم ابونیخ یبه عابر ها نگاهمو

 چطور مگه؟؟!... شرکت رمیممنون خوبم،دارم م_

 ... رهیگیم ینفس

 ... سیباهات صحبت کنم که انگار االن وقتش ن یفقط خواستم در مورد موضوع یچیه_

 ... گمیدر جواب آرماش م الیخیاما ب کنمیرو حس م ینگاه ینیسنگ حس

 وروجک یبرا زنم،دلمیم یسر هیکوچولو هم  نیاز نگ ینجوریا... سر اون جا هی امیخب من بعد شرکت م_

 ... تنگ شده

 ... دهیجواب م یاز مکث کوتاه بعد

 ... نمتیبیپس بعد از ظهر م، باشه_

 ... فعال روز خوش_



 ... خدانگهدار_

 ... زوم من شده بود نهییبه نگاه راننده که از داخل آ شمیم رهیو خ کنمیرو قطع م تماس

 ... مردک فضول و پررو یبرا کنمیدرهم م اخم

 ... آدم خبرکش رادوان باشه نیممکنه ا... حواسم جمع رفتارام باشه شتریب دیبه بعد با نیا از

 ... کنهیمامان غوغام رو م یدلم هوا هویکه  کشمیم یقیعم نفس

 ... حال دلم رو جمع و جور کنم کنمیم یو سع گمیم ییدل هوا نیبه ا یلعنت

 ... ندازمیم میصفحه گوش یرو امکیبه پ ینگاه

 «اتاقم  ایب »

 ... کرد یم یبهم دهن کج یدو کلمه بدجور نیا

 ... استیبه سمت اتاق ر دارمیبرم زدان،قدمینگاه  ینیسنگ ریز

 ... نهیشیلب م یگرمش رو شهیلبخند هم دنمیبه محض د یکاشان خانم

 ؟؟یدار یسالم دخترم کار_

 ... دهیو ابرو باال م کنهیاز پرونده ام م یخال یبه دست ها یو بعد نگاه گهیم نویا

 ... زنمیم یلبخند متقابال

 دارن؟؟ فیاتاقشون تشر یجناب پناه_

 ... دهیتکون م یسر

 ... چن لحظه صبر کن تا اطالع بدم هی... زمیآره عز_

 ... دارهیتلفن رو برم یبا حرفش گوش همزمان

 ... یسالم جناب پناه_

 ... 

 ... اومدن یوسفی خانم

 ... 

 ... بله... بله



 ... 

 ... چشم

 ... گهیو با نگاه کنجکاو م ذارهیرو م یگوش

 ... زمیبفرما داخل عز_

 ... کنمینگاهش رو هنوز پشت سرم حس م ینیاما سنگ شمینگاهش رد م یجلو از

 ... کُپ کرده ینجوریبنده خدا گفته که ا نیبه ا یباز رادوان چ سین معلوم

 ... دمیعقب تر م یو شالم رو کم کشمیم یقیعم نفس

 ... زنمیلب،چن تقه به در م ریبسم اهلل ز هی با

 ... رسهیو پر صالبتش به گوشم م یجد یصدا

 ... بفرما داخل_

 ... ذارمیقدم به داخل اتاق م یظاهر جانیو با ه کارمیلب م یرو یلبخند

 ... سیسالاام رئ_

چرخ  یبه صندل دهیم هیو تک کنهیپرونده مقابلش پرت م یرو رو سینشسته،خودنو زیکه پشت م نطوریهم

 ... دارش

 ... سیازت ن یندم خبر غامیانگار تا پ... طرفااا نیچه عجب از ا... سالم خانمممم_

 ... شمیم کشیو نزد زنمیم ییدندون نما لبخند

 ... شهیچال لُپ هام م خیم نمیبیکه م 

 ... سرم شلوغ بود یراستش کم... هیچه حرف نیا_

 ... کنهیو با دستش اشاره م گهیم یآهان

 ... جلووو ایب_

 ... شمیتر م کینزد یمطمئن و با هزار دلهره کم نا

 ... شونهیپاهاش م یرو رو فمیو تن ظر رهیگیمُچ دستم رو م یبه آن اما

 ... کنم یبود قالب تُه کیمنتظره اش نزد ریحرکت غ نیا از



 ... شهیحبس م نهیو نفسم داخل س رهیقلبم به شدت باال م ضربان

رو به چشمام  زشیو برق نگاه ت کنهیکه با لذت دست پشت کمرم حلقه م وفتهیم یگرد شده ام به رادوان نگاه

 ... دوزهیم

 ! هووووم؟!ستمین تیخانم در اولو یخب از قرار معلوم برا_

 ... دست هاش یگرم

 ... بدن داغش حرارت

 ... و برنده اش زیت نگاه

 ... و همه همه

 ... بود ختهیمعادالت ذهنم رو بهم ر تموم

 ... خودم رو نبازم کنمیم یسع

 ... مرد به من مَحرَمه نیا

 ... هیعاد زیلمس ها چ نیا پس

 ... وا بدم یزود نیدست زدن به بدنم به ا هیبا  دینبا

 ... نقش دوس دختر بودنم بشه یو تنفرم باعث ضعف تو نهیبذارم ک دینبا

 ... زنمیلب م یو با طناز کشمیلب هام م یرو یزبون

 ... دارم یبداخالق سیخب رئ_

 ... شهیم دهیچشمام به سمت لبام کش یچشماش از رو مردمک

 ... دهیمقابلش م تورینگاهشو به مان ریاما فورا مس کنمیگلوش رو حس م بیحرکت س یخوب به

 ؟؟؟ینهار که نخورد_

 ... شمیم رهیبه پسوورد صفحه خ یچشم ریو ز گمیم یلب نُچ ریز

 ... دادیم رییهر کدوم از رمز هارو تغ یلعنت

 ... بدم ورینگاهمو به مانت یعاد یلیخ کنمیم یسع

 ... هیکی ،لبتابمیحوصله ام،رمز عابر بانک،گوش یمن که ازبس ب_



 ... دوزهیو نگاهش رو به من م بندهیتاپ رو م لب

وقت از رمز  چیالبته ه... رهینم ادمی ذارمیکه براشون م ییباهوشم،رمز ها یادیاما خب من ز... چه جالب_

 ... ادیخوشم نم یتکرار

 ... متفاوته یبعد یپس رمز ها... دمیباال م ییابرو

 ... چهیپیفر شده ام رو دور انگشتت م یاز موها یا هیو تک ارهیکه دستش رو جلو م گمیم یاوهوم

 ... ادیخوشم م یلیفر خ یو تاپ مو چیاز پ_

 ... کنهیم رییتغ ینگاهش به آن رنگ

 ... حواسش رو پرت کنم کنمیم یسع فورا

 ... گشنمه هاااا یلیمن خ یراست_

 ... کنهیپاش بلند م یو منو از رو زنهیم یکه پلک نشیفاز سنگ یتو زنمیبدجور م یانگار

 ... به بدن میبزن ییغذا هی میپس پاشو بر _

 ... کنمیحلقه م شیعضالن یو دستم رو دور بازو زنمیم یدلبر لبخند

 ... نگاهش زوم منه، باز کردن کمربندش نیکه ح یو رادوان شهیمتوقف م یمقابل کافه رستوان بزرگ نیماش

 گهید ادیدندونت ب ریمحشرش ز ونیبار که طعم غذا و قل هیشه،یپاتوق من محسوب م ییجورا هی نجایا_

 ... یشیدائمش م یمشتر

 ... شهیم ادهیپ نیاز ماش یبا چشمک و

که جمله رادوان  کشمیفر شده ام م یبه موها یصورتم دست شیو بعد از چک کردن آرا دمیم نییرو پا ریآفتابگ

 ... شهیذهنم اکو م یتو

 « ... ادیفر خوشم م یو تاب مو چیاز پ »

 ... کنم رونیافکار داغون رو از ذهنم ب نیا کنمیم یتکون دادن سرم سع با

 ... میداریو همگام باهم به سمت رستوان مجلل قدم برم رمیو به سمت رادوان م ادهیپ نیماش از

 ... شهیرادوان دوال راست م یو جلو کنهیما به سمتمون قدم تند م دنیبه محض د ینسبتا جوان گارسون

 ... باال دیبفرمائ... نیقدم رنجه فرمود... سالم قربان_

 ... رهیشکل باال م یحالل یتفاوت از پله ها یو ب دهیتکون م یسر رادوان



 ... چرخهیکنجکاوم همه جا م نگاه

 ... رادوان بود ریخصوص سمت چپ سالن که مس به

 ... یمتیغ یو تابلو ها کیفوق العاده ش نیزایمکان با د هی

باغ داشت اما در  هیبه  یادیکه شباهت ز میشیم یسالن خارج و وارد تراس بزرگ نیکه از ا کشهینم یطول اما

 ... تر کیبُعد کوچ

 ... قرار داشت ییبایتخت ز یدرخت بزرگ و تنومند کنار

 ... انواع پرنده ها فضا رو مث جنگل کرده بود یصدا

 دهیپشت سرش م یاش رو به پشت هیو تک کنهیتخت رها م یتنش رو رو، بعد از در آوردن کفش هاش رادوان

 ... ارمیاش،کفش هامو در ب رهیتوجه به نگاه خ یب کنمیم یکه سع یو اما من

 ... متعجب و کنجکاوم یبه چشما کنهیم یبه محض نشستن کنارش، نگاه 

 نجا؟؟؟؟یخوشت اومد از ا_

 ... زنمیم یلبخند

 ... مونهیم کیجنگل کوچ هیقشنگه مث  یلیآره خ_

 ... دوزهیو نگاه گرمش رو به قاب صورتم م ندازهیدستش رو پشت گردنم م ناگهان

 ... فقط من... متعلق به منه نجایا_

 ... بذاره نجایجزء من،حق نداره پاشو ا چکسیه

 ... شهیو نفرت م نهیپر از ک قلبم

 ... داشت تیَریمَن گ یادیمرد ز نیا

 ... ادینفس زنان به سمت ما م ،یدر ورود یکه همون گارسون جلو دمیتکون م یاکراه سر با

 ... دیامرتون رو بفرمائ... نیمعطل شد یشرمنده قربان که کم_

 ... ندازهیبه من م ینگاه مین

 شما؟؟؟ یخوریم یچ_

 ... گزمیلب م یخجالت ظاهر با



 ... یخوریخودت م یهر چ_

 ... دهیرو به گارسون م نگاهش

 ... بعدش یمشت ونیقل هیبا ، با انواع مخلفات چهیماه هیو  کیشلیدو پُرس ش_

 ... گردهیو راه اومده رو بر م کنهیخم م یسر انیاطاعت گو گارسون

 ... لغزهیتار به تار موهام م یگرم رادوان ال یمحض رفتنش،انگشت ها به

 ... رهیگیانزجار تموم بدنم رو م حس

 ... یآبک یمحبت ها نیاز ا رهیگیم عوقم

 ... ببره به حال خراب درونم یبشم که پ نیمانع ا، نفس هام تمیبا منظم کردن ر کنمیم یسع

 ... شهیگرمش مور مور م یکه به خاطر برخورد با نفس ها یو پوست... به سمت گردنم کنهیکج م سر

 ... زنهیلب م یلحن گرم با

 ... گرمه یادیز... ادیاز عطر تنت خوشم م_

 ... رو عوض کنم یلعنت یحرف ها نیا ریدارم که مس نیبر ا یو سع کنمیلرزونم رو چفت هم م یها لب

 ؟... نجایا یایتنها م شهیهم_

 ... کنهیبه چشمام م قیدق ینگاه

 ... نه_

 ... نیهم

 ... گرمید یسوال ها دنیپرس یبرا شهیم یکلمه سد کی نیهم یانگار

 ... شهیراحت م یکم المیکه با اومدن گارسون خ گمیلب م ریز یآهان

 ... شانس نیبه ا لعنت

 ... ندارم تیبشر امن نیهم از دست ا رونیب طیمح یتو یحت

 ... شهیم دهیسفره مقابلمون چ یغذاها،دسر و ساالد ها رو انواع

 ... ذارمیوداخل دهنم م زنمیگوشت رو به چنگال م کهیت کیاما من  شهیمشغول خوردن م رادوان

 ... کنمیرو تجربه م کیشلیبه نام ش ییبار غذا نیاول یکه برا یو من چهیپیدهنم م یخوش غذا تو طعم



 ... گذاشتیکه قاشق قاشق غذا داخل دهنش م دوزمینگاه متعجبم رو بهش م، رادوان یصدا با

 ... کم از خودت و خانواده ات بگو هی_

 ... زنمیم یشخندین

 ؟!... بگم یچ_

 ... به چشمام شهیم رهیخ

 ... یبگ دیکه با یهرچ_

 ... کنمیم زیلبم رو با دستمال تم ی گوشه

 ... فوت شد شیماه پ ۷،۸مادرم _

 ... رهیگیرنگ تعجب م نگاهش

 ... دمیادامه م یتفاوت یلحن به ظاهر ب با

 ... جزء مادرم نداشتم یکس_

 ... دهیباال م ییابرو

 ؟؟؟یبرادر چخواهر و ، پس پدر _

 ... دمیهم فشار م یاسم پدر،فکم رو از شدت حرص و خشم رو یآور ادی با

 ... بگم دارم خواستمیم

 ... پدر دارم هم برادر هم

 ... یاز کس و کارم یکه رو به روم ییتو نیبگم هم خواستمیم

 ... اما

 ... به دهن گرفتم زبون

 ... دمیپدرم رو تا حاال ند_

 ... چرخونمیساالد کاهو م ونیو چنگال رو م زنمیم یپوزخند

 ... راستش مادرم زن دوم پدرم بود_



عاشق زن  یآخه لعنت... کنهیمادو تارو به حال خودمون رها م یو بند دیق چیه یب، کنهیمادرمو حامله م یوقت

 ... اولش بود

 ... شمیلرزش نامحسوس بدنم م رسم،متوجهیحرفم که م ینجایا به

 ... نوشمیدلستر مقابلم م وانیاز ل یو جرئه ا کشمیم یقیعم نفس

 ... دمیرو ند میمن اصال پدر و خانواده پدر_

 ... کنهیم ریینگاهش تغ رنگ

 خودش نره؟! تیآدم به دنبال هو شهیمگه م_

 بوده؟! ینگفته؟؟ که ک تبه یزیتا حاال در مورد پدرت چ امرزتیمادر خداب یعنی

 ... دمیتکون م یسر

 ... نه_

 ... گفتمیدروغ م یجاش رو مث چ نیا

 ... کنمیخورده نگاهش م کهیحرفش  دنیشن با

 مگه نه؟! ؟یداشته باش یخواهر و برادر دیپس شا_

 ... دوزمیاز حسم رو به مرد مقابلم م یخال نگاه

 ... دیشا_

 ... زنمیم یشخندیدلم ن یاما تو دیشا گمیم

 ... ادیم رونیرادوان ب یلبها نیکه از ب یحلقه مانند یبه دود ها شمیم رهیخ

 ... داشت تیو برام جذاب... دمیدیم کیرو از نزد دنیکش ونیروش قل نیبار بود که ا نیاول

 ... کنم یمرد سپر نیدر کنار ا دیاولم رو با اتیقرار نوشته شده،من تموم تجرب هیطبق  انگار

 ... برهیبه دلم م ینگاه شگفت زده ام پ یرگیخ از

 ... رهیگیرو به سمتم م ونیقل یو ن زنهیم یچشمک

 ؟؟یتو هم امتحان کن یخوایم_

 ... گمیحواس م یب



 رو؟؟ یچ_

 ... نهیشیلبش م یرو یمحو لبخند

 !... منو_

 ... کنمیحرفش چشم گرد م دنیاز شن یآن به

 ؟؟؟یچ_

 ... شهیبلند م یبه قهقه ا لیهمون لبخند محو تبد نباریا

 ... دخترررر یمحشر _

 ... مثال برادر یها یباز وونهید نیاز ا دمیباال م ابرو

 ؟؟یخندیم یبه چ یبدونم دار شهیم_

 ... برهیخوش حالتش فرو م یموها یبه ال یرو ال دستش

 ... نبود مادمازل یخاص زیچ_

 !... یرو امتحان کن یروش دود حلقه ا نیتو هم ا یخوایبود م نیا منظورم

 ... شمیمنظورش مث گوجه قرمز م دنیشن از

 ... کنمیموقع م یب یحواس پرت نینثار ا یو خاک برسر گزمیم لب

 ... کارم یلب م یرو یمصنوع یاجبار لبخند به

 ... شیروش حلقه ا نیبه حال ا یوا دمینکش ونیخب راستش تا حاال اصن قل_

 ... انگار نوبت اونه که متعجب بشه حاال

 ... خبرم یکه هنوز ب یدار یجالب اتیچه خصوص ؟؟یجد_

 ... کنهیتنش رو مماس با بدن سرد من م، کشهیرو به سمت من م ونیکه قل نطوریهم

 ... شهیم یجور هیبدنش دلم  یگرم از

 ... رهیگیلبام م یرو جلو ونیبلند قل یکه ن دمیدهنم رو به زور قورت م بزاق

آروم دودش رو  یلیخ، بعدش با غنچه کردن لبات یهات کن هیداخل رو وارد ر نیا یکن تموم هوا یسع_

 ... بده رونیب



 ... مرد نیکه هراس دارم از بودن کنار ا یو من شهیگرمتر م یلیخ، کیفاصله نزد نیاز ا نگاهش

 ... کنمیکارو م نیاجبار هم به

 ... ادیکه نفسم به اجبار باال م وفتمیپُک آنچنان به سُرفه م نیبا اول اما

 ... زنهیبا کف دستش چن بار به پشت کمرم م رادوان

 ... بچه یتو امتحان کن خوادینم_

 ... ادیکلمه بچه اصال خوشم نم از

 ... قاپمیرو از دستش م یو ن کنمیم یاخم

 ... به من تونم،بدهیهم م یلیخ_

لبام  نیدود از ب یحلقه ها دنیاما بعدش با د ادیبود جونم در ب کیهام نزد هیکه با فرستادن دود به ر درسته

 ... زنمیم یواقع یلبخند

 ... گمیم جانیو با ه دوزمینگاهمو به رادوان م، قله رو فتح کرده باشم هیواقعا  یانگار

 ... بدم رونی! بالخره منم تونستم مث تو حلقه ب؟یدید... یدید یییوا_

 ... امینگاه آروم و گرم رادوان به خودم م دنید با

 ... کردینگام م یجور خاص هی یلعنت

 ... و هوس آلود نه زیکه ه نه

 ... کنهیبه حرکات بچگونه بچه اش نگاه م یکه انگار پدر ینگاه هی

 ... قدر گرم و آروم همون

 ... رسهیبه گوشم م صداش

 ... یکن دیمن تقل یاز کارا سیخوب ن شهیاما هم نیآفر_

 ... شهیکفش هاش م دنیمشغول پوش، توجه به چهره مات من یو ب گهیم نویا

 ... کار دارم ییکه تا جا میپاشو بر_

 ... حرفش رو به بعد موکول کنم لیتحل هیتجز کنمیم یو سع امیخودم م به

 ... میشیو شونه به شونه هم از رستوران خارج م امیم نییتخت پا از



 ... دهینگاهش رو به منه غرق در فکر م نیمحض حرکت ماش به

 خونه ؟؟ یریم_

 ... وفتهیجا م میبگم نه که انگار تازه دو هزار خواستمیحواس م یب

 ... خونه رمیآره م_

 ... ذارهیگاز م یو پا رو دهیتکون م یسر

 ... نمیب یو خشک رو تازه م یو رادوان جد زننیزنگ م شیمسافت خونه چن بار به گوش یط

 یاونا قالب ته یکه من به جا گهیم یدیو حرف هاشو تاک زنهیپشت تلفنش حرف م یبا مخاطب ها یجور

 ... کنمیم

 ... دهیفشار م یمقابل خونه دستم رو به گرم نکهیجز ا... شه یرد و بدل نم نمونیب یادیز حرف

 ... شرکت یایب خوادیدرضمن فردا نم... بهم بگو یداشت یزیچ یکار_

 ... شمیم متعجب

 چرا؟؟_

 ... کنهیپوست پشت دستم رو نوازش م، انگشت شصت با

 ... شیک میبر دیچون با_

 ... زنمیخورده لب م کهی

 ؟؟؟یواسه چ شیک_

 هوممم؟!... میکنیعوض م ییآب و هوا هی م،همیانجام بد دیبا هیکار ادار هیهم _

 ... زنمیم یزور لبخند به

 ... آره خوبه_

راس  ریفشنگ از ت هیمدل باالش مث  نیو ماش دهیگاز فشار م یو با گفتن کلمه فعال پا رو دهیتکون م یسر

 ... شهینگاهم دور م

مسله  ریآژانس از سر کوچه به مقصد خونه مادر بزرگ آرماش،ذهنم رو درگ هیو با گرفتن  کشمیم یپوف کالفه

 ... کنمیم گهید یا

 آرماش ✨



 ... کاناپه فرو رفته یکه بُغ کرده تو دمیم ینیتموم حواسم رو به نگ، مقابلم زیم یرو یو یگذاشتن کنترل ت با

 ... گمیم یهم قفل کرده و با لحن نسبتا آروم یهامو تو دست

 ؟؟؟یکنیواسه من بُغ م ینجوریچرا ا زم؟یشده عز یچ_

 ... دخترک نازم نهیچیلب برم ناراحت

 ... زنگ بزنم ایبه خاله در یدیچون شما به من اجازه نم_

 ... دو ساعت نیا یتکرار یحرف ها دنیاز شن کشمیم یپوف

 ... که یوقت مزاحم خاله بش یوقت و ب دینبا... زمیاومده عز ریکار داره که د ییجا دیشا... شه یگفتم که نم_

 ... رهیگیصورتش م یرو رو کشیدست کوچ دو

 ... تونمینم رسهیاون وقت به من که م، یبهش زنگ بزن یتونیپس چطور شما م_

 ... ادیدلم به درد م شیناراحت دنید از

 ... کنمیامروزش م یو بد قول ایدر بیلب نص ریز یلعنت

 ... انداخته یچه مخمصه ا یمنو تو نیبب

 ... بکشم یقینفس عم شهیباعث م فونیزنگ آ یکه صدا کشمیچن روزه ام م شیبه ته ر یدست

 ... دارمیرو برم فونیآ یو گوش شمیجا بلند م از

 بله؟؟_

 ... شهیوجودم م شیآت یآب رو فشینرم و لط یصدا

 ... باز کن منم_

 ... ندازمیامروزم م پیبه ت ینگاه نهییو از داخل آ کنمیباز م درو

 ... داسیآد یراحت یشلوار مشک هیرنگ با  یکوتاه آب نیشرت آست یت هی

 ... کنمیخونه رو باز م یو در ورود کشمیپر پشتم م یبه موها یچنگ

 ... اومد اتیخاله در... ریپاشو واسه من آبغوره نگ_

 ... زنمیم یشخندیصورت بدون اشکش ن دنیکه با د دارهیصورتش برم یفورا دست هاشو از رو نینگ

 ... زنهیذره بچه منو گول م هی



 ... اومد یتند پله هارو باال م یخوشگل و قدم ها پیکه با ت دمیم یو نگاهمو به دختر دمیتکون م یسر

 ... کنهیابرو هام جا خوش م ونیم ینا خداگاه اخم، صورتش ظیغل شیآرا دنید از

 ... دادیچراغ م یلومتریک کیاز  کشیو کوچ یقلوه ا یقرمز لب ها رنگ

 ... خون سرد برخورد کنم کنمیم یو سع دمیمشت شده ام رو کنار رون پام فشار م یها دست

 ... دوزمیگرم رو به چشماش م انیسالم آرومش نگاه طغ دنیشن با

 ... سالم بفرما داخل_

 ... گهیم ارهیکفش هاشو در م نکهیا نیح

 ستن؟؟یجون ن زیعز_

 ... دمینه تکون م یبه معن یسر

 ... ومدهینه هنوز ن_

 !... که استشمام کردم یعطر مردونه ا به شهیاما من تموم حواسم پرت م شهیپام رد م یو از جلو گهیم یآهان

 ... سیعطر خودش ن نیا

 ... رمیبه سمت آشپز خونه م، یو با ظاهر خون سرد البته فقط ظاهر دمیهم فشار م یرو رو فکم

 ... شمیرفتار خودم متعجب م از

 ؟!... عطر مردونه بشه نیا ریفکرم درگ دیبا چرا

 باشم؟؟! یجلفش ناراض یادیز پیو ت ظیغل شیاز آرا دیبا چرا

 ؟!... هم داره یا گهیواسه من حکم د، به پول دنیپل رس هیدختر جز  نیا مگه

 ... معلومه نه... ههههه

 ... اما

 ... ادیداره به وجود م ییحس ها هی گفتیکه م یلعنت یدرون یامان از اون ندا اما

 ... دختر خوشم اومده نیاز ا من

 ... و ظاهرش برام مهم شده پیت

 ... وسط غلط از آب در اومده نیا ییزایچ هی یانگار



 ... رمیم ییرایبه سمت سالن بزرگ پذ یچا ینیو با برداشتن س دمیتکون م یسر

 ... دادنیکاناپه بزرگ نشسته بودن و دل و قلوه بهم م یکنار هم رو نیو نگ ایدر

 ... رهیگیلب هردوشون،قلبم تپش م یلبخند رو دنیدونم چرا با د ینم

 ... ذارمیم زیم یرو رو ینیو س کشمیم یقیعم نفس

 ... شنومیرو م شیلب ریز تشکر

 ... دمینفره لم م هیکاناپه  یو مقابلش رو دمیم لشیدر جوابش تحو یکوتاه لبخند

 ... گمیو خطاب به دخترک مقابلم م کشمیلبم م یرو یزبون

 ... منتظرت بودم نهایزود تر از ا یلیخ_

 ... دارهیرو برم یو فنجون چا شهیسمت جلو خم م به

 ... نشد به موقع برسم، شرمنده_

 ... دوزمیم نیو نگاهمو به نگ دمیتکون م یسر

 ... جان چن لحظه مارو تنها بذار دخترم نینگ_

 ... کنهیم یاتاقش رو ط ریمس کشیکوچ یو با کمک عصا گهیم یلب چشم ریز

 ... ایبه در شمیم رهیو خ رمیگیم نیاز رفتن نگ نگاه

 ... مونهیمث خار م یتوجه باشم اما لعنت یب غشیبه رنگ رژ ج کنمیم یسع یلیخ

 ... در مورد کار صحبت کنم خواستمیم_

 ... زهیریصورتش م یفر شده اش رو یکه چن مو دهیتکون م یسر

 ... بگو گوشم باتوئه_

 ... شمیو کالفه سر جام جابه جا م کشمیم یقیعم نفس

 ... سیاونقدر باال ن یاما خب مقدار موجود شهیم هیتخل یسه حساب به راحت_

 ... شهیکنجکاو م نگاهش

 چهقدره؟؟ مثال_

 ... زنمیم شونمیپر یموها ونیم یچنگ



 ... ونیلیحدود چهارصد و پونصد م_

 ... کنمیعرق رو پشت ستون فقراتم حس م یدونه ها اریاخت یکه ب رهیگیدندونش م ریرو ز لبش

 ... هیمبلغ کم نکهیخب ا_

 ... دمیدهنمو قورت م بزاق

 ... باشه یاون سه تا حساب نجوم یموجود دیبا... اس گهید یجا یاصل یحساب ها_

 ... رهیمغزم رژه م یخوش تراشش بدجور رو یکه پاها ندازهیپا م یرو پا

 ... رمز سه تا حساب دستمونه گهیماه د هیتا  شاالیا... اون با من_

 ... دمیابرو باال م نانشیاطم نیخورده از ا کهیو  متعجب

 !؟یکن دایبه رمز هر سه حساب دست پ یتونیمونده م یماه باق هیکه سر  یاونوقت از کجا مطمئن_

 ... دهیبهم نم یلبش حس خوب یرو شخندین

 ... به من اعتماد داشته باش_

 ... شهینگاهم کدر م رنگ

 ... داره؟! نانیبهش اطم نقدریدختر قراره چه کار کنه که ا نیا

 کالفه نفسمو

 ... خورمیسؤالش جا م دنیکه با شن دمیم رونیب

 ست؟؟؟یدختر شما ن نینگ_

 ... دمیکاناپه م یبه پشت هیتک

 ... دختر برادرمه... نه_

 ... زنهیلب م متاثر

 ... پس برادر و خانومش_

 ... گمیم یو با ولوم آروم پرمیحرفش م وسط

 ... تصادف وحشتناک جونشون رو از دست دادن،فقط هی یتو_

 ... رنگش یمشک یبه مردمک لرزون چشما شمیم رهیو خ کنمیم یمکث



 یینایباعث ناب خورهیکه به سرش م یو همون ضربه لعنت رونیب شهیپرت م نیماش شهیش ساله از 3 نیفقط نگ_

 ... شهیدختر م نیا

 ... چشماشو یحلقه اشک جمع شده تو نمیب یم

 ... گلوش رو یبغض گره خورده تو فهممیم

 ... خدا رحمتشون کنه... متاسفم یلیخ_

 ... نوشمیرو م یاز چا یو جرئه ا گمیلب م ریز یممنون

 شه؟؟؟یدرمان م_

 ... مقابلم یبه دخترک احساسات شمیم رهیخ

 ... کرد یبشه براش کار دیاونور آب شا نجا،یآره اما ن ا_

 ... ادیلبم م یرو یکه ناخداگاه لبخند زنهیم یجوابم حرف در

 ... نهیرو بب ایدوباره رنگ دن تونهیروز چشماش م هیدلم روشنه که ... شهیکه م شاالیا_

 ایدر ✨

 ... کنهیوجودم رخنه م یتو یرینرم دخترک لذت وصف ناپذ ینوازش موها با

 ... زنمیموهاش م ینرم رو یو بوسه ا شمیسمت صورت غرق در خوابش خم م به

 ... کنمینشه زمزمه م داریکه ب یلب جور ریز

 ... ینیقشنگت همه جا رو بب یبشه که با چشما یروز هی زمیعز دمیبهت قول م_

 ... شمیتختش بلند م یو از رو زنمیم ینیغمگ لبخند

 ... ندازمیبه اتاق نسبتا بچگانه اش م ینگاه

 ... افتادن شونیبه خاطر من از خونه و زندگ پدر و دختر نیا چارهیب

 ... کنمیو اتاق مهمان رو ترک م کشمیم یآه

 ... برام داشت یا گهید یصفا بودنش،حال و یمیخونه با وجود قد نیا

 ... پر از گل کنار تاقچه ها یخصوص گلدون ها به

 ... وفتهیآرماش م دِینگاهم به قد قامت رش شمیسالن که م وارد



 ... دنیسر گذاشتن و به آرامش رس یبرا دادیمرد جون م نیپهن ا یسر شونه ها دنید

 ... افکار داغون نیا ییایح یب نیاز ا گزمیم لب

 ... بشم شیمنکر جوون مرد شدینم اما

 ... بشر نیا یبه مردانگ بُرد یپ شدیم، برادرش گذاشته ینایدختر ناب یعمرش رو پا هیبه ثان هیثان نکهیا از

 ... دارمیو به سمتش قدم برم کشمیم یقیعم نفس

 ... کنهیبود،به سمتم گردن کج م ستادهیا اطیکه مقابل پنجره بزرگ روبه ح نطوریهم

 ن؟ییپا ومدیچرا ن_

 ... بود که بعد از اتمام حرف هامون،به سراغش رفتم ینینگ منظورش

 ... چهیپیم مینیب ریکه عطر خنک و سردش ز شمیتر م کینزد یقدم

 ... کنم دارشیب ومدیدلم ن گهیبود،د دهیخواب_

 ... کنمیشونه جابه جا م یرو رو فمیکه بند ک دهیتکون م یسر

 ... شیک میبر دیطرف شرکت با ستم،ازین یچن روز هیمن _

 ... خونه نیهروقت و هرساعت که بود بر نیداشت اجیاحت یزیبه چ اگه

 ... نهیشیصورتش م یرو یاخم محو یآن به

 ن؟یمگه چند روزه قراره بر_

 ... کشمیلب خشک شده ام م یرو یزبون

 ... میریم خب فردا یدونم واله،ول ینم_

 ... دوزهیاش رو به چشمام م رهیو نگاه خ دهیتکون م یسر

 ... باشه تتیدنگ به اطراف و موقع شیش ،حواستیلو نر یوقت هیمراقب باش که  یلیخ_

 ... کنهیاز دلم عبور م یخنک عیما

 ... داشت یها برام تازگ یدلنگران نیا

 ... کردیتوجه م دهیمرد به ظاهر سنگ دل داشت به منه محبت ند نیا

 ... رو حفظ کنم میتا خونسرد زنمیبار پلک م چن



 ... شهیپهنش زوم م نهیقفسه س یلحظه نگاه سرکشم رو هی یبرا اما

 ... کنهیلحظه از ذهن و دلم عبور م هی یبرا، از بدن مرد مقابلم کهیت هی نیا یسر گذاشتن رو لذت

 و

 ... شدم ایح یها چه ب یتازگ من

 ... زنانه یهورمون ها نیبه ا فرستمیم یو لعنت دمیدهنم رو قورت م بزاق

 ... خدا نگهدار شم،فعالیمزاحمت نم گهیخب د_

 ... کنهیم ریسرخش گ یبه چشما نگاهم

 ... دهیو بالخره زبونش رو تکون م کشهیم یقیعم نفس

 ... یخوش اومد_

 ... کنمیآروم خونه رو ترک م یو با قدم ها دمیتکون م یسر

 ... کشمیم ییراینسبتا بزرگم رو به دنبال خودم به سمت سالن پذ چمدون

 ... زنمیو دکمه آف رو م شمیخم م زیم یبه سمت کنترل رو عیروشن،سر یو یت دنید با

 ... ندازمیبه اطراف خونه م یکل ینگاه دوباره

 ... زد یبرق م یزیاز تم خداروشکر

 ... کشمیو جذابم م یل یبه مانتو یو دست ندازمیموهام م یرنگ رو رو ییمویل شال

 ... نمیب یرادوان رو م یو اخمو یکه چهره جد رمیبه سمتش م فونیزنگ آ دنیشن با

 ... دارمیرو برم یگوش فورا

 ... امیدارم م_

 ... شمیو وارد آسانسور م دمیانگشت هام فشار م ونیدسته چمدون رو م عیسر یو من با قدم ها گهیم یا باشه

 ... وفتهیبنز رادوان م نیبه ماش ،چشممیمحض خارج شدنم از الب به

و مانع حرکتم  ذارهیچمدون م ینفر از پشت سرم دست رو کیکه  رمیم نیتوجه به اطرافم،به سمت ماش یب

 ... شهیم

 ... شمیرادوان مواجه م گاردیکه با باد ندازمیم یپشت سرم نگاه به متعجب



 ... به من نیزحمت چمدون رو بد یسالم خانم،ب_

 ... کنمیزمزمه م یلب باشه ا ریو ز دمیتکون م یسر

 ... نمیشینرمش م یصندل یو رو کنمیجلو رو باز م در

 ... سالم_

 ... کنهیم زمیآنال رهیخ ینگاه با

 ... سالم خانووووم_

 ... وفتهیتازه نگام به ظاهر رادوان م کنهیکه حرکت م نیماش

 ... بود جذاب ترش کرده دهیپوش رشیکه ز یدیسف راهنیرنگ که پ یشلوار کرم کت

 ... کنمیخورده نگاهش م کهیصداش  دنیشن با

 مورد نظر واقع شدم ؟؟!_

 ... دمیباال م یفتگیهمه خودش نیاز ا ییابرو

 ... ها یکنیباز م یواسه خودت پپس ادیز_

 ... زنهیم یشخندین

 ... گهیدردسر هارو داره د نیبودن هم تیجذاب یخدا_

 ... دمیم مینیبه ب ینیچ

 ... یییییلیآره خ_

 ... شترهیب یلیاز تو خ شیو مردانگ تیکه جذاب شناسمیرو م یکیدلم گفتم، یتو اما

 ... بندهیچهره آرماش پشت پلک هام نقش م ناخداگاه

 ... رسهیبه گوشم م شیجد یکه دوباره صدا زنمیم یزیر لبخند

 بچه؟! یخندیم یبه چ_

 ... کنمیحواله اش م یگُنگ نگاه

 ... یچیه_

 ... ذارهیرون پاش م یو دست منو رو دهیتکون م یسر



 ... شهیبدنش حالم دگرگون م یگرم از

 ... یاریهمراه خودت ن یادیز زیچ یخواستیم_

 ... خورمیسر جام تکون م یکم

 چطور مگه؟؟!_

 ... خانم رو رفع کنه هی یازایخب اونجا اونقدر بازار هست که ن_

 ... الزمم رو برداشتم یزایچ_

 ... شهیم یو مشغول رانندگ گهیم یاوهوم

 ... دارمیبرم شیلعنت یپا یرو از رو لم،دستمیموبا یو بعد به بهانه گوش کنمیرو تحمل م یا هیاجبار چن ثان به

 ... ندازمیم میبه صفحه خاموش گوش ینگاه

 ... وفتهیهاش م گاردیمخصوص باد نیبغل،نگاهم به ماش نهییکه از داخل آ کشمیم یآه

 ... کنهیجا خوش م میشونیپ یرو یکم رنگ اخم

 ؟؟؟یدار گاردیباد نهمهیچرا ا_

 ... دوزهیرو بهم م شیو نگاه جد گردهیسمتم برم به

 ... میاوقات الزمه،ما کم دشمن ندار یگاه_

 ... زنمیو ندونستن م یرو به نفهم خودم

 ... چند شرکت تیریمد هیباالس نه  یمنصب ها ایخطرناک  یشغل ها یبرا یو محافظه کار گاردیباد _

 ... نمیبیلبش رو م یرو شخندین یخوب به

 ...زم؟؟یباشه عز... کنجکاو نباش یادیز م،خواهشایماهم راه و روش خودمون رو دار یآره خب ول_

 ... آخرش زمیعز نیبه خصوص ا... دهیبهم دست نم ینامفهومش اصال حس خوب یجمله  دنیشن از

 ... ارمیلب ب یرو یلبخند کنمیم یو سع گزمیم لب

 ؟؟یچنتا خواهر و برادر دار_

 ... زنهیرو دور م دونیم

 ... کترهیسال ازم کوچ 5برادر که  هی_



 ؟؟یخواهر ندار_

 ... ندازهیبه چشمام م قیدق ینگاه

 ... نه خداروشکر_

 ... دمیباال م ییخداروشکرش ابرو دنیاز شن دلخور

 حاال چرا خداروشکر؟؟ مگه خواهر داشتن بده؟؟_

 ... گهیو م گردهیباز کردن کمربندش به سمتم برم نیکه ح یو رادوان شهیمقابل فرودگاه متوقف م نیماش

 ... من یبرا خوبه اما نه_

 ... شهیم رمیدستگ زیحرفش همه چ نیا از

 ... دیترسیمرد از داشتن ناموس م نیا

 ... وص با داشتن شغل شرافت مندانه اشونخص به

 ... شمیم ادهیپ نیو از ماش زنمیم یشخندین

 ... شمیتخت بلند م یاز رو یو با رخوت و کسل کشمیم یا ازهیخم

 ... خسته و کالفه ام کرده بود یبدجور نمونیو سکوت ب مایهواپ یتو نشستن

 ... ندازمیم دمیاتاق جد ونیدوباره به دکوراس ینگاه

 ... ییمویل دیدخترانه به رنگ سف یاز لوازم ها یست کامل هی

 ... بود یو نوجوان یدوران بچگ یمن تو یشگیهم یاز آرزوها یکی یاتاق لعنت نیا داشتن

بگم اتاق مخصوص  خواستیمن دلم نم، زدنیمخصوص خودشون حرف م یهام از اتاق ها یهم کالس یوقت

 ... میخوابیم یمتر سیسالن ب هی یبگم با مادرم تو خواستمینم... ندارم

 ... متر جاس سیب یتو مونیبگم زندگ خواستینم دلم

 ... رهیگیم شیاون زمان دلم آت یآور ادیکه با  آخ

 ... رو دارم اما مادرم رو نه اهامیاتاق رو حاال

 ؟؟؟یمتیها به چه ق نیداشتن ا اما

 تم؟؟یصیآبرو و ح متیق به



 ؟!... شهیجونم داره تموم م متیبه ق ای

 ... ندازمیتنم م یبه تاپ شلوار عروسک یو نگاه کشمیم یآه

 ... رو دوس داشتم شیصورت دیسف رنگ

 ... باز باشم یلیخ ای دهیرادوان پوش یجلو یادیشد ز ینم

 ... شدیم میباعث بروز بدبخت شیباعث شک و دوم یاول

 ... شهیمحسوب م نهیگز نینوع پوشش بهتر نیا پس

 ... کشمیلب هام م یرو یرژ لب صورت هیو  بندمیم یخرگوش میبچگ دیبه تقل موهامو

 ... رهیگیخنده ام م دمیجد پیت دنید از

 ... ارزه یم سکشیمث بچه ها شده بودم اما خب به ر درست

 ... باشم یافتنیخاص و دست ن سیک هیرادوان  یبرا دیبا

 ... مرد بودن نیا یکه فقط ابزار جنس گهید یمث دخترها نه

 ... رمیم رونیو از اتاق ب زنمیم نهییبه دختر درون آ یشخندین

 ... شهیقفل م یمبل سلطنت یرادوان نشسته رو یو نگاه کنجکاوم رو امیم نییپا چیمارپ یپله ها از

 ... بود ریناپذ یخستگ ییجورا هیمرد  نیا یانگار

 ... عوض شده اش یلباس ها یرو کنمیم زوم

 ... رنگ رهیبا شلوار کتون ت یمردانه مشک راهنیپ هی

 ... دیبخشیبهش م یا گهیابهت د هی رهیاصال انگار رنگ ت... خاص شده بود یادیاش ز چهره

 ... به سمت من کنهیبزرگ مقابلش عوض م یو ینگاهش رو از ت ریمس، قدم هام دنیشن با

 ... از نگاهش خوند شدیو خنده رو م تعجب

 ... بچه یچه خوشگل شد_

 ... براش کنمینازک م یچشم پشت

 ... خوشگل بودم یمحض اطالع جناب عال _

 ... کنهیلب زمزمه م ریز



 ... بر منکرش لعنت_

 ... رمیم ییالیخونه و نیو به سمت آشپز خونه مدرن ا زنمیم ییدندون نما لبخند

 ؟؟یتو چ، گشنمه یبدجور_

 ... رسهیآرومش به گوشم م یصدا

 ... ادیکه بدم نم یاریب یزیاگه چ_

 ... کنمیلب حواله اش م ریز ییپُررو

 ... پر کنم یرو با خنده و شوخ نمونیب یفضا کنمیم یسع

 ... جولون نده یخوب یزایبشر چ نیذهن ا یتو شهیباعث م نمونیب سکوت

 ... ذارمیم یکیکوچ ینیس یتو و دارمیبرم لینارگ ریو ش کیچن قالب ک خچالیداخل  از

 ... کنمیو آشپز خونه رو ترک م دمیدهنم جا م یتو کیک کهیت هی

 ... دهیباال م ییابرو وفتهیدستم م ینیکه به س نگاهش

 !نا؟؟؟یفقط هم_

 ... ذاشتمیسرکار چلو گوشت بار م یکه انگار قراره برا زنهیحرف رو م نیا یجور هی

 ... کشمیجا سر م هیرو  لینارگ ریش وانیو ل دمیم مینیبه ب ینیچ

 ... از لطف و کَرَم منه نمیهم_

 ... لبخندش رو گرفته یکه جلو فهممیم یو من به خوب کنهیچفت هم م لباشو

 ... میبزن یدور هی رونیب میپاشو برو حاضر شو بر، شمینم ریس زایچ نیمن با ا_

که نگاه  یو من شهیکه به سمتم خم م کنمیانگشتم رو پاک م یرو دهیچسب کیو ذرات ک گمیم یاوهوم

 ... دستش با صورتم کیفاصله نزد نیبه ا دوزمیو متعجبم رو م دهیترس

 ... کنمیانگشت شصتش رو گوشه لبم حس م یکه نرم کشهینم هیثان به

 ... وُلت به من وصل کردن ستیب ستیبرخورد برق دو نیبا ا یانگار

 ... رادوان هم ممکنه صداش رو بشنوه کنمیکه حس م رهیگیشدت م یقلبم به حد تپش

 ... گهیو زمزمه وار م کشهیبه مرد مقابلم هستم که بالخره انگشتش رو عقب م رهیطور خ نیهم



 ... بخور بچه زیرو تم یزیهر چ_

 ... فهممیلمس رو م نیا یمعن حاال

 ... شمیزده از جا بلند م جانیو ه دمیم رونیب یرو به راحت نفسم

 ... ر شمضمن برم حا_

 ... اما کنمیو به سمت اتاق پا تند م گمیم نویا

 ... رو برام رقم زده ینشده ا ینیب شیسفر چه اتفاقات پ نیا نکهیغافل از ا اما

 ... کنمیساحل نگاه م یتو تیازدحام جمع آروم و یایدر به

 ... بود یمشغول کار یهرکس

 ... کردنیم یباز کیکوچ یها بچه

 ... گرفتن یها در حال سلف نوجوان

 و

 ... رو شونیزندگ یثمره ها کردنیها هم نگاه م بزرگتر

 ... نهیشیلب هام م یرو یقیلبخند عم، یفست فود دنید با

 ... گمیزده م جانیه، داشتیو به سمت رادوان که کنارم قدم برم کوبمیدست هامو بهم م کف

 !... اون جا زده فست فود نیبب_

 ... گهیتفاوت م یب یلیو بعد خ کنهینگاهمو دنبال م رد

 ... خب_

 ... زنمیو محکمش م یعضالن یبه بازو یآروم مشت

 !م؟یفالفل بخور چیاون جا ساندو میگه،بریخب نداره د_

 ... ندازهیدستش رو دور گردنم م شهیو مث هم دهیباال م ییابرو

 ... لمس ها توسط برادرم عادت کردم نیبه ا یانگار گهید

 ... رمیفرو م دمیو وارد نقش جد زنمیدلم م یتو یشخندین

 ... شهیگرمش از کنار گوشم بلند م یصدا



 ... میبخور یدرست حساب یغذا هی میبر ایب خورهیفست فود به درد نم_

 ... زمیچشمام بر ینداشته ام رو تو تیتموم مظلوم کنمیم یو سع گمیم ینچ

 ... مث گربه شرک درست

 ... گمیو با غنچه کردن لبام م کنمیدرشت م چشمامو

 ... ادیخوشت ب دمیم گه،قولید میبر ایرادوان ب_

 ... نگاهش رو یرگیخ نمیبیم

 ... رنگش رو یمشک یلذت درون چشمها نمیبیم

 ... گهیو م زنهیبه موهاش م یچنگ

 ... امان از دست تو پدر سوخته_

 ... کنهیچال لُپم فرو م یکه ناگهان انگشت اشاره اش رو تو زنمیم ییدندون نما لبخند

 ... نکن با کارات یدلبر نقدیبچه ا میبر ایب_

 ... شهیوجودم غرق لذت م، داره یبراش حکم دلبر میتموم حرکتات ظاهر نکهیا از

 ... به دستم اومده یمرد به راحت نیخواب ا رگ

 ... میریم یفست فود کیو شونه به شونه هم به سمت مغازه کوچ دمیتکون م یسر

 ... نداشت یو بهداشت که مشکل یزینظر تم از

 ... گهیو به من م رهیگیرو از اطرافش م شیناراض نگاه

 ؟؟ یخوریم یچ_

 ... گمیو ذوق زده م خارونمیلبم رو م گوشه

 ... دوتا فالفل با مخلفات فراوون_

 و بعد کشهیم یقیعم نفس

 ... گهیم شخوانیبه مرد پشت پ رو

 ... تا فالفل با مخلفات فراوون 5_

 ... ادیکه اصال از طرز نگاهش خوشم نم کنهیبه من م یا رهیزد نگاه خ یجوون م یکه کم مرده



 ... رهیگیرو مقابل رادوان م یبزرگ کیکه پالست رسهینم قهیدق هی به

 ... دییبفرما_

 ... میریم ایکنار در یو بعد با گرفتن دستم،به سمت صخره ها کنهیم تشکر

 ... دهیشده رو به دستم م چیورق پ چیساندو هیو ، رو باز کیپالست

 ... مورد عالقه ات یاز غذا نمیا ایب_

 ... شهیذهنم زده م یتو یدفعه جرقه ا هیکه  گمیلب م ریز یممنون

 ... به دست راه برم چیا،ساندویکنار در یصخره ها یبود که رو نیا میدوران نو جوان یها یاز فانتز یکی

 ... ستمیا یصخره م یو رو شمیاز جام بلند م فورا

 ... دمیمرد متعجب مقابلم م لیتحو یگل گشاد لبخند

 ...!؟؟یکنینگام م ینجوریچرا ا هیچ_

 ... نهیشیابرو هاش م ونیم یمیمال اخم

 اون باال بچه ؟! یچرا رفت ه؟یچه وضع نیا_

بلند و محکمش به  یکه صدا کنمیرد م یکی یکیرو  کیکوچ یو صخره ها دمیباال م ییابرو طونیو ش تخس

 ... رسهیگوشم م

 ... بچه جان یوفتیم نییپا ایب... ااااایدر_

 یو کنار من،البته رو شهیکه کالفه از جا بلند م گمیم یا دهینچ کش میسر خوش از برآورده شدن فانتز دوباره

 ... شهیباهام همگام م، نیزم

 ... گفته باشم... جمعت کنه هااا سین یکس یوفتیاگه ب_

 ... شمیم زمیعز چیو مشغول گاز گرفتن به ساندو کنمینازک م یچشم پشت

 !س؟؟ین ادیتا ز 5 ؟یگرفت نهمهیرادوان چرا ا یراست_

 ... ندازهیسطل زباله کنارش م یرو تو چشیساندو نیاول کاغذ

 ... شه ینم شتریلقمه من ب هی نایا_

 ... زنهیم یکه لبخند محو گمیم یا دهیکش یاوووو



 ... پات باش یمراقب جلو_

 ... شهیم یجور هیته دلم  یمیآهنگ مال یصدا دنیشن با

کامل  یغذا یبه جا چیساندو نیتنها دغدغه امروزش خوردن ا الیخ یب یلیکه خ دوزمیم یبه مرد نگاهمو

 ... هر روزش بود

 ... به چهره جذابش شمیم رهیخ

 ... نمیاز درونش بب یبچگانه به خوب یکارها دنیبرق لذت رو از د تونمیاش که حاال م رهینگاه ت به

 ... و نقش نبود یصحنه ها باز نیاگه ا شدیم یچ

 ... میخوردیم چیدر کنار هم لب ساحل ساندو، االن به عنوان خواهر و برادر شدیم یچ

 یراحت سر رو الیکه ممکن بود به من داشته باشه،با خ یدغدغه به کشش جنس یب تونستمیم شدیم یچ

 ... ذاشتمیمحکم برادرم م نهیس

 خداااا؟؟؟ شدیم یچ

 ؟!... دمیچشیگرم رو م یخانواده  هیاومد اگه من طعم  یم نیبه زم آسمونت

 ... کاش ها و اما اگر هااا نیکه دلم پر بود از ا آخخخخ

 ... امیم رونیاز هپروت ب، صداش دنیشن با

 !... هات کجا غرق شدن؟ بگو نجاتش بدم یکشت_

 ... کنمینگاه م شیخال یو به دست ها زنمیم یکمرنگ لبخند

 رو خورد؟؟؟ چیاونهمه ساندو یک

 ... زمان گذشته نهمهیهپروت بودم که ا یمن چهقد تو یعنی

 ؟؟؟یهمه رو خورد_

 ... گشاد شده ام یبه مردمک چشما شهیم رهیخ

 ه؟؟یآره خب مشکل_

 ... رمیگیسهم خودم رو به سمتش م چیمنتظره ساندو ریحرکت غ هی یو ط کنمیزمزمه م یلب نه ا ریز

 ... بخور نمیا ایب_



 ... دهیباال م ییابرو

 ... یتو که براش مشتاق تر بود ؟یخوریچرا خودت نم_

 ... کارمیلب م یرو یواقع لبخند

 ... شمیم ریزود س کهیکوچ من معده_

 ... به سمتم کنهیو دست دراز م گهیم یآهان

 .:گمیم عیسر

 ... زیمنو دور بر یدهن یجا_

 ... شهیتوجه به حرف من،مشغول خوردن م یب

 ... کنمیخورده نگاهش م کهی

 !ومد؟؟یبدش ن یعنیمن خورد؟؟  یراحت از دهن یلیخ یحساس نیمرد به ا نیا

 ... ادیبدت نم یاز دهن_

 ... گهیم جوهیکه لقمه رو م نطوریهم

 ... آدما یاما نه از بعض ادیبدم م یاز دهن_

 ... نهیبرام سنگ یادیجمله اش ز مفهوم

 ... شهیم یباعث محو شدن همون لبخند کمرنگ اما واقع و

 ... کشهیصخره ها م نییو به سمت پا رهیگیمچ دستم رو م یآن به

 ... شهیها داره خطرناک م گه،صخرهید نییپا ایب_

 ... دوزمینگاهمو به رادوان م دهیمردم ترس ادیو فر ریت کیشل یکه ناگهان با صدا گمیم یا باشه

 ... امیدستم به خودم م دنیاما با کش شمیوحشت زده م شیخون یبازو دنید از

 ... یشد یشد؟؟؟ رادوان صبر کن زخم یچ_

 ... شمیم دهیکه با سرعت به دنبالش کش یو من کنهیم دنیتوجه به حرفم شروع به دو یب

 ... بزنه رونیبود از حلقومم ب کینزد قلبم

 ... ندازمیبه پشت سرم م یاسترس و ترس نگاه با



 ... دمیبه دستش م یو فشار گمیلب م ریز ییخدا ایچند مرد نقاب پوش و مسلح  دنید با

 ... دَوِهیلباس م یرگال ها نیو ب شهیم یشتاپ زده وارد پاساژ بزرگ رادوان

 ... کابوس باشه و بس کیاتفاق فقط  نیا خواستمیباال سرم م یکه از خدا یمن و

 ... بود من رو به سکته بده کیکه نزد یوحشتناک کابوس

 ... کشهیو منو هم به داخل م کیاتاق پرو تار هیداخل  کنهیخودش رو پرت م رادوان

 ... ادیبه وجود م یزیو رُعب انگ کیتار یبستن در اتاق فضا با

 ... کنهیجونم نفوذ م یتن ب یگوشمه،ترس به تک تک سلول ها خیکه ب یبلند ینفس ها دنیشن با

 ... شهیبند دلم پاره م ادیپهن و عرق کرده اش فرود م نهیس یکه رو سرم

 ... و لرزونم فیبه دور تن ظر شهیم یاش حصار دهیورز بدن

 ... شهیم دیتار پود لباس رادوان ناپد نیو ب کنهیم دایگونه ام راه پ یرو یاشک قطره

 ... ترس... ترس

 ... اتفاق وحشت زده ام نیاز ا یواقع یمعنا به

 ... نجایاز ا رونیمسلح ب یمرد ها از

 ... ادیکه ممکنه سرمون ب ییبال از

 ... مرگ از و

 ... شنومیبمش رو م یکه صدا دمیدهنم رو به زور قورت م بزاق

 ... ! آروم باش و نترسسسسیه_

 ؟!... یو نترس یوحشتناک باش تیموقع نیا یتو شهینترس! اما مگه م گهیم... هههه

 !رم؟؟یبگ دهیلرزش بدنم رو ناد شهیم مگه

 ... واضح و روشن ینجوریبودم نه ا دهیها د لمیف یجور صحنه هارو فقط تو نیا

 ... دمیپهن و گرمش فشار م نهیرو به س سرم

 ... االن پناه آوردم به دشمنم قایجالب بود که دق برام

 ... امیبه خودم ب شهیباعث م خورهیکه به گردنم م یگرم ینفس ها هُرم



 ... کنهیم ریبه خون نشسته اش گ ینگاهم به چشما رمیگیکه باال م سر

 همراهته؟؟ لتیموبا_

 ... کشهیدهنش م یتو که لبش رو کالفه دمیتکون م یآروم سر یلیخ

 ... خونه میبرگرد دینبا گهید_

 ... کنهیباز م یدرو کم یو ال گهیم نویا

 ... پرهیاز دهنم م یطور ناگهان به

 کجان؟؟ گاردایپس باد_

 ... میبه نگاه سوال شهیم رهیخ

 ... وجودشون واجب بود یاما انگار... همراهمون باشه یکس نمیب ینم ازیگفتم که ن_

 ... شهیم شیخون یبازو خیکه نگاهم م کشهیم رونیبه ب یسرک

 ... زنمیآروم اسمش رو صدا م یلیخ

 ... رادوان_

 ... کنمیکه با نگاهم به بازوش اشاره م گردهیسمتم برم به

 ... یشد یزخم_

 ... کنهیزمزمه م رو ستیلب مهم ن ریو ز رهیگیتفاوت نگاهش رو م یب

 ... کشهیم رونیدستم منو همراه خودش از اتاق ب دنیبهت حرفشم که با کش یتو هنوز

 ... و نگاه هراسون من دائما پشت سرمه گذرهیمغازه ها م یرگال ها نینا محسوس از ب یلیخ

 ... باشن بمونیکه هنوز در تعق دمیترسیم

 ... شهیذهنم اکو م یآرماش تو یحرف ها کدفعهیچرا  دونمینم

 ... روبه رو شدم یخطرناک یگفته بود با آدم ها ادمهی

 ... کنمیدرک م یاون موقعش رو به خوب یحرف ها یاالن معن یانگار

 ... میدوَیبه سمت ساحل م کیو بار لیراهرو طو کیاز  و میشد یا دهیپوش نگیپارک وارد



وحشت ، نیبه ماش هیمسلح تک یابونیغول ب هی دنیبا د اما شهیدلم روشن م یتو یدینور ام نیماش دنید با

 ... دمیزده نگاهمو به رادوان م

 ... رهیگیم شینیکه انگشتش رو مقابل ب برهیبه وحشت درونم م ینگاه هراسونم پ دنیاز د یانگار

به پشت گردن مردک  یمنتظرانه لگد محکم ریحرکت غ کیو با  کنهیکه دستم رو رها م دمیتکون م یسر

 ... زنهیم

و ماهرانه  عیسر یلیکه خ شمیم یهول زده نظاره گر رادوان شهیولو م نیزم یکه رو بهیهوش مردک غر یب تن

 ... امیبه خودم م کشهیکه م یادیو با فر شهیم نیسوار ماش

 ... سوار شو االااای_

و  شهیبا سرعت از جاش کنده م نیاما هنوز در بسته نشده که ماش ندازمیجلو م یصندل یخودم رو رو فورا

 ... که خود به خود بسته شد شمیم یمن مات در

 ... ندارم یحرف نیتر کیکه جرات کوچ کنهیم یبا سرعت باال رانندگ اونقدر

 ... حواسش رو پرت کنم دمیترسیم

 ... زنمیهم گره م یدستم رو تو یانگشت ها دمیدهنم رو قورت م بزاق

 ... رهیگیگوشش م ،کناریو بعد از لمس شماره ا کشهیم رونیشلوارش ب بیرو از ج لشیموبا یگوش

 ... کنمیم یقالب ته نشیخشمگ ادیفر یصدا دنیکه با شن گذرهینم هیچن ثان هنوز

 !... جرات کرده به من حمله کنه یکدوم سگ پدر نیبب... یالووووو مهد_

 ... به پاره شدن بود کیکه نزد یو حنجره ا زنهیم یچهره اش به کبود نمیبیو من م کنهیم یمکث

که  کنمیو دختر جنده اش م یفتاح نیبا ا یوگرنه کار... فقط بره دعا کنه که پام اون جا نرسه... یییییلعنت_

 ... کنن هیهفت آسمون به حالش خون گر یمرغ ها

 ... دهینام م یفتاح نیبه ا یزشت یلب ناسزا ریداشبورت و ز یرو کنهیرو پرت م یگوش

 ... چسبهیم یکه تن لرزونم به صندل رهیباال م یبه حد نیو سرعت ماش دهیگاز فشار م یرو پا

 ... گزمیبازوش لب م یرو دیشد یخون ها دنید با

 ... اما

 ... دهیگشاد شده اش ترس به دلم راه م یاز خون چهره کبود و مردمک ها شتریب



 شده؟؟؟ ینجوریا چرا

 ... ذارهیفرمون م یو سرش رو رو شهیمتوقف م نیماش یآن به

 ... ندازمیبه اطرافم م ینگاه

 ... بود یخلوت و پرت یجا

 ... شنومیلبش رو م ریز زمزمه

 ... قرص رو از داخل داشبورت بده یقوط_

قرص  یاون همه خرت و پرت دنبال قوط ونیاما فورا در داشبورت رو باز کرده و م کنمینگاهش م دهیهنگ اول

 ... دونه قرص هیاز  غیشد در دایپ یاما همه چ گردمیم

 ... گمیم یلرزون یصدا با

 ... ستین نجایا یقرص چیه_

و انگشت اشاره اش رو مقابل نگاه  زنهیبه فرمون م یکه مشت محکم شنوهیخبر عمرش رو م نیبد تر یانگار

 ... رهیگیام م دهیترس

 ... یشینم ادهیالمصب پ نیماش نیوجه از ا چیبه ه... کنمیم دیتاک... ایوجه در چیبه ه_

 ایبزرگ کنار در یو به سمت صخره ها شهیم ادهیپ نیو با همون حال خراب و آشفته از ماش زنهیرو م حرفش

 ... رهیم

 ... شمیمات حرکاتش م دهیترس

 ... ارهیمقابلش فرود م یگره کرده اش رو به صخره سنگ یو مشت ها نهیشیم نیزم یتلو خوران رو تلو

 ... بار هی نه

 ... دوبار نه

 ... کنهیبار کارش رو تکرار م چند

 ... شهیم یته دلم خال ادشیفر یصدا با

 شده؟؟ وونهیپسر د نیا چرا

 ؟!... کنهیم ینجوریبا خودش ا چرا

 ... شدیمحسوب م یجور خود زن هی یلعنت نیا کار



 ... شهیم شیصحنه مقابلم ته دلم ر دنید از

 ... افتاده نیزم یکه با حال خراب و داغون دو زانو رو یمرد

 ... کنهیچکه م نیزم یکه از دستش رو ییها خون

 ؟!... کنمیچکار م وونهیمرد د نیتنها با ا نجایا من

 ... رو ندارم یباز وونهیطاقت د من

 ... جور صحنه ها بگذرم نیاز ا یعاد یلیخ تونمینم

 ... شده باشم ریچنگال اون ادما اس یمرد اگه امروز نبود ممکن بود االن تو نیا

 ... زهیریگونه هام م یداغم رو یها اشک

 ... کنمیو به سمت رادوان پرواز م کنمیرو باز م نیطاقت در ماش یب

 ... شمیتر م کینزد یقدم دیترد با

 ... شهیدست و انگشت هاش ته دلم آشوب م یرو یخون ها دنید از

 ... گهیم یو با لحن سرد و در مونده ا خورهیم یکه تکون ذارمیشونه اش م یرو رو دستم

 !؟یبش ادهیپ ینگفتم حق ندار ؟؟یچرا اومد_

 ... نگاهت کنم الیخ یب تونستمینم_

 ... شنومیپوزخندش رو م یصدا

 ؟؟یم به حرفت مطمئناونوقت هنوز ؟یچ ارمیسرت در ب ییاگه بال_

 ... دمیاز حرفش آب دهنم رو قورت م دهیترس

 ... یستیچون اونقدر نامرد ن یکن ینم نکارویتو ا_

 ... دمیجواب دادن بهش رو نم اجازه

 ... نمینشیدو زانو م یرو مقابلش

 ... شهیصورت غرق از اشکم متعجب م دنیبا د که

 ... رهیگیچشمم رو م ریدست سالمش نم ز یو با انگشت ها کنهیرو به سمتم دراز م دستش

 تو بچه جان؟! هااان؟؟ یکرد هیچرا گر_



 ... رمیگیدستم م یو دستش رو محکم تو کشمیباال م موینیب آب

 ؟!... خراب شد نقدریحالت ا ینخورد یمگه که وقت هیقرص ها چ ؟؟؟اونیکردیم یخود زن یچرا داشت_

 ... به نگاه نا آرومش شمیم رهیکه خ یو من شهیم ادیابروهاش ز ونیم اخم

 ... کننیاونا آرومم م_

 ... دمیهم فشار م یلرزونم رو رو یلبا

 ... !؟یگیدروغ م یدار چرا... نشدم ینجوریا یمن شده تا حاال آرام بخش نخوردم ول ؟یچ یعنی_

 ... دهیرو فشار م شیمچ دست زخم کالفه

 ... رهیخونم از حد نرمال باال تر م نیاوقات آدرنال یگاه_

 ... ایبا قرص  ای دیکه با اونوقته

 ... داره دیزدن حرفش ترد یتو یانگار... کنهیم مکث

 ... کنهیچشمام م خیو نگاهش رو م کشهیم یپوف

 ... درست مث االن... سین ریهم انجام هردو امکان پذ یگاه... ارمشیب نییپا ،یبا رابطه جنس ای_

 ... کنم هیرو تخل یلعنت نیا ییکه مجبورم با مشت زدن به جا اونوقته

 ... شهیاول جمله اش صورتم مث لبو قرمز م کهیت دنیشن با

 ... به چشماش نگاه نکنم میمستق کنمیم یو سع ندازمیم نییپا سرمو

 ... ومدیمن داشت اشتباه از آب در م معادالت

 ... با استفاده از من حالش رو روبه راه کنه تونستیم یاالن به راحت رادوان

 ... دینشم و درد رو به جون خر ادهیپ نیبهم گفت از ماش اما

 چرا؟؟؟ اما

 ... گرفتیم یداشت روانم رو به باز یلعنت یچرا نیا

 ... بود یکار رادوان چ نیا لیدل یعنی

 ... باعث شده بود که از من بگذره؟؟! یچ

 ... شونهیپاش م یو منو رو کنهیکه دستش رو دور کمرم حلقه م کشمیم یقیعم نفس



 ... کنمیحس م یتپش قلبش رو به خوب یکه صدا ذارمیم نشیس یحرکتش،سرم رو رو نیاز ا معزب

 ... سیو روزم قابل وصف ن حال

 ... ام که هم ازش متنفرم و هم بهش محتاج یآغوش گرم یتو

 ... ادیدلم به درد م... رهیگیسرم قرار م یاش که رو چونه

 دیشا گرفتیازم نم ایکه اگه دن یندازیم یکی ادی منو... مث االن تو درست... آدما آرامش داره یبودن بعض_

 ... بودم نیزم یآدم رو نیاالن خوشبخت تر

 ... دمیمشتم فشار م یرو تو راهنشیپ گنگ و نامفهومش یحرف ها دنیشن از

 ... کلمه بغضم بترکه نیبا گفتن اول دمیترسیم... حرف زدن نداشتم جرات

 شده؟؟ یبا روح و روانش باز نقدریمرد بوده که ا نیگذشته ا یتو یچ یعنی

 ... ادیزبونم م یسوالم رو ناخواسته

 بوده؟؟ تیزندگ یتو یکس_

 ... کنهیو حلقه دستش رو تنگ تر م کشهیم یقیعم نفس

 ... شیسال پ 10درست ... آره بود_

 ... و بانمک گوشیبچه باز هی

 یمن خال یرو یرو اشتباه خیسطل آب  ساله۸دختر بچه  هیرفتم، یستیروز که به درخواست مامان به بهز هی

 ... کرد

 ... نهیشیلبش م یرو یتلخ پوزخند

 ... هنوز اون بود که طلبکار بود... بود که اشتباهش رو به گردن نگرفت طونیپدر سوخته اونقدر ش_

 ... دهیو ادامه م کشهیم یآه

 یخونه تا از ب ارهیب یدادم چن روز شنهادیروز به مامان پ هی... فکرش بودم یتو یلیاز اون روز به بعد خ_

 ... میایدر ب یحوصلگ

 ... شد به ماه لیتبد روز

 ... خونه کیدوماه بود که شده بود خانم کوچ درست

 ... بود طونیاز بس که شر و ش... سر من و رادان نذاشته بود یرو مو



 ... کهیشده بود به خواهر کوچ لیتبد یانگار

 ... شهیلفظ خواهر قلبم فشرده م از

 ... برادرم یگوش بدم به حرف ها کنمیم یو سع دمیم نییرو پا بغضم

قرار بود مامان به فکر گرفتن ... دل ما جا گرفته بود که دل کندن ازش سخت شده بود یاونقدر مهرش تو_

 ... اما... اون وروجک باشه یسرپرست

 ... شمیگلوش م بیحرکت س متوجه

 ... دهیم نییاون هم بغض پا یانگار

 ... بارونش کردن ریبهت زده ام ت یبابام مقابل چشما یروز دشمنا هیاما _

 ... شهیحبس م نمیس ینفس تو یآن به

 اون بچه رو کشته بودن؟؟؟ یعنی

 ... بچه بود هیفقط  اون

 ... از سنگ ساخته شده؟؟ شونیدل لعنت یعنی

 ... کنمیرادوان پنهان م نهیس یام رو تو هیق هق گرو ه دمیهم فشار م یهامو با درد رو پلک

 ... کردمیم هیچرا داشتم گر دونمینم

 ... حالم رو بدجور خراب کرده بود دختر نیسرنوشت ا دنیانگار شن اما

 ... سرنوشت من هم مث اون دختر بود امروز دیشا

 ... نهیشیرادوان پشت کمرم م دست

 ... شهیبرام زنده م ایدن ادی نمیب یتو رو م یها طنتیش یوقت_

 ... خون غلط بزنه یجلوم تو گهید یایدن هینخواستم  امروز

 ... خودم کنم یخواسته جنس یتو رو فدا ندهی، آیلعنت یماریب نیبه خاطر ا خواستمینم امروز

 ... کنمیصورتم رو پاک م یو با پشت دست اشک ها دارمیبرم نشیس یرو از رو سرم

 ... بود نیرفتارش ا لیدل پس

 ... شمیرادوان م یخون یو مشغول بستن دور انگشت ها دمیشالم رو جر م نییاز پا کهیت هی



 ؟... خورده به بازوت ریت_

 ... دهیتکون م یسر

 ... از پوست رد شده رینه فقط ت_

 ... گهیو خطاب به من م... شهیاز جا بلند م انیگو یعل ایکه  گمیم یآهان

 ؟...یکن یرانندگ یتونیم_

 ... میداریقدم برم نیدگرگون به سمت ماش یو هردو با حال دمیتکون م یاجبار سر به

 ... به چهره غرق در فکر مرد کنارم ندازمیم ینگاه

 ... دوزهیقرمزش رو به چهره خسته ام م یچشما، کنهینگاهم رو که حس م ینیسنگ

 ؟؟؟یخسته شد_

 ... دمیتکون م ینه سر یمعن به

 ... میبرس به فرودگاه مورد نظرتون دیبا گهیفک کنم د_

 ... زنهیچشمم چشمک م یجلو،  ییبایز کوپتریکه هل میشیم یباز یلیخ یفضا هیبا حرفم، وارد  همزمان

 نه؟؟؟یهم_

 ... رهیگیم یاز صندل هیتک و گهیم یا آره

 ... بشه ادهیپ نیتا از ماش کنهیو به رادوان کمک م شهیم نیماش کیمخصوصش نزد گاردیباد

 یراه رفتن کم،  کوپتریهل یپره ها دیباد شد اما به خاطر شمیم ادهیو من هم پ کنمیرو خاموش م نیماش

 ... شهیسخت م

 ... قدم هام رو محکم تر بردارم کنمیم یسع

 ... رمیبگ ییتا کنارش جا کنهیو به من هم کمک م شهیسوار م رادوان

 ... در گردشه کیکوچ نیکاب یکنجکاوم همه جا نگاه

 ... نشستمیم کوپتریهل ای مایهواپ هیبار بود که داخل  نیاول

 ... داشت یموضوع برام تازگ نیا و

 ... کنهیم یدوم گاردیباد یاشاره ا رادوان



 ... تر کُن ادیمسلح خونه رو ز یو تعداد نگهبان ها نگیرو ببر پارک نیماش_

 ... گهیم یو چشم کنهیخم م یغول تشن،سر مرد

 ... دهیحرکت دستش به خلبان دستور حرکت م با

 ... رونیبود دل و روده ام از حلقم بزنه ب کینزد که یمن و

 ... شنومیرادوان رو از کنار گوشم م یکه صدا رمیگیدهنم م یرو جلو دستم

 !اااا؟یحالت خوبه در_

پهنش  ی نهیس یو سرم رو رو کنهیدستش رو دور تنم حلقه م شهیکه مث هم دمینه سر تکون م یمعن به

 ... ذارهیم

 ... یو بخواب یکن چشماتو ببند یه،سعیعاد زیچ هی_

 ... موندیدلم به رفتار رادوان نم یواسه اعتراض تو ییجا گهیحالم بد بود که د اونقدر

 ... گوشم،به خواب برم رینامنظم قلب ز یتوجه به تپش ها یب کنمیم یو سع ذارمیهم م یهامو رو پلک

 ... زنمیخورده چند بار پلک م کهین،یسقف ماش دنیبا د کنمیپلک هامو که باز م یال

 ... شهیم یدلم خال ته

 ... ندازمیم یوضع خودم نگاه به

 ... میرادوان بود کوپتریهل یتو ادمهیکه  ییبودم اما تا جا دهیخواب عقب یصندل یرو دهیکش دراز

 ؟!... خواب بوده هیهمش فقط  نکنه

 ... رو محو کنم دمید یتا تار کشمیچشمام م یدستم رو رو کف

 ... گردهیجلو نشسته بود به سمتم برم یصندل یرادوان که رو، محض نشستنم به

 !... یشد داریچه عجب ب_

 یمهد یکه نگاه متعجبم به چهره آشنا کشمیم یخودم رو به سمت دو صندل یکم... از حرفش شمیم متعجب

 ... کنهیم ریگ

 !کرد؟؟یچه کار م نجایا نیا

 ... پرهیاز دهنم م هویچرا  دونمینم



 ؟!... خواب بود کوپتریهل یعنی_

 ... به چشمام شهیم رهیو خ زنهیم یاما رادوان لبخند کمرنگ رهیگیرنگ تعجب م یمهد نگاه

 ... یبخواب میبذار میمجبور شد یشد ینم داریب، میدیهست که رس یساعت مین هی... نه خواب نبوده_

 ... گزمیحرفش خجالت زده لب م دنیشن با

 ... بغل کُنه نیماش یوضع بازوش مجبور شده منو تا جا نیجور که معلومه با هم نیا پس

 ... کنمیسالم م یلب آروم رو به مهد ریو ز گمیم یآهان

 ... دهیتکون م یو سر زنهیم یلبخند درجوابم

 ... دوزمیم رونیو نگاهم رو به ب دمیم هیعقب تک یصندل به

 ... رمیگیدهنم م یسر کوچه خونه آرماش،لبم رو تو یتابلو دنید با

 ... داشتم فیرو خواب تشر ریتموم مس یانگار ییییوا

 ... شهیساختمون متوقف م یجلو نیماش

 ... نهیشیچشمام م یکه نگاه رادوان تو کنمیم یلب تشکر ریز

 ... ریفورا باهام تماس بگ، یرو که حس کرد یهر اتفاق مشکوک... مراقب خودت باش_

 ... کنمیو با نگاهم به بازوش اشاره م گمیلب م ریز یچشم

 ... دکتر نشون بده هیزخمت رو به _

 ... دهیم یو نگاهش رو به مهد زنهیم یشخندین

 ... دکتر کنار دستمه هی سین ازین_

 ... از حرفش شمیم متعجب

 دکتره؟؟ یمهد یعنی

 ... شمیم یسست و افکار داغون وارد الب یبا هر دوشون با قدم ها یو بعد از خداحافظ گمیلب م ریز یآهان

 ... کنمیو درو باز م چرخونمیقفل م یرو تو دیکل

 ... فرو رفته بود یمطلق یکیتار یخونه تو یفضا

 ... شمیمانتوم م یو مشغول باز کردن دکمه ها دارمیرو از سرم برم شالم



بزنم اما  غیج خوامیوحشت زده م... کنمیبرخورد م یسد هیبا  شمیحواس وارد آشپز خونه م یکه ب نطوریهم

 ... نهیشیدهنم م یرو یبزرگ و مردونه ا یدست ها

 آرماش ✨

 ... ذارمیم زیم یو رو بندمیقصه رو م ن،کتابیبسته نگ یپلک ها دنید با

 ... کنمیاتاق رو ترک م، فشیتن ظر یرو ینازک یو بعد از انداختن پتو کشمیم یقیعم نفس

 ... به سرم زدیم یخواب یبود که بد جور ب ییاز اون شبا امشب

 ... باطل الیخ یچون امشب خونه خودمم راحت تر بخوابم اما زه کردمیم فکر

 ... کرد تیانداخت و هم خودش رو اذ میبچه که امشب هم منو از کار و زندگ نیدست ا از

 ... گوشمه ینق نق کردناش تو یصدا هنوز

 ... نجایا ارمشیمجبور شدم ب خوامیخودم رو م یها یبس گفت اتاق خودم و اسباب باز از

 ... کشمیم یپوف کالفه

 ... زنمیو دکمه آف رو م دارمیرو برم یو یت کنترل

 ... رهیفرو م یکیتار یخونه تو، ونیزیمحض خاموش شدن صفحه روشن تلو به

 ... زنمیم یدور خودم چرخ سرگردون

 ... حالم بهتر بشه وهیآبم وانیل هیبا خوردن  دیشا

 ... دمیم رییرو به سمت آشپز خونه تغ رمیمس

 ... کشمیجا سر م هیو  دارمیرو برم وهیرو روشن کنم پاکت آبم یچراغ نکهیا بدون

 ... برمیلذت م، از حدش شیب یخنک از

 ... ندازمیسطل زباله م یرو تو یو بعد پاکت خال خورمیقطره اش رو م نیآخر تا

 ... شنومیرو م دیچرخش کل یکارم صدا نیبا ا همزمان

 است؟؟؟یدر یعنی

 موقع شب اومده؟! نیا



به بدنم کنترلم  یاما با خوردن جسم کنمیبرق دراز م دیو دستم رو به سمت کل رمیسمت در آشپزخونه م به

 ... دمیرو از دست م

دهنش  یبزنه که فورا دستم رو جلو غیج خوادیم یانگار... استیکه در فهممیآرومش م یه یصدا دنیشن با

 ... رمیگیم

 ... بشه نیشدن نگ داریو از همه مهم تر باعث ب... رونیب زنیها بر هیهمسا غشیج یبا صدا دمیترسیم

 ... امیدستم به خودم م دیافکار بودم که با سوزش شد نیهم یتو

 ده؟؟؟یترس نقدریاما چرا ا... فرار کنه رمیاز گ خوادیکه با دندون گرفتن دستم م کنمینگاه م یدختر به

 ... دختر شدم نیباعث ترس ا یکارم بدجور نیبا ا یانگار

 ... کنمیم کیو صورتم رو به سمت گوشش نزد کشمیم یقیعم نفس

 ... گمیم یلحن آروم با

 ... منم آرماش... نترس دختر_

 یتموم هورمون ها، که انگار با استشمام عطر تنش یاز وول خورن هاش ومن کشهیحرفم، دست م دنیشن با

 ... شنیمردانه ام فعال م

 ... اما... زنمیبرق رو م دیو کل کنمیحس و حال،دست دراز م نیاز ا کالفه

 ... کارو نکرده بودم نیکاش ا یا اما

 ... خورمیم کهیبدجور  یو اون تاپ عروسک شونیپر یموها دنیبا د چون

که حرکات  ذارهیم یا نهیقفسه س یکه دست رو ستادهیمن ا یجلو یبا چه پوشش سیاصال متوجه ن انگار

 ... شدیدخترانه اش م یها نهیشدن س نییتندش باعث باال و پا

 ... دیکشیمنه مرد رو به سمت خودش م رهی.و البته نگاه خ

 ... میترسوند... یییییوا_

 ... شمیبه چشماش م رهیو خ رمیگیم یاجبار نگاه از اون صحنه لعنت به

 ... شهیخوشرنگش حالم بدتر م یچشما دنیانگار با د اما

 !... باشه نجایممکنه ا یمن ک ریمگه غ... یچرا بترس_

 ... ندازهیم نییو سر پا شهیچهره اش سرخ م یام که به آن افهیق ای زهیتعجب بر انگ یلیحرفم خ دونمینم



 ... ندازمیبه خودم م یو نگاه دمیباال م ییابرو

 ... شهیم رمیدستگ یباال تنه برهنه ام همه چ دنید با

 ... فهممیرو نم ادیلبم م یکه رو یلبخند محو نیا لیدل

به پا  یدل لعنت نیا یتو ییکه چه بلوا دونهینشون بدم اما خدا م یجو رو عاد کنمیم یو سع کنمیم یا سُرفه

 ... شده

 موقع شب بود؟؟ نیپروازت ا_

 ... دهیتکون م یو نامفهوم سر گُنگ

 ... آره... آره_

 ییدستش ابرو یمانتو تو یرو یخون ها دنیبا د کدفعهیاما  نهیشیم فشیتن ظر یسرکشم دوباره رو نگاه

 ... دمیباال م

 مانتوت خونه؟؟ یرو یلکه ها نیا_

 ... شمیمتوجه رنگ خون م یو من به خوب ارهیرو باال م دستش

 ... رمیرو بگ ینگران نیا یجلو تونمیچرا نم دونمینم

 ... یلذت چیبدون ه... کنهینگاهم جز به جز تنش رو رصد م فورا

 ... شده؟؟؟ چرا ماتت بُرده تو؟! یزخم تییجا_

برهنه اش  یسر بازوها یشالش رو رو کنهیم یو سع کشهیم یقیکه نفس عم ادیبا حرفم به خودش م یانگار

 ... بکشه

 ... سین یخاص زیچ_

 ... دمیفشار م یفکم رو رو یشدت خشم و ناراحت از

 ... سین یخاص زیچ یگیاونوقت م... هیمانتوت خون_

 ... خاص باشه تونهیم یزیسر کار خانم چه چ یشه بدونم برا یم

 ... گند زدم یکه بدجور فهمونهیبهم م، و تعجبش رتیگشاد شده از ح یچشما دنید

 ... رسهیکه صداش به گوشم م شمیازش دور م یو قدم زنمیبه موهام م یچنگ

 ... میکنیتصادف م یراه با دختر بچه ا یتو_



 ... شهیم فیاز خون بدنش لباسم کث مارستانیب تا ببرمش داخل کنمیبغلش م یوقت

 ... کشمیم یقیراحت نفس عم الیخ با

 ... وفتادهیواسه خودش ن یکه اتفاق خداروشکر

 ... کنمیو به سمتش گردن کج م گمیم یلب آهان ریز

 ... تند رفتم ادیز یشرمنده انگار_

 ... شهیبه اندام بکر و دخترانه اش م رهیجنبه ام خ یکه دوباره نگاه ب کنهیلب حواله ام م ریز یکنمیم خواهش

 ... ومدیم شیپ یچه اتفاق موندمیم نجایا نیاز ا شتریدونم اگه ب ینم

 ... کنمیبه سمت اتاقم پا تند م یکوتاه ریبه موهام و با شب بخ زنمیم یچنگ

 ... دست خودم نبود گهید یدل لعنت نیا افسار

 ... ادیبه بار ب یمونیانجام بدم که بعدش فقط پش یکار دمیترسیم

 ... کشمیتخت طاق باز دراز م یرو

 ... راز دلم زوده یافشا واسه هنوز

 ... موضوع رادوان روشن بشه دیبا اول

جهت عکس  یخود و ب یب شناسمیکه من م ییایشکل گرفته و گرنه در یدوتا رابطه ا نیا نیقرار معلوم ب از

 ... زنهیاتاقش نم واریاون مرد رو به د

 ... شهیافکار خودم حالم دگرگون م از

 ... وسط باشه گهیمرد د یقبول کنم پا تونستمینم

 ... رهیگیگُر م یباشه وجودم از خشم و ناراحت نشونیکه ممکنه ب یتصور عالقه ا از

 ... ههههه

 ... هستن یمجلل یدخترا دنبال پول و زندگ یروزا همه  نیا

دخترا واسش سر و دست  ،شیعال تیو موقع تیاز اون دسته آدماس که با داشتن جذاب یپناه رادوان و

 ... شکننیم

 ... مرد شده نیهم فتهیهم ش ایدر دیشا و



شده ام رو آروم  یمعز متالش کنمیم یو با بستن چشمام سع کنمیمردک رادوان م نیا یلب حواله  ریز یلعنت

 ... کنم

 ... اما

 ... از آرامش غیدر

 ... بنده ینقش م شونیپر یبا موها بایز یدختر ریبسته ام تصو یپلک ها پشت

 و

 ... شهیتر م ادیو ز ادیکه به مرور ز یقلب تپش

 ... ایدر ✨

 ... شبیذهنم پرواز کرد به سمت اتفاقات د دادمیانگشت هام فشار م ونیرنگ رو م یکه ماگ قهوه ا همانطور

 ... یپشت سوت یسوت

 ... نگاه تبدار و نگرانش... آغوشش یگرم یآور ادی از

 ... خورهیتاب م چیپ دلم

 ... دمیطعم آغوش آرماش سعادت رو چش شبیکه د شهیباورم نم هنوز

 ... دیرو به آغوش کش فمیتن ظر شبیزده معروف بود د خیکه به نگاه سرد و  یمرد

 ... کنمیکنار الله گوشم پخش کرد رو حس م که یگرم ینفس ها هنوز

 ... دارمیرو برم زیم یرو یو گوش رمیگیرو به دندون م لبم

 ... کنمیمضمون به رادوان ارسال م نیبه ا یامیاز باز کردن قفل صفحه، پ بعد

 «؟یداریب سالم»

 ... یسادگ نیبه هم... نیهم

 ... دهیکه جواب م گذرهینم هیچن ثان هنوز

 «... دارمیب»

 ... یسالم چیبدون ه... نیهم

 ... از من هم ساده تر نوشت ییییلعنت



 ... رهیگیافکار خودم خنده ام م از

 ... ادیبه حرکت در م زیحروف ر یانگشت هام رو دوباره

 «بهتر شده؟؟ حالت»

 ... نهیشیکلمات م یکه نگاهم رو شمیمنتظر جواب م یکم

 «... آره بهترم »

 ... فرستهیدوباره م یامینگاهم معطوف جمله اش بود که پ هنوز

 «... نجایا ایپاشو ب »

 ... رهیابروم باال م یتا هیخودآگاه  نا

 !... یدستور چه

 ... شمیبلند م زیاز پشت م یو مجبورا با حس کرخت کشمیکالفه م یپوف، نقشه ام یادآوریاز  اما

 ... مقابلم یواریبه ساعت د ندازمیم ینگاه

 ... شدن ندارن داریبابا و بچه هم قصد ب نیا یانگار... صبح بود ۷هنوز  ساعت

 ... دمیباال م یا شونه

 ... بهتر چه

 ... شمیبا آرماش روبه رو نم حداقل

 ... تصورم بود یفرا گهید شبیاما اتفاق د کنمیم یزیجلوش آبرو ر یجور هی هردفعه

 ... کنمیخونه رو ترک م، فمیداخل ک یو با پرت کردن گوش کشمیم یقیعم نفس

 ... نهیشیلبم م یرو یلبخند گاردیبنز باد نیماش دنیبا د محض خارج شدنم از ساختمون، به

 ... داشتم یشتریب تیحداقل حس امن ینجوریا

 ... به جناب راننده محترم کنمیم یو سالم کوتاه نمیشیم یصندل یرو فورا

 ... شهیخونه اش م تیرادوان و امن ریتموم حواسم درگ ریطول مس در

 !؟... کنم دایرو پ یمدت کم اون دو رمز لعنت نیا یتو دیبا یچجور

 ... شمیآپارتمان رادوان م یشدن راه ادهیو بعد از پ کشمیم یقیعم ن،نفسیتوقف ماش با



 کشهیم رونیبه ب یسرک یخانم مسن... شهیهم باز م ییدر واحد روبه رو ،ستمیا یمقابل واحد مورد نظر م یوقت

 ... دهیتکون م یو با افسوس سر گهیلب م ریز یمن نچ دنیو به محض د

 یو دستم رو رو کنمینذاکت م یخانم ب نیحواله ا یشخندیاما بعد ن شمیمتعجب م نوع رفتارش نیاز ا اول

 ... ذارمیزنگ م

 ... شهیمقابل نگاهم ظاهر م سیخ یرنگ و موها یکه رادوان با حوله تن پوش آب کشهینم یطول

 ... شمیو با ظاهر شوخ و خنده وارد خونه م زنمیم ییلبخند دندون نما شهیهم مثل

 ... بدجور به خودش صفاااا داده هااا سیرئ یآقا_

 ... بزنه یلبخند کمرنگ شهیکه با باعث م زنمیم شیبه نگاه جد یچشمک

 !... بچه یتو هم بدجور سرخوش هیچ_

 ... به نگاه مثال خندونم شهیم رهیو خ ادیبه طرفم م رهیگیکه با حوله سر،نم موهاش رو م همانطور

 ! هووم؟فتاد؟؟ین یبه بعد که اتفاق مشکوک شبیاز د_

 ... کنمیم زونیمبل آو لیدسته است یجلو بازم رو تا کرده و رو یو مانتو شال

 ... کنمیم کسیسرم ف یباال رهیرو با گ شونمیپر یو موها دمیتکون م ینه سر یمعن به

 ... اش رو حس کنم رهینگاه خ تونمیفاصله هم م نیهم از

 ... گردمیو به سمتش برم کشمیم میرنگ عروسک یآب شرتیبه ت یدست

دستم  دیو با ترد شمیم کیبهش نزد یکه قدم یو من دزدهیکه فورا نگاه م کنمیم رینگاهش رو غافلگ یانگار

 ... ذارمیبود م یکه زخم ییبازو یرو رو

 ... خودم رو جمع جور کنم کنمیم یدارم اما سع دنیدستم هول زده قصد عقب کش ریز یبا حرارت داغ اما

 ؟!... زخمت چطوره ؟؟ بهتره_

 ... دمیباال م یینگاهش رو اصال ندوست ندارم اما به اجبار ابرو نوع

 ؟؟؟یکنینگام م ینجوریا یچرا دار هیچ_

 ... چسبونهیو منو به تن گرمش م کنهیحرکت دست دور کمرم حلقه م هیبا  و زنهیم پلک

 !کنم؟؟ینگاه م یچجور_

 ... رهیحرکتش تپش قلبم باال م نیا از



مشتاق مرد  اما نگاه... شهیصورتش نگاهم زوم چشماش م یمتریلیاز فاصله چن م یوقت رهیگیگُر م وجودم

 ... چرخهیصورتم م یتک تک اجزا یمقابلم رو

 ... شهیکه هرلحظه کم و کمتر م یو فاصله ا نهیشیلبم م یاش رو رهیکه نگاه خ کنمیوحشت م یزمان اما

 ... کنمیزمزمه م یآروم یلب نه  ریو ز دمیآب دهنم رو قورت م دهیترس

 ... دوزهیرو به چشمام م شیو نگاه سوال کنهیابرو درهم م... شهیواضح متوجه حرفم م یلیخ

 ؟؟یچ_

 ... رو سر هم کنم یاتیچرند کنمیم یو سع کشمیلبم م یرو یزبون

 ... وجه خط قرمز هامو رد نکنم چیراستش من به مادرم قول دادم که به ه_

 ... گور بلرزه یخوام تنش به خاطر من تو ینم

 ... زنهیم یکه پوزخند صدا دار رمیگیاز تن داغ و گرمش فاصله م یکم

 ؟؟یچ یعنی_

 ... شمیم زشیبه نگاه تمسخر آم رهیو خ دمیم رونیحبس شده ام رو ب نفس

خوام اشتباه کنم  ینم ،یمن یمرد زندگ نیراستش تو اول... از خط قرمز هام عبور کنه دیما نبا یرابطه  یعنی_

 ... و بعدا عذاب وجدان داشته باشم

 ... دمیکه دوباره به نطقم ادامه م یو من شهیتر م به مرور کدر نگاهش

 ... برگرده یو کارمند سیئرابطه امون به ر تونهیم ،یحرفم مشکل دار ینجایاگه با ا_

 یبرا یلیدل گهیکه قبول نکنه چون بعدش د کردمیدلم دعا م یحرف رو زدم اما تو نیکه به ظاهر ا درسته

 ... نداشتم نجایاومدن به ا

 ... زنهیلب م ییو بعد از مکث طاقت فرسا دوزهیکرده اش رو بهم مگره  یاخم ها یآن به

 ... یاوک_

 ... دمیرو نفهم یاوک نیا یمعن

 ؟!... میادامه بد ای میکات کن یعنی

 ... شنومیرو م شیمانتو و شالم که لحن نسبتا جد به سمت کنمیدراز م داغون دست یاعصاب با

 ... یعروسک جنس هینه  یدوست رو دار هیمن فقط حکم  یتو برا _



 ... که دوستم رو به آغوش نکشم شهینم نیمانع ا یزیچ چیبدون ه نویا اما

 !... آماده کن که بدجور گرسنمه یزیچ هیبرو  یریگیاگه با لمس و آغوش هم عذاب وجدان نم پس

 ... رهیگیلبم شکل م یرو یقیعم لبخند

 ... رمیخندون به سمت آشپز خونه م یو با لب کشمیم یراحت نفس

 ... برمیلذت م ،قشنگش نیزاید دنید از

 تابهیماه ریو شعله ز رمیبه سمت گاز م، و تخم مرغ سیو با برداشتن چن سوس کنمیرو باز م خچالی در

 ... کنمیرو روشن م یکیکوچ

 ... کنمیکه حضور گرم رادوان رو پشت سرم حس م دمیسرخ شده رو کنار م یها سیسوس یقاشق کم با

 ... شهیم فمیتن تنومندش حصار بدن ظر قایدق

 ... زنهیبه غذا م یو ناخنک کنهیدراز م تابهیکنار پهلوم دستش رو به سمت ماه از

 ... شهیم شیوحش یچشما خیکه نگاهم م کنمیو گردن کج م دمیم مینیبه ب ینیچ

 ... ناخونک ممنوع_

 ... زنهیصورتم رو پشت گوشم م یافتاده رو یتار مو هیو با انگشت اشاره اش  زنهیم ینگکمر لبخند

 ... یغذا سرهم کرد هی عیچه سر... یییعجب کد بانو_

 ... زنمینگاه پر حرفشم لب م خیکه م همانطور

 ؟؟یتخم مرغ دوس ندار سیسوس_

 ... دهیجوابم رو م یمیو با لحن مال خارونهیلبش رو م گوشه

 ... نیبچ زویفقط زودتر م ،دوست دارم_

 ... شمیم یغذا خور زیم یمخلفات رو هیبق دنیو مشغول چ گمیم یا باشه

 ... کشمیخودم غذا م یبرا یو کم نمیشیمقابل رادوان م زیم پشت

 ... دهیباال م ییبشقابم ابرو یمقدار کمه تو دنید با

 ... یبا من تعارف دار ای یخوریغذا کم م نقدریهم شهیهم_

 ... زنمیبه چنگال م سیدونه سوس هیو  ادیکش م یبه لبخند لبم



 ... خورمیکم م شهیه،همینه بابا تعارف چ_

 ... شهیو مشغول خوردن م دهیتکون م یسر

 ... میشیم نگیلذت بخش بود،هردو حاضر و آماده وارد پارک یلیرادوان خ یکه انگار برا ییاز خوردن غذا بعد

 ... ندازمیم دشیجد پیبه ت ینگاه مین

 ... تن تنومندش نشسته بود یبه همون رنگ تو یشرتیکه با سو یمشک شرتیت هی

 ... شهیم میاز حدش حسود شیب تیجذاب به

 !... باشه کلیجذاب و خوش ه نقدریچه معنا داره مرد هم ا آخه

 ... شهیرنگ و فوق العاده م یموتور مشک هی خینگاهم م کدفعهیکه  کشمیم یپوف

 ... شمیچشمام نم یبرق تو منکر

 ... کنم یگرد ابونینوع موتورا خ نیآرزو داشتم با ا یبچگ از

 ... من حسرت شد یبرا کیکوچ یآرزو نیخب ا اما

لب  یو کنار گوشم با لحن مردونه و جد کینزد یکه قدم شهیرادوان متوجه نوع نگاه شگفت زده ام م یانگار

 ... زنهیم

 ؟؟یسوارش بش یدوس دار_

 ... دوزمیراسخش م یو نا مطمئن نگاهمو به چشما متعجب

 مگه مال توئه؟؟_

 ... گمیبهش م یولیکه مث بچه ها ذوق زده ا گهیم یاوهوم

سوارش  یحرکت حرفه ا هیو با  رهیبه سمت موتور خوشگل م یاما به ظاهر جد نمیب یخندونش رو م نگاه

 ... شهیم

 ... شهیپر قدرت موتور بلند م یکه صدا چرخونهیقفلش م یرو تو چیسوئ

 ... دهیو نگاهش رو به م دارهیکاسکت رو برم کاله

 ... گهیسوار شو د_

 ... رمیبگ ییپشت سرش جا کنهیو با گرفتن مچ دستم کمکم م کنهیکه دست دراز م دمیتکون م یسر



و دست هامو  نمکیتنم رو چفت بدن رادوان م که مبادا سقوط کنم، نیهول زده از ا محض حرکت موتور، به

 ... زنمیدور کمرش گره م

لبم کنار  یلبخند از رو ،ادیکه از شدت ذوق ز یو من برهیرو باال م سرعتش نگ،یرفتن از پارک رونیمحض ب به

 ... رفتینم

 ... بزنم غیدوس داشتم ج ادیز یام بود و از خوش یتجربه موتور سوار نیاول نیا

 ... دمیم هیرو به شونه اش تک سرم

 ... بود یخوب حس

 ... خوب یلیخ یلیخ

 ... درونم رو کنترل کنم جانیه کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس

 ... شنومیبلندش رو م یصدا

 گذره؟؟؟یخوش م_

 ... کوبهیاومده از شالم رو به صورت رادوان م رونیب یکه باد موها برمیرو کنار گوشش م سرم

 ... گمیو با خنده م زنمیاما خودم رو به اون راه م شمیم قشینفس عم دنیمتوجه کش یخوب به

 ... رادوان ههههیعال_

 ... کنهیم شتریو سرعتش رو ب زنهیم یکمرنگ لبخند

 ... ایدر ✨

 ... گذرهیحد و حدود خودش رو بدونه م دیکه به رادوان فهموندم که با یاز اون روز یسه هفته ا حدود

 ... یو خاکستر دیسف یکه پر بود از خاطره ها یهفته ا سه

 ... شدیبرام مث زهر م ،خودم تیآوردن اصل ادیکه با به  ینیریش یروزها

 ... و کشنده یسم همونقدر

 ... رابطه امون محکم تر شده بود ییجورا هی

 ... میراحت و دوستانه باهم در رفت امد بود یلیخ یطور به

اعصاب نداشته  یوقت رو یوقت و ب یدادن ها ریگرفته که با گ یرو جد ویسنار نیرادوان ا یروزا انگار نیا اما

 ... رهیمن رژه م



که کجا ... صدتا جواب پس بدم یبه جناب عال دیدفترش برسم اونوقته که با ای به خونه رید قهیده دق هیکاف

 ... بودم و چه کار کردم

 ... دمیرقصیم ،زدنیکه خان داداش م یمن به اجبار به هر ساز و

 ... برام ارزش داشت یلیسکوت خ نیا یخب خوب اما

 ... کرد یو وابسته من م فتهیش شتریکه رادوان رو ب یجور

 ... بزنم دیجد دیکل هیخونه اش  دیکل یراحت تونستم از رو یلیکه خ یطور به

 ... کردمیم یوقتم رو در کنار رادوان سپر شتریچون ب... شده بود یشرکت کمتر از هروقت یتو میکار ساعت

هوا وارد اتاق  یکه ب شینداشتم جز چن روز پ یبرخورد یپناه اوشیمدت اصال با س نیا یخداروشکر تو و

 ... صحنه مقابلش ابرو باال داد دنیپسرش شد و با د

 یگوش کردمیم یلم داده بودم و سع ییجورا هیمقابلش  زیم یکه رو یو من یصندل یکه نشسته رو یرادوان

 ... رمیبودش رو پس بگ دهیرو که از دستم قاپ نمینازن

 ... رهیگیچهره خونسرد پدر و پسر خنده ام م یآور ادیبه  با

 ... نشده یخاص زیچپ زدن که انگار اصال چ یخودشون رو به کوچه عل یجور هی ایلعنت

 ... زنمیتخت م یرو یو غلط کشمیم یقیعم نفس

 ... دمیصفحه م یو نگاهم رو به اسم رادوان رو نمیشیسرجام م خیفورا س میگوش یصدا دنیباشن

 کارم داره؟؟! باز چه یعنی

 ... کنهیپرده گوشم رو پاره م بایکه صداش تقر کنمیرو وصل م تماس

 ... یایوم نییپا یاس که سرتو انداخت لهیطو نجایالدنگ مگه ا کهیمرت_

 ... رمیگیگشاد شده ام م یرو مقابل چشما یصفحه گوش یبهت و سردرگم با

 !... زنهیداد م ینجوریچرا ا نیا

 ... شنومیگفتنش رو م ایدر ایدر یکه صدا دمیباال م یا شونه

 ... دمیجواب م فورا

 ... جانم_

 ... گهیو آرومتر م کشهیم یقیعم نفس



 ؟... تو ییکجا_

 ... کشمیم شونمیپر یبه موها یدست

 ... خونه_

 ... گهیم یحرص

 ... دنبالت امیپاشو حاضر شو م_

 ... دمیباال م ییابرو

 م؟یبر میخوایم ییچطور مگه؟ جا_

به  یزیم یزیحاضر شو خواهشا باز چ عیپاشو سر... زنمیبار م هیحرفو  هیحوصله جواب پس دادن ندارم، ایدر_

 ... یخودت نمال

 ... زنمیو با حرص لب م دمیم مینیبه ب ینیچ

 ... ندارم یشیبه لوازم آرا ازین... جناب برمیساده هم دل م ینجوریمن هم_

 ... برمیم تشیبه عصبان یپ کشهینامنظم که م یو من از نفس ها کنهیم یمکث

 ... دختر خوب ستمیمهربون ن ادیمن ز_

 ... کنهیتماسو قطع م و تق گهیم نویا

 ... دمیباال م یا شونه

 ... مهربون نباش خب

 ... هووووف

 ... همون مقدار لجباز و مغرور و خودخواه هم هستبه ... که مهربون و جذابه نجوریهم یلعنت

 ... چن وقت باهاش راه اومدم نیا یشده از بس که تو پررو

 ... دارمیو به سمت کمد لباس هام قدم برم فرستمیبه شانس نداشته ام م یلب لعنت ریز

بازم  یموها یخوشگلم رو رو یاسیرنگم،شال  یمشک یتاپ گردن یرو یمانتو نازک و کوتاه دنیاز پوش بعد

 ... ندازمیم

 ... رسهیکه صداش به گوشم م کنمیتماس رو وصل م یصفحه گوش یاسمش رو دنید با



 ... نمییپا_

 ... شمیلژدارم م یآروم مشغول بستن بند کفش ها یلیو خ گمیم یا باشه

 ... بشه هیتنب کمیخودخواه  یآقا نینبود ا بد

 ... کنمیو خونه رو ترک م دمیم رونیاز موهامو ب یا تره

 ... چهیپیم مینیب ریمعمول عطر سرد و خنکش ز ن،طبقیمحض سوار شدن داخل ماش به

 ... ونسبتا طلب کار مرد مقابلم یبه چهره جد شمیم رهیو خ کشمیم یقیلذت نفس عم با

 ... ذارمیدست گرمش م یو دستم رو رو دمیباال م ییابرو

 ... جان سیرئ یشده که اونقدر دمغ یچ_

 ... دهیم لمیتحو یظیغل اخم

 ... آماده شو عیخوبه گفتم سر_

 ... نمیچیظاهر لب برم به

 ؟!... یکنیم یخال چارهیمنه ب یرو یایاونوقت م پُره، گهید یبعدشم تو دلت از جا... گهیخب زود اومدم د_

 ... دهیانگشت هاش فشار م نیرو محکم ب فرمون

 چه وضع شال سرکردنه؟؟! نیا_

 هااااا؟! زینر رونیب ینجوریالمصبا رو ا نیا گهینگفتم د مگه

 ... بده تو ریفقط گ... سین رونیهمش که ب ه؟؟یمگه چ_

 ... گهیم یو با لحن آروم رهیگیکه دستم رو م دمیم هیتک یدرست مث بچه ها به صندل، کرده بغ

حاال هم ... یبا وجودت آرومم کن یتونیکه م ییفقط تو کننیم یریاعصابمو ک یوقت یدونیخودت خوب م_

 ... پُره تمیظرف یخواهشا قهر نکن که به اندازه کاف

 ... زنمیم یشخندیدلم ن یتو

 ... چه به آروم جون بودن منو

 ... چنته ندارم یتو یزیمرد جز عذاب چ نیا یبرا من

 ... کارمیلب م یرو یو لبخند مصنوع کشمیم یآه



 ... روش دهیکاناپه و خودش لم م یرو کنهیم کتش رو پرت، میشیخونه که م وارد

 ... کنهیم ستادهیبه من ا یدست اشاره ا با

 ... بچه نجایا ایبدو ب_

 ... یمرد جذاب لعنت نیا یبرا کنمینازک م یچشم پشت

 ... ادیخوشم نم... بچه نگو صدبار گفتم بهم_

 ... نهیشیلبش م یرو یکمرنگ لبخند

 ... اسمو دوست دارم نیمن که ا_

 ... آغوش گرمش یتو کنمیو خودم رو پرت م گمیلب م ریز ییپررو

 ... کشهیستبرش م نهیبه قفسه س یخورده دست کهی

 ... که یناقصم کرد... وونهیتر د واشی_

 ... زنمیکنار گوشش لب م مرموز

 ... ینکن تیمنو اذ نقدریخوب کردم تا تو ا_

 ... گهیبدن داغش م یو با فشار دادن تنم رو دهیهم فشار م یهاشو رو پلک

 ... بذار منم حداقل آرامشو حس کنم... بچه ریآروم بگ_

پلک هام خود به خود بسته  یچه زمان فهممینم، اش نهیس یو با گذاشتن سرم رو کشمیم یقیعم نفس

 ... شنیم

 ... رادوان ✨

 حیچهره مل یام رو رهیباز کرده و نگاه خ یخواب آلودم رو کم یپلک ها یال، ام نهیس یرو یزیچ ینیسنگ با

 ... شهیزوم م ایو خوشگل در

 ... نهیشیلبام م یرو یمعصومانه اش لبخند ییبایز دنید از

 ... شهیم دهیکش کشیو کوچ یقلوه ا یفر خورده و بلندش به سمت لب ها یاز مژه ها نگاهم

 ... کنهیم کیروانم رو تحر یگوشت بدجور کهیت هی نیا دنیو بوس لمس

 ... ذارمیکاناپه کنارم م یآروم سرش رو رو یلیو آب دهنم رو قورت داده و خ گمیلب م ریز یلعنت



 ... شهیو دوباره غرق خوابش م زنهیم یتغل

 ... کشمیرنگش م یخوش حالت و مشک یبه موها یدست

 ... شهیانگشت هام وجودم غرق لذت م ریاز حدش در ز شیب ینرم از

 ... شمیو کالفه از جا بلند م کشمیم یآه

 ؟!... بذارم یدختر بچه رو چ نینسبت به ا یقرار یکشش و ب نهمهیاسم ا دونستمینم

 ... کنهیرو به طرف خودش جذب م یبشر منه لعنت نیا یتو یزیچ چه

مخصوص  یها طنتیش یتخس باز نیدختران دور و اطرافم رو نداشت اما هم یها یعشوه ها و زنانگ درسته

 ... رو لرزونده یدل منه لعنت یخودش بدجور

 ... نهیشیم زشیقرمز هوس انگ یلبا یقرار و تب دارم دوباره رو یکه نگاه ب زنمیبه موهام م یچنگ

 ... بسته اش یبه پلک ها کنمیم ینگاه مین

 ... دیکشیم شیوسوسه ال مصب چرا داشت وجود نا آرومم رو به آت نیدونم ا ینم

 ... زنمیم مهیدخترک مقابلم خ یخراب رو یحال با

 ... شهیصورتم با لب هاش کم و کمتر م ی فاصله

 و

 ... ذارم یگرم و نرمش م یلبها یسردمو رو یلب ها حرکت، هی یکه ط یمن

 ... شهیاز لذت سراسر وجودم پخش م یا جرقه

 ... کنمیو بوسه ام رو نرم تر و با احساس تر م بندمیچشمامو م ،حس خوب نیا از

 ... شهد خوشمزه رو بچشم نیمدت تونستم ا نهمهیبعد از ا بالخره

و خراب داغون لب هامو جدا  یو با حال فرستمیبه شانسم م یداشتم بوسه ام خشن تر باشه اما لعنت دوس

 ... کشمیبه صورت عرق کرده ام م یو دست کنمیم

 ... بدنم بدجور باال رفته بود حرارت

 ... کنمیو به سمت حموم پا تند م رمیگیمقابلم م زیتاب دل از دخترک هوس انگ یب

 ... شهد وجود بکرش رو بچشم یبه راحت تونستمیوگرنه م ادیدختر باهام راه نم نیکه ا فیح



 ... ستمیا یدوش آب سرد م ریز

 ... شهیم ریپهنم سراز یصورتم به سمت سر شونه ها یآب از رو قطرات

 ... کرده ریدرگ شیگرم چن لحظه پ یذهنم رو بوسه  تموم

 ... زنمیمقابلم م واریبه د یآروم مشت

 ... یلعنت ازین نیمردانه ام فعال شده بود و من ناتوان در برابر رفع ا یهورمون ها تموم

 ... کنمیم شتریو شدت آب سرد رو ب کشمیم یپوف

 ... شمیو از حموم خارج م پوشمیحوله تن پوش رو م ،شهیبعد که التهاب وجودم کمتر م یکم

 ... فهممیرو م میگوش برهیو یصدا

 ... زنهیچشمک م میصفحه گوش یکه اسم بابا رو رمیم زیسمت م به

 ... دمیرو برداشته و جواب م یگوش فورا

 ... الو سالم پدر_

 ... رسهیبه گوشم م شیجد شهیهم یصدا

 ؟ییکجا سالم بابا جان،_

 ... رمیگیگوشه چشمم رو م نم

 خونه خودم چطور مگه؟_

 ... کشهیم یقیعم نفس

 ... زاهدان یبر دیاالن با_

 ... اومده که حظور خودت واجبه شیانجام معامله پ یتو یمشکل هی

 ... ییهویخبر  نیاز ا دمیباال م ییابرو

 ؟... برم دیامروز با نیهم_

 ... گمیدر جوابش م یحرف باشه ا یکه ب گهیم یا آره

به سمت ، و با زدن ساعت مارک و ادکلن سرد و خنکم کنمیبه تن م یرنگ یقطع تماس، کت و شلوار دود بعد

 ... دارمیقدم بر م ییرایسالن پذ



 ونیزیخاموش تلو ریکاناپه و نگاهش زوم تصو یکه نشسته بود رو شمیمواجه م ییایمحض خارج شدنم با در به

 ... شده بود

 !... هپروت غرق شده یبدجور تو بچه یانگار

 ... نهیشیمن م یکه بالخره نگاهش رو رمیمحکم به سمتش م یقدم ها با

 ... از حموم یدل کند چه عجب آقااا،_

 ... دخترک تخس نیا یبرا دمیباال م ییابرو

 ... الزم بود_

 ... کنهیلب هاش مکث م یاما نگاه من فقط رو شهیمتعجب م نگاهش

 ... زنمیدور کردن ذهنم لب م یبرا

 ... چمدون واسم ببند هیزحمت  یپاشو ب_

 ... کنهیخورده نگام م کهی

 ؟... یبر یخوایم ییچمدون؟؟؟ مگه جا_

 ... کنمیحرف به سمت آشپز خونه حرکت م یو ب دمیتکون م یسر

 ... برمتیتا خونه م ،خودت هم لباس بپوش_

 ... شهیکننده اش م کیاندام تحر خیکه نگام از پشت م گهیلب م ریز یا باشه

 ... کنمینگاهمو عوض م ریو کالفه وار مس کشمیم یپوف

 ... ایدر ✨

 ... ندازمیبه چهره درهم و متفکرش م ینگاه مین

 ... نگاهش یاز خوندن معن شمیو من ناتوان م رهیگینگاهم رو حس و بالخره سر باال م ینیسنگ

 ... رنگش یریبه عمق چشمان ق شمیم رهیخ

 !؟... هینقشه چ نیخُب،نظرت در مورد ا_

 ... رهیگیانگشت هاش م ونیو فکش رو م دهیم هیدستش رو به چوب مبل تک آرنج

 ... که یدونی! م... رو داره یدزد هیحکم ، ینقشه جناب عال نیا_



 ... رمیگیدست هام م ونیو سرمو م کشمیم یپوف کالفه

 ... برسه یلعنت ینمونده که بخوام دستم به اون رمزها یراه گهیخب د... یبگو دزد ییییه یییییوا_

 ... جور شده تیموقع نیبهتر االن

 ... خونه هم که جوره دیرفته زاهدان،کل سیکه ن رادوان

 ه؟؟؟یوسط چه مشکل نیا گهید

 ... شهیو از جا بلند م دهیم رونیرو ب نفسش

 ... متوجه رفت و آمد ما نشه یکه کس میشب بر دیفقط با... باشه_

 ... خونهیرو از نگاهم م یکه برق خوش حال نمیب یم

 ... شهیم کمینزد یو قدم زنهیم یکمرنگ لبخند

 !... انهی یدیبالخره کار دست جفت ما م نمیبب_

 ... دمیو ابرو باال م گزمیم لب

 ... خدا نکنه... ریعععع زبونتو گاز بگ_

 ... شمیهوا بلند م یکه ب دهیتکون م یسر

 ... رهیگیبدن هامون وجودم گُر م کینزد یخورده از فاصله  کهی

 ... در گردشه شیپهن عضالن نهیس یدونم چرا نگاه سرکشم مدام رو ینم

 ... نهیشیکمرم م غهیت یاز رو یسرد عرق

 ... شهیدونم چرا نم یحس و حالم رو کنترل کنم اما نم کنمیم یسع

 ... مرد مقابلم یبه چشما شمیم رهیو خ گزمیزده لب م خجالت

 ... ستمین دنشینگاه نهفته که من قادر به فهم نیا یتو یچ

 ... که گند زدم فهممیافتاده اش م نییقرمز شدن صورت و سر پا با

 ... و جسور متعجب و شرم زده شده رهینگاه خ نیاز ا یانگار

 ... کنمیو به سمت آشپز خونه قدم تند م دمیم رونینفسم رو ب کالفه

 ... فرستمیلب به حس داغونم م ریز یلعنت



 ... اراده نبودم یسست عنصر و ب نقدریکه ا من

 ؟! ...کرده ریتموم وجودم رو تسخ یافکار منف نیشده که ا یچ پس

 ... دمیتکون م یو سر گزمیم لب

 ... دمیبه کانتر م هیو تک زنمیجوش رو به برق م قهوه

 ... برسم خوامیکه م یزیکنه امشب بتونم به چ خدا

 ... میشیخونه رادوان م هیو راه ادهیپ نیآروم از ماش یلیخ

 ... ندازمیآرماش م یبه چهره جد ینگاه یچشم ریز

 ... زنمیآروم لب م یلیو خ کنمیخشکم رو تر م یها لب

 ؟!...ساختمون قطع شده نیمدار بسته ا یها نیاالن تموم دورب یعنی_

 ... دهیتکون م یجوابم سر در

 ... میعمل کن عیسر دیبا یلیخ... میفرصت دار قهیدق 15فقط  ایدر نیبب_

 ... میذاریپر شتاب پشت سر م یو پله ها رو با قدم ها گمیلب م ریز یا باشه

 ... شهیباز م یکیت یکه در با صدا چرخونمیقفل م یرو تو دیکل

 ... میذاریو ساکت م کیَتعَلُل هردو قدم به خونه تار بدون

 ... کنمیو چراغ قوه دستم رو روشن م بندمیم درو

 ... مطمئن بشم یتا از نبود هر کس ندازمیبه خونه م یکل ینگاه

تموم دقت نگاهش ، و با روشن کردن لب تاپ نهیشیم نیزم یرو ،آرماش فورا بعد از در آوردن کفش هاش اما

 ... دهیم توریرو به صفحه مان

 ... غُرهیو م کنهیبه سمتم گردن کج م عیسر

 ... بجنب دختر االی _

 ... رمیرادوان م یو شتاب زده به سمت اتاق شخص دمیاسترس آب دهنم رو قورت م با

در  چیکه با ه کنمیو خداروشکر م شمیتوجه وارد اتاق م یاما ب کنمیرو پشت سرم حس م ینگاه ینیسنگ

 ... مواجه نشدم یقفل



 ... کنمیگاو صندوق به سمتش پا تند م دنیو به محض د کنمیدقت تموم اتاق رو نگاه م با

 ... ندازمیمقابلم م کیبه صفحه کوچ ینگاه

 ... کنمیوارد م یسیلرزون اسم رادوان رو به انگل یانگشت ها با

 ... رهیقلبم به شدت باال م تپش

 ... که مبادا رمزش رو دوباره عوض کرده باشه خوندمیلب دعا م ریز

 ... وارد کرد شیاسم رو چن روز پ نیهم دونستمیکه من م ییجا تا

صحبت  یهمزمان که با گوش ،خبر از ورود من یب یلیبودم و رادوان خ ستادهیکه پشت سرش ا یروز همون

 ... چشمانم در گاو صندوقش رو باز کرد مقابل کرد،یم

 ... کنهیم دایها برام کش پ هیثان

 ... شهیدر گاو صندوق مقابلم باز م یکیت یکه ناگهان با صدا رمیگیرو گاز م زبونم

 ... ندازمیداخلش م یبه محتوا ینگاه عیسر یلیو خ کنمیلب خدارو شکر م ریز

 ... زدیرنگ چشمک م دیسف لونینا هیداخل  یفلش و مِمور چن

به سمت سالن  داخل، یتوجه به دالر ها یو ب دارمیبر م کیرو به همراه پالست یاما رنگ کیپوشه کوچ دو

 ... کنمیپا تند م ییرایپذ

 ... شهیمدارک دستم قفل م ینگاهش رو، من دنیبا د آرماش

 ... نمینشیم کنارش

 ... توش هست یزیچ نیبزن به لب تاپت بب... فقط داخلش بود نایا_

 ... گهیلب زمزمه وار م ریز... کنهیهارو به لب تاپش وصل م یو هرکدام از فلش ها و ممور دهیتکون م یسر

 ... کنمیخودم وارد م ستمیداخل س نارویا اتیتموم محتو م،یندار ادیکنکاش ز وقت

 ... شمیو خودم مشغول ورق زدن همون دو پوشه م گمیم یا باشه

 ... کنه دایاونهمه صفحه پ نیاما آرماش تونست چن عدد از ب شمیمتوجه نم یخاص یزیخوندن مطالبش چ با

 ... دوزمیمقابلم م توریپر استرسم رو به مانهراسون و  نگاه

 ... مچ دستم یساعت رو یبه عقربه ها ندازمیم ینگاه کالفه



 ... زنمیم یرنگ هردومون لبخند تلخ یمشک یدست کش ها دنید با

 ... میمث دوتا دزد ماهر شده بود درست

 رونیامون رو ب نهیهردو نفس حبس شده داخل س، توریصفحه مان یرو یکلمه اوک دنید با که کشمیم یپوف

 ... میدیم

 ... ندهیفورا لپ تاپ رو م آرماش

 ... هارو ببر بذار سر جاش نیخب پاشو ا_

 ... کنمیو خوش حال به سمت اتاق پرواز م گمیم یا باشه

 ... ذارمیکه بود م ییلوازم رو همون جا قیو دق اطیبا احت یلیخ

 ... یرییتغ چیه بدون

 ... خورهیرادوان گره م یچشما یکه نگاهم تو شمیراحت از جا بلند م الیبا خ بستن در گاو صندوق، با

 ... بُرد یآدم پ نیو ترسناک بودن ا یبه جد شهیاز داخل عکس هم م یحت یلعنت

 ... شمیم رهیبه چشماش خ هیچن صدم ثان یبرا

 ... شرمنده_

 ... شمیدگرگون از اتاق خارج م یو با حال گمیم نویا

 ... زنهیلب م، سکوتم دنیبا د آرماش

 شده؟؟ یچ_

 ... ایدن یها ینامرد یپلک ببندم به رو کنمیم یو سع دمیبه پنجره م هیتک سرمو

 ... یچیه_

 ... دهیادامه م شیبه رانندگ یحرف چیه بدون گهید

 ... خودم یپوچ و واه االتیخ یتو شمیکه غرق م یمن و

 ... دارمیمبل بر م یبه سمت آرماش نشسته رو یقدم کنم،یم کیکه ماگ قوه ام رو به لبم نزد همانطور

 ... ندازمیپا م یکه مقابلش پا رو یدر گردشه و من توریصفحه مان یرو قشیدق نگاه

 ؟... یدیبه کجا رس_



 ... کنهینگاهم م قیو عم رهیگیباال م سر

 ... خوب یبه جاها_

نگاهم جوالن  یجلو شیتن عضالن بدجور یراحت یلباس ها نیمرد جذاب مقابلم که با هم یبرا دمیباال م ابرو

 ... دادیم

 مثال کجا؟!_

 ... دفعه لحن کالمم پر از ناز و عشوه شد هیچرا  دونمینم

 ... شمیکه کنجکاوانه منتظر ادامه حرفش م یمن و شهیکدر م یدونم چرا نگاهش به آن ینم

 ... دهیتومن پول خواب ستیحدود دو ،هر حساب یتو _

 ... شهیم یبادم خال رقم گفته شده، دنیشن از

 تومن؟؟؟ ستیدو

 گهیحساب د هی یتو دیباز با ای حساب دارن، یقدر تو نیهمه دبدبه کبکبه فقط هم نیبا ا ایلعنت نیا یعنی

 ؟!... گذاشته باشن

 ... شمیبه سمت جلو خم م ناباور

 تومن؟؟؟ ستیفقط دو_

 ... شهیو مشغول خوردن قهوه اش م دهیبه مبل م هیتک

 ... رسهیبمش به گوشم م یکه صدا کنمیاخم درهم م شیتفاوت یب نیاز ا دلخور

 ؟!... کمه اردیلیم ستیبه نظرت دو_

 ... شهیچشمام درشت م یآن به

 ارد؟؟؟؟؟یلیم ستیدو

 ... شد که بالخره موفق شدم یباورم نم... ییییوا

 ... کنمیکه نگاه گرم آرماش رو حس م شهیلبم حک م یرو یقیعم لبخند

 ... شهیباورم نم یییوا... ممنونم یلیخ_

 ... ذارهیمقابلمون م زیم یو ماگ قهوه اش رو رو زنهیم یکمرنگ لبخند



 ... یاونور آب باش دیساعت بعدش با هی، حساب ها هیکه بعد از تخل یبدون دیبا نویفقط ا_

 ... شهیکه نگاهش ناباور م زنمیرو م یو حرف زنمیم پلک

 ... من و تو... ییسه تا... میریباهم م_

 ... دمیلب ادامه م یو با لبخند رو کنمیم یمکث

 ... کوچولو نیو نگ_

 ... خورهیدلم تکون م یتو یزیچ شیحرکت عاد نیکه با ا کشهیخوش حالتش م یبه موها یچنگ

 چرا ؟؟_

 ... فرستمیصورتم رو پشت گوش م یافتاده جلو یاز موها یا تره

 ... نیخوشگل نگ یواسه عمل چشما_

 ... شمیم رهیجذابش خ لیکه با لذت به استا دهیتکون م یسر

 !... انیمرد و دخترش همراه من ب نیا خواستیدلم م یچه حساب یچرا و رو دونمینم

 ... ستیمرد مث روز اول ن نینگاهم به ا گهیکه د دونستمیخوب م نویا اما

 ... راحت باورش کردم یلیخ گهیحس نو شکفته شده بودم اما امروز د نیخوب متوجه ا یلیخ

 ... امیم رونیصداش از هپروت ب با

 ه؟یچ فیتکلخب _

 ... کشمیلبم م یرو یزبون

جور کارها سر در  نیچون راستش من از ا یرو انجام بد زایچ نیپاسپورت و ا یتو کارا اما بهتره... هنوز زوده_

 ... ارمینم

 ... کن یرفتنمون تموم شد اونوقت حساب هارو خال یکارا گهید هروقت

 ... رمیو به سمت اتاقم م شمیاز جا بلند م میزنگ گوش یصدا دنیو من با شن دهیتکون م یسر

 ... شهیم یته دلم خال اسم رادوان، دنیمحض د به

 ... رفتار کنم یعاد یلیخ کنمیم یسع کشمیم یقیعم نفس

 ... الو جانم_



 ... رسهیمحکم اما آرومش به گوشم م یصدا

 ؟... بچه یسالم چطور_

 ... ارمیو شال رو از سرم در م کشمیتخت دراز م یرو

 ... حرف هام کنم یقاط یمقدار عشوه خرک هی کنمیم یسع

 ؟... آقااا یتو چطور خوبم،_

 ... کنهیم یاروم یکلمه آقاام خنده  دنیکش از

 ... خستم یلیاما خ...خوبم خانم_

 ... دمیباال م ییابرو

 ؟ییهنوز اونجا... خسته هات یفدا_

 ... گهیم یو بعد از مکث کشهیم یقیعم نفس

 ... خونه ام کینزد نه،_

 ... زنمیم یشخندین

 ... اونجا امیپس م_

 ... خورمیم کهی شیجد ینه  دنیشن از

 چرا؟؟_

 ... دارم زیبذار واسه شب که برات سورپرا_

 ... کنهیتماس رو قطع م یو رادوان با خداحافظ آروم گمیم یا باشه

 ... دمیسقف م یدیو متفکر نگاهم رو به سف ذارمیلبم م یرو رو یگوش

 ... رادوان✨

 ... کنمیکه حضورش رو پشت سرم حس م دمیکاناپه لم م یحوصله رو یب

 ... نهیشیشونه هام م یاش رو دهیکش یدست ها یگرم

 ... شهیم قیوجود نا آرومم تزر یتو یکه حس لذت بخش کنهیبه سر شونه هام وارد م یکیکوچ فشار

 ... کشمیو تن نسبتا لخت و برهنه اش رو به سمت خودم م کنمیم ریحرکت مچ دستش رو اس هی با



 ... دوزمیم ششیو غرق آرا یتب دارم رو به صورت عمل نگاه

 ... کارش خِبره اس یتو نقدریرابطه داشته که ا ادیز یته چهره اش معلومه کم سن ساله اما انگار از

 ... ایبر عکس در درست

 ... لومتریصفر ک دخترک

 ... کنهیتر م کینزد یو صورتش رو کم زنهیم یدلبرانه ا لبخند

 ... ستمیمشتاق ن ادیچرا من ز دونمیرابطه رو شروع کنه اما نم کیاستارت  خوادیزود م یلیخ یانگار

 ؟رابطه خشن شده بودم هیتشنه  دهیمن نبودم که از راه نرس نیا مگه

 خاص بفرسته؟؟  سیک کی عیخودم به شهرام زنگ نزدم و گفتم سر مگه

 ؟!... سین یچرا االن دلم راض پس

 ؟!... سیوجودم ن یاول تو اقیاشت چرا

 کنم؟؟یم سهیمقا ایدختر رو با در نیهمش چهره و اندام ا چرا

 ... ذهنم رو منحرف کنم کنمیم یو سع دمیم رونینفسم رو ب کالفه

 ... کنمیرو نوازش م شیگونه عمل ریو ز رمیگیصورتش م کیرو نزد دستم

 چن سالته ؟؟_

 ... شهیبرهنه ام م نهیس یرو یفرض یخط ها دنیو با سر انگشت هاش مشغول کش زنهیم یلبخند

 دم؟؟؟یکمتر نشون م... سالمه 1۸_

 ... زنمیاعتماد به نفس باالش م نیبه ا یپوزخند

 ... دیشا یآت و آشغاال رو کمتر کن نیاگه ا_

 ... کنهیم یزیر اخم

 ... کشهیآت آشغاالس که شما مردا رو به سمت ما م نیهم_

 ... دوزمیپر تمسخرم رو بهش م نگاه

 ... کنمیم رشیپنجه هام اس ونیو م کشمیرو به سمت فکش م دستم

 ... نهیبب دیکه با ییجز جا نهیبیجارو نم چیکنه چشمش ه هیکه بخواد تخل یدختر جون، مرد نیبب_



 ... نه مکانش کنهیرفتن به توالت فقط به سنگش فکر م یکه برا یمث کس درست

 !؟؟؟؟یدیفهم

 ... شهیسرخ شده اش برام لذت بخش م چهره

 ... کنمیحواله اش م یکه پوزخند دارهیبرم نمیس یرو از رو دستش

 ... یکنیم نیتوه یدار_

 ... دمیباال م ییابرو

 ... یدیشن یزیچ هی... یگفت یزیچ هی_

 ... ارهیبه وجود م یکه صحنه خنده دار دهیهم فشار م یپروتز کرده اش رو رو یها لب

 !شن؟یاگه پروتز کنن خوشگل تر م کننیفک م یدخترا با چه عقل نیا دونمینم

 ... شده اش یو آک بندش خوبه نه دست کار یعاد شیزینظر من هرچ به

 ... رهیگیحرفش خنده ام م دنیشن با

 وجود داشته باشه مگه نه؟! یسکس سیقرار ن یانگار ساعته که اومدم، هیاالن _

 !... به سکس داره ازیاز من مرد، ن شتریدختر ب نیا یانگار... کنمینگاه م اقشیعجله و اشت به

ب به سکس غکه االن اصال را دونمیخوب م نویاما ا... باشه تونهیم یموقع ام چ یب یلیم یب نیا لیدونم دل ینم

 ... دختر نیاون هم با ا... ستمین

 ... رو یاما نه من نوع کنهیم کیرو تحر یهر مرد شیو اندام سکس ییبایکه ز درسته

ذهن و روانم هم آروم باشه نه مث االن که تموم مغزم ، که عالوه بر جسمم شهیسکس برام لذت بخش م یزمان

 ... پُر کرده ینام ایرو در

 ... کشمیم یپوف کالفه

 ... شمیو از جا بلند م زنمیپام کنار م یرو دخترک رو از 

 ... هم آماده رفتن شو تو رم،یدوش بگ هی رمیمن م_

 ... رهیاعصابم رژه م یرو یکه بدجور زنهیم یمسخره ا شخندین

 ... بود یچه سکس باحال_



 ... غُرمیصورتش م یتو یو با لحن جد کنمیدرهم م اخم

 ... کنمیم مونتیچون اونوقت مث سگ پش یدراز نکن متیکن پاتو از گل یسع_

 ... نمیبیچشماش م یرو تو ترس

 ... رمیحرف به سمت اتاقم م یو ب کنمیپرت م زیم یتراول رو چن

 ... ایدر ✨

 ... کشمیتخت دراز م یحوصله رو یب ،از رفتن آرماش بعد

 ... انجام بشه کیبه  کیکه قرار بود  ییذهنم پر بود از برنامه ها تموم

 ... شهیعکس رادوان م خیم نگاهم

 ... رهیگیلبم شکل م یرو یپوزخند

 ... برادرم طفلک

 ... اگه بدونه که خواهرشم شهیبهش وارد م یشوک بد چه

 ... رابطه رو کم کنم نیکم کم ا دیبا

 ... میدعوا کن مثال

 ... کاره نیبهتر نیا آره

 ... هازم دل بکن شهیباعث م یلفظ یدعوا هی

 ... بهانه بتراشم و جار و جنجال راه بندازم یزیسر هر چ دیبا

 ... امروزه نیوقت هم نیبهتر

 ... رمیو به سمت کمد لباس هام م شمیحرکت از جا بلند م هی با

 ... زنمیرو به تن م یو مانتو کوتاه قرمز یخی نیج شلوار

 ... زنمیم رونیخونه ب، از و بدون خبر به رادوان ندازمیم شونمیفر شده و پر یموها یرو یرنگ یخی شال

 ... دهیممکن بود بهش خبر م ینجوریا رفتمیرادوان م گاردیبا باد دینبا

 ... منتظره باشه ریغ دارید نیا خواستیم دلم

 ... رمیگیدربست به مقصد خونه رادوان م یتاکس هی



 ... شمیآروم از آسانسور خارج م یلیخ

 شیکه خروار ها آرا هیدختر خیو نگاه مات من م شهیکه همزمان در خونه باز م ذارمیزنگ م یرو رو دستم

 ... لباس خواب جلف و زننده هیصورت داره با  یرو

 ... زنهیم یکه پوزخند پر رنگ شهیکردن من م زیاو هم مشغول آنال یانگار

 ؟... شیفرما_

 ... حرف بزنم یجد یلیخ کنمیم یسع

 خونه اس؟... با رادوان کار دارم_

 ... دهیباال م ییابرو

 ... نه رفته حموم_

 ... شهیکه چندشم م گهیکلمه حموم رو م یجور هی

 ... خورمیم کهیسؤالش  دنیشن با

 ؟؟یدوست دختر رادوان_

 ... دمیتکون م یاز چن لحظه مکث سر بعد

 ... آره چطور مگه_

 ... زنهیو آروم لب م شهیم کمینزد یقدم

 با من سکس داشت؟؟! شیساعت پ هیکه  یچطور دوس دختر_

 ... شهیچشمام درشت م یآن به

 دختر سکس داشته؟؟؟ نیبا ا رادوان

 هم با وجود داشتن منه مثال دوس دختر؟؟؟ اون

 ... زنمیم رونیاز ساختمون ب عیسر یو با قدم ها کنمیفورا عقب گرد م در اتاقش، یصدا دنیشن با

 ... هیصفحه گوش یم به اسم رادوان رواما تموم هوش و حواس رمیتنومند راه م یدرخت ها نیب

 ... بار هی نه

 ... صد بار بلکه



 ... دمیم هیتک یو به درخت زنمیم یپوزخند

 ... باشه ییواسه جدا تیموقع نیبهتر نیا دیشا

 ... مونه ینم یباق یشک چیه یحداقل جا ینجوریا

 ... کنهیرو م ایدلم هوس شمال و در هوی فواره وسط پارک، دنید با

 ... کنم یآرامش سپر یرو تو یچن روز هیتا  رمیبه سمت فرودگاه م یناگهان میتصم هی یط

 ... کنمیخروشان مقابلم نگاه م یایو به در دارمیزانو هام برم یاز رو سرمو

 ... نهیشیلبم م یهرچند کمرنگ رو یو لبخند امیبه وجد م بایمنظره ز نیا دنید از

 ... موج ها بودم نیمنم مث ا کاش

 ... کنم یدغدغه زندگ یخودم آزاد و ب یبرا تونستمیم کاش

 ... کاش

 ... کاش

 ... که دلم از هرچه روزگاره گرفته یو من ادیم رونیام ب نهیاز عمق س یآه

 ... هاش ینامرد از

 ... هاش ییوفا یب از

 ... ها دنینداشتن ها و نرس از

 ... تموم حسرت ها از

 ... یهمه چ از

 ... زهیریگونه ام م یرو یاشک قطره

 ... مامان غوغام رو کرده بود یهوا دلم

 ... خواست یپر مهر و محبتش رو م یزانو دلم

 ... خواستیاش رو م دهیمهربون و چروک یدست ها دلم

 ... که دلم واسه نگاه شفافش تنگ شده آخ

 ... بار هم که شده بغلش کنم کی یبرا تونستمیکاش م یا



 ... کنم عطر تن پاک مادرانه اش رو بو

 ... کاش... کاش

 ... حرف هاس نیانگار روزگار نامرد تر از ا اما

 گرفت؟؟؟یاگه مامانم رو ازم نم شدیم یچ

الزم  گهیداد،دیکارو انجام م نیکه اگه ا... کردیمن ومادرم رو قبول م یپناه اوشیاگه همون زمان س شدیم یچ

 ... کنه یمردم کلفت یخونه ها یتو، من یمرش رو به پاام تموم ع چارهینبود مادر ب

 ... اوشیخدا لعنتت کنه س یاله

 ... یکرد یگناه باز یکه با سرنوشت دوتا آدم ب ینینب ریخ یاله

 ... کشمیام م یاشک یچشما ریز یدست فورا م،یگوش یصدا دنیشن با

 ... خسته شده ام فیکث یباز نیاز ا گهیکه د یومن زدیصفحه چشمک م یرادوان رو اسم

 ادینرفته که فر رونیاز دهنم ب یاما هنوز کلمه ا کنمیمطمئن تماس رو وصل م یلیو خ کشمیم یقیعم نفس

 ... کنهیرادوان مات و مبهوتم م

 توووووو؟؟؟ یرفت یکدوم گور_

 هااااااااان؟؟؟؟؟ ؟؟یدیالمصب رو نم یگوش نیجواب ا چرا

 ... دمیتفاوت جوابش رو م یب یلیو خ کنمیدرهم م اخم

 ... ندارم که بخوام بهت جواب پس بدم یسنم چیمن با تو ه_

 ... رو تصور کنم تشیچهره قرمز از خشم و عصبان یبه راحت تونستمیم

 ... دمیو ادامه م زنمیم یصدا دار شخندین

 یرو تو یلوند یها سیک نجوریا یوقت ،یبه من دار یازیچه ن گهی! د... بعدشم ماشااهلل شما که سرت گرمه_

 !... یدیتخت خوابت راه م

 ... رسهیو خشنش به گوشم م یجد یصدا

 واسه من؟!  یکنیسر هم م هیچ اتیچرند نیا... شوخفه_

 ... زنمیآروم کنار ساحل قدم م یو با قدم ها شمیساحل بلند م یماسه ها یرو از

  ات؟؟؟یچرند یگیحرف ها م نیتو به ا... ههههه_



 دم؟؟؟یخونت د یرو تو یابونیکه امروز اون دختره خ نهیاز ا ریغ مگه

 باهات سکس داشته؟؟؟ گهیو اون دختره با کمال وقاحت م یداشت فیحموم تشر یکه جناب عال نهیاز ا ریغ مگه

 آرهههههه؟؟؟

 ... شهیم شترینامنظمش ب یها نفس

 ... گهیم یدورگه و خشدار یبا صدا و

 ... قضاوت نکن بچه یالک ،یدونیکه نم یزیدر مورد چ_

 ... پام رینرم ز یبه ماسه ها زنمیم یآروم یو ضربه  دمیهم فشار م یرو لبامو

 ... دمیخودم د یکه من با چشم ها دنهیمهم د... سیدونستن مهم ن_

 ... سین یخبر یاز اون آرامش لحن قبل گهیبار د نیا

 ... اداااایسگ من باال ب ینکن اون رو یکار... ایدر زنمیبار م هیحرف رو  هی_

 ... زنمیم یتوخال دیتهد نیبه ا یپوزخند

 ... کن دامیپ یتونیاگه م... نییپا ای ادیباال ب سیمهم ن_

 و

 ... تق

 ... کنمیرو بهش بدم تماس رو قطع م یحرف نیتر کیکه اجازه کوچ نیا بدون

 ... دست هاش دستور بده ریبه منم مث ز تونهیم کنهیم الیخودخواه خ مردک

 !... سفر دو روزه ام نیگند بزنه به ا ادیکجام که ب گمیفک کرده بهش م... هههه

 ... دمیو به راهم ادامه م کنمیم زونیرو آزادانه دور گردنم آو شالم

 ... ندازمیم یظاهر هتل نگاه به

 ... کم نداشت یزیچ ییبایز از

 ... خرج کنم نهیهز نهمهیا ،دو روز اقامت در بابلسر یباره که حاضر شدم برا نیاول

 ... هستم یپناه من هم بالخره

 ... رو انتخاب کنم متیهتل ارزون ق هی، یاردیلیم ینداره با وجود خانواده پولدارم و حساب ها تیخوب



 ... رمیبه سمت اتاقم م، و بعد از گرفتن کارت مخصوص شمیم یالب وارد

 ... کنمیکوتاه عوض م یدست لباس خواب عروسک هیبه اتاق، لباس هامو با  دنیمحض رس به

 ... کشمیرنگ طاق باز دراز م دیتخت دو نفره سف یموهام رو باز کرده و رو رهیگ

 ... کشمیم رونیرو ب لمیموبا یگوش کمیکوچ یدست فیو از داخل ک کنمیدراز م دست

 ... از تماس یبه صفحه خال شمیم رهیخ

 !... دهیاز رادوان بع نیو ا... نزده یزنگ گهید شیساعت پ هیجالبه که بعد از تماس  برام

 ... کنمیو شماره آرماش رو لمس م دمیباال م یا شونه

 نیا بم و محکم مرد یبه صدا دمیو من با جون و دل گوش م کنهیبعد از چن بوق تماس رو وصل م بالخره

 ... میروزها

 ... الو جانم_

 ... به رگ هام شهینوش م جانمش

 کوچولو چطوره؟ نینگ ؟یخوبسالم _

 ... خندهیم مردانه

 سفر؟! یخبر رفت ی؟ چه ب یخودت چطور... خداروشکر میخوب_

 ... دمیم رونیب ینفس

 ... واجبه هیروح دیتجد یاحساس کردم برا_

 ... هیهم خال نینگ یجا

 ... شمیکه تا بنا گوش سرخ م زنهیرو م یو حرف کنهیم یمکث

 پس؟! یاونوقت من چ ن؟؟یفقط نگ_

 ... گزمیزده لب م خجالت

 ... هیتو هم خال یخوب جا_

 ... کنهیو سکوت م گهیم یآهان

 ... داشتم برام حرف بزنه دوست



 ... بم و جذابش رو دوست داشتم یصدا

 ... دمیبه اجبار من مکالمه رو ادامه م اما

 ؟یکجا هست_

 ... پارک میخانم رو ببر نیقراره نگ خونه، دمیتازه رس_

 ... زنهیگوشم زنگ م یتو میببر فعل

 ؟...نیبر نیخوایجون م زیمگه با عز م؟؟یببر_

 ... شهیآروم م صداش

 ... نهینه منظورم با پرستار نگ_

 ...گمیم یاجبار آهان به

 ... رو ببوس نیاز طرف من لپ نگ به همه سالم برسون، گهیخب د_

 ... بهم زنگ بزن یسیرودروا یب یداشت یمراقب خودت باش،کار باشه،_

 ... کنمیو تماس رو قطع م گمیم یا باشه

 ... کردمیم یدونم چرا مث بچه ها حسود ینم

 ... اون پرستاره پر رو هم با آرماش همراه بشه خواستینم دلم

 ... پارک میرفتیم ییاون جا بودم و سه تا کاش

 ... ذارمیهم م یخسته ام رو رو یو پلک ها کنمیشانس م نینثار ا یلب لعنت ریز

 ... شمیم اریکنار گوشم هش یگرم یحس نفس ها با

 ... کنهیصورتم وحشت زده ام م کینزد یاتاق برق چشما یکیتار یکه تو کنمیچشم هامو باز م دهیترس

 ... نهیشیم میشونیپ یعرق سرد رو ییبم و آشنا یصدا دنیشن با

 هوووم؟!... یکنیمن قطع م یرو رو یکه گوش_

 ... موقع اش رو کمرنگ تر کنم یترس از حضور ب کنمیم یو سع دمیآب دهنم رو قورت م دهیترس

 ؟؟یکرد دامیور پ... چط_

 ... کنهیو چراغ خواب کنار تخت رو روشن م زنهیم یصدا دار پوزخند



 ... نداره یبچه سرتق و پررو کار هیکردن  دایمن پ یبرا_

و شلوار  راهنیپ هیباال داده و فقط با  یرو به طور نامنظم شونشیپر یکه موها شمیم یبه رادوان رهیتعجب خ با

 ... من نشسته یساده جلو

 ... شمیخودم م یاش رو رهیتاب و خ ینگاه ب متوجه

 ... شمیلباس خواب کوتاه و داغونم شوک زده م دنیکه با د ندازمیبه خودم م ینگاه، رفتار نیاز ا متعجب

 ... کنمیجلوش نشستم و دارم نطق هم م ینجوریلعنت کنه منو که ا خدا

 ... پوشونمیبرهنه ام رو م نهیس سر یو جلو زنمیتخت چنگ م یبه مالفه رو یفور

 ... ینگام نکن لعنت ینجوریا_

 ... شمیدرهم و چهره خسته اش م یاخم ها متوجه

 ه؟؟؟یحرف... کنمیهر جور که دلم بخواد نگات م_

 ... رهیگیو سرتق بودنش حرصم م یلجباز نیا از

 ... دخترات رو نگاه کن نه منوپاشو برو دوس _

 ... کشمیتنم رو عقب م یاراد ریکه غ کنهیو خودش رو به سمتم خم م زنهیم یشخندین

 ... ییاز همونا یتو ام جزئ_

 ... شمیم یعصبان دونستیم یکیمنو با اون دسته دخترا  حانهیوق نطوریا نکهیا از

 ؟؟؟یدیفهم... ستمیتو ن چکسیمن ه... نکن سهیمنو با اونا مقا_

 ... گهیم تیو با خشم و عصبان رهیگیمشت محکمش م نیب، اشاره ام رو که به سمتش گرفته بودم انگشت

 ... نکن فیتکل نییپس واسه من تع... خوابمیو م گردمیکه دلم بخواد م یمن با هر کس بچه جون، نییب_

 ... کنهیپر تمسخر حواله ام م ینگاه

 هاااا؟؟؟ هامو براورده کنم؟؟؟ ازین یبدونم چطور شهیپس م ،رمیبوسه ساده ازت بگ هی یذارینم یکه حت ییتو_

 !... جوابمو بده... واسه من سکوت نکن

 ... کنمیحرف فقط نگاهش م یب

 ؟!... مرد مثال برادر نیبگم به ا تونستمیم یچ



 ؟... من خواهرتم یلعنت بگم

 ؟؟یباهام باش نیفراتر از ا شهینم بگم

 بگم؟؟! یچ

 ... خودم رو جمع و جور کنم کنمیم یو سع دمیهم فشار م یهامو رو پلک

... خوام قسم مادرم رو بشکنم ینم من... داشته باشم شهیجور رابطه ها نم نیبهت همون اول گفتم که ازا_

 ... تنم رو لمس کنه یا گهیمرد د هیقبل ازدواج دست  خوامینم

 ... ذارمیدهنم م یزده دست هامو رو رتیح ،بلندش ادیشکستن گلدون و فر یصدا با

 یکنیم یکار یعل یوال به... واسه من شوهر شوهر نکن ااااایدر... انگشتش به تو بخوره یحت یگوه خورده کس_

 ... بچه واست بکارم هی نجایرو بزنم هم یمرام و مردونگ دیق

 ... ترسمیبلندش م یو نفس ها نیچهره خشمگ دنید از

 ... ترسمیترسناک م اتیچرند نیا از

 ... نهیشیگونه ام م یکه قطرات اشک رو شهیسخت م نقدریدونم چرا کنترل احساسم ا ینم

 ... شهیو به سمتم خم م زنهیم شونشیپر یبه موها یچنگ... دمیترس یبدجور فهمهیکه انگار م یرادوان و

 ... یکنیم یباز یآخه با اعصاب نداشته من چجور نیبب... نکن بچه هیگر_

 ... دوزهیاز اشکم م سیخ یرو به چشما و نگاه تبدار و قرمزش کشهیم یپوف

 ... یواسم نتراش یبهونه ا چیه گهیعقدت کنم تا د خوامیم_

 ... کنمیرفته نگاهش م وا

 کشه؟؟؟؟یگوشم سوت م چرا

 ؟!... شهیتار و تار تر م دمید یجلو چرا

 ... رهیمغزم رژه م یواژه عقد تو چرا

 ؟؟؟... عقد

 ؟!... من و رادوان نیهم ب اون

 ؟!... من و برادرم نیب عقد



 ... بلند قهقهه بزنم یبا صدا خواستیم دلم

 ... کنم هیزار و زار گر نمیبش خواستیم دلم

حرف خانمان  نیتا ا کردمشیباور م شتریب یباهام سکس داشته باش کنمیاالن مجبورت م نیهم گفتیم اگه

 !... سوزش رو

 حرف ازدواج رو زد؟! یشده که رادوان پناه یچ

 ؟!... کنمیعقدت م گهیمن شده که م یدایعاشق و ش ینجوریچن ماه ا نیبا گذشت ا یعنی

 ... بود دنیکه مغزم در حال ترک... یییییوا

 ... رمیگیدست هام م ونیو درمونده سرمو م ناتوان

 ... افتادم ریمخمصه گ یتو یبدجور

 !... بشه یدل باخته منه لعنت یبشه رادوان پناه یکه روز کردمینم نجاشویوقت فکر ا چیه

 بدم؟؟ یبرادر رو چ نیجواب ا حاال

 ؟!... مرد بگم تا سکته نکنه نیبه ا یچ

 ... کارمیلب م یرو یو لبخند مصلحت کشمیم یقیعم نفس

 ... کنهیجز به جزء رفتار هام رو کنکاش م نگاهش

 ؟!... که نداره یمورد مشکل نیبا ا امرزتیخداروشکر مادر خداب یخب انگار_

 ... وارد بشم یاز راه صلح و دوست کنمیم یو سع دمیهم فشار م یرو لبامو

 !... اصلن پدر و مادرت منو نپسندن دیشا زم،یعز رینگ میتصم یرادوان احساس نیبب_

 ... دهیم هیو به تاج تخت تک نهیشیابرو هاش م ونیم یاخم

 ... کننیمخالفت نم ،و انتخاب من میوقت با تصم چیاونا ه_

 ... کشهیو تن سرد و لرزونم رو به سمت خودش م کنهیرو دور کمرم حلقه م دستش

 ... به زن گرفتن شدم یبر عکس اونا از خداشونه که بالخره راض_

به سمت  عیسر یلیقصد مخالفت داره که خ... امیم رونیاز آغوشش ب یو به آروم کنمیم اوشیحواله س یلعنت

 ... بوسمیو گونه زبرش رو م شمیصورتش خم م



 ... شهیزده م رتیح، منتظره من ریحرکت غ از

 ... داشت یگونه اش برام حس خاص یزبر

 ... دمیبوسیبار بود که برادرم رو م نیاول یبرا

 ... لبم رو حفظ کنم یکه در تالشم لبخند مزحک رو یو من کنهیچشمام م خیرو م نگاهش

 باشه؟؟!... صبر کن گهیکم د هی کنمیپس خواهش م نمونده که بالخره مال خودت بشم، گهید یلیخ_

 ... شهیو از جا بلند م کشهیم یکالفه ا پوف

 ... امان از دست تو_

 ... دارهیبه سمت در برم یقدم

 ... شام سفارش بدم نییمن برم از پا_

 ... دوزهیکه نگاهش رو بهم م دمیتکون م یسر

 تو؟؟ یخوریم یچ _

 ... کشمیرمق مالفه رو باال تر م یب

 ... ریمنم بگ یبرا یخوریخودت م یهرچ... کنهینم یفرق_

 ... کنهیمحکم اتاق رو ترک م یو با قدم ها گهیم یا باشه

 ... شمیتخت بلند م یاز رو یحال یو ب یو من با تموم ناتوان رهیم رادوان

 ... شهیآوار م نیزم یجونم رو یکه تن ب رسهینم هیبه ثان اما

 ... که تحمل کردم خارج از تصور روح و جسمم بوده یامشب فشار یانگار

 ... مقابلمه دیسف واریبه د رهیو نگاه درمونده من خ شهیاز دورم باز م مالفه

 من با تو چه کار کنم رادوان؟؟؟ آخه

 ؟؟؟یانداخت یمخمصه لعنت نیا یمنو تو چرا

 ... سبز شد هویکجا بود که  یعالقه کوفت نیوسط ا نیا

 !... چه کار کنم دیبا دونستمینم

 ... افتاده بودم ریهَچَل گ یتو یبدجور



 ... موضوع از آرماش کمک بخوام نیبهتره درمورد ا دیشا

 ... ارمیرو درم یو لباس خواب لعنت شمیشده از جا بلند م یبه هر جون کندن یدینا ام با

 ... نکنم نیتا حداقل اوضاع رو خراب تر از ا پوشمیرنگ م یاسیشرت و شلوار  یت هی فورا

 ... رادوان ✨

 ... به دخترک غرق در فکر روبه روم شمیم رهیو خ کشمیجا سر م هیآب پرتغال رو  وانیل

 ... رو یو بغل فیموجود ظر نیکرده بود ا یدوست داشت بیعج یاسیرنگ  یلعنت

 ... قرارم یتاب و ب یدختر ب نیا یبرا نقدریسرم اومده که ا ییچه بال دونمینم

که فرسنگ ها فرق داره با  یدختر یبه ازدواج و تعهد نبودم حاال دست گذاشتم رو یکه اصال راض یمن

 ... که همخوابم بودند ییدخترها

شد که اون لحظه چشم  یدونم چ یاما نم... سخته یلیخ، شده یکلمه عقد از زبون من جار نکهیباور ا هنوز

 ... بخوره زیدختر از دستم ل نیاجازه بدم ا دیبود که نبا نیبستم و تنها خواسته ام ا یهمه چ یرو

 ... دمیم هیتک یو به صندل کنمیدستمال مخصوص دور لبم رو پاک م با

 ... که صورت بچگونه اش رو قاب گرفته و نگاه شفاف و زاللش رو دوست دارم یشونیپر یموها

 ... رو دوست دارم طونیس و شدختر بچه تخ نیا یرادوان پناه من

 ... کنمیگونه ام رو حس م یلذت اون بوسه رو هنوز

 ... شمیم شیعاد ریو من متوجه سکوت غ رهیگیکه سر باال م کنهینگاهم رو حس م ینیسنگ انگار

 و

 ... سین یاش خبر یشگیهم طنتیاز ش شیساعت پ هیکه از  بهیعج

 ! ؟یشده؟ چرا دمغ یچ_

 ... دهیو بشقاب غذاش رو کنار م زنهیم یلبخند

 ... خوبم فقط_

 ... شهیم یخال یکه ته دلم به آن کنهیم یمکث

دختر  هی یخواستگار انیب شنیم یپدر و مادرت راض یآخه چجور... سوزهیکس خودم م یفقط دلم واسه ب_

 کس و کار مث من؟! یب



 ... دمیم رونیادامه حرفش نفس حبس شده از دلهره ام رو ب با

 ... رهیگیم ییابروهام جا ونیم یاخم

 یکه پدر و مادر ندار نیا ؟؟؟یدیفهم یکن نیبه خودت توه گهید یندار حق ؟! یزنیکه م هیچه حرف نیا_

 هومممم؟... یپسرشون رو بُرد نیکه بدجور دل د یخودت مهم... سیواسه بد بودن وجود خودت ن یلیدل

 ... کنمیو مرموزانه نگاهش م زنمیم یزیر یچشمک

 ... شهیبه چشمام م رهیخ نگاهش

 ... شهیبلند م زیو از پشت م زنهیم ینیکه لبخند غمگ گردهیم یدنبال چ دونمینم

 ... کنهیآغوشم پرت م یرو تو فشیحرکت تن ظر هیو با  شهیم کمینزد یقدم

 ... نهیشیام م نهیس یکه سرش رو کنمیحلقه م فشیلذت دست دور کمر ظر با

رو چه به دوست  دهیمن محبت ند... منو دوست نداشته باش نقدیا کنمیخواهش م... خوب نباش رادوان نقدیا_

 ... داشتن تو

 ... کشمیم فشینرم و لط یموها یرو دست

 ... ایدر یشد یبرام مهم و دوست داشتن نقدیدونم چرا ا یخودم نم یحت... شناسهینم لیدوست داشتن دل_

 ... کنهیم هیکه داره گر فهممیم نمیشدن قفسه س سیخ از

 ... ذارمیچونه اش م ریو دست ز رمیگیرو باال م سرش

 ؟!... بچه جان یکنیم هیگر یععععع دار_

 ... زنهیم هیبغض و گر ونیم یلبخند

 ... براق از اشکش یبه چشما شمیم رهیخ

 ... رمیگیچشمش رو م ریسر انگشتم نم ز با

 هوووم؟... ادیاشک به چشمت ب دینبا یرادوان رو دار یتا وقت_

 ... نهیشیام م نهیس یو دوباره سرش رو دهیسر تکون م یاز مکث بعد

 ... دختر بچه پاک رو داشته باشم نیا اقتیبتونم ل دوارمیکه ام یمن و

 ... ندازمیکنارم م یصندل یرو دهیخواب یایبه در ینگاه مین



 ... رهیگیبازش خنده ام م مهین یلب ها از

 ... دهیمث بچه ها خواب درست

 ... کشمیشونه هاش م یدست رو هیو با  دارمیعقب برم یصندل یرنگم رو از رو یشرت خاکستر ییسو

 ... ندازمیبه صفحه م یو نگاه کنمیرو کم م نیماش سرعت م،یگوش برهیو یصدا با

 ... شهیصفحه خاموش و روشن م یرو رجیا اسم

 ... رسهیکه صداش بگوشم م کنمیتماس رو وصل م یمعطل بدون

 ... آقااسالم _

 ... سالم کارتو بگو_

 ... دهیخشنش ادامه م شهیو هم یجد یصدا با

 م؟؟؟یچکار کن یدختره فتاح نیراستش قربان بالخره با ا_

 ... کنمینگاه م ایسمت در به

 ... ارهیدر ب ایسر در ییوقت دوست نداشتم دشمنم به خاطر من بال چیه

 ... دهیبع یکه از رادوان پناه زنمیرو م یو حرف کشمیم یقیعم نفس

 ... رو بده بهش یآزادش کن بره اما قبلش گوش_

 ... گهیم یو باشه ا کنهیم یمکث

 ... شنومیحال مهتا رو م یب یصدا هیاز چن ثان بعد

 ... کنمیگوش م_

 ... غرمیم یو خشن یبا لحن جد چرخونمیکه فرمون رو م همانطور

 ... ادمهیز یاز مرام و مردونگ ومدهیسرت ن ییاگه بال دختر جون، نیبب_

ها  یکفش پناه یبگو پاشو تو وثتید یهارم بود اما برو به بابا یسگ ها قفس ونیجسدت م دیاالن با وگرنه

 ... ستمیدل رحم ن نقدریا گهینکنه وگرنه د

از  یوگرنه مهربون کنمیلطف بزرگ رو در حقت م نیکه به خاطرش دارم ا ینفر هی ونیزنده بودنت رو مد االنم

 ؟!... مگه نه... یدونیم یخودت بهتر از هرکس نویو ا دهیمن رادوان بع



 ... زنمیم یشخندیکه ن گهیم یا آره

سرت  ییاما بهش گوش زد کن که بال حالش خرابه، دهیکه د ینیدروغ یها لمیگرچه االن بابات به خاطر ف_

 ... میکنیفک نکنه ما هم مث خودش به ناموسش رحم نم ،ومدهین

 ... کنمیو تماس رو قطع م زنمیم یلبخند ،از حدش شیسکوت ب از

 ... پدر و دختر الزم بود نیا واسه یاساس هیتنب کی بالخره بسته شد اما... یهم از پرونده دختر فتاح نیا

 ... دمیگاز فشار م یو پا رو زنمیبه موهام م یچنگ

 ... ذارمیترمز م یپا رو، آپارتمان یرو روبه

 ... زنمیم ایدست چن ضربه آروم به شونه در با

 ... یخانم... ااایدر_

 ... گهیو خواب آلود م کنهیو درشتش رو باز م دهیکش یچشما

 شده؟ یچ... جان_

 ... کلمه جان دنیاز شن زنمیم یلبخند

 ... سرکار خانم میدیرس_

 ... به حرکاتش شمیم رهیخ

 ... مالهیپشت دست چشماشو م با

 ... میدیرسقد زود  چه_

 ... کشمیو لپش رو م کنمیم یخنده ا تک

 ... یداشت فیخانم تا االن خواب تشر سرکار م،یدیزود نرس_

 ... ذارهیلپ قرمزش م یو کف دستش رو رو گهیم یآهان

 ... قرمز شد نیععععه بب_

 ... ندازمیبه ساختمون مقابلم م یو نگاه کنمیهامو دور فرمون حلقه م دست

 ... سیهااا خس یوقت منو به خونت دعوت نکن هی_

 ... رهیگیرو به سمتم م شرتیو سو زنهیم یلبخند



 ... کنم زتیسوپرا خوامیم... وقت مناسب هی یتو شاالیبذار ا_

 ... دمیباال م ییابرو

 ... میکن فیو تعر مینیبب_

ساختمون خارج و  یاز در ورود کلیبلند قامت و خوش ه یمرد شه،یم ادهیپ نیاز ماش ایزمان که در هم

 ... شهیم اینگاهش زوم در

 ... دهیبهم دست م یحس بد رهینگاه خ نیا از

 ... بندهیرو م نیو در ماش دهیبراش تکون م یکه سر کشمیم اینگاهم رو از اون مرد به سمت در ریمس

 ... گمیم شهیخم شده به سمت ش یایو رو به در کنمیدرهم م یاخم

 بود؟ یک اروی نیا_

 ... دهیجوابم رو م یلبخند با

 ... از ساکنان ساختمونه یکی_

 ... رهیبرام شک برانگ ایاما هنوز نگاه خاصش به در گمیم یآهان

 ... کنمینگاهش م رهیخ

 ...برو خونه،مراقب خودت باش_

 ... توأم مراقب خودت باش باشه چشم،_

 ... ذارمیگاز م یو پا رو دمیتکون م یسر

 ... ایدر ✨

 ... شمیم رهیرفتن رادوان خ ریمس به

 ... کنمیپا تند م یراحت به سمت الب الیبا خ، گذرهیکوچه که م چیپ از

 ... شمیاز داخل خونه متعجب م نینگ یصدا دنیکه با شن چرخونمیقفل م یرو تو دیعجله کل با

 ... ارمیو کفش هامو در م کنمیباز م درو

 ... کاناپه ینشسته رو نیبه نگ وفتهیم نگاهم

 ... و البته مکالمه اش رو نمیب یدستش رو م یتو یکه گوش رمیتر م کینزد یقدم



 ... آره خاله جون االن اومد... الزم ندارم یزیچ گهید جون، یینه بابا_

 ... دهیپس داره به آرماش گزارش کار م... دمیباال م ییابرو

 ... رمیسر و صدا به سمت اتاق خودم م یو ب زنمیم یلبخند

و اتاق رو ترک  کشمیلب هام م یرو یقرمز،رژ لب کمرنگ یشلوار مشک کیتون هیلباس هام با  ضیاز تعو بعد

 ... کنمیم

 ... شهیو داخل خونه م ندازهیقفل م یتو دیاومدن من،آرماش کل رونیبا ب همزمان

 ... رمیو به سمتش م گمیم یلب سالم آروم ریاما ز کنمیاخم هاش تعجب م دنید از

 ... کنهینگاهم م رهیخ یکم

 ... یخوش اومد... سالم_

 ... زنمیم یلبخند

 ... ممنون_

 رهیبزرگ دستش،به سمت آشپزخونه م یها لونیو همراه نا دهیتکون م یسر

 ... کشمیرو به آغوش م فشیو تن ظر رمیکوچولو م نیسمت نگ به که یمن و

 دلم؟؟؟ زیسالم جوجه من؟؟ حالت چطوره عز_

 ... چسبونمیکه با لذت تنش رو به خودم م خندهیبغلم م یتو

 ؟... ایشمال کنار در ینبرد خاله جون چرا منو با خودت_

 ... کشمینرمش م یبه موها یدست

 ... یآب تن میریباهم م یروز همگ هی شاالیا زم،یبرم عز ییهویمجبور شدم _

 ... کوبهیزده دست هاشو بهم م ذوق

 ... میپرستار لوسم رو نبر کنمیخواهش م یول... آخ جوووون خاله جوووون_

 ... شهیتشر آرماش بلند م یکه صدا دمیباال م ییابرو

 ... در مورد بزرگترت درست صحبت کن نینگ_

 ... گهیو آروم م کنهیبغلم پنهون م یبغ کرده سرش رو تو نینگ



 ... که پرستار منه انگار نه انگار... نهیشیور دل بابا م رهیاز بست م... خاله جون گمیخب راست م_

 ... رو بکندم تهیاون پرستار عفر یشدت حرص دوس داشتم تک تک موها از

 ... زنمیلب م نیو دم گوش نگ کشمیم یقیبه اجبار نفس عم اما

 ... دمیبهت قول م... زمیعز میبریوقت با خودمون نم چیاونو ه_

 ... شمیم شیبه نگاه جد رهیو خ رمیگیسر باال م ،که با اومدن آرماش زنهیم یلبخند

 ... گهیو م کنهینگاه رو معطوف دخترک داخل آغوشم م همون

 ... میقرار صحبت بزرگونه کن ایمن و خاله در اتاقت باباجون، یپاشو برو تو_

 ... کَنهیو دل از آغوشم م گهیم یبه اجبار چشم دخترک

 ... دوزمیکنجکاوم رو به مرد جذاب مقابلم م ن،نگاهیرفتن نگ با

 ؟؟؟یکنینگام م ینجوریا یچرا دار_

 ... دهیبه کاناپه م هیو تک زنهیم یشخندین

؟!پس چرا هنوزم با اون مردک مُراوده ... نبود یاردیلیاون دو حساب م یمگه تنها خواسته ات شماره رمز ها_

 ؟!... یدار

 ... مرد مقابلم یحرص خوردن ها نیا یبرا دمیباال م ییابرو

 شه؟؟یم یرتیداره برام غ ینجوریبراش مهم شدم که ا یعنی

 ... کنهیاز دلم عبور م یخنک مینس

 ... شد دواریاحساس نو شکفته ام نیبه ا ییجورا هی شدیم حداقل

 ... رهیگیم ییابرو هام جا ونیم یاخم ،و عالقه رادوان یخواستگار یآور ادیبا  اما

 ... موضوع با آرماش صحبت کنم نیاالن در مورد ا نیهم دیبا

 ... پام بذاره یجلو یراه هی دیبا

 ... دوزمیو کنجکاوش م یرو به نگاه جد نگاهم

 ... ازدواج داد شنهادیراستش رادوان امروز بهم پ_

 ... کنهیخورده نگاهم م کهی



 ... یو نگاهش طوفان شنیدستش مُشت م یکم انگشت ها کم

 ... خب پس_

 ... دهیم رونیو نفسش رو کالفه ب کنهیم یمکث

 ... مبارکه_

 ... کنمیو نامفهوم نگاهش م گنگ

 مبارکه؟؟ یچ_

 ... کنهیحواله ام م یپوزخند

 ... ازدواجتون_

 ... دمیم لشیتحو یشخندین متقابال

 ... مینگفتم که قراره ازدواج کن... ازدواج داده شنهادیگفتم پ_

 زیم یرو از داخل سبد رو یقرمز بیکه س نطوریو هم ندازمیپا م یکه پا رو کنهینگاهم م رهیخ متعجب

 ... گمیآروم زمزمه وار م، دارمیبرم

 ... حهیخواهر و برادر صح نیازدواج ب ،گفته نشده یقانون و شرع چیه یبعدشم تو_

 ... اش بخونم رهیت یچشما ین ین یو تعجب رو تو رتیح تونستمیم

 ... شهیم دهیاش شن زمزمه

 برادر؟؟؟؟ خواهر و_

 ؟!... مگه

 ... شمیدستم م یتو بیو مشغول پوست گرفتن س دمیدهنم رو قورت م آب

رابطه ها  نیا یط دونستمینم... خودش خبر نداره اما... منه یبرادر خون یپناه رادوان... آره خواهر و برادر_

 ... متاسفانه حاال شده اما... قراره بهم عالقه مند بشه

 ... ذارمیرو داخل بشقاب مقابلش م بیاز س یا کهیت

 کیبار یموضوع به جاها دینبا... منصرفش کنم میتصم نیاز ا یجور هی دیبا... آرماش خوامیازت کمک م_

 ... نه رادوان... هیپناه اوشیمن س یهدف اصل... برادرم ضربه بخوره ی هیروح نیاز ا شتریب خوامینم... بشه دهیکش

 ... کشهیم ششیبه ته ر یزده دست رتیو ح کالفه



 ... از حرفات شوکه شدم یبدجور... بگم واله یچ_

 ه؟؟؟یو خم چ چیپر پ یماجرا نیا انیبپرسم جر تونمیم

 ... میداستان زندگ فیبه تعر کنمیو شروع م ذارمیداخل دهنم م بیاز س یا تکه

 ... به چهره متفکر مرد مقابلم شمیم رهیو من خ رهیگیضرب م زیم یانگشت رو با

 ... شمیگرفته و به جلو خم م یام رو از صندل هیتک

 ؟یدیرس یا جهیبالخره به چه نت... خب_

 ... ادیباال م نگاهش

دست  دیتو با... شدیم دهیماجرا به احساس رادوان کش دینبا... دختر یتو کامال راهو اشتباه رفت... ایدر نیبب_

 ... نه رادوان یذاشتیم یپناه اوشیخود س یرو

 یکردیم یو پوست کنده خودت رو به پدرت معرف رک ،یو نقشه ا یپنهان کار چیاز همون اول بدون ه اگه

 ... بهتر بود یلیخ

 ... زنمیگره م زیم یدست هامو رو کالفه

رو  یگیکه تو م یوقت کار چیمن ه بعدشم... نداره آرماش یا دهیفا چیاگر ه اما انات،یجر نیاما حاال با ا_

 ! ختهیوسط فقط احساس رادوان نقشه رو بهم ر نیا دادم،یانجام نم

 ... بس نویهم... گرفته بشه یاحساس لعنت نیا یتا جلو خوامیراه م هیفقط  حاال

 ... کنمینگاهش م یکم

 ... دهیبه چشمام م میو نگاهش رو مستق ذارهیم زیم یآرنج دستش رو رو دو

 ... کشهیصورت دست از احساسش م هیمرد فقط در  هی_

 ... کنهیکه نگاه کنجکاو منو به سمت خودش جذب م کنهیم یمکث

 در چه صورت؟؟؟!_

 ... کشهیلب هاش م یرو یزبون

 ... نهیبب انتیمورد نظرش خ سیکه از ک نیا_

 ... کنمیخورده نگاهش م کهی

 انت؟؟؟یخ



 ... زنهیدونم چرا ته دلم شور م ینم

 ؟!... کشهیازم دست م یبه راحت نهیبب یانتیرادوان اگه خ یعنی

 ... رو بشیبعد مثال رق کشهیکه داره فک کنم اول منو م یخاص یبا اخالق ها اما

 ... دوزمیدرمونده ام رو به آرماش م نگاه

 راهه؟؟ هی نیفقط هم_

 ... شمیبلند م یصندل یقرار از رو یو ب دمیتکون م یسر

 ... میدیانجام م نویپس هم_

 ... زنهیلب م متعجب

 م؟؟؟یدیانجام م_

 ... دارمیبه سمتش بر م یقدم

 ... کمک تو حساب کردم یمن رو... خب آره_

 ... کشهیم ششیبه ته ر یدست

 ؟؟یدوارینقشه ام نیقد به ا چه_

 ... شهیلبم حک م یرو یکمرنگ شخندین

 ... صفر درصد بایتقر_

 ... شمیو از آشپزخونه خارج م کنمیکه عقب گرد م دهیباال م ییابرو

 ... دست بذارم یدست رو الیخ یب شهینم، رو انجام بدم سکیر نیا دیکم بود اما با میدواریدرصد ام گرچه

 ... ستمیا یمتعجب م، آرماش یکه با صدا رمیاز حس و حال داغونم به سمت اتاقم م کالفه

 ... ایدر_

 ... کنمیسمتش گردن کج م به

 بله؟_

 ... شهیتر م کینزد یقدم



 یشاپ یکاف ایپارک  یتو مثال ،ییجا هیتا من و تو رو باهم  یکن یصحنه ساز یجور هیکن  یسع_

 ... بهتره ینجوریا...نهیبب

 ... نهیشیلبش م یرو یکه لبخند کمرنگ دمیتکون م یحس و حال سر یب

 ... ونهیدرم یا گهید یکس یپا یگیبهش م تشینها نکن، ریفکرتو درگ نقدریا_

 ... کنم یچفت هم م لبامو

 ... خوش باور بود یادیمرد ز نیا

 یبود به راحت یا گهیدرمونده شدم وگرنه هرکس د نقدریا نیهم یبرا... شناسمیخوب رادوان رو م یلیخ من

 ... کردیفرق م یلعنت نیاما ا... دادمیبهش م یجواب منف حیصر یلیو خ

 ... شمیم نیاتاق نگ یو سر خورده راه گمیم یلب باشه ا ریز

 ... رو کم کنه یفکر یریدرگ نیاز ا ین،کمیریدختر ش نیبودن با ا دیشا

 ... رادوان ✨

 ... میزندگ یبه چهره کنجکاو هردو موجود دوس داشتن کنمیم یو نگاه ندازمیپا م یرو پا

 ... باهاتون صحبت کنم یموضوع هیدر مورد  خواستمیراستش م_

 ... نهیشیلبش م یرو یو لبخند ذارهیدست بابا م یدست رو مامان

 ... میکنیگوش مبگو پسرم _

 ... تا راه گلوم صاف بشه کنمیم یکوتاه سرفه

 ... گرفتم ازدواج کنم میمن تصم_

 ... و نگاه مامان متعجب شهیخنده بابا بلند م یصدا

 ازدواج؟؟ اون هم تو پسر؟؟!_

 ... زنهیحرف بابا م نیبه ا یتشر مامان

 !یخندیم ینجوریگفت که ا ی؟ مگه بچم چ... یچ یعنی... جان اوشیعععع س_

 ... نهیشیو کنارم م شهیاز جا بلند م ییشروولبخندش رو محو کنه اما مامان با خ کنهیم یسع بابا

 کرده مگه نه؟! رینکنه دل پسرم گ ؟؟یبه ازدواج شد یبالخره راض یشده که جناب عال یچ_



 ... دمیم یمادرم رو فشار اندک فیو دست لط زنمیم یکوتاه لبخند

 ... که دوس ندارم از دستش بدم هیکس نیو اول... هیخوب یلیدختر خ... آره قتایحق_

 ... شهیو نگاه پدر کنجکاو تر م رهیگیلب مادرم وسعت م یرو لبخند

 ... دارهیبه سمتم برم یو قدم شهیبلند م یمبل سلطنت یاز رو بیدست به ج بابا

 !شناسمش؟یهست؟ من م یدختر خوشبخت ک نیحاال بگو ا_

 ... نهیشیم شیشونیپ یرو یکه مامان اخم کمرنگ دمیتکون م یآره سر یمعن به

خبر دار  دیحاال من االن با نیدیرو د ندهیپدر وپسر عروس آ... بودم انگار بهیفقط من غر نجایا... گهیخوبه د_

 بشم؟!

 ... گمیگوشش زمزمه وار م ریو ز کنمیحلقه م، مادر دل نازک نیا یدور شونه  دست

 ... ازش داره یشناخت کل هیهم فقط  بابا... یشما تاج سر من... مادر من هیچه حرف نیا_

 ... دهیکنه و نگاهش رو به بابا م ینازک م یچشم پشت

  اوش؟؟یآره س_

 ... زنهیبه من م یو چشمک کنهیم یتک خنده ا بابا

 ... آره بانو_

 ... دوزمیکه با حرف بابا نگاهم رو بهش م گهیم یخوبه ا مامان

 ... کن یعروس رو معرف نیحاال ا شمشاد، خب شاخ_

 ... گمیبه چشماش م رهیو خ کشمیلبم م یرو یزبون

 ... نیاون رو به درمانگاه رسوند بار خودتون هیکه  یهمون دختر... یوسفی ایدر_

 ... پرهیبابا باال م یابروها جفت

 ... پسر جان دهی! ازت بع؟؟یتو خاطر خواه اون دختر شد_

 ... شهیکنجکاو م یمامان به آن نگاه

  ه؟؟یمگه چطور دختر_

 ... دهیرو به سمت من م نگاهش



 ... بده پسرم حیمقدار توض هیراجبش _

 ... زنمیبه موهام م یچنگ کالفه

 ... گلوم خونه کرده بود خیب یاسترس هیبا نظر من ندارن اما باز هم  یپدر مادرم مخالفت دونستمیم نکهیا با

 ... نداره یاما خانواده ا... هیمهربون و خوبراستش دختر _

 ... رسهیعجب بابا به گوشم م یصدا

 ... دمی، حرفم رو ادامه مسکوت مامان دنیبا د اما

حامله  هیکه زن دوم فهمهیم یاما وقت... کرده، مادرش زن دوم پدرش بوده فیکه خودش برام تعر نجوریا_

 ... کنهیو مادر و بچه رو به امون خدا ول مهر د عاشق زن اولش بوده، نکهیبه خاطر ا اس،

 ... ره یبه رحمت خدا م شیپسال  ۹و۸و حدود  کنهیبچه رو بزرگ م نیهمه سال تک و تنها ا نیا چارهیب مادر

 ... پرهیوسط حرفم م مامان

 خب پدرش کجاست؟؟_

 ... کشمیم شمیبه ته ر یدست

کس و  چیبدون ه... کنهیم یاالنم تک تنها داره زندگ... دهیاونو ند یحت... شناسهیاصال پدرش رو نم ایدر_

 ... یکار

 ... شنومیمادرم رو م قیآه عم یصدا

 یسخت ،دختریکنیم فیجور که تعر نیا معلومه... مادر و دختر نیا طفلک... مردارو نجوریخدا لعنت کنه ا_

 ... هیو مهربون دهیکش

 ... دوزمیغرق در فکرم م یو نگاهم رو به بابا دمیتکون م یآره سر یمعن به

  ه؟یخب نظر شما چ_

 پسرم؟ ینظر چ_

 از مرحله پرته؟ نجوریذهنشه که ا یتو یچ... کنهیکدر بابا متعجبم م نگاه

 ... رهیگیو دستم رو م زنهیم یلبخند مامان

 ... توئه پسرم یمن و پدرت فقط خوشبخت نظر... گل دختر نیا یخواستگار میریشب جمعه م نیهم_

 ... زنهیکمرنگ م گرچه یکه بالخره بابا هم لبخند نمیب یو م نهیشیلبم م یرو یلبخند



 ... کنمیرو لمس م ایو شماره در کشمیتخت دراز م یرو

 ... شنومینازک البته خواب آلودش رو م یبعد از چن بوق صدا بالخره

 ... الووو جانم_

 ... دوزمیو نگاهم رو به لوستر بزرگ م ذارمیسرم م ریرو ز دستم

 ... بچه یخواب بود_

 ... زنمیکه لبخند م کشهیم یا ازهیخم

 ؟!... یزنیوقت شب زنگ م نیا یمگه تو خواب ندار... آره خواب بودم_

 ... مقابلم یواریبه ساعت د کنمیم ینگاه

 ... خورمیم کهیعقربه ها  دنید با

 ... شبه کیاالن  دونستمینم... اصال به ساعت نگاه نکردم یوا یا_

 ... کنهیم یکوتاه خنده

 ... خب حاال کارتو بگو_

 ... گمیآروم م یلیو خ کشمیم یقیعم نفس

 ... آماده کن یپنجشنبه خودتو واسه مراسم خواستگار_

 ... سکوت

 و

 ... سکوت

 ... ادیازش نم ییصدا چیه

 ؟؟!... دفعه هیپس چرا ساکت شد ... شمیو از وصل بودن تماس مطمئن م رمیگیرو مقابل چشمام م یگوش

 ... اااایدر... اااایدر_

 ... رسهیصداش به گوشم م بالخره

 نکردن؟؟ یمخالفت چیپدر مادرت با انتخابت ه یعنی_

 ... بندمیچشمامو م کالفه



 ... کنهینم یبا نظر و انتخاب من مخالفت یخوبه قبلش بهت گفتم کس... رینخ_

 ... شهیوجود آرامش بخشش تنگ م یکه دلم برا گهیم یآهان

 ... یشیم بالخره مال خودم... نمونده یزیچ ،تا روز پنجشنبه_

 ... رادوان جان... اوهوم_

 ... رمیگیم ینفس

 ... جان_

 ... گفتمیدختر جان م هیبار بود به  نیاول یبرا

راستش چشام ... منم به ادامه خوابم برسم ،بخواب برو... زمیممکنه قطع بشه عز تمومه، میگوش یشارژ باطر_

 ... شهیهم باز نم از

 ... کنمیتماس رو قطع م یکوتاه ریشب بخ هیو با  گمیم یباشه ا لمیخالف م بر

 ... دلم رخنه کرده یتو یحس بد هی

 ... حس دلهره و ترس هی

 خبر خوش حال نشد؟؟ نیاز ا ایدر چرا

 ... باشه؟؟! یا گهید زینکنه موضوع چ گفتیدلم م هیاما ... حتما به خاطر نبود خانواده اشه گفتیدلم م هی

 ... کشمیو طاق باز دراز م زنمیبه موهام م یچنگ

 من خودش مهمه و بس یبرا

 !... باشه دهیرفتارش خواب نیپشت ا یلیهر دل خوادیحاال م دمیدخترو از دست نم نیوجه ا چیبه ه... 

 ... ستمیا یاتاق م یپنجره قد یرو باز کرده و روبه رو راهنمیاول پ دکمه

 ... رونهیبه منظره ب رهیکرده و نگاهم خ کیقهوه رو به لبم نزد فنجون

 ... ها نیو مرور ماش عبور

 ... فال فروش دخترک

 ... طونیآموزان سر به هوا و ش دانش

 ... رنینگاهم رژه م یو همه جلو همه



 ... شمیمتعجب م ییچهره آشنا دنیکه با د کنمیکج م گردن

 از شرکت چه کار داشت؟؟! رونیوقت روز ب نیا ایدر

اومدن راننده نفس نداشته ام  نییکه با پا شهیم یبلند یشاس نیماش کیتند و شتاب زده نزد یقدم ها با

 ... شهیطوفان زده م یحبس و نگاهم به آن نهیداخل س

 ... رهیبه جگرم فرو م یهردو مث خار یها لبخند

 ... شهیم میپرت و به چن تکه تقس واریداخل دستم به سمت د فنجون

 !شه؟؟یخشم وجودم رو کنترل کنم اما مگه م کنمیم یسع

 ... امیم نییدوتا پا یکیرو چنگ زده و با شتاب پله ها رو  یصندل یرو کت

 ... هر دوس خیبه خون نشسته ام هنوز م نگاه

چهره آشنا و نگاه  تونمیفاصله هم م نیکه از هم یو مرد نهیشیجلو م یصندل یلب رو یبا لبخند رو ایدر

 ... بدم صیاش رو تشخ رهیخ

 ... مردک ساکن ساختمون بود همون

 ... رهیمرد با همون نگاه خ همون

 یبلند لعنت یشاس، یگاردیباد چیو بدون ه شمیم نیرو کف دستم فشار داده و با سرعت نور،سوار ماش چیسو

 ... کنمیم بیرو تعق

 ... کشمیدخترک خط نشون م یاالن برا نیگاز گذاشته و از هم یحرص پا رو با

 ... ادیخونش به جوش ب یکه رادوان پناه یو امان از روز... دم من گذاشت یبدجور پا رو ایدر... ههه

 ... کشمیم یقیعم ن،نفسیتوقف ماش با

 ... دخترک چموش رو کنهیم بیتعق نگاهم

 ... لبشه یرو یهمون لبخند لعنت هنوز

 ... به اموال منه رهینگاه مردک خ هنوز

 ... زنمیم پوزخند

 شهیکه دور بازوش حلقه م دستش

 ... دهیکه آالرم م یمغز



 ... شهیکه کدر و خاموش م ینگاه

 و

 ... شمیرد م ابونیو از عرض خ ادهیپ نیبا شتاب و خشم از ماش به انجام کارم، یفکر چیکه بدون ه یمن

 ... ارهیرو به جوش م خونم مقابل مردک، ایدر دنید

 ... رمیمحکم جلو م یقدم ها با

 ... قدم کی

 ... قدم دو

 و

 ... رمیگیرأس نگاه هر دو قرار م ریدرست در ت ،قدم نیسوم

 ... دوزمیو بعد به مردک م ایبه ظاهر خونسردم رو اول به در چهره

 ... نگاه دخترک بود ینشونه ها نیو دلهره اول ترس

 ... اما

 ... مرد جذاب مقابلم روزیامان از نگاه پ اما

 ... شمیرنگش م رهیت یبه جفت چشما رهیخ

 ... کلیجذاب بود و خوش ه یلعنت

 ... اما

 ... نبود یمقابل قدرت من عدد در

 ... کنمینگاه رو عوض م ریمس

 ... رهیاعصابم رژه م یرواومده از شال  رونیب یموها

 ... شمیبه سمتش خم م یگرفته و کم یبه پشت صندل دست

 ... رهیخ

 ... چشم یتو چشم

 ... یتماس چیه بدون



 ... کشمیو شال رو جلو م برمیجلو م دست

 ... توجه به ترس دخترک یاما ب نمیب یگلوش رو م بیس حرکت

 ... زنمیاما آروم کنار گوشش لب م یجد یلیخ

 ... دینبا... بچه یذاشتیمن م یخط قرمز ها یپا رو دینبا_

 ... شنومیمرد جذاب رو م یرایبم و گ یو بالخره صدا شنیمشت م یبه آن فشیظر یها انگشت

 !؟یشیچرا مزاحم م... چه خبره آقااا_

 ... کنمیلب کلمه مزاحم رو تکرار م ریو چن بار ز زنمیم یپوزخند

 ... مزاحم

 ... مزاحم

 ... مزاحم

 ... رایبه سمت مرد جذاب و صدا گ شهیکه واژگون م یزیو م شهیم یصبرم خال کاسه

 ... شهیمردم بلند م یاهویو ه غیج یصدا

 ... راهنشیپ ی قهیبه  زنمیو چنگ م دارمیبه سمتش برم یقدم یتوجه چیه بدون

 ... یکه مال منه دست بذار یزیچ یرو دیکه نبا دونمیخوب م نویاما ا یهست یدونم ک ینم اروی نیبب_

 ... کنمیم دهیترس یایبه در یسر اشاره ا با

 !گم؟؟؟یم یکه چ یگرفت... نمتیدختر نب نیدور و بر ا گهید_

 ... اعصابمه یرو یادیز پوزخندش

چشاتو باز  اگه... خواد یمنو م یکنیاز اموالت حساب م یکه تو جزئ یدختر نیا... حاال تو خوب گوش کن_

 !گم؟؟یم یکه چ یگرفت... یمزاحم اوقات خوشمون شد یکه کنار من بود و جناب عال ینیبیم یکن

 ... کنمیو با انگشت شصت گوشه لبم رو پاک م زنمیم یترسناک شخندین

 نه؟؟؟ خارهیبد جور تنت م یانگار... نطوریپس که ا_

 ... خابونمیچشمش م ریز یو مشت محکم دمیهظم جمله ام رو نم منتظر

 شهیاز کنار گوشم بلند م ایدر غیج یحرکت من،صدا با



 ... آرماش... خداااا ااااای_

 ... شمیکلمه اش م کیاما من فقط مات  

 ... آرماش

 ... آشنا بود یلیاسم برام خ نیا

 ... ندازهیما م نیفورا خودش رو ب ایکه در ارهیم ورشیحرکت به سمتم  هیاما با  شهیم نیپخش زم مردک

 ... دیتو روخدا بس کن_

 ... دوزهیاش رو به آرماش م دهیو ترس یاشک نگاه

 ... تو روخدا برو خونه_

 ... کشمیبه طرف خودم م رو فشیظر یبازو، حرکت نیاز ا یعصبان

 ... بچه نمیکنار بب ایب_

 ... گهیو التماس وار م کنهیخودش رو مقابلم سد م فورا

 ... کنمیم نگاهش... دمیم حیبهت توض ییجا هی میبر... بس کن کنمیخواهش م... آروم باش رادوان_

 ... رهیخ... رهیخ

 ... شمیمردک روبه رو م یخال یکه با جا رمیگیو سر باال م زنمیم یپوزخند

 ... کنم ینم داشیاما پ گردمیچشم دنبالش م با

 ... شهیم کمیشاپ اعتراض گونه نزد یکه صاحب کاف کشمیم یپوف کالفه

 ... یراه انداخت ییجناب چه بل بشو نیبب_

 ... کنمیپرت م زیم یو چن تراول رو کنمیم یاخم

 ... هم خسارت نیا_

و همراه خودم به سمت  دمیم فشیظر یبه بازو یفشار... دمیتکون م یکه با تاسف سر زنهیم برق نگاهش

 ... کشونمشیم یخروج

 تیحاال حال... ینگرفت یحرفمو جد یادیانگار ز اما... نداره دنیکه با من باشه حق هرز پر یبهت گفتم کس_

 ... بچه جون کنمیم



 ... شهیو نگاهش کدر م گزهیم لب

 ... چشمامو گرفته یکه خون جلو یاما من و

 ... سخت و طاقت فرسا بود یلیصحنه برام خ نیا تحمل

 ... زنمیم یپوزخند

 ... برنامه ها داشتم ،دختر بچه نیا یبرا

 ... ایدر ✨

 ... کنمیکنارم نگاه م یبه مرد عصبان دهیترس

 ... گمیلرزونم اسمش رو زمزمه وار م یلبا یزور آب دهنم رو قورت داده و از ال به

 ... وان...اد... ر_

 ... لبش یاما امان از پوزخند ترسناک رو کنهیمملوء از خشم و حرص حواله ام م ینگاه

 ... اش رهیو ت یاز نگاه وحش امان

 ... کوبهیام م نهیس یکه پر تپش تو یو قلب کنهیدر تموم تن لرزونم رخنه م ترس

 ؟!... برهیکجا داره منو م یلعنت

 ؟!... ارهیسرم ب ییبخواد بال نکنه

 ... سین دیبع یچیه وونهیمرد د نیکه از ا یییییوا

 ... کردمیراهو انتخاب نم نیو ا شکستیقلم پام م کاش

 ... ذاشتمینقطه ضعفش نم یدست رو کاش

 و

 ... هزار

 ؟!... دهیاما چه فا رهیمغزم رژه م یتو گهید کاش

 ... زد شیو پاره اش جگرمو آت یبودم که لب خون یدل نگران آرماش ،یهمه مشغله فکر نیا یال البه

 ... دوزمیزده ام رو به رادوان م رتینگاه ح نیتوقف ماش با

 خونت؟؟ میا اومد... چر_



 ... همون پوزخند اعصاب خورد کن دوباره

 ... و تو دونمیمن م وگرنه... حرف هم نباشه نییپا ایب_

 ... ترسمیاما من م شهیم ادهیپ نیحرص و خشم از ماش با

 ... هراس دارم یمرد عصبان نیواکنش ا از

 ... پا به فرار بذارم خواستمیم

 ... ساختمون نحس نیدور بشم از ا خواستمیم

 خب به کجا؟؟؟ اما

 ... ومدیسرم م ییو اون موقع معلوم نبود چه بال کردیم دامیخونه پ گشتمیبرم اگه

 ... شمیم ادهیپ دیو با ترد کشمیم یآه

 ... میداریقدم برم یو همگام باهاش به سمت الب کشمیدندونم م ریرو ز زبونم

 ... بنده یپشت کفشش درو محکم م با م،یذاریپا به داخل خونه م نکهیمحض ا به

 ... شهیم کمیقدم به قدم نزد ارهیهمانطور که کت رو از تنش درم خونسرد اما خشن یلیخ

 ... که با منه حق نداره هرز بپره یبهت گوش زد کردم کس... جا نیدرست هم_

 ؟؟!... نگفتم ای گفتم

 ... رمیعقب م یو قدم دمیتکون م یاسترس سر با

 ... دوباره یو قدم شهیکاناپه پرت م یرو کتش

 ... نداره شتریب لیدل هیکار امروزت  نیا_

 ... ارهیو ساعت مارکش رو درم ارهیدستش رو باال م مچ

 هوممم؟!... یدادن منو دار یکه قصد باز یهست ییجاسوس کوچولو هی _

 ... ترسمیم ترسناکش یحرکات به ظاهر خونسرد و حرف ها از

 ... گرو آروم کنم انیمرد طغ نیحداقل با حرف هام ا کنمیم یو سع دمیخشک شده ام رو تکون م یها لب

 ... نه و... نه جاسوسم من... رادوان یکنیاشتباه م یدار... نه بخدا_

 ... رمیگیو نگاهمو ازش م کنمیم یمکث



 ... بدم تیخوام باز ینه م_

 ... شهیتر م کینزد یو قدم دهیباال م ییتمسخر ابرو با

 و... کنمینم دایپ یا گهید لیمتاسفانه دل_

 ... نهیشیلبش م یرو یفیمرموز و کث شخندین

 ... لذت بخشه یلیجاسوس کوچولوها واسم خ هیتنب_

 ... شهیم واریکه تنم مماس د رمیعقب تر م یترس قدم با

 ... رسهیبه مشامم نم یخوب یحرف هاش بوها از

 ... دمیزده سرم رو به دو طرف تکون م هول

 ... ازت کنمیخواهش م... رادوان این کینزد_

 ... زنهیم مهیتن لرزونم خ یو رو دارهیقدم نحسش رو برم نیتوجه به حرف من آخر یب اما

 ی!حاال از چ؟یاون مردک حلقه کرد یدست دور بازو الیخ یکه ب یستین یمگه همون زم؟؟یچرا عز_

 ؟؟یترسیم

 ... کنهیتر م یرو آروم و نگاهش رو وحش لحنش

 هومممم؟!... درد نداشته باشه ادیز دمیقول م_

 ... کشهیمغزم سوت م یآن به

شکسته مادرم و خط  چهره... من آورد چارهیرو انجام بده که پدرش سر مادر ب یکار قایدق خواستیمرد م نیا

که  یمن... به من تجاوز کنه خواستیم یمرد لعنت نیا... بندهینگاه تارم نقش م یبه خط دفتر خاطراتش جلو

 هی یتو کردمیکه حس م یمن و... نهیشیگونه تب دارم م یانگشت هاش رو ینرم... خواهر و هم خونش بودم

 ... زنمیخأل دست و پا م

 ... من آخر خط بود یبرا نجایا

 ... ارمیکلمات رو به زبون ب کردمیم یهزار زحمت سع با

 ... خواهرتم یبگم من لعنت خواستمیم

 ... مطلق یاهیو بعد س شهیلبام خارج م نیاز ب یتنها اصوات نامفهوم اما

 ... نرادوا✨



 ... شمیم نیجونش به زم یو مانع افتادن جسم ب کنمیحلقه م کشیدست دور کمر بار فورا

 ... بسته اش یرنگ و چشما یبه چهره ب شمیم رهیخ

 از هوش رفت؟؟ دفعهی چرا

 !د؟؟یمن ترس یها دیبچه از تهد نیا یعنی

 ... چسبونمیام م نهیحرکت تنش رو به س هیو با  کشمیم یپوف کالفه

 ... چهیپیم مینیب ریگرم تنش ز عطر

 ... کشمیم یقیو نفس عم برمیگردنش م کیلذت سرم رو نزد با

 ... دادیم یخوب یچه بو یلعنت... اووووم

 ... رمیآروم به سمت اتاقم م یو با قدم ها دمیهم فشار م یرو چشمامو

 ... کشمیم رونیشلوارم ب بیرو از داخل ج یو گوش خوابونمشیتخت م یرو اطیاحت با

 ... دهیبوق جواب م نیکه با دوم زنمیضربه م یاسم مهد یرو

 جانم داداش؟؟_

 ... شمیاز تخت دور م یقدم

 ؟یمهد ییکجا_

 چطور مگه؟ ،اومدم پاساژ_

 ... آشفته ام یموها ونیم زنمیم یچنگ

 ... عیفقط سر... نجایا ایسر ب هیپاشو _

 ... کنمیتماس رو قطع م یخداحافظ یکه ب گهیم یا باشه

 چیبرام ه یحس و حالم سالم و خداحافظ یکه ب یزمان دونستیم... رفتارم عادت داشت نیبه ا گهید یمهد

 ... نداره یمعنا و مفهوم

 ... تخت یهوش رو یبه دخترک ب دمیو نگاهم رو م کشمیم شمیبه ته ر یدست

 ... باور غلطه هی نیا دمیترس و حال و روزش فهم نیسخت بود اما با ا یلیجاسوس باشه برام خ نکهیا باور

 ... زنهیم یبلکه به خاطر حفظ جونش دست به هر کار شهیهوش نم یموقع حمله از ترس ب یجاسوس چیه



 ... دارمیو به سمت آشپز خونه قدم برم کشمیم یقیعم نفس

 ... رسهیزنگ در به گوشم م یکه صدا رمیبه سمت سالن م ،هیاول یاز برداشتن جعبه کمک ها بعد

 ... دمیم رییرو تغ رمیمس

 ... وفتهیم یمحض باز کردن نگاهم به مهد به

 ... رمیدر کنار م یو از جلو دمیتکون م سالم یبه معن یسر

 ... شهیدستم م یجعبه تو خیکه نگاهش م گهیم یآروم سالم

 ... رهیگیسر باال م یکنجکاو با

 ؟یشد یشده؟ زخم یچ_

 ... شمیاتاق م یو راه کشمیم یپوف کالفه

 ... هوش شده یب ایاما در... من نه_

 ... دهیباال م ییابرو

 مگه؟ نجاسیعععععع ا_

 ... دارهیکه پشت سرم قدم برم کنمیو اخم نگاهش م تیجد با

 ... بهش وصل کن فک کنم فشارش افتاده یزیچ یسِروم هی ایب... نجاسیآره ا_

 ... رو نداره دنیاما جرات سوال پرس شهیمتعجب م نگاهش

 ... میشیوارد اتاق م هردو

 ... شهیم یتیحرف مشغول چک کردن فشار و زدن سروم تقو یب

 و

 ... دخترک یبه چهره دوس داشتن شمیم رهیکه خ یمن

 ... نمیو شکننده بب فیبچه رو ضع نیا خوادیوقت دلم نم چیه

 ... باشه نیدوس نداشتم حال و روزش ا چوقتیه

  اما

 ... و ترس براش واجب بود هیتنب نیا



 ... شهیاز حرفم چهقد براش گرون تموم م یچیبدونه عواقب سرپ دیبا

 ... یا گهیخر د چیفقط رادوان نه ه یعنیبدونه بودن با رادوان  دیبا

 ... دوزمینگاهم رو بهش م، یآروم مهد یصدا با

 ... ادیبه هوش م گهید قهیحدود ده دق... دیافت فشار شد_

 ... کنمینگاهش رو حس م ینیکه سنگ دمیتکون م یسر

 !ه؟یچ_

 ... شهیتخت بلند م یرو از

 نه؟؟ یترسوند یزیدخترو از چ نیرادوان تو ا_

 ... کشمیشصتم رو طبق عادت گوشه لبم م انگشت

 ... یبعد... بر فرض که آره_

 ... موقوف دنیسوال پرس یعنی نیا

 ... شهیازم دور م یو قدم گهیم یاوهوم

 ... بکنه یفکر بد ایدر مورد در خواستمینم

 ... رمیم یو به سمت مهد کشمیتنش م یرو ینازک یپتو شمیم خم

 ... یمهد_

 ... کنهیکج م گردن

 ... جان داداش_

 ... زنمیم یو لبخند کمرنگ ذارمیشونه پهنش م یرو دست

 ... آماده کن میخودتو واسه عروس_

 ... شهیگشاد م یهاش به آن چشم

 جااان من؟؟ _

 ... دهیتخت م یرو دهیخواب یایکه نگاهش رو به در دمیتکون م یسر

 زن داداشه؟؟ آره؟؟؟! شونمیحتما ا_



 ... زنمیپشت کتفش م یکوتاه ضربه

 ... آره پسر_

 ... ینکرد دارشینازکت ب یبرو تا با صدا ایب حاال

 ... میریم رونیو از اتاق ب کنهیم یآروم خنده

 ... باشه یبه مبارک شاالیا_

 ... نهیشیدر م رهیدستگ یکه دستش رو دمیم شیتحول زیتشکر آم یلبخند

 ... اومد خبرم کن شیپ یمشکل_

 ... زنمیکه با حرص اسمش رو صدا م زنهیم یزیر چشمک

 ... بندهیو درو پشت سرش م دهیتکون م یخنده سر با

 ... نداره ایذره حجب و ح هیبشر که  نیدست ا از

 ... شمیو وارد اتاق م دمیباال م یا شونه

 ... ستمیا یاتاق م یقد و مقابل پنجره ذارمیلبام م نیب یگاریس نخ

 ... رمیگیم گاریاز س یقیو کام عم برمیفرو م بیدستم رو داخل ج هی

 ... شهیم دهیشن ایآروم در یکه صدا کنمیفضا پخش م یلذت دودش رو تو با

 ... باالخره به هوش اومد پس

 ... دوزهیکه نگاه سردر گمش رو بهم م کنمیکج م گردن

 ... کردیساکت و صامت فقط نگاهم م نجوریگذشت که ا یم یفکرش چ یتو دونمینم

 ... گردمیبار به سمتش برم نیو ا رمیگیم یا گهید کام

 ... مراسم پنجشنبه کنسله_

 ... واکنشش حرکت مردمک چشماشه تنها

 ... کنمیصورتش فوت م یتو گارویس ظیو دود غل شمیتر م کینزد یقدم

 ... خانم ایخودتو آماده کن در... رمیگیفردا وقت محضر م نیهم_

 ... شهیگرد م یبه آن چشماش



 ... دمیرو بهش نم یحرف چیه مهلت

 ... کشمیم رونیرو از دستش ب یو سوزن سروم خال کنمیدراز م دست

 ... دارمینگاهش به سمت در قدم برم ینیتوجه به سنگ یب

 یواجب تر یتازه عروس قبل عقدش کارا هیحتما ... رمت خونه خودتبب ااگه حالت بهتره،پاشو حاضر شو ت_

 ... داره

 ... که جرات بروزش رو نداره نجاستیا شیاما خوب خورهیاالن داره حرص م دونستمیم

 ... ایدر ✨

 ... رسهیخسته و بمش به گوشم م یبعد از چن بوق صدا بالخره

 ... جانم_

 ... رمیگیزده لبم رو به دندون م خجالت

 ؟؟یسالم خوب_

 ... شنومیرو م قشیعم نفس

 نه؟! ایشد  ییبه جدا یشد بالخره؟ راض یچ ؟یآره خوبم تو چطور_

 ... کشمیم یآه کالفه

 ... رهیگیکرد فردا وقت محضر م دیتاک... نه_

 ... دمیکه ادامه م کنهیم مکث

 زخم لبت خوبه؟؟ _

 ... نبود یخاص زیآره چ_

 ... دارمیسمت اتاق قدم برم به

 ... یاون مشت رو خورد یبه خاطر منه لعنت... شرمندتم آرماش_

 ... کنهیم یرمق یخنده ب تک

 ... شهیم یکتک کار هیمطمئن بودم ، دمیکه من د یمرد داغون نیبالخره با ا... هیچه حرف نیا_

 ... دهیکه ادامه م گمیم یاوهوم



 هوووم؟... ایدر یستیروبه راه ن یانگار_

 ... کشمیم یآه

 ... کشهیمغزم نم گهید... داغونم یلیخ... راستش نه آرماش_

 ... شهیصداش نرم تر م لحن

 اونجا؟؟ امیب یخوایم_

 ... نهیشیلبم م یرو یحرفش لبخند کوتاه دنیشن از

 ... مرد جذابم نیا یپوست ریز یها یدلنگران نیا عاشق

 ... شمیمزاحمت نم گهینه د_

 ... آروم شد یذهن لعنت نیا دیشا... چرت بخوابم هیاگه بشه  خوامیم

 ... فقط... پس برو استراحت کن_

 ... کوتاه یمکث

 ... خبر نذار یفقط منو ب_

 ... بلندم یبه موها زنمیم یچنگ

 ... فعال... باش نیمراقب نگ... باشه چشم_

 ... کنمیحرف تماس رو قطع م یکه ب کنهیزمزمه م یخوش روز

 ... ندازمیتخت اتاقم م یرمق تن خسته و داغونم رو رو یب

 ... دمیو فشار م رمیگیدست هام م نیب سرمو

 ... بودم دهیبد جور بُر گهید

 ... توان مقابله با مشکالت رو نداشتم گهید

 ... امیبا رادوان کنار ب یچجور تونستمینم گهید

 ... سوختیاحساسش م یبرا دلم

 ... کنم ینداشتم با احساس برادرم باز دوس

 ... نداشتم مث االن خودم داغون و خراب بشه دوس



 ... خودش تموم راه هارو به روم بسته اما

 ... نامرد یایدن نیا یعمر چشم ببندم رو هیواسه  خواستمیخراب بود که م یبه قدر حالم

 ... شهیدفتر خاطرات م خیکه نگاهم م دمیم رونیب نهیاز س یسوزناک آه

 ... به سمتش کنمیو دست دراز م زنمیم ینیغمگ شخندین

 ... شهیم ینگاهم بارون، دفتر یمحض باز کردن ال به

 ... بود نجایمادرم ا کاش

 ... ذاشتمیزانوش م یرو داشتم که سر رو یکی یاوج درموندگ یاالن تو کاش

 ... کنم هیگر یها یبغل مامانم ها یتو تونستمیم کاش

 ... کاش

 ... کاش

 ... زهیریگونه هام م یرو، یگریپس از د یکیاشک  قطرات

 ... دمیصفحه م یو نگاه تارم رو به کلمات رو رمیگیدهنم م یرو جلو دستم

 ... غوغا ✨

 ... از ذهنم پاک نشد چوقتیه یخینگاه سرد و  اون

 رمیبگ غذا بود، لیکه مسئول تحو یپسر بچه ا اون سه و چهار نفرو از محمد، یبود که غذا نیهر روز من ا کار

 ... دهنش رو سف نگه دارم ،و با دادن چن اسکناس

 ... بود یخیهمون صاحب نگاه سرد و  دنیبردن غذاها به مسجد در حال ساخت، د یبرا دمیام تنها

 ... برام لذت بخش شده دنشید ایمرد برام مهم  نیا نقدریچرا ا دونمینم

 ... بود نیاون ده روز فقط کارم هم یط

 ... گرفت یو ظروف غذا رو ازم م ومدیم کیروشکر فقط خودش نزد خدا

 ... لحظه هم برام لذت بخش بود هی همون

 چارهینحس ب ی هیاگه با خبر بشه با خوندن آ دونستمیم... نگفتم الیبه ل یزیمورد رفت و امدم به مسجد چ در

 ... کنهیام م



 ... شناسهیمنو نم چکسیزنم ه یکه به صورت م یبودم با وجود روبند مطمئن

 و

 ... هم شد نطوریهم

 ... نبود اریانگار سرنوشت باهام  اما

 ... دوباره با همون ظرف غذا به سمت مسجد روونه شدم یروز بارون هی یتو

 ... شد سیخ سِ یصورتم خ یبود که روبند رو یبارون به قدر شدت

 ... داخل سالن مواجه شدم یخال یبزرگ مسجد رو رد کردم اما با فضا اطیمعمول ح طبق

 ... نفر هیاز  غینگاهمو به اطراف چرخوندم اما در متعجب

 ... دارمیبه عقب برم یقدم ،هراسونیزیشکستن چ یکه با صدا کنمیبرگشتن م قصد

 ... ومدیم یپشت اطیح یصدا از ته انبار کنمیم زیکه ت گوش

 ؟!... افتاده باشه ریاونجا گ یکس نکنه

... کرده بود رینگهبان مسجد حدود دو روز اونجا گ یقفل در انبار یبود که به علت خراب شیماه پ هیحدود  آخه

 ... ییآب و غذا چیبدون ه

 ... رهیگیتموم وجودم رو م دلهره

 ... رمیم یپشت اطیآروم به سمت ح یو با قدم ها کشمیدندونم م ریرو ز لبم

 ... دهیسکوت مطلق فضا ترس به دلم راه م... کنمیکه باز م درو

 ... شده بود رید یلیخ گهیاما د شمیم مونیو همون لحظه از اومدنم پش دمیدهنم رو قورت م آب

 ... برهیم کیو منو به سمت اتاقک کوچ رهیگیدهنم رو م یجلو یقدرتمند دست

 ... مردک کجا نیکجا و زور ا دهیزور منه ترس... شدیخودم رو نجات بدم اما نم خواستمیقدرت هر چه تمام م با

 ... شهیبمش کنار گوشم چشمام گشاد م یصدا دنیشن با

 ... وول نخور بچه نقدریا_

 ... یپناه اوشیهمون س... یخیهمون صاحب نگاه سرد و ... که همون مردک هرکول بود نیا

 پس چرا منو گرفته؟؟؟ اما



 ... کنهیپرت م نیزم یحرکت منو رو هیکه با  کنمیم تقال

 ... دهیو روبند رو از صورتم کنار م نهیشیدو پا م یکه رو کشمیجونم رو عقب م یب تن

 ... ترسمیلبخند هوس آلودش م از

 ... گزمیم لب

 ... این کمینزد... برو اونور_

 ... دمیم مینیبه ب ینیچ، بد دهنش یکه از بو دهیسر م یبلند خنده

 ... قابل تحمل بود ریتند و غ یبو هی

 ... کنهی... م... ا چکار... نجیدختر کدخدا ا_

 ...گفت؟؟؟ یم دهیحرف هاشو کش چرا

 مسته؟؟ نکنه

 ... شهیم لیتبد نیقیکه شک من به  زنهیم یا سکسکه

 ... م... و... ه نجا؟؟یا یخوشگل چرا اومد یتو جوجو_

 ... کشمیکه هول زده خودم رو عقب م شهیبدنم م کینزد دستش

 ... زنهیم مهیحرکت روم خ هیو با  کشهیکه خودش رو به سمتم م ادیاز حرکتم خوشش نم یانگار

 ... زنمیم داد

 ... کشمیم ادیفر

 ... کنمیهق م هق

 ... شهیچشمش کور و گوشش کر م یمرد لعنت نیا اما

به غارت  یپناه اوشیس به نام یمرد ریدفاعم ز یجون و ب یسمت پرت و جسم ب هیهام هر کدوم به  لباس

 ... رهیم

 ... سمینوینم یزیاون روز چ از

 ... سین یجالب زیمرد گنده و مست چ هی ریدختر هفده ساله ز هیجون دادن  نوشتن صحنه به صحنه آخه

 ... به نوشتن درد هام کشهینم دستم



 ... زجه هام به

 ... ام یشلوار خون دنید به

 ... هوش کنارم یمرد ب به

 ... یچیه به

 ... یچیه

 ... یچیه

 ... خودم به جهنم اومدم یبا پا ادیم ادمی فقط

 ... ام رو خاکستر کرد ندهیشعله ورش آ شیکه آت یجهنم

 ... خودم رو به خونه رسوندم یروز با هزار درد و سخت اون

 ... نبودم شهیهم یغوغا گهید اما

 ... و ساکت شده بودم ریگ گوشه

 ... شدیمحسوب م میزندگ یروزها نیانگار همون روزا بهتر اما

 ... مسجد تموم شده و اون گروه به شهر خودشون برگشتند یباز ساز دیاون روز خبر رس یدرست فردا چون

 ... داغون شدم دمیخبرو شن نیا یوقت

 ... داغون یواقع یمعنا به

 ... بدتر از اون سه ماه بعدش بود اما

 بد اره،یسرم م یکه حاج بابا دکتر باال یو زمان وفتمیبستر م یتو دیکه به خاطر تب و لرز شد یزمان درست

 ... دهیروزهام م نیا یرو به تنها دل خوش میخبر زندگ نیتر

 ... چهیپیده م یبمب تو هیمث  دیتک دختر کد خدا با شناسنامه سف یحاملگ خبر

کتک مفصل با کابل و تسمه  هیبه من چسبوند و بعد از  یتموم انگ هرزگ یرحم یکه با ب ینیحس داداش

 ... خونه حبسم کرد نیزم ریز یتو کمربندش،

 تیجمع یها هیو گر ونیش یصدا دنیاما با شن ارمیجون وبدون آب غذا تونستم دووم ب یچن روز ب دونمینم

رو نداشت و مث  ییآبرو یب نیطاقت ا زمیعز یکه حاج بابا دمیفهم ده،یترس یالیو پچ پچ آروم ل اطیداخل ح

 ... مادرم تنهام گذاشت



 ... امینتونستم کنار ب گهینبود حاج بابا د با

 ... اشک و ناله هیاز  غیدر گهید

 ... نداره ییکس واسشون معنا چیو ه زیچ چیه گهیکه د یطور... رسنیاوقات آدما بدجور به ته خط م یگاه

 ... مث من درست

 ... رونیپرتم کرد ب میاجداد یآشغال از روستا هیمث  نیبعدش داداش حس روز

 ... دمیکجا ند چیاو به ه یرحم یو ب یبه سنگ دل یبرادر

 ... درد منه خواهر ننشست فقط حکم داد و قصاص کرد یبار پا هیکه  یمرد

 ... سمینو ینم یزیها چ یاون روزا و سخت از

 ... گفتن نداره بیشهر غر یکس تو یدختر تنها و ب هیدرد  آخه

 خودم رو به تهران رسوندم و یهزار بدبخت با

 ... رو برعهده گرفتم ریزن و مرد پ هیاز  یپرستار، روزنامه  یاز تو بالخره

 ... بود اوشیبه س دمیروزا تنها ام اون

 ... کردم دایزدم تا محل کارش رو پ یهر در به

 ... ادمهیخوب  یلیروز نحس رو خ اون

 ... رفت ینیبه سمت ماش دیجد پیت هیبودم که با  ستادهیدرخت تنومند ا هیپشت  درست

 ... پا تند کردم دنشیمحض د به

 ... باطل الیخ یاما زه شناسهیحتما منو م دنمیبا د کردمیم فک

 ... راحت یلیخ

 ... رو بهش بگم یو اون تجاوز لعنت یشدم موضوع حاملگ مجبور

 ... جمله بود هیشد  دمیکه عا یزیکنم اما تنها چ لیمرد خار و ذل نیشدم خودم رو مقابل ا مجبور

 زونیخودتو به من آو یخوایحاال م یدیخواب یک ریز سیمعلوم ن... من نده لیرو تحو اتیچرند نیبرو بچه ا_

 ؟!... یکن

 ... من زده شد یبرا انیپا سوت



 ... کنم لیتحم ینبودم که خودم رو به کس یآدم من

 ...بود که بخواد بار گناهش رو به دوش بکشه یمرد، نامردتر از اون نیا

 ... اومده رو برگشتم راه

 ... یحرکت ایحرف  چیه بدون

 ... آوردم و بزرگت کردم ایتو رو به دن بیشهر غر یتو ییو خودم به تنها برگشتم

 ... گمیخودم نم ینگاه هوس آلود مردها رو از

 ... گمینم یزیمحله چ یپچ پچ زن ها از

 ... گمینم یزیخودم و خودت چ یضیمر از

 ... گمینم یزیچ ،هم برات مادر شدم هم پدر ییتنها نکهیا از

 ... ارهیسوختن م گریگفتن درد ها فقط ج آخه

 ... زمیعز دختر

 ... وجودم یایدر

 گذاشتم؟؟؟ ایچرا اسمت رو در یدونیم

 ... دلت بزرگ و روشن باشه ایمث در خواستمیم چون

 ... یمن بود یزندگ یبرا دیتنها ام تو

 ... داد هیو همه کسم رو از دست دادم اما به جاش خداوند تو رو بهم هد زیکه با اومدنت همه چ درسته

 یو حاال که دار یدل وجودم جا کرد یتنها حسم بهت تنفر بود اما روز به روز با بزرگ شدنت خودتو تو لیاوال

 ... انهیمن کنارت هستم  سیمعلوم ن یخونیدفتر رو م نیا

 ... یرحمت نبر یپدر ب شیمحبتت رو پ ییوقت کاسه گدا چیکه ه نهیا خوامیکه ازت م یزیتنها چ اما

 ... ینش یوقت خونه خراب کن کس چیکن ه یسع... کن یجان از اون ها دور ایدر

چن نفرو  یبا وجودم زندگ خواستمیگفتم اما نم یاگه ذاتم مث اون ها بود همون موقع به زن و بچه اش م من

 ... به گند بکشم

 ... یدار یذات پاک و روشن دونمیم... یپر و بال خودم بزرگ شد ریز تو



 ... رو ببخش دخترم مادرت

 ... یپا گذاشت یلعنت یایدن نیمن تو به ا یکه با نادون ببخش

 ... تنهات بذارم یروز دیکه شا ببخش

 ... دخترک نازم... من یایدر

 ... فرزندشه شیزندگ دیتنها ام ،مادر هی

 ... بشه دخترکم تییایقلب در بینص یزندگ نیبهتر دوارمیام

 ... ایرد✨

 ... بستمیدفترو م یهق هق ال با

 ... زنمیو سرنوشت شوم مادرم زار م یچارگیو از ته دل واسه ب ذارمیزانوهام م یرو سرمو

 ... لعنتت کنه بابااااا خدا

 ... بابا... ههههه

 ... یکلمه رو هم ندار نیا اقتیل یحت

 ... یو نامرد رتیغ یب نقدریکه ا یپناه اوشیازت نگذره س خدا

 ... خودم و مادرم اهیسرنوشت س یبرا ختمیچهقد اشک ر دونمینم

 ... شهیچهره عکس رادوان م خینگاهم م رمیگیکه باال م سر

 ... اش رهیو ت یوحش یبه چشما شمیم رهیخ

 ... کنمیزمزمه م لب ریآروم ز یلیخ

 ... یشرمنده که قراره تو تاوان گناه پدرمون رو بد... داداش شرمندتم

 ... کنمینگاهم رو عوض م ریمس و زنمیم یپوزخند

 ... واس من هیروز خاص فردا

 ... یماندن ادیروز خاص و به  هی

 ... کشمیم رونیدست مانتو و شلوار از داخل کمد ب هیو  شمیتخت بلند م یحرکت از رو هی با

 ... زنمیچنگ م زیم یرو از رو فمیو ک ندازمیموهام م یرو ینازک شال



 ... شمیکه برام گذاشته م یگاردیباد نیمتوجه ماش گذرمیکوچه که م چیپ از

 ... بود بمینامحسوس در حال تعق یلیخ مثال

 ... شهیلبم حک م یرو یشخندین

مشتاق تر از  یلیمن خ ،ازدواج نیا یکه برعکس برا دونستینم... مبادا از دستش فرار کنم دیترسیم رادوان

 ... اون هستم

 ... برادرم طفلک

 ... شمیم شگاهیداخل سالن آرا توجه به پشت سرم، یب

 ... شهیم کمینزد یپیخوشت خانم

 ... امرتون دیبفرمائ_

 ... دمیم لشیتحو یلبخند

 ... بدم رییموهامو رنگ کنم و والبته مدل ابروهامو تغ خوامیم_

 ... کنهیاشاره م یبزرگ یو با دستش به صندل دهیتکون م یسر

 ... زمیعز نیبش_

 ... کشمیدراز م یصندل یو رو ارمیحرف مانتو و شالم رو در م یب

 ... سپارمیم شگریو خودم رو به دست خانم آرا ذارمیهم م یهامو رو پلک

 ... رسهینازکش به گوشم م یصدا، از چن تا سوال و پرسش بعد

 ... تموم شد زمیعز پاشو

 ... شمیم زیخ میو ن کنمیپلک هامو باز م یال

 ... نهیشیلبم م یرو یلبخند دیجد یایدر دنید با

 ... داده بود رییبدجور چهره ام رو تغ، یطونیمدل کوتاه و ش یبا ابرو ها نمیقرمز آتش یموها

 ... امیم رونیاز اون جا ب ،یو بعد از پرداخت مبلغ شگریکنم از خانم آرا یم یتشکر

 ... مرموز من شخندیو ن بیتعق دوباره

 ... شهیم نیآرماش و نگ خینگاهم م امیم رونیآسانسور که ب از



 ... ندازهیآغوشم م یرو تو فشیو تن ظر کنهیبا شوق به سمتم پا تند م دخترک

 ... گمیو در گوشش زمزمه وار م بوسمشیلذت م با

  ؟یوروجک از کجا منو شناخت یا_

 ... خنده بانمکش یبرا شهیکه دلم ضعف م زنهیم ییدندون نما لبخند

 ... لبش گفت ریآروم اسمت رو ز یلیبابا آرماش خ_

 ... بچه نیاز حد ا شیب یاز زرنگ گزمیم لب

 ... شمیم دمیچهره جد یآرماش رو رهیمتوجه نگاه خ رمیگیکه باال م سر

 ... شمیم کینزد یو قدم زنمیم یمیمال لبخند

 ؟یخوبسالم  _

 ... درو باز کنم دیتا من با کل رهیدر کنار م یاز جلو بیبه ج دست

 ... و تحول رییفاز تغ یتو یزد نمیب یم ؟یتو چطور... ممنون_

 ... دمیم یدستم فشار آروم یرو تو نیو دست نگ کشمیم یآه

 ... واجبه راتیاوقات تغ یگاه_

 ... میشیو هر سه نفر داخل خونه م گهیم یآهان

کاناپه،به سمت  یتوجه به آرماش نشسته رو یکنه و خودم ب یتا با عروسک هاش باز برمیرو به اتاقش م نینگ

 ... قهوه داغ آماده کنم هیتا  رمیآشپزخونه م

به  کدفعهیکه  رمیجلو م یقدم ینیو با برداشتن س ذارمیم یکیکوچ ینیقهوه رو داخل س یحاو یها فنجون

 ... کنمیسقوط م نیزم یو با باسن رو رهخویسُر م ک،پامیسرام یسیخاطر خ

 ... شهیدرگاه آشپزخونه ظاهر م یکوتاه من،آرماش هراسون تو غیشکستن فنجون ها و ج یصدا دنیشن با

 !ا؟یشد در یچ _

 ... دارهیبه سمتم برم یو قدم نهیشیابرو هاش م ونیم یاخم ،وفتهیم نیزم یکه به منه پخش رو نگاهش

 ... بدون کفش آرماش یشکسته فنجون و بعد پا یها کهیاول به ت دمیم زده نگاهمو هول

 ... جلو ااااین_



 ... زنمیکه آروم تر لب م شهیم خکوبیجاش م سر

 ... رهیپات م ریشکسته فنجون ها ز یها کهیت_

 .. .شمیخودم م یبندازم اما انگار تازه متوجه درد ها نییشرمنده سر پا شهینگاهشه که باعث م یتو یچ دونمینم

 ... رسهیبه بدنم بدم که صداش به گوشم م یتکون کنمیم یسع

 ... امیاز جات تکون نخور تا برم کفش پام کنم و ب_

 ... کنمیرفتنش رو دنبال م ریو مس گمیم یا باشه

 ... شهیم داشیرنگ پ یمشک یکه با صندل ها رسهینم هیثان 3 به

 ... نهیشیدو پاش م یو کنارم رو شهیشکسته رد م یها کهیت نیاز ب اطیاحت با

 هووم ؟ یکه ندار یدرد خاص ؟یخوب_

 ... دمیتکون م ینه سر یمعن به

 ... کشهیم رینه فقط کمرم ت_

 ... رهیگیدستش رو مقابلم م دیترد با

 ... یبلند بش یتنها یتونینم... بذار کمکت کنم_

 ... شمیم نیزم یکه تازه متوجه شال افتاده رو رمیگیزده لبم رو به دندون م خجالت

 شانس نداشته که نیبه ا گمیم یلعنت

 ... کنمیخودم حس م یرو یگرم و خاصش رو به خوب نگاه

 ... ذارمیبزرگ و مردونه اش م یدست ها یو با خجالت دستم رو تو ندازمیم نییپا سر

 دمیخورده نگاهو به مرد مقابلم م کهی... ولت بهم وصل کردن ستیبرق دو یدست هامون انگار یلمس گرم با

 ... شمیم شیشونیپ یدرشت رو یکه متوجه عرق ها

 ... کشهیکه داره خجالت م نمیا چارهیب

 ... میریم رونیتفاوت با کمکش از آشپز خونه ب یب یلیخ، اما به ظاهر خندمیدلم م یتو

 ... ذارهیو پا به فرار م شمارهیم متیکه انگار فرصت رو غن نمیشیکاناپه م یآروم رو یلیخ

 ... حرکت آرماش بخندم نیبه ا ایکنم  هیبه حال خودم گر دونستمینم



 ... معذب شده یلیمعلومه خ طفلک

 ... دمیم هیو سرمو به کاناپه تک کشمیم یآه

 ... به حوله داخل دستش شمیم رهیو خ کنمیرو کنارم حس م حضورش

 ... تخت دراز بکش و یراحت رو پاشو برو_

 ... کشهیم ششیبه ته ر یو دست کنهیم یمکث

 ... شهیدردش آرومتر م یجور نیا... کمرت بذار یحوله گرمو رو نیو ا _

 ... نهیشیلبم م یرو یکم لبخند کم

 ... شهیم قیبه رگ هام تزر، همه توجه نیاز ا یلذت بخش حس

 ... کنهیاتاق کمکم م ریو تا مس رهیگیبدون خجالت بازوم رو م نباریکه ا شمیاز جا بلند م اطیاحت با

 ... ذارهیم یپاتخت یحوله رو رو، کشمیتخت که دراز م یرو

 ... مارستانیب میصدام بزن تا بر، شد شتریاگه دردت ب_

 ... پاشمیمملوء از تشکر به روش م یلبخند

 ... باشه_

 ... گردهیبه سمتم برم کدفعهی که رهیعقب م یقدم

 ... گرفتم طیواسه فردا هم بل... پاسپورت ها کارش تمومه... یراست_

 ... شهیبه نگاه شفافم م رهیو خ کنهیم یمکث

 ... هیبه مقصد ترک طیسه تا بل_

 ... زنمیم یو لبخند ذارمیهم م یهامو رو پلک

 ... ممنون یلیخ_

 ... کنهیو اتاق رو ترک م گهیم یکنمیم خواهش

 ... منتظرش بودم شیسال پ یلیکه خ ییبا فکر به فردا مونمیو من م رهیم

 ... کنهیبانوان م قاتیبه سمت اتاق مخصوص تزر یاشاره ا رادوان ،یپناه لیفام دنیشن با

 ... پاشو برو اون جا نوبت ماست_



 ... دارمیبه همون سمت قدم بر م یحرف اضافه ا یو ب دمیتکون م یسر

 ... نمیشیمخصوص م یصندل یرنگ رو کنار داده و رو دیسف ی پرده

 ... شهیم کمینزد ییپرستار با خوش رو خانم

 !زمیلباستو بزن باال عز نیآست_

 دمیم لیکمرنگ در جوابش تحو یلبخند

 ... ها کنمیسفارش نم گهید... گهیجون حواست به جواب ها باشه د نینسر_

 ... دهیتکون م یسر مطمئن

 ... گلم ییدختر دا دهیو اون ورپر یمیبالخره تو دوست مر... زمیخاطرت جمع عز_

 ... کنمیپوست دستم حس م یرو یکه سوزش کم زنمیم یلبخند

 ... ذارهیسوزن وارد شده م یجا یرو یا پنبه

 پاشو... زمیتموم شد عز_

 ... رهیم یاهیچشمام س کدفعهیکه  شمیجا بلند م از

 ... رهیمغزم رژه م یپرستار رو یکه صدا رمیگیسرم م یرو دستمو

 ... یهمراه خانم پناه... یهمراه خانم پناه_

 ... شنومیم کیمحکم رادوان رو از نزد یصدا هیبعد چن ثان و

 شده؟حالت خوبه؟ یچ_

 ... گهیزمزمه وار م یشخندیکه با تاسف و ن دمیتکون م یآره سر یمعن به

 !... معلومه_

 ... زنهیو روبه سر پرستار اونجا لب م شهیازم دور م یقدم

 ... خوامیرو م شاتیجواب آزما گهیساعت د هیتا _

 ... نهیشیم کشیبار یابروها ونیم یاخم خانومه

 ا... فردا ح... آقا شهینم_

 ... ذارهیم زیم ینکرده که رادوان چن تراول تا نشده رو لیحرفش رو تکم هنوز



 ... گهیساعت د هیگفتم _

 ... نهیشیلب خانومه م یرو یشخندین نباریا

 ... باشه چشم_

 ... خورهیحالم بهم م یو ناحق یهمه رشوه گر نیا از

 ... رهیگیعوقم م دیخر یهمه چ شهیبا پول م گهید نکهیا از

 و  کنهیگرد م عقب

 ... رهیگیرو م دستم

 ... راه برم نیماش یتا جا کنهیم کمکم

 ... دست هاش یگرم از

 ... هُرم نفس هاش از

 ... از حد بدن هامون شیب یکینزد نیا از

 ... مثال عاشقانه یو توجه ها یدل نگران نیا از

 ... مرد هراس داشتم نیا یچ همه... از

 ... گهیگوشم م ن،کناریگرم ماش یصندل یمحض نشستن رو به

 ... حتما فشارت افتاده... یتا بخور رمیبگ یزیچ هیتا برم  نیبش_

 ... کنمیچهره ام حس م ینگاهش رو رو یرگیکه خ دمیتکون م یحرف سر یب دوباره

 ... ندازمیزده ابرو باال م رتیکه ح کنهیرو زمزمه م یلب حرف ریحرص ز با

 ... یکنیم یالمصب رو مشک یموها نیا یریفردا م نیهم_

 ... کوبهیو بعد درو بهم م گهیم نویا

 ... نهیشیلبم م یرو یدردناک پوزخند

 ... یمشک

 ... سرنوشت خودم نیع درست

 ... ههههه



 ... ذارم یهم م یو پلک هامو رو دمیم هیتک یبه صندل سرمو

 ... سیوقت جا زدن ن االن

 ... سیکردن ن یخال دونیوقت م االن

 ... سیدادن ن یزمان جاخال هیپناه اوشیو مات جناب س شیوقت ک گهیکه د االن

 ... نهیشیم نیماش یتو یبزرگ خوراک لونینا هیو رادوان با  شهیکه در سمت راننده باز م زنمیم یپوزخند

 ... ذارهیکنسول وسط م یرو رو لونیو نا ندازهیبه من م ینگاه مین

 نه؟ ای یبهتر_

 ... شمیسر جام جابه جا م یکم

 ... آره بهترم_

 ... زنهیو استارت م دهیتکون م یسر

 ... بردار بخور یدوس دار یهرچ_

 ... کشمیم رونیب درنگیسف لونیاز داخل نا لینارگ ریو ش کیک هیو  دمیتکون م یسر

 ... رسهیصداش به گوش م شمیکه مشغول خوردن م نطوریهم

تا شب  دمیم حیکه ترج کیجشن کوچ هی مونهیاونوقت م... رمیگیرو م شاتیجواب آزما گهیساعت د هیتا _

 ... انجام بشه

 ... لباس دیخر میاالن بهتره بر پس

 ... زنمیاعتراض گونه لب م ماهرانه و البته به ظاهر، یلیخ کنم،یعجله چشم درشت م نهمهیاز ا متعجب

 ؟!... شهیم یچ شگاهیپس وقت آرا ؟یچ یعنی_

 ... ندازهیباال م یتفاوت شونه ا یب

 ... کن ادهیصورتت پ یساده رو شیآرا هیخونه اونوقت  میریم... سیالزم به دوزک بوزک ن_

 ... چرخونهیو فرمون رو م کنهیم یمکث

 ... پسندمیم شتریب ینجوریهم گرچه اگه به من باشه،_

 ... زنمیبه حرفش م یشخندین



 ... ختهیچه برنامه ها واسه خودش ر طفلک

 ... میشیم ادهیمتفاوت پ یو هردو با حال وهوا کنهیرو پارک م نیپاساژ بزرگ ماش هی مقابل

 ییآشنا هیکه  فهممیرادوان و فروشنده م نیگرم ب یاحوال پرس دنیکه با د میشیو مدرن م کیمغازه ش هی وارد

 ... وجود داشته نشونیب یقبل

 ... شهیم کمینزد فروشنده با کمال احترام مرد

و  نیبردار، شب که مد نظرتون واقع شد یمال خودتونه، هر کدوم از لباس ها نجایا دیبفرمائ... سالم خانم_

 ... نیپُرُو کن

 ... چرخمیم رگال ها نیحرف ب یو ب زنمیم یشخندین یچاپلوس نیا به

 ... داشت یشب فوق العاده ا یکه لباس ها الحق

 ... شهیم دهیبم رادوان از کنار گوشم شن یصدا

 ... کهیبه نظر من که قشنگ و ش... رو پرو کن دیبرو اون لباس سف_

 ... دوزمیو نگاهم رو به اون سمت م دمیباال م ییابرو

 ... ادیلبم م یرو یخنده ا مچهین یو بلند دیلباس سف دنید با

 ... خورد یتک بود و از همه مهم تر به درد مراسم امشب م ییبایاز نظر دوخت و ز لباس

 ... دارمیو لباس به دست به سمت اتاق پرو قدم برم دمیمرد کنارم م لیبه ظاهر دوستانه تحو یلبخند

 ... ندازمیم نهییپوش درون آ دیبه دخترک سف قیدق ینگاه ،لباس دنیاز پوش بعد

 ... بنده یکه راه گلوم رو م هیچه بغض نیا دونمینم

 ... کنهیم سیکه گونه ام رو خ هیقطره اشک چ نیا دونمینم

 ... کشهیم شیکه داره وجودم رو به آت هیچه حس بد نیا دونمینم

 ... کنهیکه رادوان در اتاق رو باز م کشمیم یآه، توجه به احساس داغون درونم یب

 ... شده یلباس لعنت نیا یبه اندام قاب گرفته ام تو رهیکه با لذت خ کنمینگاه م یبه مرد متعجب

 ... وجودم شیآت یرو شهیگرم و بمش آب م یصدا

 ... من یخانم کوچولو یفوق العاده شد_



 ... برادرم نیاز نگاه مملو از تحس شهیلبم حک م یرو یکمرنگ اما واقع یلبخند

 ... بندهیو در اتاق رو م زنهیبه موهاش م یاما بعد کالفه چنگ شهیام م رهیخ یکم

 ... خراب و داغون یبا احساس مونمیو من م رهیم

 !؟... کردمیمرد چه کار م نیداشتم با ا یلعنت منه

 کردم؟! فیکث یباز نیرو طعمه ا چارهیب نیا چرا

 ؟!... شکنمیدارم کمر تنها پشت و پناهم رو م چرا

 ... .خدااااا... آخخخخخ

 ؟!... شمیعذاب وجدان له م نیا ریکه دارم ز یییییکجا

 ... شدم مونیپش مث سگ یباز نینقطه از ا نیا یتو... درست ینیکه بب ییکجا

 ... شمیلباس تنم م ضیخراب مشغول تعو یو کالفه وار با حال زنمیبه اتاقک م یآروم مشت

رادوان حرکت  یو به مقصد خونه پدر میایم رونیاز پاساژ ب، همون لباس با ست شال و کفشش دیاز خر بعد

 ... میکنیم

 ... و بس نیهم... پدر رادوان چون فقط به پدر اون قبولش دارم گمیم

 ... نهیشیلبم م یرو یپوزخند دردناک و پر حسرت، خان اوشیس ییِالیخونه باغ و دنیمحض د به

 !... کجا ایلعنت نیو ا میکردیم یکجا زندگ ما

 ... کنهیم یخونه خانوم نیا یزن داره تو نیاون وقت ا ،کردیرو اداره م یزندگ یمن با چه وضع چارهیب مادر

 ... خدااااا کرمتو شکر... هههههه

 ... کنمیکه حضور رادوان رو کنار خودم حس م شمیم ادهیپ در سکوت کامل ،نیبا توقف ماش 

 ... کنمیحلقه م شیعضالن یو دستم رو دور بازو کارمیلب م یرو یمصنوع یلبخند

 ... کنهیتنم رخنه م یتک تک سلول ها یتو یروزیپ حس

 ... میریمحکم مرد کنارم به سمت خونه م یو همگام با قدم ها کشمیم یقیعم نفس

 ادیمنو  نشیکه در نگاه اول چهره مهربون و دل نش وفتهیم یپیزن آراسته و خوش ت نگاهم به شهیکه باز م در

 ... ندازهیمادرم م



 ... مادرم بود یزن هَوو نیا اما

 ... من بود یتن یزن مادر برادر ها نیا

 ... زن نیا

 ... نیدلم خوش اومد یزایسالم عز_

 ... کشهیو نگاه حسرت زده من رو به دنبال خودش م کشهیحرکت مادرش رو به آغوش م هیبا  رادوان

 ... سالم مامان جان_

 ... ارهیاشک به چشمم هجوم م، نهیشیسر رادوان م یمحبت که رو دست

 ... بشم یاحساسات لعنت نیمانع بروز ا کنمیم یسع

 یگرم یاما وقت کنمیو فقط به دراز کردن دستم اکتفا م دارمیبه جلو برم یقدم یحس چیتفاوت و بدون ه یب

زن  نیکه جون دادم که مبادا عطر تن ا یو من کشهیتنم رو به آغوش م کدفعهی کنمیدست هاش رو حس م

 ... بکشم هیرو به ر

 ... رمیآروم بگ زشیعز یبغل هوو یکنم و تو انتیبه مادرم خ مبادا

 ... سالم_

 ... شهیکه نگاهم به پشت سرش قفل م کشمیو ناخودآگاه خودم رو کنار م ندمییم چشم

 ... شهیم کینزد یبه دست قدم پیخان با پ اوشیس

 ... عروس یخوش اومد_

 ؟!... عروووووس

 ... هههههه

 ... دخترتم یمنه لعنت... مردک

 !... کجا بود عروس

 ... شمیم کترینزد یو قدم زنمیبه چهره م یتفاوت یب ماسک

 ... یسالم جناب پناه_

 ... شهیقفل چشمام م نگاهش



 ... رهیخ... رهیخ

 ... بر پا بود یدوئل جد هیچشمامون  نیب انگار

 ... کنهیم رییتغ یرائیبه سمت سالن پذ رشیو مس دهیتکون م یسر

 ... بفرما عروس_

 ... خوردیکلمه عروس بهم م نیداشت از ا حالم

 ... نهیشیکه دستش پشت کمرم م زنمیم یزورک یره،لبخندیگیکه کنارم قرار م رادوان

 ... بعد برو اتاق من به کارات برس بخور، یزیچ هی نیبش_

 ... میریم یمتیگرون ق یسلطنت یو به سمت مبل ها دمیتکون م یسر

 ... مانندش یسلطنت نیزایبه دور تا دور خونه با د دوزمیم رو نگاهم

 ... خان اوشیس یکن یخداحافظ یاشراف یخونه و زندگ نیبا ا دیبا... هههه

زنش حلقه  فیظر یدور شونه ها شیدست لعنت یوقت... ننیشیمبل م یما رو یخان و افسانه رو به رو اوشیس

 ... بندهیراه نفسم رو م یکی یانگار شهیم

 ... کنهیچشمم عبور م یلحظه چهره مادرم از جلو هی یچرا برا دونمینم

 !شد؟؟یام م چارهیمحبت ها سهم مادر ب نیاگه هم شدیم یچ

 ؟!... رفتینم ایاز دن، عاشقانه یصحنه ها نیاگه حسرت به دل ا شدیم یچ

 ... دمیهم فشار م یاز شدت خشم فکم رو رو تک تک جمالت دفتر خاطرات مادرم، یآور ادی با

 ... ندازهیپا م یپا رو لکسیر یلیخ افسانه

 ... دلم زیعز یخوش اومد یلیخب خ_

 ... یکن حتما از صبح خسته شد ییرایخودت پذ از

 ... کنمینثارش م یلبخند مچهین

 ... باشه چشم_

 ... امیبه خودم م یمرد یصدا دنیکه با شن رمیگیم یمجنون لعنتو  یلینامحسوس نگاهم رو از اون ل یلیخ

 ... یسالم به همگ_ 



 ... به افسانه داشت یبیکه شباهت عج ییبایو ز پیبه مرد خوشت شمیم رهیخ

 ... شدیمحسوب م یشازده رادان پناه نیا قطعا

 ... دارهیو به سمتم قدم برم دهیباال م ییمن ابرو دنیمحض د به

 ؟! یشما هست ندهیپس زن داداش آ_

 ... ستهیا یمقابلم م ،دادن به رادوانکه بعد از دست  گزمیخجالت زده لب م مثال

 ... دهیبه دستم م یدوستانه فشار اندک یلیکه خ کنمیرو به سمتش دراز م دستم

 ... جان ایدر تییخوش حالم از آشنا_

 ... ارمیخودم نم یاما به رو کنمیاسمم تعجب م دنیشن از

 ... خودم یبه جمع مثال خانوادگ شمیم رهیو من خ نهیشیکنار برادرش م رادان

 ... ههههه

 ... خبرن یموضوع ب نیاز خانواده من هستن اما از ا ییآدما جز نیا

خانواده هم مشغول حرف زدن در مورد  یو هر کدوم از اعضا کنمیم وهیرو مشغول پوست گرفتن م خودم

 ... شنیمراسم شب م یبرگزار

 ... شنومیگوشم م کیگرم رادوان رو از نزد یصدا 

 ... یایدر ب یرَمَق یو ب یتا از کِِسل ریدوش بگ هیپاشو برو _

 ... شمیجذابش م یبه چشما رهیو خ گردونمیبر م سر

 ... شمیخانومانه از جا بلند م یلیو خ گمیم یلب زمزمه وار باشه ا ریز

 ... شرمنده من به برم تا به کارام برسم_

 ... شهیهر سه نفر زوم چهره ام م نگاه

 ... گهیدر جوابم م یافسانه با لبخند بالخره

 ... باال سمت چپ اتاق اول متعلق به رادوانه طبقه زم،یبرو عز_

 ... شمیاتاق م یراه، یحرف و نگاه چیو بدون ه زنمیم یکوتاه لبخند

 ... رادوان✨



 ... کنمیحواله اش م ینگاه مین نه،یشیکتف چپم م یرادان که رو دست

 ... شدمیم دیکم کم داشتم ازت نا ام... یچه عجب خان داداش دست به کار شد_

 ... دوزمیبراقش م یو بدون لبخندم رو به چشما یو نگاه جد زنمیم یشخندین

صبر و  گهیسال د 5حداقل  دیبا... یدست به کار بش عیکه شما بعدش سر سین یمعن نیازدواج من به ا_

 ... بچه جان یتحمل داشته باش

 ... کنمینگاه م زونشیلذت به چهره دمغ و لب ولوچه آو با

 !... یبه ازدواج و خوشبخت رسهیم شیهم دانشگاه یهابا دختر یکرد ته دوست یم الیپسر خ نیا

 ... شهیمامان و بابا گُم م یخنده ها یاعتراض گونه رادان تو یصدا

 هوممم؟!... مث خودت... عاشق شدم یدید دیحرف؟! اصلن شا نیا یچ یعنیعععععع _

 ... ندازمیپا م یتفاوت پا رو یب

تو  اما... فرق داره یلیکه با هاشون گذروندم خ ییها سیانتخابم با ک ینیبیم یاگه خوب چشماتو باز کن_

 ... همه هیاسم هاشون شب یماشاال هزار ماشاال حت

 ... کنهیحواله ام م یلب بدجنس ریز زنهیم یلبخند بالخره

 ... رسهیمامان به گوشم م یصدا

 ... پسرم یرو انتخاب کرد نیخوش حالم که بهتر... هیاز ظاهر و رفتارش معلومه دختر معقول_

 ... زنمیمهربون م یادیمادر ز نیبه ا یلبخند

 ... دست پرورده خودتم بانوووووو جان_

 ... شهیچهره همسرش م خیکه نگاه مشتاق بابا م نهیشیلبش م یرو ینمک لبخند

 ... شمیو از جا بلند م کنمیم یرادان،اخم زیچشمک ر با

 ؟یبابا به عاقد زنگ زد یراست... که همه کارا مونده میپاش_

 ... دهیتکون م یسر

 ... رو هم دعوت کردم لیچن نفر از بزرگان فام... آره بابا جان_

 ... میریگیجشن مفصل م هیبعد عقد  شاالیا



 ... کنمیو رو به رادان م گمیم یا باشه

 ... با تو یج یو تدارکات د لیفام یدعوت جوونا_

 ... ذارهیاش م نهیس یخنده دست رو با

 ... اطاعت قربان_

 ... دارمیبه سمت مامان برم یو قدم زنمیم یکمرنگ لبخند

از مهمان هارو به سرپرست خدمتکارا  یرائیپذ یکارا ،تمومیبزن دیو سف اهیدست به س سیشما هم الزم ن_

 ... کنهیم فیرو رد یخودش همه چ... بسپار

 ... کشهیم  دار من شیبه گونه ته ر یدست

 ... دلم زیعز تهیشب زندگ نیو به سر وضع خودت برس،امشب بهتر ریدوش بگ هیباشه مامان جان،تو هم برو _

 ... زمیمادر عز یشونیپ یرو کارمیم یا و بوسه شمیعادت خم م طبق

 ... چشم_

 ... شمیاتاقم م یو راه گمیم نویا

 ... شهیداخل اتاق پرو م یبایصحنه ز ریپله ها فکرم درگ ریدر تموم طول مس اما

 یپا رو خواستمیلحظه م هی یوجودم غرق لذت شد که برا یبه قدر، و جذاب دیاون لباس سف یتو دنشید از

 شیآت ،مشتاق یکردم با لبخند یپر قدرتم فشار بدم اما سع یبازوها ونیرو م فشیبذارم و تن ظر یهمه چ

 ... وجودم رو خاموش کنم  شعله ور

 ؟!... شهینظرم پاک نم یچرا از جلو دونمیو نم رمیکه هنوزه با اون صحنه درگ هنوز

 ... اما شمیو بعد از زدن چن تقه کوتاه به در، وارد اتاقم م کشمیم ینفس کالفه

 ... دمیباال م یینه،ابروییمقابل آ یصندل ینشسته رو ،دهیلباس پوش یایدر دنید با

 یبدجور شیشونیفر کنار پ یسرش جمع کرده و فقط چن تار مو یباال یبلندش رو به طور ماهرانه ا یموها

 ... زدیبهم چشمک م

 ... شهیابرو هام م ونیباعث اخم م کشیو ش ظیغل شیآرا

 ... رمیگیپشت سرش قرار م قایو دق رمیتر م کینزد یقدم

 ... نهییبه دختر و پسر درون آ شهیم رهیخ نگاهم



 ... بغل کنسول یبه سمت کشو کنمیو دست دراز م زنمیم یکمرنگ لبخند

 ... ذارمیم زیم یجواهرات رو برداشته و رو سیمخمل سرو جعبه

انگشت  ونیرو م ییبایز نیگردنبند تک نگ، که بعد از باز کردن در جعبه یو من شهیمعطوف دستم م نگاهش

 ... رمیگیهام م

 ... کشمیم یقیعم نفس

 ... کنمیموهاش رد م یرو با انگشت جدا کرده و از ال ریطرف زنج دو

 ... ندازهیبدنم رعشه م یتو یفیلرزش خف گردنش، دیانگشت هام به پوست سفسر  برخورد با

 ... ستیکه حال دخترک بهتر از من ن فهمونهیبهم م نویشدن گردنش ا کج

 ... زنمیم دشیبه گردن سف یو بوسه کوتاه شمیناخودآگاه خم م یلیچرا و به چه دل دونمینم

 ... دارم ادیرو به  کیلمس کوچ هیقدر کوتاه که فقط  اون

 ... کنمیحلقه م فشیو دست دور کمر ظر شمارمیم متیفرصت رو غن ،یصندل یاز رو شیبلند شدن ناگهان با

 ... جذاب خوشگلش یبه چشما شمیم رهیلذت خ با

 ... رنگش یانار یلبا به

 ... چهره معصوم و بچه گانه اش به

 ... من تک بود یدختر برا نیا

 ... یآس دِل دوس داشتن هی

 ... خواستیبوسه از لب هاش رو م هی دلم

 ... اما خواستیرابطه ممنوعه و خاص م هی دلم

 ... زنمیو کنار الله گوشش لب م کنمیصورتم رو کم و کمتر م فاصله

 ... وگرنه سیکه االن وقتش ن فیح_

 ... رونیب کنهیرو فوت م نشیکه نفس حبس شده از س زنمیلبخند م مرموزانه

 ... شهیم بیو غر بیبا برخورد هرم نفس گرمش حال دلم عج یلعنت

 ... شهوت و خواستنم رو کنترل کنم نیاز ا شتریشد ب ینم گهید



 ... رمیبه سمت حمام م یا گهیعکس العمل د چیبدون ه پس

 ... تخت یدست کت و شلوار به انتخاب خودت برام آماده بزار رو هیزحمت  یب_

 ... شمیرخت کن محرف وارد  یو ب گمیم نویا

 ... امیم رونیو از حمام ب پوشمیرنگ رو م دیبعد،حوله تن پوش سف قهیدق ستیب حدود

 ... رنگ یبه کاور مشک شهیم رهیخ نگاهم

 ... توجه دخترک نیاز ا رهیگیلبم شکل م یرو یلبخند

 ... کنمیشُل تر م یحوله رو کم بند

 ... کشمیم رونیرنگ رو ب یکاور رو باز کرده و کت و شلوار مشک پیز

 ... شمیم میکت شلوار شب داماد دنیو من مشغول پوش شهیحوله باز م بند

 ... رهیگیخنده ام م افکار شومم که از ندازمیبه تخت م ینگاه مین

 ... شهیبالخره دخترک مال خودم م امشب

 ... خودِ خودم مال

 ... شمیم یمشغول احوال پرس یشگیاز شرکا دراز کرده و با غرور هم یکیرو به سمت  دستم

 ... نیاحوال شما جناب؟ خوش اومد_

 ... شنوَمیمحکم بابا رو از کنار گوشم م یکه صدا رمیگیم لیتحو یلبخند

 ... نکنه ییاحساس تنها یوقت هیخانومت  شیپسر جان برو پ_

 میشگیهم یبه غرور و سربلند خواستمیبگذرونم اما نم ایکه از خدام بود تموم وقتم رو در کنار در خودم

 ... وارد بشه یلطمه ا نیتر کیکوچ

 ... شهیجناب عاقد م خیکه نگاهم م کنمیباشه تکون داده و عقب گرد م یبه معنا یجواب پدرم سر در

 ... رمیعروس و داماد م گاهیمحکم به سمت جا یقدم ها با

 ... مبلمان مخصوص ینشسته رو یایبه در دمیم لیتحو یلبخند مچهین

 ... کنهیگوشم رو نوازش م ایدر فیآروم و لط یکه صدا انیما م گاهیعاقد به سمت جا دنیها و جوونا با د بزرگتر

 ... سمت نیشورش آوردن ا یهمگ کدفعهیچرا _



 ... شمیبه سمتش خم م یو کم کنمیکج م گردن

 ... چون عاقد اومد_

 ... چشماشو یلرزش مردمک ها نمیبیم

 ... رو فشیتن ظر فیلرزش خف نمیبیم

 ... کنمیزمزمه م یو با لحن آروم دمیم یکیدستش رو فشار کوچ یها انگشت

 !؟یدیخانم کوچولو ترس هیچ_

 ... زنمیم یکه چشمک کنهیخورده نگاهم م کهی

 هومممم؟!... یخانم خونه رادوان پناه ی!قراره بش... زمیعز رهید یلیخ دنیواسه ترس گهید_

 ... دهیتکون م یو آروم سر زنهیم یکمرنگ لبخند

 ... رادوان_

 ... بغل کردن دخترک یبرا رهیدلم ضعف م، و آروم فیلط نجوریاسمم ا دنیشن از

 ... جان_

 ... دوزهیبه چشمام م میرو مستق نگاهش

 ... رهیگیرو به دندون م شیانار یو بعد لب ها زنهیبار پلک م چن

 ... وفتهیکه بالخره زبونش به کار م دمیبه انگشت هاش م یفشار راینگاه گرم و گ نیاز ا کالفه

 ... دوستت دارم یلیبدون خ نویا_

 ... استپ

 ... شنومیجمله رو م نیا یبرام وقت ستهیا یم زمان

 ... زنهیدخترک حرف از دوست داشتن م یبرام وقت ستهیا یم ایدن

 ... نهیشیلبم م یرو یقیعم لبخند

 ... کردمیعوض نم ایدن یتو زیچ چیجمله رو با ه نیا دنیشن لذت

سرمون بودن،به خودمون  یقند باال دنییکه مشغول سا لیفام یعاقد و دو نفر از دخترا یصدا دنیشن با

 ... میایم



 ... عاقد یبه جمله ها سپارمیو گوش م رمیگیسر باال م یغرور و سر افراز با

فرزند  یهزار سکه طال به عقد دائم جناب رادوان پناه هیشما را با مهر لمیوک ایآ ،یوسفی ایدر خانم زهیدوش _

 !اورم؟؟یدر ب یپناه اوشیس

 ... نهیشیلبم م یرو یتیرضا لبخند

 ... نکرد ا،مخالفتیاز دوستان پدرم بود و با نگفتن اسم پدر در یکیعاقد  خداروشکر

 ... شهیمادرم بلند م یصدا

 ... ارهیعروس رفته گالب کاشون ب_

 ... عاقد یو دوباره صدا زنمیم یلبخند

فرزند  یهزار سکه طال به عقد دائم جناب رادوان پناه هیشما را با مهر لمیوک ایآ... یوسفی ایخانم،در زهیدوش_

 ؟!... اورمیدر ب یپناه اوشیس

 ... زهیریتمرکزم رو بهم م ایدر یجواب مادرم بودم که صدا منتظر

 ... جناب عاقد_

 ... شهیم دهیکش اینگاه ها به سمت در همه

به سمت عاقد  یو قدم شهیبا من از جا بلند م یهماهنگ یکه ب دوزمیکنجکاوم رو به دخترک کنارم م نگاه

 ... دارهیبرم

 !... رو ازتون بپرسم یسوال مهم هی خواستمیم_

 ... دهیرو به بابا و بعد عاقد م نگاهش

 ... بپرس دخترم_

 ... کنهیو به طرف عاقد دستش رو دراز م کشهیم رونیب کشیکوچ یدست فیرو از ک یچه پاکت دونمینم

 خوند؟؟! تیمحرم غهیص ،یخواهر و برادر تن هی نیب شهیمگه م ،یو قانون یاز نظر شرع_

 ... کنهیمغزم هنگ م یآن به

 و برادر؟؟؟ خواهر

 !کنه؟؟؟یداره بلغور م یدختر چ نیا

 !س؟ین دنمینفس کش یبرا ییهوا کنمیحس م چرا



 !چرخن؟یآدما دارن دور سرم م کنمیحس م چرا

 ... رهیمغزم رژه م یدو کلمه تو نیفقط ا چرا

 ... خواهر

 ... برادر

 ... شهیم یته قلبم خال ،پدرم یخدا ای یمغزم در حال ارور دادن بود اما ناگهان با صدا یدونم تا ک ینم

نبود جز مادر  یو اون کس زنهیخدا رو صدا م ینجوریا شیزندگ ینفر تو هیداشتن  یفقط برا یپناه اوشیس

 ... پدرم افتاده یدست ها یهوش رو یمهربون دلسوزم که االن ب

 ... امیبه خودم ب کنمیم یسع

 ... مردونه قدم بردارم شهیمث هم کنمیم یسع

 ... دََومیو به سمت مادرم م شمیبلند م یصندل یشتاب از رو با

 ... من بود یایکه دن رمیم یسمت زن به

 ... دوزمیم رنگ مادرم یو نگاهم رو به چهره ب زنمیرو کنار م دهیحرکت رادان ترس هی با

 ... غُرمیم یبه مهد فورا

 !؟؟؟یلعنت یکنینم یچکاریچرا ه_

 ... سرم یرو شهیآوار م ایکه دن زنهیرو م یو حرف رهیگیتاسف سر باال م با

 ... سیاز دست من ساخته ن یکار... منتقل بشه مارستانیبه ب دیبا زنهیکند م یلینبضش خ_

 ... بود سکته کنه کیمرد نزد نیا، شمیپدرم م دیسف یبه رنگ رو رهیزده خ شتاب

 ... کنمیپرت م یرو به سمت مهد چیو سو کشمیتوجه به همه مادرم رو به آغوش م یب

 ... مارستانیب میریم... عجله کن االی_

 ... رهیم نشیچرا بابا زودتر از من به سمت ماش دونمینم

 ... شهیلب قربون و صدقه اش م ریو ز کشهیسر مامان رو به اغوش م بابا

 و

 که یمن



 ... دنیحش به خوردم مجا ف دکه چن کنمیم یبا عجله رانندگ اونقدر

 ... برام مهم نبود چکسیه یچیه اما

 ... دنهیدر حال ترک مینبود که االن مغز و قلب لعنت مهم

 ... نفس بکشم تونستمینبود نم مهم

 ... و ترسناکم یوحش یچشما ینبود قرمز مهم

 ... نبود لرزش وجود نا آرومم مهم

 ... دوست و دشمن یاز دست رفته من و پدرم جلو ینبود آبرو مهم

برام مهم  چکسیو ه یچیه دمیدیحال خراب م نجوریخندونم رو ا شهیمادر هم یتا وقت... مهم نبود یچیه

 ... نبود

 ... زنمیم هیتک واریو پام رو به د رهیخ ویس یدر آ به

 ... خبر هیاز  غیرفتن اون تو اما در یلعنت یساعته که دکترا هی

 ... یصندل یبه سمت بابا نشسته رو شهیم دهیکه نگاهم کش کشمیم یپوف

 ... سوزهیبراش م دلم

 ... سوزهیم میزندگ یالگو یبرا دلم

 ... مونهیم ویس یبه در آ رهیدست هاش گرفته و نگاهش خ ونیرو م سرش

 ... بودم دهیدرمونده و ناتوان ند نقدریمرد رو ا نیا حاال تا

 ... حال و روز بندازه نیاون رو به ا تونستینم یمشکل چیه شهیکه هم یمرد

 ... ذارمیهم م یهم که شده پلک هامو رو هیثان هی یو برا رمیگیباال م سرمو

 ... در حال انفجار بود مغزم

 شد؟؟؟ ینجوریا چرا

 مردم داد؟! لیرو تحو اتیاون چرند ایدر چرا

 چرااااا؟؟؟؟

 ... اومد یاز دستم بر نم یکار چیذهنم رو چراااهاااا پر کرده اما متاسفانه ه تموم



 ... نهیشیپهنش م یشونه  یو دستم رو دارمیبه سمت بابا بر م یقدم کالفه

خودت  دیفقط نبا... دمیبهت قول م نویا... شهیمطمئنم که حال عشقت مث روز اولش م... پدر شهیدرست م_

 ... یرو بباز

 ... شهیمن م یبه چشما رهیو خ ادیباال م نگاهش

 بود که اومد؟؟؟! یچه طوفان نیا_

 ... دمیدهنم رو قورت م آب نش،یجمله سنگ نیا دنیشن با

 ... پرسهیم یرو از منه لعنت شیطوفان زندگ مرد که سر منشا نیاز ا کشمیم خجالت

 ... دارمیعقب برم یو قدم کنمیچفت هم م لبامو

 ... درستش کنم دمیشرمندتم اما قول م_

 ... بابا دمیم قول

 ... انیسمت م نیو رادان هراسون به ا یکه مهد دارمیقدم برم یو با عجله به سمت خروج گمیم نویا

 شد داداش؟؟؟ حال مامان چطوره؟ یچ_

 ... زنمیم کترمیشونه برادر کوچ یکوتاه رو یا ضربه

 ... سیبابا که حالش روبه راه ن شینگفتن فقط برو پ یخاص زیهنوز چ... هیبستر ویس یبخش آ یتو_

 ... دمیم ینگاهم رو به سمت مهد ریمس

 ... ییتا جا میبر دیبا... ایتو با من ب_

 ... کنمیرو ترک م مارستانیداغون ب یمحکم و حال یو با قدم ها کنمینم ینگاه مملو از سوال رادان توجه به

 ... ارمیدر ب یموضوع لعنت نیتا بلکه سر از ا رمیم

 !... بوده یچ ایدر فیکث یباز نیا لیتا بدونم دل رمیم

 ... موضوع رو بهم نگفت نیاز اول ا چرا

 ... ادیبال سرمون ب نیجمع که ا یگذاشت جلو چرا

 ... بوده یکه معلومه همه اش نقشه و باز نجوریا

 ... داد یمنو باز یییییلعنت



 ... گرون تموم شد یلیمن خ یبرا نیدختربچه رو دست خورد و ا هیاز  یپناه رادوان

 ... و عزت نفس باالم یشگیغرور هم یبرا

 ... به وجود اومد میکه درون قلب سنگ یدیاحساس جد یبرا

 ... همه وجودم گرون تموم شد یبرا

 ... رمیتا جواب همه سوال هامو ازش بگ رمیسمت خونه اش م به

 ... به سمت نگهبان دارمیبر م یقدم ،یمحض ورودم به الب به

 کدوم طبقه سکونت دارن؟ یوسفیخانم _

 ... دهیباال م ییحرفم ابرو دنیمرد از شن ریپ

 ... کنهینم یزندگ لیفام نیبه ا یکس نجایشرمنده جناب اما ا ؟؟؟؟یوسفیخانم _

 ... زنمیمقابلم م زیم یرو یضربه محکم تیشدت حرص و عصبان از

 ساختمون نباشه؟؟ نیساکن ا یوسفی ایبه اسم در یکس شهیمردک؟! مگه م یچ یعنی_

 ... کشهیبازوم رو به سمت خودش م یمهد

 ... آروم باش رادوان_

 ... کشمیم رونیشلوارم ب بیاز داخل ج مویو گوش زنمیرو کنار م یضرب مهد هی با

 ... رمیگیبهت زده مرد نگهبان م یرو مقابل چشما یگوش یو صفحه  کنمیزوم م مونیعکس دو نفر یرو فورا

 انهههه؟؟یآررررره  ؟؟؟یشناسیدخترو م نیا_

 ... کنهیچشمام م خیو نگاهش رو م خورهیم یا کهی ادمیفر یصدا با

 ... چن وقته که مهمون جناب آرماش سعادت بودن شونیا شناسم،یآره م_

 ... شهیدرشت م یبه آن چشمام

 ؟!... سعادت آرماش

 ؟!... جذاب یادیو ز کلیمرد خوش ه همون

 ؟!... با اون آدم هم خونه بوده ایدر

 !داده؟؟؟یم یاون بوده و داشته منو باز با



 ... ییییییواااااا

 ... از حال دلم یییییوا

 االن کدوم طبقه اس؟_

 ... کردن و رفتن هیمتاسفانه واحد رو تخل_

 ... کنمیحس و حال اون ساختمون نحس رو ترک م یو ب زنمیبه موهام م یچنگ

 ... رمیگیو درمونده سرمو باال م دمیم هیتک یتنه درخت تنومند به

 ... رنگ رهیبه آسمون ت شمیم رهیخ

 کار دل باختم؟؟! ایدخترک دروغگو و ر نیراحت به ا یلیچرا خ... دمیرس نجایشد که به ا یچ

 نکردم؟؟ اطیاحت شهیمث هم چرا

 دخترک احمق رو خوردم؟؟؟؟ نیگول ا یبه راحت چرا

 ؟... چرااااا

 ... شهیم قیانگشت هام تزر نیب یدیکه درد شد زنمیبه تنه درخت م یمحکم مشت

 ... شهیبلند م میزنگ گوش یصدا

 ... زدانیبه اسم  شهیم رهیخ نگاهم

 ؟!...داره با من کاریچ گهید نیا

 ... کنمیو تماس رو وصل م دمیم رونینفسم رو ب کالفه

 ... زدانیبگو _

 ... کنهیو هول زده اش متعجبم م دهیترس یصدا

 ... میشد چارهیرادوان ب_

 ... کنمیرو از درخت جدا م تنم

 شده مگه؟؟ یچ_

 ... کنهیکوه آتشفشان فَوَران م هیحرفش وجودم مث  دنیشن با



 یمجاز یدیآ هیچون از  هیوسفیدختره  نیمعلومه کار ا... شده یشما و شرکت خال یشخص یها تموم حساب_

 ... گذاشته غامیواست پ

 ... شمیم یمهد کینزد یقدم، به رنگ خونم یو با چشما دمیهم فشار م یرو رو فکم

 ... کشمیم شیواسم وگرنه روزگارو به آت یکنیم داشیشده پ یهرطور... کن دایتا شب نشده اون دخترو برام پ_

 ... دمیپدال گاز فشار م یو پا رو شمیم نیسوار ماش، یتوجه به مهد بدون

 ... انتیخ نیاز ا سوختیداشت م وجودم

 شد؟؟؟ مونیدفعه وارد زندگ هیبود که  یدختر ک نیا

 .... ییییییییوا یا

 بدم؟؟؟! یجواب بابا رو چ حاال

 ... دمیانگشت هام فشار م ونیرو م فرمون

 ... ااااایدر یبود نجایکاش ا یا

 ... کردمیدست هام خفه ات م نیتا با هم یبود نجایا کاش

 ... یچ یعنی ریبا دم ش یباز کردمیتا بهت ثابت م یبود نجایا کاش

 ... یکه منو دور بزن یشد ریاج یپدر یبفهمم که از طرف کدوم ب کاش

 ... کنمیم ادیضبط رو ز یو صدا کنمینثار خود زود باورم م یلب لعنت ریز

 ... نمتینب کاش

 ... یشب و روزم نباش یایرو یتو گهید کاش

 ... کاش

 ... کنمیم لب کلمه کاش رو زمزمه ریز

 ... کرد یکاش عاشقم نم یا

 ... کردینم یکاش حداقل با دلم باز یا

 ... کاش یا

 ... ایدر✨



 ... نشسته کنار پنجره به مرد جوون شهیکه نگاه متعجبم مات م میریهامون م یسمت شماره مخصوص صندل به

 !نم؟یمرد بش نیکنار ا دیبا یعنی یلعنت

 ... سوژه مورد نظر منه یرو شیکه نگاه برزخ شمیم رهیخ یو به آرماش دمیم رونینفسم رو ب کالفه

 ... نمیشیم نجایا من ن،یکنار نگ نیمن بش یتو به جا_

 ... میشینم کنهیکه از قلبم عبور م یخنک مینس منکر

 ... رمیگیغرق خواب رو از بغل آرماش م نیو نگ گمیم یا باشه

 ... خورهیمحض برخورد سر انگشت هامون ته دلم تکون م به

 ... حس وحال به وجود اومده نیاز ا گزمیم لب

 ... جذابش یبه چشما شمیم رهیخ

 ... شمیم نیآرماش و نگ یصندل هی،راهیآروم یطناب نگاهمون جدا و بعد از خداحافظ مایمهماندار هواپ یصدا با

 ... دمیم هیتک یسرم رو به صندل، ریراحت اما فکر درگ الیو بعد با خ بستمیکوچولو رو م نینگ کمربند

 ... کنهیپرواز م مایهواپ

 ... مثل افکار من به اون روز مراسم عقد درست

 ... دمیکش یکه چه عذاب آخ

 ... و دم نزدم دمیکش یکه چه درد آخ

 ... رهیگیگردنم وجودم گُر م یاون بوسه داغ رو یآور ادی با

 ... جا ببلعه هیدهن باز کنه و منو  نیزم خواستیلحظه دلم م همون

 ... دمیکشیخجالت م میخودم و خدا یکه از رو آخ

 ... شده باشم نه اصال مونینکه از انتقامم پش... زمان به عقب برگرده خواستیاون ساعت ها دلم م تموم

 ... بدم یرو باز زمیرادوان عز ینجوریا خواستیدلم نم اما

 ... بودم فرسخ ها فاصله داشت دهیکه با اون چه ازش شن یمرد

 ... ازم سواستفاده کنه تونستیراحت م یلیکه خ یاحساسش موند در صورت یکه پا یمرد

 ... شمیچهره مات زده اش داغون م یآور ادیکه هنوزه با  هنوز



 ... شد یته دلم خال هوش برداشت، یکه به طرف افسانه ب یزونینام یو قدم ها دهیپر یرنگ و رو دنید با

 ... خودم رو ترک کردم ییندونستم و با سرعت مراسم جشن عقد کذا زیموندن رو جا نیاز ا شتریب گهید

 ... دم در خونه منتظرم بود نشیروز آرماش با ماش اون

 یبه حالت عاد یقبل پرواز کم جون رفت تا بتونم زیفورا به طرف خونه عز دیحال داغون و خرابم رو د یوقت

 ... برگردم

 ... رفتن رو کرده بود یکارها آرماش از قبل، خداروشکر

 ... خودم و خودش یبانک یکردن حساب ها یتا فروختن خونه و خال ریبگ طیرزرو بل از

 ... بمونه یباق نجایاز خودم و آرماش ا ییرد پا چیه خواستمینم

 ... کشهیرو وسط نم سیپل یخودش هم که شده پا یها یبه خاطر گند کار یپناه اوشیبودم س مطمئن

به دستش  میوسط مرزود ت یلینامه براش نوشتم و قراره خ هی یخوش حالم که تموم عقده هام رو تو اما

 ... برسه

 ... لطف رو در حقم انجام بده نیالتماس اون دختر کردم تا آخر رقد که چه بماند

 سر خاک مادرم بره و اثبات راست و دروغ حرف هام مجبوره به قبرستون، یبرا یپناه اوشیس بالخره

 ... عمل کردم که به مادرم داده بودم، یمن به قول اونوقته

 ... ذارمیهم م یخسته ام رو رو یو پلک ها کشمیم یقیعم نفس

 ... بود آخر خط نجایا گهیمن د یبرا

جوره  چیباختم که ه یکه دلم رو به مرد نیخبرم اما هم یرو انتخاب کردم که از انتهاش ب یخودم راه نباریا

 ... هیمن کاف یبرا... تنهام نذاشت

 ... میرسیمقصد م به ،یبعد از چن ساعت خستگ بالخره

 ... کشمیم نیزم یو من دسته دو چمدون رو با خودم رو کنهیم بغلش ن،ینگ یراحت یبرا آرماش

 ... گزمیحجاب لب م یب یزن ها دنید با

 ... تا رون و باسن ریبگ نهیاز س... انداخته بودن رونیرو ب یهمه چ المصبا

 ... هاشون خوشگل و جذاب بودن یبعض شییخدا

 ... نمیآزاد بب یزن ها نیا دنیتا عکس العملش رو از د ندازمیم یبه آرماش نگاه یچشم ریز



 ... نهیشیلبم م یرو یتفاوت و سردش لبخند کمرنگ ینگاه ب دنیبا د اما

 مغرور رو دوست نداشت؟؟! مرد نیا شهیمگه م حاال

 ... دنیسمت نگاه و دست تکون م نیبه ا اقیکه با اشت نمیبیرو م یدور مرد و زن جوون از

 ... گمیتعجب رو به آرماش م با

 ؟!... کنمیمن اشتباه فکر م ای دنیما دست تکون م یاونا دارن برا_

 ... کنهیشونه اش جابه جا م یرو رو نینگ سر

 ... من هستن یخانوادگ یزن مرد دوستا نیا... درسته_

 ... تازه ازدواج کردن زایو ل مزیج

 ... میدیو به راهمون ادامه م گمیلب م ریز یآهان

 ... میستیا یهمون زن مرد م مقابل

 زایل و اما بر عکس اون،... بلندش رو پشت سرش بسته بود یکه موها رهیبا پوست نسبتا ت یکلیه یمرد مزیج

 ... رنگ باال داده دیتل سف هیکوتاه و روشنش رو با  یرنگ که موها یمهتاب یجثه با پوست زیر یزن

 ... کنندیم یمعن یجور احوال پرس هیلبخند رو  نیا یمعن نیکه انگار ا زنمیم یدو لبخند نیا یتفاوت ظاهر از

 ... کنهیدراز م مزیدستش رو به طرف ج آرماش

 ... قیسالم رف_

 ... گهیو با لبخند م زنهیآرماش م یعضالن یبه بازو یمشت مزیج

 ... معرفت یب قیشف قیرف یخوش اومد_

 ... زنهیکه تا االن فقط سکوت کرده بود به همسرش تشر م زایل

 ... شهینم داشیپ گهیو د رهیمث اون دفعه م االن زم،یحرفو نگو عز نیا_

 ... نمیبیرو مقابلم م زایکه دست ل دمیتکون م یحرف زدن آنها متعجب سر یفارس از

 ... زیعز یایدر یخوش امد یلیخ_

 ... فشارمیرو م فشیظر دیسف دست

 ... زمیممنون عز_



 ... رمیگیقرار م مزیکه همزمان مخاطب ج دهیم لمیتحو یلبخند

 ... آرماش زیخوش حالم دوست عز تیاز آشنا_

 ... صفت نیاز ا دمیباال م ییابرو

 !دونه؟؟یدوست دختر آرماش م منو، مرد نیا یعنی

 ... دمیلب جوابش رو م یرو یتبسم با

 ... جناب نیهمچن_

 ... کنمیخودم حس م یکه نگاه آرماش رو رو گمیم نویا

 ... میشینگاهش هر چهار نفر از سالن فرودگاه خارج م ینیتوجه به سنگ یب

 ... کنهیدر خونه رو باز م دیبا کل مزیج

 ... زن و مرد جوون بود نیطبقه متعلق به ا ستیآپارتمان ب هیواحد سوم  

 ... بودن مُرَفه یاز نظر ماد یانگار

 ... میشیاول از همه من و آرماش وارد خونه م مزیو ج زایتعارف ل با

 ... یسبک غرب نیزایخونه با د هی

 ... لوسک باعث درخشش خونه شده بود یو لوازم ها ییبایز

 ... ستمیا یو کنار آرماش م رمیگیرو از اطراف م نگاهم

 ... رهیگیدو چمدون رو م یحرکت دسته ها هیو با  ادیبا خنده به سمت من م مزیج

 ... به من تا اتاقتون رو نشون بدم نیبد_

 ... دوزهینگاهش رو به آرماش م بعد و

 ؟!...دهیکه تا االن خواب یبچه داد نیبه خورد ا یچ_

 ... دهیبه راهش ادامه م یبدون حرف مزیکه ج کنهیم یتک خنده ا آرماش

 ... شمیم دهیهمراه آرماش کش اریاخت یبهت حرفش بودم که ب یتو هنوز

 چرا ماتت برده؟ میبر ایب_

 ... میریو از چن پله باال م دمیدهنم رو قورت م آب



 ... رهیرنگ م یبا در قهوه ا یبه سمت اتاق مزیج

 ... از اتاق شما نمیخب ا_

 ... ادهیکه حرف واسه گفتن ز نییپا نیایاستراحت کوتاه ب هی بعد

 ... گردهیراه اومده رو بر م، گشاد شده من یتوجه به چشما یو ب گهیم نویا

 ... شهیتفاوت داخل اتاق م یکه ب کنمینگاه م یآرماش به

 ... ذارمیو قدم به اتاق م کشمیم یقیپس نفس عم... جز رفتن نداشتم یا چاره

 ... شمیزده م رتیاتاق ح یبزرگ دنید از

 ... زدیبدجور بهم چشمک م یپنجره قد ریتخت بزرگ دو نفره ز هی

 ... کنمیبا تعجب به سمت چپ اتاق نگاه م گردونمیکه بر م سر

 ... قرار داشت یست تخت کودک همراه کمد پر از اسباب باز هی

به سمتم بر ، پتو دنیتخت و کش یخواب الود رو نیکه آرماش بعد از گذاشتن نگ دمیباال م ییابرو متعجب

 ... گردهیم

 !یتعجب کرد یاز چ دونمیم_

 ... شهیم کیبه سمتم نزد یقدم

 ... و البته بچه سه ساله اشون بود زایو ل مزیقبال اتاق ج نجایا_

 ... دهیادامه م ارهیلباسش رو درم یزمان که کت رو هم

خودشون  یبرا گهیاتاق مشترک د هیو از اون موقع  رهیمیدختر بچه اشون م سانحه تصادف هی یمتاسفانه تو_

 ... کردن فیرد

 ... ستین نیجز ا یاتاق مهمون گهیچون د میبخواب نجایهم میهم مجور االن

 ... رفته برام سخت بود ایاون دختربچه از دن نکهیا دنیشن از

 ... قابل تصوره ریبخوابم برام غ نجاین،ایهمراه آرماش و نگ دیبا نکهیاز ا اما

 ... ینجوریآرماش بودن رو دوست داشتم اما نه ا کنار

 ... طرفه یبند بار و سست اراده ا یدختر ب هیخواستم فک کنه با  ینم چوقتیه



 ... دارمیعقب برم یو قدم کنمیاخم درهم م یکم

 ... مرد نامحرم بخوابم هیکنار  تونمیدر هر صورت من نم_

 !زنه؟یچرا به حرفم لبخند م دونمینم

 ... کنهیآروم زمزمه م یو با لحن ذارهیکنار تخت م زیم یرو رو شیو گوش فیک

 ... میاتاق بخواب نیا یتو دیگفتم با... نگفت کنار من بخواب یکس_

 ... دارهیقدم برم یواریو به سمت کمد د زنهیبه موهاش م یچنگ

 ... کنمیتشک پهن م نیتخت نگ نییپا نیزم یو من رو یخوابیتخت م یتو رو_

 یو رو کشهیم رونیرو از داخل کمد ب بالشت هیکه تشک بزرگ و  گزمیزده از حرف نا مربوطم لب م خجالت

 ... کنهیپهن م نیزم

 ... شنومیو بمش رو م رایگ یکه صدا دارمیبه سمت چمدونم بر م یقدم اریاخت یب

 ... لباس مناسبه ضیاس، واسه تعو کهیدر کوچ نیو حمام هم یبهداشت سیسرو_

 ... رمیگیحرف گُر م نیا دنیشن با

 ... گذرهیمغزم م یتو یچ فهمهیمرد انگار از هر حرکتم م نیا

 ... کنمیچمدون رو باز م پیو ز گمیم یلب باشه ا ریز

 ... رمیم یبهداشت سیآروم به سمت سرو یو با قدم ها کشمیم رونیب یبلوز شلوار راحت هی

و  یلحظه مات بدن عضله ا هیو من واسه  ارهیرو در م راهنشیحرکت پ هیمن،آرماش با  یبا قدم ها همزمان

 ... شمیخوش تراشش م

 ... داشت یصحنه هم برام تازگ نیبود اما هم یکه با رکاب درسته

 ... شنومیآرماش رو م یکه صدا کنمینثار وجدانم م ییایح یلب ب ریز

 ... ندون ییایح یرو ب یکی نیا گهیبخوابم، خواهشا د تونمینم راهنیبا پ گهیواله د_

 ... گردمیگشادشده به سمتش برم یچشما با

 ؟!... دیحرفمو شن یعنی ییییوا یا

 !... ایح یفک کرده به اون گفتم ب چارهیب



 ... گمیو زمزمه وار م گزمیخجالت زده لب م، شیطانیلبخند مرموز و ش دنید با

 با خودم بودم نه شما!_

 ... شمیعمق فاجعه م پره،متوجهیابروهاش که باال م جفت

 ... ابروش رو درست کنم،زدم چشمش هم کور کردم خواستمیم یلعنت

 ... شمینگاهش دور م یفورا از جلو، موقع یب یسوت نیاز ا کالفه

 ... کشمیم رونیب یو سرک کنمیدرو باز م یآروم ال یلیلباس هام،خ ضیدوش آب گرم و تعو هیاز  بعد

 ... رمیو به سمت تخت دو نفره م کشمیم یبسته آرماش،نفس آسوده ا یچشما دنید با

 ... کشمیبدنم م یرو ینازک یو پتو کشمیتخت دراز م یباز رو طاق

 ... رو آروم کنم نده،ذهنمیبه گذشته و آ یفکر چیکردم بدون ه یسع

 ... رمیفرو م یقیهم به خواب عم یگذاشتن پلک هام به رو با

 ... دمیو نگاهم رو به جمع سه نفره مقابلم م کشمیم یا ازهیخم

 ... مبل دو نفره مقابل اون ها یمبل دونفره نشستند و منو آرماش رو یکنار هم رو مزیو ج زایل

 ... میریبگ یبغل من فاکتور یوروجک رو تو یکوچولو نیاگه نگ البته

خرس  نیخوش حالم که ا یلیو من خ کنهیدست به اون دست م نیاز ا یکوچولوش رو ه یخرس عروسک

 یبراش باق یوروده ا کنه،دلیبچه باهاش برخورد م نیکه ا ینجوریوگرنه ا سین شیب یعروسک چارهیب

 ... موندینم

 ... کنمیم زیگوش ت، بود که مخاطبش آرماش مزیج یصدا دنیشن با

رو انجام بده  یبستر یکارها... نجاسیا گهیبگم دکتر جکسون بالخره تا چند روز د دینشده با ادمیتا  یراست_

 ... عملش کنه هست یتا وقت

 ... کنمیمرد رو درک م نیا یخوش حال عمق که یمن و... نهیشیلب آرماش م یرو یقیعم لبخند

 ... مارستانیب رمیفردا م نیهم... قیبود رف یندیچه خبر خوش آ_

 ... شهینگاه براقش قفل م یمن تو نگاه و

 ... رسهیام پنهون کرده بود م نهیس یکه سرش رو تو نینگاهش به سمت صورت نگ ریبعد مس و

 ... رهیگیدخترک رو م یتر و دست کوچولو قیلبخندش عم وسعت



 ... تورو نمیفنچول بابا بب نجایا ایب_

 ... آغوش پدرانه رو به دلم گذاشتم نیکه حسرت ا یمن و... شهیآغوش آرماش گُم م یتو یبانمک یبا خنده  نینگ

 ... ادیحرکتم به حرف م نیاز ا زاینفر ل نیاول... شمیاز جا بلند م یو بدون معطل کشمیم یآه

 زم؟؟یعز یبر یخوایم ییجا_

 ... دمیم لشیتحو هرچند کمرنگ یلبخند

 ... عوض کنم ییآب و هوا هی رونیب رمیم_

 ... گهیو رو به او م رهیگیرو از آغوش آرماش م نیبا خنده نگ مزیج، حرف از دهنم نیاومدن ا رونیمحض ب به

 ... شناسهینم ادیرو ز نجایکه ا ایدر... پاشو تو هم باهاش برو_

 ... میکنیم یخانم کوچولو هم باز نیما و ا نیزن یاطراف م نیا یدور هیشما دوتا  تا

 ... بود یا گهید زیچ هیداشتم اما انگار قسمت  ازین ییتنها نیبه ا... کنارم باشه یکس خواستمینم

 ... میزنیم رونیو همگام با آرماش سرد و خاموش از خونه ب دمیعقب تر م یرو کم شالم

 ... ام رو عوض کرد هیروح یکم، متفاوت یآدمها دنید

 ... توپ به دست یها بچه

 ... کردنیرو متر م ابونیدست خ یکه دست تو یو مرد عاشقانه ا زن

 ... پارک کمتین یزن روزنامه به دست رو ریو پ رمردیپ

 ... از افکار داغون و خرابم دور کردن یو همه ذهنم رو کم همه

 ... لحظه هی یفقط برا اما

 ... لرزهیرادوان م یدلم برا شهیغروب آفتاب م خیو نگاهم م نمیشیم یچمن زار بزرگ یرو یوقت چون

 ... بذارم یرو چ یدلتنگ نیدونم اسم ا ینم

 گذاشت؟؟؟ یحس اسم نیا یرو شهیم اصال

 ... قلبم باز کرده بود و ندونسته خونه خرابش کردم یخودش رو تو یمرد جا اون

 ... برسه که منو ببخشه یکاش روز یا

 ... تپهیبراش م یقلب لعنت نیبدونه هنوز که هنوزه ا کاش



 ... زنمیم یاون روز لبخند تلخ یموتور سوار یآور ادی با

 ... خاطرات قصد خفه کردنم رو داشتن نیکم خاطرات خوش برام درست نکرده و انگار ا یرادوان لعنت 

 ... شنومیفاصله م نیتر کیآرماش رو از نزد یرایبم و گ یکه صدا کشمیم یآه

 ... اما انگار برعکس شده یآروم بش یحداقل کم انتقام، نیبعد ا کردمیفکر م_

 ... دوزمیجذابش م یحس حالم رو به چشما یسرد و ب نگاه

 ... حالم داغون تر شده یانگار... آره_

 ... زنم یو درمونده صداش م کنمیمکث م یکم

 ... آرماش_

 ... شهیبه چشمام م رهیخ تیجد با

 ... جانم_

 ... بستهیراه گلوم رو م یبد بغض

 حداقل ،یپناه اوشیکه مطمئن بودم با به خاک نشودن س یمن... دونم چرا آروم نشدم ینم... شمیدارم خفه م_

... حال دلم بدتر شده کنمیم حس... اما نشد... پُر بشه میکس یب یسال ها نیخال ا دیو شا شهیدلم خنک م

 ... کار ممکن رو در حق برادرم کردم نیمن بد تر... رهینم رونیبه رادوان از سرم ب فکر

 ... زنهیبه موهاش م یچرا کالفه وار چنگ دونمیو نم شهیم کمینزد یکم

تا  یانتقام بردار اما خودت خواست نیکه بهت صد بار گوش زد کردم دست از ا یمنه لعنت... اینکن در هیگر_

 کنهیغصه و فکر کردن به گذشته فقط داغون ترت م... کار از کار گذشته گهیحاال هم د... یماجرا رو بر نیته ا

 ... من زیعز

 کردم؟؟؟یم هیمگه من داشتم گر... هههه

 ... کشمیاز اشکم م سیخ یچشما ریز یدست

 !کنم؟؟؟؟یم هیگر نمیشیاون قدر حالم خرابه که م یعنیصورتم؟؟  یرو هیاشک ها چ نیا یوا یا

 ... ذارمیزانوم م یو سرمو رو کنمیلبامو چفت هم م کالفه

 ... خستم آرماش یبدجور_

 ... رهیکه باال م یقلب تپش و... کنمیشونه هام حس م یدستش رو رو یگرم



 ... یبودن و کمک من حساب کن یرو یتونیم یکه بخوا یتا وقت_

 ... دوزمیم شیا شهیش یو نگاه قدر دانم رو به چشما کنمیبلند م سر

 ... وگرنه... رو دارم نیممنونم که تو و نگ_

 ... رهیگیرو مقابل لب هام م انگشتت

به خصوص که اگه خدا بخواد ... میهم از بودنت کنارمون خوش حال نیمن و نگ... نگو یزی! چ... سسسسسیه_

 ... نهیمهربونش رو بب یایخاله در خوشگلش، یقراره با چشما

 ... زنمیم یحرف هاش لبخند دنیشن از

 مارستان؟یب یبر یخوایم یحاال ک... شاالیا_

 ... شهیو از جا بلند م دهیتکون م یسر

 میمق هآخ مونهینم نجایا ادیکه معلومه دکتر جکسون معروف ز نجوریا رم،یفردا برم وقت عمل بگ دیبا_

 ... کاسیآمر

 ... کنهیکه دستش رو به سمتم دراز م گمیم یآهان

 ... تشنمه یرگ که بدجور یتو میبزن یبستن جیآب هو هی میپاشو بر_

 ... کنهیحرکت بلندم م هیکه با  ذارمیدست بزرگ و گرمش م ونیدستم رو م دیترد با

... یروشنت باش ندهیبه فکر آ دیتو االن با به گذشته فکر نکن، نقدریا خواهشا ا،یدر یشد فیضع یلیخ_

 هوووم؟!

 ... شمیکه با ادامه حرفش متعجب م دمیم لشیتحو یلبخند مچهین

 !؟؟یکرد کاریبا دفتر خاطرات مادرت چ یراست_

 ... زنمیپام م ریز زهیبه سنگ ر یو ضربه کوتاه کشمیم یآه

 ... کرده یدنش بدونه چه غلطنبراش فرستادم تا با خو DNAنامه و برگه  هیهمراه _

 ... دهیبه انگشت هام م یفشار

 ... رو به پسرش رادوان بگه قتیحق نیا دوارمیام_

 ... دمیباال م ییابرو

 چطور مگه؟_



 ... دوزهیبه چشمام م میرو مستق نگاهش

با وجود اون کاله ... فاش کنه یکس شیراز بزرگ رو پ نیا دونمیم دیبع که ازش دارم، یوجود شناختچون با _

 ... کنهیگناه بزرگ تبرئه م نیو خودش رو از ا ندازهیتو م دونیم یراحت توپ رو تو یلیخ ،یبردار

 ... ذارمیهم م یبا درد رو چشمامو

 ... کردم یبا احساسش باز کنهیکه فک م سوزهینفر م هی یفقط دلم برا... سیبرام مهم ن گهید_

 ... خورمیم کهی زنهیکه م یحرف از

 ؟ یکارو نکرد نیمگه هم_

 ... کنهیراحت قضاوتم م یلیکه خ دوزمیم یناباورم رو به مرد نگاه

به من  یروز عروسک رو دارن، هیدخترا براش حکم  گنیکه م یمرد کردمیفکر نم چوقتیه... معلومه که نه_

 ... دیگُنجیمغزم نم یبخدا عاشق شدن رادوان تو... مند بشهعالقه

 ... دهیتکون م یسر کالفه

 ... حرف ها نیا الیخیب_

و همگام باهاش قدم  ندازمیم نییسرم رو پا، جا یقضاوت ب نیکه بغ کرده از ا یو من دهیراهش ادامه م به

اوقات  یگاه... میکنیم یخونه رو ط ریسکوت مس یمعروف اونجا،تو یبستن جیاز خوردن هو بعد... دارمیبرم

 ... رهیگیکم با خاطراتش نفست رو م کم... کنهیطناب دار عمل م هیگذشته مث 

 ... نفسم رو بِبُره ندهیکه قراره در آ یکه غافل بودم از طناب دار یومن

 ... اوشیس✨

 مارستانیتخت ب یرو رو میزندگ دنیتاب تحمل د گهیکه د یو من رهیمغزم رژه م یدکتر تو یها حرف

 ... نداشتم

 ،سکته کی دیشا گهیگذشت اما دفعه د ریداروشکر بخخ شده، یخانم شما دچار سکته قلب، یجناب پناه »

 «... رو در بر داشته باشه یعواقب بدتر

 ... کنمیم اطیاحت یپسرک ب نینثار ا یو لعنت دمیم رونینفسم رو ب کالفه

 ... کنمیمتعجب نگاهش م، پسر بچه ده و دوازه ساله هی دنید با

 ن؟؟؟یهست یپناه اوشیشما جناب س... سالم آقاا_



 ... مظلوم و بانمکش افهیبه ق شمیم رهیخ

 چطور مگه؟!... آره پسرم_

 ... رهیگیرنگه،به سمتم م دیسف کیکوچ لونینا هی یرو که حاو دستش

 ... دیبفرمائ... به شما بدم دیرو فقط با لونینا نیخانم بهم گفت ا هی... شماست یبرا نایا_

 ... رمیگیرو م لونیدستم رو دراز کرده و نا نامطمئن

 ه؟؟ینگفت اسمش چ_

 ... شهیمن دور م نگاه شکاک یبلند از جلو یو بعد با قدم ها دهیتکون م ینه سر یمعن به

 ... زمیریم رونیداخالش رو ب یمحتوا کنجکاوانه

 !؟... ادداشتیدفتر چه  هینامه و  هی

 ... کشمیم رونیرنگو ب دیو کاغذ سف کنمیپاکت نامه رو پاره م عیسر یلیخ

 ... شمیزده تر م رتیح خونمیم شتریصفحه و هر چه ب یبه کلمات رو شمیم رهیخ

 ... صدات کنم دیبه چه عنوان با دونمینم »

 ... بابا ای اوشیس

 ... نظر من توئه پست فطرت رو چه به لقب بابا به

 ... حرمت داره بابا

 ... پشت و پناهه بابا

 ؟؟؟؟یلعنت یتو چ اما

 ... یچیه... یستین یچیمن ه یبرا تو

 ؟؟؟یچ یعنیبابا بزرگ شدن  یعمر ب هی یدونیم

  ؟؟؟یچ یعنیپدرانه  یعمر حسرت داشتن آغوش و دلنگران هی یدونیم

 ... یدونینم نه

 ... یپناه اوشیجناب س یدونیکه نم بخدا

 ... یبا دل و روزگار من و مادرم چه کار کرد یدونینم



 ... پدر و همسر نمونه یدونینم

انتقام بال  دیبا... دمیدیشما رو م کیاز نزد دیبا... بود یکاف گهیاما د کردمیسال بود فقط از دور نگاهتون م چن

 ... گرفتمیرو م یام آورد چارهیکه سر من و مادر ب ییها

 و

 ... گرفتم

 مارستانه؟؟؟یتخت ب یکه عشقت رو یحاال ناراحت هیچ

 ؟؟؟یناراحت آرررره

 ... حس رو تجربه کردم نیالمصب منم هم خب

تنهام  شهیهم یبود برا مارستانیچن روز ب ینزد و وقت شیماریام به خاطر فقر دم از ب چارهیمادر ب یوقت

 ... گذاشت

 ... یراحت نیهم به

 ... رو از دست دادم میتنها پشت پناه زندگ یسادگ نیهم به

 ... یهم فقط به خاطر پول و ندار اون

 ... زنده بمونه شدیم اما

 ... زنده بمونه شدیم یبود شمونینامرد پ یتو اگه

 ... دادمیمادرم رو از دست نم چوقتیه ینداختیمادر و دختر تنها م نینگاه هم به ا مین هی اگه

 ... خوش حالم که انتقامم رو گرفتم حاال

 ... رو ازت پس گرفتم یداد یبه ما م دیکه با ییتموم اون پول ها حاال

 ... دور خودت بگرد بابا جان یه حاال

 ... فهیتو ح یلقب پاک برا نیبخدا ا... ههههه

گند  تیزندگ یکجا یدفتر خاطرات بنداز تا بفهم نینگاه به ا هی م،یمن و مادرم از حافظه ات پاک شد اگه

 ... به سرنوشت دوتا آدم یزد

 «... زمیپدر عز امتیتا ق دارید

 ... دمیم رونیحبس شده ام رو ب نفس



 بود؟؟؟ یک گهیدختر د نیا

 بچه منه؟؟؟! کردیادعا م چرا

 ؟!... بچه داشته باشم گهیزن د هینکردم چطور ممکنه از  ییخطا چیه که تا حاال با داشتن افسانه، یمن

 ... کنمیدفتر خاطرات رو باز م یو ال گمیم ییخدا ایلب  ریز

 ... شدیم شتریب میشونیپ یعرق رو ،خوندمیم شتریب یهرچ

 ... یوسفیغوغا ... غوغا

 ... دخترک روبند زن همون

 ... که یکس همون

 ... بر من یوا ییییییا

 کرده بودم؟؟؟ یچه غلط یمست یتو من

 ... یییییوا یییا

 ... دمیدست هام فشار م ونیو سرمو م بندمیدفترو م یال

 دختر من بود؟؟؟؟ ایدر یعنی

 ؟!... ام رو بُرد چارهیپسر ب نیکه دل ود یخواست با رادوان ازدواج کنه؟؟؟ همون کس یکه م یدختر همون

 ... ییییوا یییا

 پول گرفت؟؟؟؟ گفت

 زد؟؟؟یکدوم پوال حرف م از

 !... کرده یشرکت رو خال یحتما حساب ها... ههههه

 ... یییییوا یییییا

 ... شرکت یطرف ورشکستگ هیاز  طرف افسانه، هی از

 ... رو نداشتم یتاب تحمل شکست بعد گهید

 ... بره نیهمسر و بچه هام از ب شیقرب و عزتم پ نکهیتحمل کنم جز ا تونستمیرو م یچ هر

 ... کنمیرو ترک م مارستانیب یراهرو زونینام یو با قدم ها زنمیبه موهام م یچنگ کالفه



 ... کنمیتفاوت به سمت سطل آشغال روونه اش م یو ب ندازمیبه دفتر داخل دستم م ینگاه

 ... جا دفن بشه نیهم دیراز با نیا

 ... دینبا... بفهمه یزیچ یکس دینبا

 ... ایدر ✨

 ... میکنیم یرو ط مارستانیب یاسترس طول راهرو با

 ... بود یعمل لعنت نیا ریفکر و ذهنم درگ تموم

 ... ندازمیبه آرماش آشفته و دلنگران م ینگاه مین

 ... تا االن تونسته سرپا بمونه یموندم چطور، نخورده یچیه شبیاز د طفلک

 ... دارمیبه سمتش برم یقدم

 ... آرماش_

 ... دوزهیحالش رو بهم م یقرمز و ب نگاه

 ... جانم_

 ... شهیلبم حک م یرو یچندوقتش لبخند کمرنگ نیا یشگیکلمه هم دنیشن از

 ... نگران نباش به خدا توکل کن... شهیکوچولو خوب م نینگ شاالیا... آروم باش تو روخدا_

 ... ذارهیپاهاش م یو دوتا آرنج دست هاشو رو زنهیبه موهاش م یچنگ

به  یدیام چیه گهینباشه د زیآم تیعمل موفق نیاگه ا... رمیمیدارم از استرس م... ایآروم باشم در تونمینم_

 تخت عمله؟! یپاره تنم رو یچطور آروم باشم وقت، ... سیدخترم ن یینایب

جز صبر و دعا  ینگران بود،منم بودم اما خب چاره اهمونقدر که او دل... ندازمیم نییسرم رو پا سرخورده

 ... نداشتم

شونه  یدستمو رو دیردو با ت نمیشیم یصندل یمنتظرانه،کنارش رو ریحرکت غ هی یو ط کشمیم یپوف کالفه

 ... ذارمیپهنش م

 ... زمیعز کنمیدرکت م_

 ... کنمیدستم حس م یانگشت ها یدستش رو رو یو گرم  زنهیدر جوابم م یکمرنگ لبخند

 ... ایدر یممنون که کنارم_



 ... دمیم هیقرار سرم رو به شونه پهنش تک یو ب زنمیم یپلک

 ... خوب یلیخ... آرماش یخوب یلیتو خ... نهیمهربون و شجاعش رو بب شهیهم یبابا تونهیکه م شاالیا_

 ... شهیحلقه م فمیکه دور کمر ظر یدست یو گرم فهممیرو م قشیعم بازدم

 ... یاز خودته خانوم یخوب_

 ... و خوش حالم که حداقل تونستم واسه چن لحظه فکرش رو از استرس عمل دور نگه دارم زنمیم یلبخند

 نیا که ناخودآگاه یشده و من یریقرار و گرفته ام منبع آرامش وصف ناپذ یدل ب یکه چن ماهه برا یآرماش

 ... رو به خلوَتم راه دادم یمرد جذاب و دوست داشتن

 نیپدر و دختر با معرفت بودن و چهقد خوش حالم از داشتن ا نیهم ارمیکشور غربت تنها مونس و  نیا در

 ... یدو موجود دوس داشتن

 ... میکنیبلند و به سمت دکترا پرواز م یصندل یهردو شتاب زده از رو، محض باز شدن در اتاق عمل به

 دکتر؟؟ حال دخترم چطوره؟؟ یشد آقا یچ_

 ... شهیدلم روشن م یتو یدیلبخند دکتر نور ام دنید از

 ... ادیتا بچه بهوش ب میچن ساعت صبر کن هی دیبود اما با زیآم تیخداروشکر عمل موفق_

 ... کنمیاز دکتر م یو تشکر دمیم رونیحبس شده ام رو ب نفس

 ... دکتر دیخسته نباش_

 ... شهیآروم دور م یو با قدم ها گهیم یممنون

 ... کشمیم یبهداشت سیو همراه خودم به سمت سرو رمیگیآرماش رو م دست

 نیواسه نگ وهیچنتا کمپوت آبم هیبه دست و صورتت بزن،بعدشم برو  یآب هیراحت شد برو  التیحاال که خ_

 ... االنه که بچه رو منتقل کنن بخش، ریبگ

 ... شهیم دهیحرف همراهم کش یو ب گهیم یلب باشه ا ریز

 ... که وجودم پر بود از دلهره و استرس یمن و

 ... نهیخوشگلش بب یرو با چشما ایبودم بالخره اون دختر کوچولو بتونه دن دواریام

 ... پر بود از دکتر و پرستار نیاتاق نگدو ساعت بعد، حدود

 ... چشماشو بردارن یقرار بود پانسمان رو، دستور دکتر به



نگاهمون به حرکت دست  ریزده تنها مس جانیو من و آرماش ه رهیگیکارو به عهده م نیانجام ا یجوون پرستار

 ... پرستاره یها

 ... زنهیپدرش رو صدا م یقرار یکوچلو با ب نینگ

 ... ترسمیمن م ؟؟ییکجا... یییبابا_

 ... کنهیو کنار گوشش زمزمه م دهیدست دخترش رو فشار م یخش دار یبا صدا آرماش

 ... میجا کنارت نیهم ایمن و خاله در... زمینترس عز یزیاز چ_

 ... رمیدلم هزار بار قربون صدقه اش م یکه تو نهیچیلب برم دخترک

 ... شهیتخت م کیو دکتر نزد رهیکنار م یپانسمان لعنت بالخره

 ... دختر کوچولو سین یفقط آروم باشه؟ عجله ا... یآروم چشماتو باز کن یلیکن خ یزم،سعیخب عز_

 ... زنهیو چن بار پلک م شهیجدا م گهیآهسته و آروم از هم د یلیخ نینگ یها پلک

 ... کنهیم دیام رو تشد دکتر استراب و دلهره یصدا

 ... زمیعز ینیبیچراغ قوه رو م نینور ا_

 ... زنهیم یو بالخره بعد از چن بار پلک زدن لبخند کنهیمکث م نینگ

 ... نمیبیم یزیچ هیمن دارم ... نمیبیآره م... ره... آ_

 ... شهیگونه هام روون م یرو دنم،یآماده به بار یاشک ها ،شدت شوق از

بغل هم اشک شوق  یکه تو دوزمیم یرو به پدر و دختر میو نگاه اشک رمیگیدهنم م یهامو جلو دست

 ... ختنیریم

 شونیاشک یچشما ریز یصحنه متأثر شده بودن که هر کدوم دست نیا دنیدکترا و پرستار ها هم از د یانگار

 ...کشنیم

 ... کشهیتنم رو به آغوش م یحرکت ناگهان هی یط، شهیجدا م نیکه از نگ آرماش

 ازین یلعنت یبه اون عصا گهید... نهیمن و تورو بب تونهیم... نهیبب تونهیبالخره دخترم م یدید... ایدر یدید_

 ... نداره

 ... باشم اهشیس ندهیدلنگران آ سیالزم ن گهید

 ... دمیرس... ایدر دمیبه تنها آرزوم رس گهید



 ...کنم یلرزش صدامو مخف کنمیم یو سع دمیدهنم رو قورت م آب

 ...خوشحال یلیخ یلیخ... منم خوش حالم_

 ...کنمیو به سمت دخترک پرواز م امیم رونیآغوش آرماش ب از ن،ینگاه کنجکاو نگ دنید با

 ... کشمیرو به آغوش م فشیظر تن

 ... زمیفدات بشم عز یاله_

 ... گهیو زمزمه وار م کنهیم نام پنهو نهیس یرو تو سرش

 ... یخوشگل رقد خاله جون تو چه_

 ... کنمیآرماش رو حس م رهینگاه خ ینیکه سنگ زنمیحرفش م نیبه ا یلبخند

 ... رادوان✨

چرخ  یصندل یخاص خودم از رو تیکه با جد یو من شهیم انینما یمحض باز شدن در اتاق،قامت مهد به

 ... دارمیبه سمتش برم یدارم بلند و قدم

 !... جهینت_

 ... به گزارش دادن کنهیو شروع م کشهیم یقیاز نگاه و حرکاتش حدس زد اما نفس عم شدیرو م یکالفگ

 شیجالب، کننیپرواز م هیهمراه با آرماش سعادت همون روز عقدکنون به سمت ترک یوسفی ایدر طبق شواهد،_

 ... ساله هم همراهشون بوده 5دختر بچه  هیکه  نجاسیا

 و... شنیدست هام کنار رون پا مشت م یآن به

 ... کردمیم ادهیصورت خوشگلش پ یمشت هارو رو نیبود تا هم نجایا ایکاش در یا

 ... ارمیمقابلم فرود ب واریتموم خشم و حرصم رو به د تونمیفقط م امااالن

 ... منو دور بزنه و با عشقش بره اونوَره آب یراحت نیتونسته به ا یبودم از کس متنفر

 ... دوزمیو نگاه قرمز و پر از خشمم رو بهش م امیبه خودم م نهیشیکتفم م یکه رو یمهد دست

 یعاقبت خوب ریکردن با دم ش یبه اون روباه کوچولو ثابت کنم باز دیبا واسه فردا رزرو کن، طیبل هیفورا _

 ... نداره

 ... گهیزمزمه وار م یو بعد از مکث دهیبه کتفم م یفشار

 ... ماجرا بگذر داداش نیا ریاز خ_



 ... زنمیلباسش رو چنگ م قهیحرکت  هیو با  دمیهم فشار م یرو تیهامو از شدت عصبان دندون

نه ... سیجلودارم ن یچیه ادیکه اگه ب... ادیسگ من باال ب ینذار اون رو... یکه گفتم روانجام بده مهد یکار_

 ... نه دشمن شناسمیم قیدوست و رف

 ... کنمیو با حال داغون اتاق رو ترک م کنمیلباسش رو صاف م قهی، از اتمام حرف هام بعد

 ... کاناپه لم داده یآشفته و دپرس رو یکه با حال خورهیم یچشمم به رادان امیم نییراه پله که پا از

 ... دارمیبه سمتش برم یو قدم کشمیم یقیعم نفس

 ... رادان_

 ... دوزهیو نگاهش رو بهم م رهیگیم سرباال

 ... جانم داداش_

 ... زنمیبه موهام م یچنگ

 بابا کجاست؟؟_

 ... کشهیدستش رو به صورتش م کف

 ... مامانه شیباشه؟! طبق معلول پ خوادیکجا م_

 ... زنهیم شیآت گرمویو پر بغض برادرم ج فیضع یکه صدا کنمیو عقب گرد م کشمیم یپوف کالفه

 ... نمشیحال و روز داغون بب نیا یتو کشهیدلم نم... مامان تنگ شده یها خیخنده ها و توب یدلم برا داداش،_

 ؟!... دیرس نجایبه ا مونیشد که زندگ یچ

 ... گمیلب زمزمه وار م ریو ز گزمیم کنه،لبیکه سر باز م بغضش

 ... کهیداداش کوچ شهیدرست م_

 ... بود گهید زیچ هیاما حرف دلم  شهیگفتم درست م یزبون

 ... کنمیو خاکستر م اهیس، رسوند نجایرو به ا مونیکه زندگ یاون کس روزگار

 ... رمیبه سمت اتاق مشترک پدر و مادرم م یشگیو با اقتدار هم برمیفرو م بمیداخل ج دست

 ... رسهیاما محکم بابا به گوشم م فیضع یکه صدا زنمیتقه کوتاه به در م چن

 ... داخل ایب_



 ... ذارمیبه اتاق م ق،پاینفس عم هی دنیو بعد از کش کنمیم مکث

اما بدتر از اون پدر آشفته ام بود که دست مادرم رو  کنهیتخت قلبم رو فشرده م یمادرم رو فیتن ضع دنید

 ... دستش محکم گرفته بود یتو

 ... بودم دهیرو به چشم ند یصحنه ا نینچنیحاال ا تا

 ... با لبخند مادر و نگاه پر غرور پدرم مواجه بودم شهیهم

 ... کردیحاال اوضاع فرق م اما

 ... به پا کرد میعظ یطوفان میزندگ یبا اومدنش تو ایدر یانگار

 ... نکشم شیرو به آت ایاگه اون در ستمیرادوان ن اما

 ... رمیتر م کینزد یقدم

 ... نکن دارشیب ،دهیتازه خواب_

 ... شمیبابا م یبه چشما رهیخ

 غرور اولش رو نداره؟! گهید کنمیحس م چرا

 ... یوفتیکه از پا م ینجوریا کن،پاشو شما هم استراحت _

 ... کشهینسبتا بلندش م یها شیبه ر یدست

 ... بذاره شیاندازه ر نیبودم پدرم به ا دهیمن تا حاال ند و

گذشته امو پس  یدارم تقاص کار ها دیشا... رونیبکشم ب دونیپامو از م خوامیم... سهام شرکت رو واگذار کن_

 ... دمیم

 ... شیشونیپ یرو زنمیم یبوسه ا شهیمادرم،و مث هم یصورت مهتاب یرو شمیو خم م گمیم یباشه ا اریاخت یب

 ... زود خوب شو مامان جان_

 ... شمیاز تخت دور م یآروم قدم یلیو خ گمیم نویا

 ... نیبگ یبه مهد نیداشت یزیچ یاگه کار... هیترک رمیم یچن روز هیمن _

 ... شهیمتعجب م نگاهش

 ؟؟؟یاونجا چه کار دار ه؟؟یترک_



 ... کنمیو دست هامو پشت گردنم قفل م کشمیم یپوف کالفه

 ... رمیم یموضوع کار هیواسه _

سفر  نیتا چمدون ا رمیمحکم به سمت اتاقم م یبا قدم ها، یآروم یکه بعد از خداحافظ دهیتکون م یسر

 ... رو ببستم یلعنت

 ... ایدر ✨

 ... زنمیم غیج

 ... یییییلعنت گهید رونیب ایآرماااااش زود ب_

 ... ییدرگاه دستشو یآب و بعد قامت بلندش تو ریش یصدا

 ... یوفتیروز ن نیخو کمتر بخور تا به ا_

 ... دهیتکون م یو با تاسف سر کنهیبه چهره قرمز شده ام م ینگاه

 ... داخل کنمیکنار و خودم رو پرت م دمیدر ُهلش م یدست به شکم،از جلو، زنمیکه حرف م نطوریهم

 ... زدم یالمصب لب نم یمن به اون غذا یکردیاگه اصرار نم... یییمقصر تو_

 ... چهیجز آخ و اوخ خودم از شدت دل پ شنومینم ییصدا گهیو با بستن در د کنهینثارم م ییلب بچه پررو ریز

خنده پدر و دختر مقابلم به  یکه صدا امیم رونیهزار زحمت با چهره قرمز ب ه،بایرب تخل هیبعد از  بالخره

 ... رهیآسمون م

 ... شمیم مونیپش، غل غش هر دو یب یخنده ها دنیاخم کنم که با د کنمیم یو سع گزمیم لب

 ؟؟؟ نیکنیمنو مسخره م_

 ... کنهیخوشگلش نگاهم م نکیع ریو از ز ندازهیخودش رو به آغوشم م نینگ

 ... بانمک شده بود یلیات خ افهیآخه خاله جون ق_

 ... رهیگیرو به سمتم م یکه آرماش بسته قرص کشمیم شونشیپر یبه موها یدست

 ... خراب نشده نیاز ا شتریبخور تا حالت ب نویا ایب_

 ... شمیبه روکش قرص م رهیخ متعجب

 ه؟؟یچ گهید نیا_



 ... خنده ریز زنهیم یپق اریاخت یو ب کشهیدهنش م یرو تو لبش

 ... خورهیبه دردت ماالن ... یسفت کننده قو هی_

 ... شهیپوست صورتم مث گوجه قرمز م یحرفش به آن دنیشن از

 ... کنمینثارش م ینمک یلب ب ریو ز رمیگیتخسش م طونیش یاز چشما نگاه

 ... شمیم یو دوباره وارد دستشوئ زنمیم یکه لبخند کشهیرو با خودش م نیحرف دست نگ یب

گرچه ... بود ختهیتوش ر یچ سیمعلوم ن... دست پخت آشغالش نیآشپزش رو به درک واصل کنه با ا نیا خدا

 !... غذا خورد نیاون هم از ا ومد؟؟؟یسر آرماش ن ییبال چیمعده من حساسه و گرنه پس چرا ه نیا

 ... شنومیم کیآرماش رو از نزد یکه صدا دمیم هیبه کاناپه تک سرمو

 انه؟؟یحالت بهتر شد _

 ... کنمیکنارم حس م قایدق... که حضور گرمش رو کنارم زنمیپلک م آروم

 ؟؟ دهیپس چرا رنگ و روت پر_

 ... شمیبه نگاهش م رهیپلک هامو باز کرده و خ یفورا ال، کنمیحس م میشانیپ یدستش رو که رو یگرم

 ... خوبم آرماش_

 ... گهیآروم م یلیو خ زنهیم یشخندین

 د؟؟یسفت کننده به کجا رس اتیعمل_

 هووووم؟

 ... کنمیحرکت کوسن کنارمو به سمتش پرتاب م هیو با  دوزمیگشاد شده از حرصم رو بهش م یچشما

 ... یشد ینجوریا مزیبا ج ینیفکر کنم از همنش... ایشد ایح یب یلیها خ یتازگ... خجالت بکش بشر_

 ... مرد جذاب کنارم یبه خنده ها شمیم رهیکه با دل و جون خ یو من رهیاش به هوا م قهقهه

 ... سیروز اول ن یخیو  یبه اون سرد دمیکه حاال فهم یمرد

 ... بذارم دیبا یاحساس رو چ نیدونم اسم ا یکه حاال بودن کنارش رو دوست دارم و نم یمرد

کس و تنها رو به خلوت خودش و  یدوست رفتار کرده و من ب هیچند ماه با من مث  نیکه در ا یآرماش

روزا فقط مث سه تا  نیا... ییدرخواست نا به جا چیه بدون... ینظر و نگاه ناپاک چیبدون ه... دخترش راه داده



 یرو یاسم نکهیا بدون... میشیم گهینگران همدو دل میهم مهم هست یبرا... میکنیم یهمخونه کنار هم زندگ

 ... میاحساسمون بذار

 مزیبا ج ایو  ییسه تا ایحاال ... کین کیپ میریم یو بعد از ظهرا خانوادگ مزیشرکت ج رهیصبح ها م آرماش

 ... مهربون یزایو ل ایح یب

 ... اخالقش صد هشتاد درجه فرق کرده شده، کیج یتو کیج مزیآرماش با ج یچون از وقت ایح یب گمیم

 ... کنهیم تییذا... خندهیم... کنهیم یشوخ

 ... ارهیلب هام م یکه گفتنش فقط خنده به رو ییایح یب یرفتار ها یلیخ و

 ... فرق داره یآرماش با اون آدم قبل نیا

 ... ستمین یدپرس قبل یایدر گهیمث خودم که د درست

 ... کنم طنتیو آرماش ش نینگ یپا به پا کنمیم یسع حاال

 ... نداشتم یو بچگ طنتیش یبرا یمن که زمان آخه

 ... پدر و دختر پُر کنم نیرو با ا یاون خال لعنت تونمیاالن م اما

 ... امیم رونیو مردانه کنارم از هپروت ب رایگ یصدا با

 ؟!... یمحو من شد ینجوریجذابم که ا نقدریا یعنی_

 ... فتهیمرد خود ش نیواسه ا ندازمیباال م ابرو

 ! ... ها یکنیواسه خودت نوشابه باز م ادیز_

 ... دهیکنارم لم م و کنهیم یخنده ا تک

 ... ستاره بارونت معلوم بود یچشما دنیاز د_

 ... زنمیبه بازوش م یمشت دیحرص شد از

 ... آرماش گهینکن د تییععععع اذ_

 ... شهیم طونمیبه نگاه ش رهیو خ رهیگیدستم رو م مچ

 ... رونیبه کله ات بخوره تا عشق من از سرت بپره ب ییهوا هیپاشو برو حاضر شو ببرمت _

 ... مرد پررو بکنم نیبار ا یزیچ هی کنمیم یو سع زنمیم نق



 ... کنمیداداش نگاه م هیمن به تو فقط مث ... سیخبرا ن نینه جونم از ا... هاااا یبه خودت مطمئن یلیخ_

 ... رهیگیو نگاهش رو از چشمام م شهیگره دستش دور مُچم شُل م دونم چرا ینم

 ... خورده خنکه هیعصر  یهوا، نیلباس گرم بپوش_

 ... شهیو از کنارم بلند م گهیم نویا

 و

 چرا از حرفم دلخور شد؟! دونمیکه نم شمیم یمرد یخال یمات جا من

 ... بودم، که زدم یشوک حرف یهنوز تو خودم

 داداشه؟؟ هیگفتم برام مث  چرا

 نطوره؟؟یهم واقعا

 ... نهههه

 آرماش برام فراتر از... که نه معلومه

 ... برادره هیداشتن  دوس

 ... مرد جذاب رو دوست دارم نیا من

 ... دوستش دارم که باهاش همخونه شدم آره

 ... رو داد، با کله قبول کردم طبقه خونه دو هی یتو یزندگ شنهادیپ یدارم که وقت دوستش

 و

 ... سین لیم یمعلومه اونم نسبت به من ب که از حرفم نشون داد، یبا واکنش 

 ... شهیم گوشیو باز طونیکه ش یو نگاه ارهیلبم کِش م یکه رو یلبخند

 ... ارهیکنم تا عالقه اش رو به زبون ب یکار دیبا

 ... کنهیرو درست نم یزیچ چیدست گذاشتن ه یدست رو... کنم یکار هی دیبا... نهیهم آرههههه

 ... کارم زاره گهیاغفالش کنن د یاجنب یدخترا نیالل اگه ا زبونم

 ... افکار داغونم نیاز ا گزمیم لب

 ... رمیم نیو به سمت اتاق نگ شمیجا بلند م از



 ... زنهیم یمحض ورودم لبخند به

 جونم خاله؟؟؟_

 ... رمیتر م کینزد یقدم

 ... یهوا خور میبر ییبا بابا میخوایم، آماده شو زمیپاشو عز_

 ... رهیو به سمت کمد لباسش م کوبهیشوق دست هاشو بهم م با

 ... شهیم دنشیو مشغول پوش دارهیبرم یبا شلوار ل راهنیپ هی

 و

 ... ندازمیشونه اش م یو رو بافمیدخترک رو م یکه موها یمن

 نیخفن دل ببرم از مرد ا پیت هیتا با زدن  رمیو خودم به سمت اتاقم م ذارمیموهاش م یرو یکج کاله

 .... میروزها

رو هم از داخل کمد بر  یدیو شال و کفش سف پوشمیرنگم م یآب میمانتو نسبتا ضخ ریز یدیسف یگردن تاپ

 ... دارمیم

و با لب خندون پله  کنمیکنار گوشم پنهون م رهیصورتم رو با گ یجلو یفورا موها، آرماش یصدا دنیشن با

 ... رمیم نییهارو پا

 ... کُنه لیزهر مار تبد یلبخند رو به تلخ نیا ینیریکه منتظر بود تا ش یاهیغافل بودم از اتفاقات س اما

 ... خندمیو آرماش م نینگ یتوپ باز به

 ... از سنش کشهیگنده خجالت نم مرد

 ... پسر بچه ده و دوازده ساله اس هیره انگار  یدنبال توپ م نیهمچن

 یو رو کشنیم یکه بالخره دست از باز شمیبزرگ قرمز رنگ م یها وانیداخل ل وهیآب م ختنیر مشغول

 ... دنیانداز لم م ریز

 ینجوریکرده که ا ریفکرش رو درگ نقدریا یچ سیمعلوم ن... ندازمیبه چهره غرق فکر آرماش م ینگاه مین

 ... شده نیمات زم

 ... ذارم یم نینگ یآب پرتقال رو جلو یحاو وانیو ل ندازمیباال م یا شونه

 ... یداشته باش یواسه باز یبخور خاله تا دوباره انرژ_



 ...شهیانگشت هام م ونیم شیباعث گرفتن لپ انار که زنهیم ییدندون نما لبخند

 ... خنده هات وروجک یآخ من به فدا_

 ... مرد کنارم یبه چهره جد شمیو مات م کشمیکنار م نیلپ نگ یآرماش دستم رو از رو یصدا با

 ... شالتو بکش جلو_

 ... کنهیاومده از شال رو لمس م رونیب یو ناخودآگاه دستم مو ها دمیباال م ییابرو

شالم رو جلو بکشم  نکهیو بدون ا ارمیم نییتفاوت دوباره دستم رو پا یاما ب کنمینگاهش رو حس م یرگیخ

 ... رمیگیدستم م یرو تو نیدست نگ

 ... ییدستشو میبر زمیپاشو عز_

 ... کنهیو آروم زمزمه م زنهیصورت م یبه پهنا یهم بدون توجه به آرماش، لبخند نینگ

 ... جرات حرف زدن نداشتم ییاما از ترس اخم بابا ترکمیخاله جون،منم دارم م یآخ گفت_

 ... میریم، باهامون داشت یکه فاصله کم یبهداشت سیو هر دو به سمت سرو زنمیبهش م یچشمک

 ... چهره قرمز شده از خشم آرماش رو تصور کنم تونستمیفاصله هم م نیهم از

 ... واسش الزم بود هیتنب نیا اما

 ... رهیلبم کنار نم یاز رو یلبخند لعنت نیچرا ا دونمیو نم دهیحال م یلیکه روت حساسه خ یکردن کس تییاذ

برنداشته  شتریب یچند قدم اما هنوز میایم رونیب یبهداشت سیهر دو از سرو، مربوطه یبعد از کارا بالخره

 ... شهیگرفته م مینیب یکه جلو یو دستمال شهیبدن م هیکه تنم از پشت حصار  میبود

 یها هیبنفش و گر یها غیج دنیبا شن شهیانگشت هام، همزمان م نیاز ب نینگ یدست کوچولو دنیکش

 ... دشیشد

اسمم رو  ادیبود که با فر یآرماش دنیدم،دویکه د یمات ریانگار بستن چشمام دست خودم نبود و تنها تصو اما

 ... مطلق یاهیو بعد س زدیصدا م

وحشت زده  یخودم به آن تیموقع دنیباز کرده و از د یپلک هام رو به سخت یحس درد دور مچ دستم،ال با

 ... بسته بودن یآهن یصندل هیدست و پاهام رو به  که دمیم یکیاتاق کوچ وارینگاهمو به در و د

 ... کنهیتنم رخنه م یدر تموم سلول ها ترس

 بودم؟؟؟ نجایچرا ا من



 ده؟؟؟یمنو دزد یک

 ... ندارم یبا کس یکدورت چیو ه شناسمیرو نم یکس نجایکه ا من

 ... زهیریگونه ام م یرو یاشک م،قطرهیدرموندگ دنیچرا از د دونمینم

 ... یازش نداشته باش ییرها دیام چیکنه که ه ریگ یتیموقع هی یبده ادم تو یلیخ

... نداشت یا دهیفا چیاما ه کنمیمحکم م یبه باز کردن طناب ها یو سع دمیبه دست هام م یرمق تکون یب

 ... بازشون کنم تونستمینم یقیطر چیاز بس محکم بسته بودن که به ه ایلعنت

 ... زنمیم ادیفر بایو تقر کنمیاتاق،صدامو بلند م زیاز سکوت وهم انگ کالفه

 ن؟؟؟؟یدیمنو دزد یواسه چ... نیدرو باز کن نیایب... اااایلعنت ییییآها_

 ... رسهیخودم به گوشم م یبلند نفس ها یو فقط صدا کنمیم سکوت

 ... کنمیلبم زمزمه م ریاسم آرماش رو ز یچارگیب با

 کجاست؟؟؟ یعنی

 دن؟؟؟یرو هم دزد نیاون و نگ نکنه

 ... ارنیسرشون ب ییبال نکنه

 ... خداااا ییییا

 ... داغون کالفه بودم بدجور

 ... بودم میزندگ یطرف دلنگران اون دو موجود دوس داشتن هیطرف خودم و از  هی از

 ... به داخل گذاشت یدر قدم یکه از ال یبزرگ ی هیبه سا شمیم رهیدر،فورا خ ژیق دنیشن با

 ... نمیرو بب بهیغر نیتا چهره ا شهیو و تموم تنم چشم م دمیدهنم رو قورت م آب

که  دوزمیم یرو به مرد رتمیگشاد شده از ح یچشما، شدت تعجب و ترس اد،ازیتر م کینزد یقدم یوقت اما

 ... به نگاهم شهیم رهیو خ زنهیم شیآت یگاریس، لبش یبا همون پوز خند رو

 حالت چطوره بااااانو؟؟؟؟_

 ... گذرهیعسل خوش م ماه

 ... شهیکه هر لحظه به سرد بودنش اضافه م یو نگاه ترسمیمرد م نیاز حد ا شیب یخون سرد از



 ... بزنم یحرف کنمیم یسع

 ... بگم یزیچ کنمیم یسع

 ؟؟؟یچ اما

 ؟!... بود خفه ام کنه کیکه با نگاه آروم اما به خون نشسته اش نزد یبگم به رادوان یچ

 ؟!... داشتم تیمرد پر از خشم و عصبان نیا یواسه گفتن برا یچ

 ... کنمیآروم اسمش رو زمزمه م یلیو خ گزمیم لب

 دوان...ا... ر_

 ... گر نگاهش رو انیخشم طغ نمیب یم

 ... فک قفل شده از حرصش رو نمیبیم

 ... یعصبان یادیمرد ز نیا یرو بندمیو چشم م نمیب یم

 ؟؟؟یگفتن دار یبرا یحرف ؟؟یرادوان چ_

 ... زنهیحرف م خونسرد

 ... خونسرد یلیخ

 ... بر خالف ظاهر مملو از خشم و حرصش درست

 بهش بگم؟؟؟ خواستمیم یچ... گفتیم راست

 داشتم که بهش بگم؟؟؟ یچ

 کرده؟؟؟ دایمنو پ یچجور المصب

 ؟!... دهیرس نجایازم گرفته و به ا یرد چطور

 ... شنومیمحکمش رو م یقدم ها یکه صدا بندمیم پلک

 ... متنفرم انتیبهت گوش زد کردم که از خ ادمهی_

 ... که بخواد منو دور بزنه یاز کس متنفرم

 ... کنمیپوست صورتم حس م یرو یرو به خوب گارشیو من هجوم دود س کنهیم یمکث

 ... ریدهن ش یتو یخودت اومد یکه با پا یحرفا بود نیاما انگار شجاع تر از ا _



 ... گاریاز س قشیبه گرفتن کام عم شمیم رهیخ ناباور

 و

 ... نگاه تارم یهجوم دود جلو دوباره

 ... کنمیلبام حس م یرو یکه ضربه محکم وفتمیدود،به سرفه م یادیشدت ز از

 ... کنمیزبونم مزه م ریدهنم زد که طعم شور و گس خون رو ز یبا پشت دست تو نیهمچ یلعنت

لب  یرو یکه پوزخند وحشتناک شهیم یبه مرد رهیو نگاه وحشت زده ام خ شهیلبام خارج م نیاز ب یآروم آخ

 ... داره

 ... گمیم نییو با ولوم پا شکنمیسکوتم رو م بالخره

 ؟؟؟یخوایاز جونم م یچ نجا؟؟یا یمنو به زور کشوند یواسه چ_

 ... خنده ریز زنهیم هویحرفم خنده داره که  یکجا دونمینم

 ... نهیشیدلم م یفقط ترس و وحشت تو دنشیکه با د کیستریه یخنده ا هیبلکه ... یخنده معمول نه

 خوام؟؟؟؟یاز جونت م یچ_

 ... اووووم

 ... شهیو به سمت صورتم خم م کشهیشصتش رو گوشه لبش م انگشت

 ... کشمیپوست صورتم،هول زده سرمو کنار م یگرمش رو یکه از برخور هرم نفس ها یجور هی

 ... زمیعز یدیپرس یسوال خوب_

 ... یدونیم

 ... کنم یبود قالب ته کیکه با لحن سرد و ترسناکش،نزد ییو دوباره صدا مکث

 ... بچه یازم گرفت زایچ یلیخ_

 ... چهیبرابرش ه ،دریکه کِش رفت ییکه اون پول ها یمهم یزایچ یلیخ

 !... چهیه... ؟یفهمیم

 ... من

 ... ترسمیم



 ... ترسمیمرد و لحن ترسناکش م نیا از

 ... زنمیلب خدا رو صدا م ریز

 ... خوام یکمک م ازش

 ... شهیگفت نفس حبس شده ام آزاد م شدیره،میصورتم کنار م یاش که از رو هیسا

 ... شهیچرا ساکت نم دونمینم

 !... کنهیلحن صداش رو مث اون موقع ها آروم و با احساس نم چرا

 !کنه؟یکاراش دق مرگم م نیداره با ا چرا

 ... به حرف هام مسلط باشم کنمیم یو سع کشمیلبم م یرو یزبون

 ... که من خواهرتم یدونیرادوان،م نیبب_

که  ییوقت ها... بود میپدر یو ب ییچن سال تنها نیحق و حقوق ا، که به قول خودت کِش رفتم یاون پول و

 ... من... زدیلقمه نون سگ دو م هیمادر من واسه ، کردیبرات خرج م یپناه اوشیس

 ... به چهره به ظاهر خونسردش شمیم رهیو خ کنمیم مکث

... یبه من عالقه مند شد دمید دمدفعه به خودم اوم هیاما ... نبود نیقرار ا... بدم یتو رو باز خواستمیمن نم_

 ییآبرو یهدف من ب تموم... درست کردم اما نشد انتیخ یصحنه ساز یحت... خواستم منصرفت کنم یلیخ

 ... و گرفتم... رمیانتقام خودم و مادرمو ازش بگ خواستمیم... بود یپناه اوشیس

 ... نمیرفتارش بب یحرف هام رو تو ریتا تاث کنمیم سکوت

 ... زنهیبه سقف زُل م بیو دست به ج کنهیرو با کف کفشش له م گارشیس لتریو راحت،ف لکسیر یلیخ اما

 ... هیواقع ریو غ یلیتخ یادیبود اما ز یقصه خوب_

 رو بهش نگفته؟؟؟؟ تیواقع اوشیحرف هامو باور نکرد؟؟؟ مگه س یعنی... کنمیبهت نگاهش م با

 ... رهیذهنم رژه م یآرماش تو یدونم چرا حرف ها ینم

 ... ادهیمن بندازه و خودش رو تبرئه کنه ز دونیم یکه توپ رو تو نیامکان ا گفتیم

  و

 ... رسمیکه حاال به عمق حرف هاش م یمن

 ... کرده یباز هم درحق من نامرد اوشیس



 ... کنهیم اهیهم داره سرنوشت منو س باز

 بگم؟؟؟ یبهش نارو زدم چ کنهیکه فک م یمرد نیمن به ا حاال

 ثابت کنم خواهرشم؟؟! وونهیمرد د نیبه ا یچطور

 ... کنهیبلندش از هپروت خارجم م یکه صدا گمیلب م ریز یییوا

که تو خواهر من و بچه  نهیراحت تر از ا یلیباورش خ داخل و ادعا کنه بچه منه، ادیدر ب نیاز ا یکیاگه االن _

اما تو با اومدنت چه کار ... دمیخودم عشقش رو نسبت به مادرم د یکه با چشما گمیم یمن نویا !یپدر من باش

 !؟یکرد

 ... دوزهیم دهیرو به من ترس گار،نگاهشینخ س هیو با برداشتن  برهیکتش م بیدست به ج دوباره

احمقانه ات به سکته  یبازمادر طفلک من رو سر ... ها یبه آرامش خونه پناه یراحت گند زد یلیخ... اووووم _

 ؟... بچه یدونیم... یداد

 ... کابوس شب هام شهیو بمش م یجد یو صدا چرخهیم یآهن یصندل دور

 ... بچه دمیخون رو با خون و انتقام رو با انتقام جواب م اما س،ین یرادوان نامرد قاموس یتو_

 ... حجم نفرت نیاز ا لرزهیکه م یو تن شهیمغزم اکو م یهاش تو حرف

 ... رو یبهتره بگم همون بغض لعنت ای... دمیمحسوس آب دهنم رو قورت م نا

مگه پدرت اصل ماجرا رو برات  ؟؟؟یدیرو ند کیژنت شیمگه جواب آزما یلعنت... بخدا من خواهرتم... رادوان_

 نکرده؟؟؟ فیتعر

 ... دهیصدا دارش قلبم رو خراش م پوزخند

 باشه؟؟؟!... واسه من روضه نخون گهید_

 ... شهیبه سمت صورتم خم م یو بعد کم ستهیا یو بهت زده ام م ینگاه اشک یجلو

 ... کنمیوحشت م یخینگاه سرد و  نیاز ا... ترسمینگاهش م یرگیت از

 ... زنهیهمون لحن سرد و خشکش زمزمه وار لب م با

احساس رو  نیاما بدجور ابه اندازه تموم احساس نداشته ام دوستت داشتم ... دوستت داشتم بچه جان_

 ... یشکست

 ... شکسته باش،که قراره روزگارتو غرق خون کنه یها کهیت نیهم یزیمنتظر ت حاال



 ... شهیحرف از اتاق خارج م یو ب گهیم نویا

 ... دادیم یاهیخون و س یکه بو یترسناک یبا حرف ها مونمیو من م رهیم رادوان

 کنه؟ یسالخقراره منو  یعنی! اره؟؟یسرم ب ییقراره چه بال یعنی

 ... بود دنیکه مغزم در حال ترک یییییوا یییا

 ... زنمیو مادرمو صدا م دمیهم فشار م یهامو رو پلک

 ... میگند زدم به زندگ ینیکه بب یییکجا... مامانم_

 ؟!... شهیم وونهیداره د اتیتو که در یییمامان جان؟؟ کجا یییکجا... کردم چارهیخودمو ب ینیکه بب ییکجا

 ... کوبمیم یو سرمو چن بار به پشت صندل بندمیوار چشمامو م کالفه

 ... ییییلعنت... یییییلعنت

 ... چن ساعت گذشته دونمینم

 ... فکر... فکر... فکر کردم رقد چه دونمینم

 ... گرفتیحس بد مث خوره داشت جونمو م هیتموم افکار داغونم فقط  یتو

 ... تلخ و گس حس هی

 ... اهیحس بد و س هی

 شخندیبا ن ،که بعد از قفل کردن در نهیشیم یرادوان یدر، نگاه وحشت زده ام رو یدوباره صدا دنیشن با

 ... دارهیبه سمتم برم یترسناکش قدم محکم

 ... رهیگیتپش قلبم شدت م یچرا به آن دونمینم

 ... زنهیم خیباره  کیدونم چرا تنم به  ینم

 ... هم وجود داره یا گهید زیچ هینگاهش عالوه بر خشم  یتو

 ... هم وَهم دارم انشیاز ب یکه حت یزیچ هی

 ... کشمیزده خودم رو کنار م هول نه،یشیدستم م یطناب ها یکه رو دستش

 رادوان؟؟؟ هاااا؟؟؟  یکار کن چه یخوا یم_

 ... دهیم لمیتحو یشخندین دوباره



 !... یاریسرم ب ییچه بال یخوا یبگو م... نزن شخندیالمصب ن... بکشم ادیفر... داد بزنم خواستمیم

حرکت  هیچون با  رمیگیم دهیپوست مچ دستم رو ناد قیو سوزش عم شهیباز م یکی یکیدستم  یها طناب

 یتخت فلز تازه نگاه وحشت زده ام به یو منه لعنت کنهیبلندم م یصندل یو از رو ندازهیدست دور بازوم م

 ... شهیم خکوبیم پشت سرم

 ... دهیو به سمت تخت هولم م زنهیبه کتفم م یا ضربه

 ... راه برو االی_

 ... کنمیم بغض

 ... به سمتش برگردم کنمیم یام سع دهیو ترس یاشک یچشما با

 ... زنهیم یلحظه کالفه پلک هیکه واسه  نهیبیصورت و نگاهم م یتو یچ دونمینم

بکش! بخدا که حاضرم  ایخب ب ؟؟یبکش یخوایم... خواهرتم یخاک مادرم من لعنتبه ارواح ... تو روخدا رادوان_

 ... اما رمیبم

 ... یاز تخت لعنت رمیگیم نگاه

 ... یخینگاه سرد و  نیا ریز دمیو من دارم جون م دنیمغزم جولون م یتو یاهیس افکار

مرگ  هی... یمرگ کن یصد بار آرزو یکنم که روز یکار خوامیم یدونیم... حاال حاال باهات کار دارم بچه_

 ... راحت واسه تو کمه

 ... لحن و نگاهش یاز سرما زنهیم خی تنم

که مشغول باز کردن  شهیم یبه رادوان رهیو نگاه ناباورم خ گمیم یاخ بلند تخت، یپرت شدن تن دردناکم رو با

 ... راهنشهیپ یدکمه ها

 اد؟؟؟ینفسم باال نم چرا

 قلبم از تپش افتاده؟! کنمیحس م چرا

 ؟!... اههیچشمام تار و س یجلو کنمیحس م چرا

 ... شهیپرتاب م واریباز و بعد به سمت د راهنشیپ یدکمه ها... شهیم کینزد یکه قدم نطوریهم

 و



تخت بکشم و با لحن التماس گونه و  یتنم رو به انتها، مونده یذره جون باق هیبا هون  کنمیم یکه سع یمن

 ... مرد بشم نیشدن ا کینزد شتریمانع ب، ادیفر

 ... رادوان این... ایتو روخدا جلو ن_

 ... ترسمیم یواقع یمعنا به... ترسمیم

 ... زنمیم غیبنده،جیتخت با طناب م یو جف دست هامو باال ارهیم ورشیحرکت به سمتم  هیبا  یوقت اما

 ... زنمیم غیته حنجره ام ج از

 ... خووووااااااااهرتم به خدااااااا... من خواهرتم یلعنت... ولم کن کثافت... نهههههه_

 ... هام نداشت ادیو فر غیج دنیشن یبرا یگوش انگار مرد مقابلم، اما

 ... بارون اشک هام دست خودم نبود گهید

 ... زدمیسکته م یواقع یبه معنا داشتم

 ؟؟؟ینیشده با چشم باز مرگ خودت رو بب ؟؟یبا چشم باز سکته کن شده

 ... پاهاش قفل کرد ونیجونم رو م یب یزد و پاها مهیتنم خ یرو که یوقت درست... دمید من

 ... تن درشت برادرم در حال له شدن بود ریز فمیموقع که تن ظر همون

 ... نگاه نیاز ا رهیگیم عوقم... زنهیم یهیکر لبخند

 ... لمس ها نیا از

 ... نفس ها نیا از

 ... شهیها و تقال هام گُم م غیج نیب ادشیفر یصدا

 نگفتم؟؟؟؟ ای گفتم... نکن یباز ریبهت گفتم با دم ش_

 ... زنمیم هق

 ... یت... گف_

 ... لرزونهیچهار ستون بدنم رو م ادشیفر دوباره

 ؟؟؟... نگفتم ای گفتم... کن رونیرو از سرت ب یگفتم فکر دور زدن رادوان پناه_

 ... زنمیهق م شتریب



 ... یت...گف_

 ... زهیریصورت غرق اشکم م یقرمزتش رو یشونیپ یرو یها عرق

 ؟؟؟... بچه؟؟؟ چرااااا یچرا داغونم کرد ؟؟؟یلعنت یداد میپس چرا باز_

 ... غُرهیصورتم م یو تو زنهیرو چنگ م شونمیپر یموها صانهیحر... بدم یجواب ذارهیچرا و نم گهیم

 ... که تا اخر عمر واست درس عبرت بشه ارمیسرت ب ییبال خوامیحاال م_

 ... کنهیعمل م... کنهیم دیتهد

 و

 ... دهیکه با قدرت مانتو تنم رو جر م یدست

 ... دمیسرمو تکون م هق هق هام، ونیم

 ... جون مادرت ولم کن... تورو خدا رادوان... ولم کنننننن_

 ... دهیا و زجه هام نشون نمبه التماس ه یعکس العمل چیانگار واقعا کر شده بود که ه اما

 ... کنمیحس م نمیگردنم تا قفسه س یگود یانگشت هاش رو از رو ینرم

 ... زنمیم هق

 ... خداااااا

 ... زنمیم هق

 ... ماماااااان

 ... زنمیزجه م... زنمیم هق

 ... داداشششش ولم کن... رااااادوان

 ... اما نه کنهیچکار م یداداش تا بفهمه داره با منه لعنت گمیم... زنمیبار داداش صداش م نیاول یبرا

 ... شنوهیمرد نم نیا

 و

حرکت  هیو با  زنهیرنگم رو چنگ م دیسف یکه تاپ گردن یبه نگاه تب دار و قرمزش و دست شمیم رهیخ من

 ... کنهیاش م کهیاز وسط ت



 و

 ؟... کشمیچرا هنوز پس نفس م خداااا

 ... فرا بنفشم یها غیبزنه و ج رونیبود از حلقم ب کیکه نزد یقلب

 ... زنمیم داد

 ... ولممممم کن نامرد... برو گمشو کنار ییییلعنت

 ... رهیگیهام نفسم رو م نهیس یحرکت دست هاش رو اما

 کرد؟؟؟یداشت با من چکار م یلعنت نیا

 ادتیکس به فر چیاما ه... یداد بزن... یبزن غیسخته برادرت تنت رو لمس کنه و تو ج یلیمنه خواهرش؟؟؟ خ با

 ... نرسه

که به نا  یتو دهن هی... نهیشیگونه هام م یکه رو ییبرق آسا یلیس هی... وسط هست نیا ییزایچ هیچرا  اما

 ... نهیشیلب هام م یحق رو

 ... جون مادرم رو بغل کردم یتن ب یمث روز عقد وقت درست ،یلذت ببر دمیقول م... هنوز اول راهه نیا_

 شناختم؟؟؟؟یکه م ییکجا بود خدا ؟؟؟؟پسیهست... خداااااا

 ... زنمیم هق... به نگاه سردش شمیم رهیورم کرده خ یپلک ها یال از

 ... دوان... ا... ر_

 ... کشهیم شیرو به آت وجودم نه،یشیدکمه شلوارم م یکه رو یو دست گرمیبه ج شهیم ریت پوزخندش

 ... دمیبه قوس کمرم م یحرکت ندفعهیا

 ... خدااااااا... ییییییولم کن لعنت_

 ... خفه شووووو_

 ... شهیم دهیکش رونیکه از پام ب یخدااااا اما شلوار گمیم... شهیخدااااا اما دکمه شلوارم توسط برادرم باز م گمیم

 ... یخفه شو لعنت گمیم_

 ... کنمیپاهام حس م یرو ال یزیچ هی یخداااااا و سفت گمیم



خواستم با چشم باز  ینم... وفتهیهم م یپلک هام رو... شمیساکت م گهید... ادینه فر... زنمینه داد م گهید

رو با چشم  ایدن ینامرد خواستمینم... نمیبا چشم باز تجاوز برادرم رو بب خواستمینم... نمیبدبخت شدنم رو بب

 ... نمیباز بب

از پشت در اتاق به گوشم  ییآشنا ادیفر یبزنه صدا یحرف خوادیشوکه و تا م یا هدفعیسکوت  نیاز ا یانگار

 ... رسهیم

 ؟؟؟؟یاریسر خواهرت م ییچه بال یدار... رو یدر لعنت نیباز کن ا... رااااادوان_

 ... قهرمان هستن هیها پدرا مث  یسخت یتو شهیهم گنیم... پدرم اومد خواهر؟؟؟؟؟؟؟بالخره

 ... اما

 !... من قهرمان

 ؟!... یومدین رید یادیز

 ... رادوان

 دارتیب کابوس وحشتناک هیاز  تونهیبلند م یبوق با صدا هیهست که فقط  یاز زندگ ییجا هیاوقات  یگاه

 ... کنه

 ... پدرم یمث صدا درست

 ... کنهیکلمه مغزم رو احاطه م هیفقط  تموم کلمات جمله اش، نیچرا از ب دونمینم

 ... خواااااهر

 ... نگاه خشک شده از شوک من رو دیخواهر اما ند گفت

 ... دخترک مقابلم رو نهیس یدست لرزون من رو دیخواهر و ند گفت

 ... دیو ند گفت

 ... زد به وجودم شیو آت گفت

 ... شهیم دهیکش ایفروغم به سمت در یلحظه نگاه ب هی واسه

 چشماشو بسته بود؟؟؟ چرا

دخترک  یتنم رو از رو یرمق یو ب یکه با سُست یو من کنهیم کیاعصابم رو تحر در، یمتوال یضربه ها دنیشن

 ... کشمیکنار م



 !... نهیشیتن برهنه اش م یچرا نگاه ناباورم رو دونمینم

 !... سین دنمیواسه نفس کش ییهوا کنمیچرا حس م دونمینم

 !... چشمام تاره یجلو نقدریدونم چرا ا ینم

 ... گفت خواهر پدرم

 و

 ... وسط غلطه نیا یزیچ هی یعنی نیا

 ؟!... تخته ممکنه خواهرم باشه یکه رو یتصور کنم که دختر یحت تونمیچرا نم اما

 ... خداااااا؟ چرااااا

فرو  یخبر یاعماق ب یو تو شهیم یپام خال ریز هویکه  کنمیقدم م نیبرداشتن اول یتالشم رو برا نیآخر

 ... رمیم

 ... اوشیس✨

 ... دلم آشوب به پا بود یتو

 ... زنم یمخصوص رادوان م گاردیسر باد یادیفر تیجد با

 ... رو باز کن یدر لعنت نیا االی_

 ... کنهیدو لگد محکم در اتاق رو باز م هیام با  یشگیهم تیجد نیاز ا دهیترس مردک

 و

 ... شهیبچه هام فشرده م دنیکه از د یو قلب شمیکه با شتاب داخل اتاق م یمن

 ؟... افتاده نیزم یرو هوشیمن چرا ب محکم شهیپسر هم رادوان

 ؟... تخت بسته شده یمن چرا با تن برهنه و صورت کبود رو یدختر انتقام جو ایدر

 ... صحنه مقابلم دنیاز د شهیم کهیهزار ت گرمیج

  ...من

 ... یپناه اوشیس

 ... کردیقدرت م یکه ادعا یکس



 ... لحظه نیهم یتو

 ... دیکش ریت قلبم

 ... شکست کمرم

 ... دهیذهنم جولون م یکه تو یخم شد از افکار شوم کمرم

 ... شهیم خکوبیم نیزم یکه همونجا رو ییو پاها شمیقصد داخل شدن داره که با پشت دست مانع م گاردیباد

 و

 که یمن

 ... دهیهمون کمر خم با

 ... نمیقفسه س یهمون دست رو با

 ... همون لرزش پاهام با

 ... دارمیبه سمت تخت برم یقدم

 ... سوزهیم چشمام

 ؟... اشکه از

 ... سوزهیم قلبم

 ؟... درده از

 ... دونم ینم

 ... کشهیم شیتن برهنه دخترکم وجودم رو به آت دنید

 ... که دخترمه دونمیبراش پدر نبودم اما حاال م درسته

 ... راه رو انتخاب کرده نی، بد ترانتقام یکه پسر احمق من برا دونمیم حاال

 ... گلوم منِ پدر رو رسوا نکنه یبغض انباشته شده تو نیاز ا شتریتا ب زنمیبار پلک م چن

 ... شمیو به سمت دخترکم خم م ارمیخودم رو از تنم در م راهنیحرکت پ هی با

 ... لرزهیصورتش دلم م یرو یها یکبود دنیبا د دوباره

 ؟!... دهیکش یدخترک سخت نیپسرم با ا یچه کار کرد تو



 و... پوشونمیمردونه ام رو به تن برهنه اش م راهنیپ یو به سخت کشمیم یآه

 ... کنهیتنم رو منجمد م یکه به آن یامان از نگاه سرد اما

 ... شمیم رهیباز دخترک خ مهین یپلک ها به

 ... شهیکه قلبم فشرده م کنهیزمزمه م یبه سخت رو یو حرف کنهیرو از هم باز م شیزخم یها لب

 ه؟... آر... تم... ختر... د یل کرد... ره قبو... بالخ_

 ... بندهیو بعد چشماشو م زنهیم یا سرفه

 و

 ... خودم ساختم یکه خودم با دست ها یبرزخ نیاز ا کشمیعذاب م من

شلوار  عیسر یلیخ تنه دخترک، نییبه پا یو بدون نگاه دارمیشلوارش رو برم نیزم یو از رو شمیخم م فورا

 ... کنمیرو پاش م

 ... نیب نیا اما

 ... افکار داغون نهمهیا ونیم

 ... شهیوجود داغونم م شیآت یرو یآب ،رشیبند لباس ز لمس

 ... دمیبه موقع رس یلیکه خ کنمیم خداروشکر

به چشماش نگاه  ییبا چه رو گهید... شدیبر سرم م یبودم،معلوم نبود چه خاک نجایتر ا رید یاگه کم که

 ؟... کردمیم

 ؟!...دیتورو به گند کش ندهیتو و مادرت رو من خراب کردم و حاال پسرم آ یو جوون یبچگ گفتمیم

 ... وفتادین یریکه اتفاق جبران ناپذ کنمیدوباره خدارو هزار مرتبه شکر م و

 ... کنمیم یامداد یرویو در خواست ن زنمیخراب به اورژانس زنگ م یحال با

رو صدا  گاردشیباد ندازم،یشونه ام م ریو همانطور که دست ز دارمیبه سمت رادوان برم یقدم ن،یب نیا در

 ... زنمیم

 ... رونیب مشیتو پسر کمک کن تا ببر ایب_

 ... ذارهیداخل اتاق م یو قدم گهیم یحرف باشه ا یب



و به  کنمینم یاما توجه تخت درگردشه، یرو دهیخواب یایرادوان و در نینگاه کنجکاو مردک ب نمیبیم

 ... میکشیاتاق م رونیکمکش،جثه بزرگ رادوان رو به ب

 ... کنمیاز اتاق هارو باز م یکیو در  میکنیم یرو ط یراهرو طوالن ریمس

 ... کنمیتخت دراز م یهوش رو رو یرادوان ب ،به اطراف داشته باشم یتوجه نکهیا بدون

 ... بلند پسرم شیته ر دنیاز د رهیگیم شیات دلم

 ؟!... سر بچه هام اومده ییمن چه بال یبا ندونم کار... بلند متنفر بود شیاز ر شناختمیکه من م یرادوان

 ... ایاز وضع رادوان و در نیا

 ... از وضع آشفته رادان و افسانه اون

 ؟... داره یبا من سر ناسازگار ایدن نقدریا چرا

 ... کنار تخت ستادهیبه مردک ا شمیم رهیو خ کشمیم یآه

 ... االنه که اورژانس برسه ،رونیب رمیمن م مراقب حالش باش،_

 ... چشم قربان_

 «قربان»کلمه  نیا دنیاز شن شهیبد م حالم

 !... قدرت و نفوذه متنفرم یاز هرچ... شدم زاریب یروزها از امر و نه نیچرا ا دونمینم

 ... ههه

 ... ستمیبچه هام ن یبرا یاونوقت من پدر خوب ،شنیپام خم و راست م یهمه جلو نکهیا از

 ... ادیخونه به صدا در م فونیو زنگ آ لمیموبا یکه همزمان گوش کشمیم یقیعم نفس

 ... کنمیتماس رو وصل م ،و بعد از باز کردن در دارمیبرم فونیبه سمت آ یبلند قدم

 ... رسهیبه گوشم م یمهد یصدا

 ... خان اوشیالو سالم س_

 ... شمیاورژانس م یو منتظر دکترا کنمیرو باز م یورود در

 ... سالم پسرم_

 ... رهیگیم ینفس



 ن؟یدیرادوان رو د ن؟یکرد دایشد بالخره آدرس رو پ یچ_

 ... دمیم هیکنار در،تک واریو به د بندمیم پلک

 یوگرنه معلوم نبود چه جهنم یخبر دادپسر جان ازت ممنونم که زودتر بهم ... دمیآره خداروشکر به موقع رس_

 ... شدیبه پا م

 ... رادوان ازم دلخور نشه دوارمیام... خان اوشیبود س فهیکردم وظ یهر کار... کنمیخواهش م_

 ... مکالمه رو خاتمه بدم کنمیم یسع دکترا، دنیمحض د به

 ... رمیگیبعدا باهات تماس م جان، یمهد کنمیفعال قطع م... کنهیازت تشکر م یروز هینه مطمئن باش _

 ... خدا نگهدار... باشه_

 ایاونهارو به سمت اتاق در یسیبا زبون انگل داشتن، یپزشک فرمیونیکه  ییرو قطع کرده و به خانم و آقا تماس

 ... کنمیم ییراهنما

 ... کنمیدو دکتر نگاه م یو به تکاپو ستمیا یسر دخترک م یباال

 ،مرگ مادرشون دنیبعد از شن گمیو بهشون م کنمیم یرو ماستمال هیقض یجور هی از چند سوال و پرسش، بعد

 ... شهیدو دکتر رد و بدل م نیکه ب یدختر و پسرم حالشون بد شده و نگاه

بوده که بهش وارد  یدیشد یدخترک به خاطر شوک عصب یهوش یکه ب فهممیم قهیبعد از چن دق بالخره

دارو هارو  گهیو بهم م دهیرو به دستم م یکه دکتر مرد نسخه ا شمیم رهیدستش خ یرو وکتیانژ به... شده

 ... کنم هیته دیتر با عیهرچه سر

 ... شهیو همون سوال و جواب ها دوباره تکرار م برمشونیبه سمت اتاق رادوان م شهیکه تموم م کارشون

 ... یهوش یب

 ... یعصب شوک

 ... دارو

 ... اشون کنه هیتا زودتر ته دمیم گاردیدو نسخه رو به باد از رفتن دکترا، بعد

 و

 ... مقابلم وارید یدیبه سف شمیم رهیداده و خ هیتک واریسرم رو به د، کنار تخت رادوان خودم

 ... خراب و داغون بود حالم



... باشه تونهیم یماجرا رو به رادوان بگم و عکس العمل هر دو بعد از به هوش اومدن،چ دیبا یچجور دونستمینم

 !؟

 ... تا حداقل از حال و احوال اون سمت مطمئن بشم فرستمیبه رادان م یامیو پ کشمیم یقیعم نفس

 و

 ... کنمیلب زمزمه م ریز یخدارو شکر نمیب یرو م امیجواب پ یوقت

 «... بهتر باشم کنمیم یسع... و اما خودم زنهیحرف م یچن کلمه ا حال مامان بهتر شده، سالم پدر، »

 ... کنهیلب ناله م ریکه صورتش غرق عرق شده و ز دمیم ینگاهم رو به رادوان فورا ،یفیضع یناله  دنیشن با

 ... زنمیبه صورتش م یو ضربه آروم شمیبه سمتش خم م فورا

 ... ینیبیکابوس م یپاشو دار... پاشو پسر_

 ... دارهیبالشت برم یو وحشت زده سرش رو از رو کنهیپلک هاشو باز م یرمق ال یب

 ... نگاه هراسونش رو نمیبیم

 ... وحشت خفته در چشماشو نمیب یم

 ... دوزهیمتاسفم م یقرارش رو به چشما یب نگاه

 ... کابوس بود هیفقط ... آره... کابوس وحشتناک بود هی؟ ... خواب بود نه بابا_

 ... حال آشفته پسرم نیاز ا گزمیم لب

... کابوس و خواب نبوده یزیچ چیکه ه فهمهیم هین ثانکه بالخره بعد از چ ندازمیم نییزده سرم رو پا شرم

 ... تابش کنه یبوده که قراره ب یتلخ تیبلکه واقع

 ... ابااا... ب_

 ... صدا نیلرزش ا یدادم برا جون

 ... جانم پسر_

 ... ذارمیکتفش م یدست رو یو با شرمندگ نمیب یگلوش رو م بیس حرکت

 ... خودم یگوشا نیبا هم... دمینه بابا؟؟ خودم شن یخواهرت نه؟؟؟ گفت یتو گفت_

 ... گمیو از ته حنجره ام م ندازمیم نییپا سر



 ... اون دختر... آره من گفتم_

 ... سرخ مرد مقابلم یبه چشما شمیم رهیتابانه خ یو ب کنمیم یمکث

 ... دختر من... خواهرته_

 و

 ... دمیخودم شکستن پسرم رو د یچشما با من

 ... فروغ و شوک زده اش رو ینگاه ب دمید

 ... لرزش بدن تنومندش رو دمید

 ... شهیصورتش گرفته م یکه رو یدست دمید

 ... شکنهیمن،م نینگاه غمگ یکه جلو یمرد و

 ... فهممیداغون رادوان رو من م حال

 ... که عاشقانه افسانه رو دوست دارم یمن

 ... همسرم بره یپا یخار تو ستمیحاضر ن یکه حت یمن

 ... رو دوس داشته که هم خون خودشه یکه عاشقانه کس یمرد یبرا سخته

 ... پسر بگم نیا یدلدار یبرا دیبا یچ دونمینم

 ... بغض گلوش کمتر بشه ینیبگم که سنگ یچ

 ... شمیو از جا بلند م کشمیم یقیعم نفس

 ... لبش رو ریز یخدا ای شنومیم

 ... گمیزمزمه وار م، ام یاز اشتباه جوون دهیو با کمر خم شنومیم

 ... چارهیهم تو و هم اون دختر ب... شرمندتم پسر_

 ... ذارمیتنها م درهم شکسته رو و رادوان گمیم

 ... حال دخترکم با خبر بشمتا از  رمیم

 و

 ... دهیچیدر هم پ میروزها بدجور کالف زندگ نیا



 ... ایدر ✨

 ... کنمیپلک هامو باز م یال یبه سخت ،سوزش دستم با

 ... زنمیپلک م ینگاهم کم یجلو یخاطر تار به

 ... شهیو رو م ریدلم ز ،همون اتاق منفور دنیبه محض د اما

نگاه  یجلو یپناه اوشیقامت س ،باز شدن در و پشت بندش یکه صدا کنمیتعجب به سِروم دستم نگاه م با

 ... کنهیقد الم م، و کدرم رهیت

 ... شمیتخت بلند م یو هراسون از رو کنمیدست هامو مشت م تیشدت خشم و عصبان از

 ... هام دست خودم نبود یباز وونهید اریاخت

 ... کوه آتشفشان در حال فورانم هیاالن مث  به آروم بودنم اعتقاد داشت، شهیکه مادرم هم یدختر من

 و

 ؟!... فهمهیرو م چارهیحال االن من ب یکس چه

 ؟!... دمیکش یبرادرم چ ریز فهمهیم یک

 ... جون دادم بخدا

 ... واله جون دادم به

 ... زنمیم غیبا تمام توانم ج ،ومدینحسش که به طرفم م یقدم ها دنید با

 ... ااااایجلوووو ن_

 یلعنت وکتیکه با حرص و خشم آنژ یو من خکوبیم نیپاهاش به زم گوش خراشم، ادیفر دنیاز شن یآن به

 ... شهیلب هام حبس م ونیکه م یو آخ کشمیم رونیرو از داخل رگ دستم ب

 ... شهیاز نفرت م زیتموم وجودم لبر ،اما آرومش یجد یصدا دنیشن با

 ؟... با خودت یکنیچه کار م یدار_

 ... شهیقطرات خون زوم م یو نگاه سُرخم رو گزمیلب م ،شدت سوزش دستم از

 ؟؟... کردمیداشتم چه کار م من

 مثال پدر با من بود؟؟؟ مرد، نیا



 ... ههههه

 ... کنمیکنارش پرتاب م واریرو به سمت د یو سِروم خال زنمیم یدردناک پوزخند

 ؟؟...؟ هاااا...یزنیبا من حرف م یدار یبا چه جرات ؟؟اصالیستادیمن ا یاالن جلو ییبا چه رو_

 و شهیکنار رون پاش مُشت م دستش

 ... یپدر لعنت نیو من متنفرم از ا شهیشرم زده م یکه به آن ینگاه

 ... اما... دخترم یحق دار_

 ... کنمیفوران م گهید

 ... نامرد نیکلمه از دهن ا نیا دنیاز شن سوزمیم

 ... زنمیم غیج

 ... کشمیم داد

 ... ستمیشرف ن یمن دختر توئه نامرد و ب... به من نگوووو دخترم... ساکت شوووو_

 ... زنمینفس م نفس

 ... درد از

 ... خشم از

 ... حرص از

 ... زنمیکه با حال داغون لب م یو من شهیگونم رَوون م یاشک رو یدونم چرا قطره ها ینم

 ؟!... بابا گنیبه توام م_

 ؟!... آره

 ؟... بذارم یاسم تو نامرد رو چ من

 ؟!... نمونه یبهت بگم بابا یچ

 ... زنمیام مُشت م نهیس یرو یهمون دست زخم با

 ... بار هی نه

 ... دوبار نه



 ... بار چند

 ؟!... سوخته ام بشه گریبگم تا مرهم ج یچ؟!... رهیآروم بگ میقلب لعنت نیبگم تا ا یچ_

 ... کنهیم واریبه د هیو تک دهیتکون م یسر یشرمندگ با

 ... یحق دار... دختر یحق دار_

 ... خندمیم

 ... بلند

 ... زنم یم قهقهه

 دارم؟؟؟ههههه حق _

 ؟!... پدر دلسوز و فداکار من یزنیکدوم حق حرف م از

 ... رمیتر م کینزد یقدم

 ؟!... گفت حق شدیپدر بزرگ شدنم م یب یبه بچگ_

 ؟!... گفت حق شدیپشت و پناه بزرگ شدنم م یب یجوون به

 اهیمنو به خاک س چارهیمادر ب نکهیا از؟... هات ی؟ از نامرد... نبودت از؟!... یلعنت یزنیکدوم حق حرف م از

آشغال از شرکتت پرتش  هیمادرم حامله اس اما مث  یدیفهم نکهیا از؟!... نبود التیخ نیو خودت ع ینشوند

 ؟!... رونیب یکرد

 ... شهیکه بند نم یو هق هق شهیگونه هام روون م یاشک رو لیس

 ... یروزگار نامرد سپرد نیپدر به ا یب... دخترتو... منو_

 ومد؟؟؟یدلت رحم ن آخه

... واقعا بچه منو حامله اس دیشا... گهیرو م قتیداره حق دیدختر کم سن و سال شا نیا یبار با خودت نگفت هی

 ؟!

 بار نشد؟؟؟؟ هی

 ... کنمیسقوط م زمیپدر عز یپا یجلو درست ن،یزم یزانو رو با

بشه  نیکنم و ا یبا برادر خودم باز یمجبورم کرد چرا؟... که تموم عمرم به فکر انتقام باشم یکرد یچرا کار_

 ؟!... حال روزم



 ... زنمیم هق

 ... چراااا بابااااا_

 ... زنمیم هق

 ... کرد یپسرت داشت بهم تجاوز م_

 ... تنش جر داد یخواهرشو تو یها لباس

 ... و بدنم رو لمس کرد تن د،یکشیسرم م یبرادرانه رو دیکه با ییدست ها با

 ... دهیکه بدجور مزه زهر م ییاشک ها یو شور زنمیم هق

باال  دارم... گناه نیبار ا ریز شمیله م دارم... از تصور اون صحنه هااااااا شمیم وونهید دارم... باباااااا یاومد رید_

 ... پدرانه و برادرانه رو یتموم احساس ها ارمیم

 ... شهیم دهیشکه به سمتم ک یو تن زهیریم نییاز گوشه چشمش پا یاشک قطره

 ... اریهامو به روم ن یقدر بد نیا... دونم دختر یم_

 ... زنمیم غیکه ج رهیدستم رو بگ خوادیم

 ... ندارممممممم... قبولت ندارم یمن به پدر... یستیتو پدر من ن... یفیتو کث... به من دست نزن_

 ... شکنمیآب کنار تخت رو م وانیضربه ل هیو با  شمیحرکت از جا بلند م هی با

 ... مامان غوغام شیبرم پ خوامیم... کشمینم گهههههید_

 ... مرد مقابلم رو یترس و وحشت داخل چشما نمیبیو م ذارمیرگ دستم م یرو رو زیت شهیاز ش کهیت هی

 ... کمر منو نشکن شتریب نیاز ا... ایکارو با خودت در نینکن ا... دخترم نییرو بنداز پا یاون لعنت_

 ... زنمیم یشخندین

 فیمهربونشون تعر یهمه دوستام که از باباها مث... هم پدر داشتم چارهیوقت ها دوست داشتم من ب یلیخ_

 شهیهم اما... رفتمیاون م شیپ، آوردمیکم م یزندگ یپشت پناه داشتم که هرجا تو هیداشتم  دوس... کردنیم

 ... موند خانواده به دل من هیحسرت 

 ... کشمیرو باال م مینیب اب



حسرت ها و نداشته  یبرا... یپناه اوشیس بخشمتینم... یبد کرد یلیدر حق منو مادرم خ... بابا یبد کرد_

... یکه برام رقم زد یسرنوشت شوم یبرا... و دم نزدم دمیکه کش ییها یسخت یبرا... نبود مادرم یبرا... هام

 ... بخشمتینم

 ... شنومیرو م یکس ادیکه حضور و فر دمیم شهیبه ش یفشار

 ... کشهیگوشم سوت م یتموم ضجه ها و التماس هام تو بدن برهنه اش، دنیکه به محض د یمرد

 ... نمیرو از چشماش بب برق اشک و وحشت تونستمیفاصله هم م نیکه از هم یمرد

 ... ارهیم ورشیو به سمتم  زنهیجهش پدرش رو کنار م هی با ام،یبه خودم ب تا

رو از دستم  شهی، بُرش شتیکه با حرص و عصبان یو رادوان شهیم خکوبیم نیپاهام به زم ،شدت ترس از

 ... کشهیم

 و... شهیآوار م نیزم یرمق رو یو ب کنهیپاش له م ریرو ز شهیبُهت کارش بودم که ش یتو هنوز

 ... مرد نگاه کنم نیا یچشما یتو گهید شدیکه روم نم یمن

 ... شهیم دهیکه به سمت در اتاق کش ییو پاها شهیگلو خفه م یکه تو یهق هق

 ... رمیکنار تخت م افتاده یدست فیو به سمت ک کنمیرو حس م اوشینگاه س ینیسنگ

 ... کشمیم رونیعابر بانک از داخلش ب هیو  کنمیرو باز م پشیز ن،یزم یاز رو فیو بعد از برداشتن ک شمیم خم

 ... زنمیو آروم لب م ذارمیم یپناه اوشیسر شونه س یرو کارتو

 یکه از حساب ها ییتموم پول ها... نمیشناسم یپناه لیبه فام یکس چیه انگار رون،یدر که برم ب نیاز ا_

 یاتون باال هیسا یخوام حت ینم گهید... حساب به نام پسرته نیو ا هیحساب بانک نیا یتو شرکت برداشتم،

 ... یخورد ضربه ،یزد ضربه... تموم شد گهید یباز نیا... باشه میزندگ

 ... زنمیم رونیاتاق نحس ب از ،یحرف و نگاه یو ب گمیم نویا

 ... ایدر ✨

 ... رفتمیراه م تیازدحام جمع ونیروح سرگردون م هی مث

 ... روح بود هیروز داغونم مث  و حال قایروح چون دق گمیم

 ... جا گذاشته بودم یاون اتاق لعنت یاما تموم فکر و ذهنم رو تو ابونیخ یتو جسمم

 ... بود میلحظات زندگ نیکه شاهد بد تر یاتاق



 ... که پر بود از درد التماس یلحظات

 ... هیو گر زجه

 ... برادر مهربون یکه تو با من چه کرد آخ

 ... اومدن اون مثال پدر ریگرفتم از تصور د یم شیکه داشتم آت آخ

 ؟. ..کردیرادوان به من تجاوز م ومدیاگه نم یعنی

 ... زارمیکلمه نحس ب نیکه از ا یییییوا یییا

 ... عمقش نهفته یتو یادیحرف داره اما عذاب و درد ز 5که فقط  یکلمه ا نیا از

 ... پام یبه جلو شمیم رهیو خ کشمیم یآه

 ... من

 ... یوسفی ایدر

 ... توسط برادرم به فنا بره میبود تموم دخترانگ قرار

 ... من

 ... درست مث مادرم مورد تجاوز قرار گرفتم ،یپناه اوشیس دختر

 ... کنمیام رو درک م چارهیحال داغون مادر ب که االن آخ

 ... دهیکش ینحس چ یاون انبار یکه اون روز تو فهممیم االن

 ... هنوز حال من بهتر از سرنوشت اون طفلک شد و

 ... نش انداختدام یو آبروش رو از دست داد و خدا من احمق رو تو یکه دخترانگ یاون

 ... ارمی!هنوز که هنوزه سر از کار خدا در نم... بود یحکمت دادن من به مادرم چ دونمینم

 ... اما

 ... بود که در حقم انجام داد یریکار خ نیاول نیو ا دیکه حداقل پدرم زودتر رس کنمیخداروشکر م باز

 ... موندمینم ایدن نیا یلحظه هم تو هی گهید کردیام م چارهیو رادوان ب دیرس یم ریاگه د که

 ... ستادمیدر خونه مشترک خودم و آرماش ا یجلو قایدق ،کنمیکه سر بلند م یو زمان کشمیم یقیعم نفس

 ... دونهیرو فقط خود خدا م دمیرس نجایبه ا یو با چه توان یچجور



 ... دمیرو فشار م فونیو زنگ آ ارمیرمق دستم رو باال م یب

 ... ذارمیم یو من پا به داخل الب شهیدر باز م دهینرس هیثان به

 یآبرو که من دارم، یو وضع پیت نیخلوت بود وگرنه با ا نجایوقت روز ا نیکه حداقل ا کردمیم خداروشکر

 ... رفتیخودم و آرماش م

 ... شهیم زاینگاهم زوم چهره نگران ل رسمیکه به پا گرد م یو زمان رمیهارو باال م پله

 ... ندازهیآغوشم م یمهابا خودش رو تو یبرنداشتم که ب یقدم هنوز

 د؟؟؟یتورو دزد یسرت اومده؟؟ کدوم حروم زاده ا ییچه بال ااا؟؟یدر یتو کجا بود ییییوا یییییا_

 ... شهیتن داغونم نم یحس و حال یو متوجه ب زنهیحرف م زیر کی

 ... حداقل حالم رو بهش بفهمونم کنمیم یسع

 ... دختر سیحالم خوش ن... کنمیم فیخونه،برات تعر میبر جان، زایل_

 ... زنهیبه گونه اش م یو ضربه آروم کشهیحرفم،شتاب زده خودش رو کنار م دنیشن با

 ... سیتنت ن یتو یکه انگار جون میبر ایب...ایب... خدا مرگم بده یییوا یا_

 یبه سکوت نم یاما بازم راض کشهیجونم رو به داخل خونه م یو تن خسته و ب کنهیدور بازوم حلقه م دست

 ... شه

آرماش ... گردنیها دارن در به در دنبال تو م یکالنتر یطفلکا از صبح تو... زنگ بزنم مزیبه آرماش و ج دیبا_

... بلند کرد نینگ یکه صداش رو برا دیرس ییبه جا گهید... حال و روزش رو یدیند... شدیم وونهیکه داشت د

دزدا  گفتیهمش م... کرد برات یم یا هیچه گر یدونینم... اتاق حبس کرده یبچه خودش رو تو نیا یطفل

 ... رو بردن امیخاله در

 ... کنهیو بالخره واسه چن لحظه سکوت م رهیگیم ینفس

 ... شهیم یجور هیحرف هاش دلم  دنیشن از

 من نگران بود؟؟؟ یبرا آرماش

 به؟؟؟یمن هفت پشت غر یبرا

 ... ههههه

 ... برادرم به من رحم نکرد یاون اتاقک لعنت ینگران منه اما تو بهیغر هی



 ... سوزهیاون دخترک م یها هیگر یبرا دلم

 ... شمیمواجه م زایل یکه با نگاه سوال دمیم رییراهم رو تغ ریمس

 ... کشمیم رونیو بازوم رو از دستش ب کنمیتر م یلب

 ... نگرانشون کنم شتریب نیاز ا خوامیهم برو به مردا خبر اومدنم رو بده نم تو... نیبرم اتاق نگ خوامیم_

 ... کنهیو عقب گرد م گهیم یلب باشه ا ریز

 ... خواستیخواب پر از آرامش م هی دلم

 ... دغدغه یو ب قیخواب عم هی

 ... کوچولو واجب تر بود نینگ اما

 ... کنمیو شال رو از دور گردنم باز م کشمیم شونمیپر یبه موها یدست کالفه

 ... ذارمیداخل اتاق م یدرو باز کرده و قدم یآروم ال یلیخ ،شنومینم ییصدا نکهیو بعد از ا زنمیبه در م یا تقه

 ... شهیم دهیپتو مچاله شده و هق هق ارومش شن ریکه ز یفیجسم ظر دنیاز د شهیفشرده م قلبم

 ... چشمم رو مهار کنم یجمع شده تو یتا اشک ها زنمیبار پلک م چن

 ... زنمیپتو رو کنار م اطیو با احت نمیشیلرزون کنار تخت م یقدم ها با

 ... رهیگیم شیپف کرده دخترک دلم آت یچشما دنیو از د دارهیبالشت برم یفورا سرش رو از رو کارم، نیا با

 ... و متعجبش نیبه نگاه غمگ شمیم رهیخ

 ... گهیو با هق هق م ندازهیبغلم م یخودش رو به تو کدفعهیکه  شهیشوکه م دنمیبا د یانگار

 تو؟؟؟  یچرا تنهام گذاشت ؟یکجا رفت... خاله جونم_

 ... کشمیم هیدخترک رو به ر یشمیابر یو با لذت عطر موها کنمیخوش عطرش فرو م یموها یرو تو مینیب

... ذارمینم خودم رو تنها یکوچولو نیوقت نگ چیبدون من ه نویا ،که اومدم ینیبیم... خاله زینکن عز هیگر_

 ... زمیعز دمیبهت قول م نویا

 ... آروم بشه مبغل یبچه تو نیتا ا کشهیچند لحظه طول م هی

 ... شمیبسته اش م یمتوجه چشما ادیز یبعد از قربون صدقه ها بالخره

 ... ومدیخوابش هم م طونیش دخترک



به مرد  شمیم رهیو من خ شهیباز م یوحشتناک یکه در اتاق با صدا ذارمیبالشت م یسرش رو رو اطیاحت با

 ... آشفته مقابلم

 ؟!... منه خونسرد و مرتب شهیهم ده،آرماشیپر یو رنگ و رو شونیپر یمرد با موها نیا

 ... لبش رو ریز یایدر شنومیو من م شدیم نییاش به شدت باال پا نهیس قفسه

 و

 ... شهیم دهیکه به آغوش گرمش کش یو تن که به سمتم برداشته یمحکم یقدم ها نمیب یم من

 ؟!... مردم نیبودم چهقدر محتاج آغوش ا گفته

 ؟!... کنمیرو فراموش م ایدن یبودم فقط با استشمام عطر خنک تنش،تموم غم غصه ها گفته

 ؟!... مرد رو دوست دارم نیقدر ابودم چه گفته

 ... کنهیآرومش وجودم رو خاکستر م یها زمزمه

 ... نبودت یجون دادم تو... دق کردم دختر... ااااایدر... اااایدر_

 ... کشمیم یقیعم نفس

 و

 ... یزلزله،حس خوب رو تجربه کن هیداره بعد از  یلذت چه

 ... شدیم دایمرد برام پ نیآغوش گرم ا یکه فقط تو یخوب حس

 ... دمیفشار م شیپهن عضالن نهیبه س شتریب سرمو

 ... زنمیو با تموم وجودم اسمش رو صدا م بندمیم چشم

 ... آرمااااش_

 ... زمیجانم عز... جانم_

 ... زهیریم راهنشیپ یاز گوشه چشمم رو یاشک قطره

 ... رگ هام یتو شهیم یمُسکن جانمش

 یکه جز به جز صورتم رو وارس یو نگاه نگران رهیگیبزرگ و مردونه اش قاب م یطرف صورتم رو با دست ها دو

 ... کنهیم



 ؟... هیکبود و زخم نقدریسر صورتت ا چرا... ایبال رو سرت آورده؟ بگوووو در نیا یکدوم آشغال_

 ... شمیبه نگاهش م رهیو فقط خ کنمیم سکوت

 ... ناگفته نماند آخه

 ... نگاه نگران نیاز ا برمیم لذت

 ... دهیحرفش رو ادامه م یبلندتر یو با صدا دهیبه بازوم م یکه تکون کنمیم شیبا سکوتم عصبان یانگار

 ... بزن تا دق نکردم یحرف هی... یبگو لعنت یزیچ هی_

 ... به قلب نداشته ام شهیدق خنجر م کلمه

 ... گفتمیم دیبا شیوقت پ یلیکه خ زنمیرو م یو از ته دلم حرف ذارمیلبش م یدستم رو رو کف

تو ... ییایتو تنها پشت و پناه در... رو ندارم المصب یجز تو که کس من... یدق کن خدا نکنه تو... نوینگووو ا_

 ... مونهیتن منم نم یتو یجون یبر

 ... نمیبیلحظه برق نگاهش رو م هی یبرا

  زنهیکه به کف دستم م یبا بوسه ا 

 ... کنمیاش پنهون م نهیس یو خجالت زده صورتم رو تو زنمیم یتلخ لبخند

 ... گذرهیدو روز از اون اتفاق نحس م حدود

 ... نحس گمیم

 ... پر بود از کابوس و ترس یدو روز لعنت نیا یتموم شب ها چون

 ... دمیدیتن لرزونم رو در آغوش آرماش م، کردمیچشم باز م یکه وقت دمیپریاز خواب م یجور

 ... بود تیکه وجودش مملوء از حس خوب آرامش و امن یآرماش

 ... کرد یکه با دل و جون، منه وحشت زده رو آروم م یمرد

 یکردم حالش به قدر فیکه ماجرا رو براش تعر یمث کوه پشتم بود و زمان یسخت یشب ها یکه تو یمرد

 ... کردیدست هاش گرفته بود و فقط کلمه بس کن رو زمزمه م ونیسرش رو م قهیبد شد که تا چن دق

 ... دادیم یدل هام موند و تا صبح من داغون و شکسته رو دلدار اشک ها و درد یکه مردانه پا یمرد

 ... هم هس یخوش یروز ها گفتیم



 اد؟؟؟یاون روزا م یپس ک گفتمیم

 و

 ... دادیخوب رو م یروزها دیو نو زدیبه موهام م یبا کمال آرامش بوسه ا اون

  اما

 ... خواستم یروز خوب نم من

 ... مرد بودم برام بس بود نیکه کنار ا نیهم من

 ... که دور کمرم حلقه بشه یپهنش باشه و دست نهیس یکه سرم رو نیهم

 ... خواستمیمرد رو م نیهم من

 ... رو یآرامش و حس خوب لعنت نیهم

 ... خواستمیآرماش رو م من

 ... و بس نیهم

 ... کنمیمقابلم نگاه م گوشیو به دخترک باز امیم رونیاز هپروت ب ،نینگ یصدا با

 ؟... زمیجونم عز_

 ... گهیم یو با لحن بانمک چهیپیبافته شدش رو دور انگشتش م یمو یانتها

 پارک؟؟  میامشب بر شهیم... خاله جون_

 ... شدم یکاش منم بزرگ نم یو ا زنمیلحن کودکانه م نیبه ا یلبخند

 ...میریاگه وقت داشت که م ،میبگ ییصبر کن به بابا... زمیآره عز_

 ... کارهیگونم م یرو یو بوسه ا شهیسمت صورتم خم م به

 ... فداتم خاله جوووون_

 ... کشمیمن هم لپ دخترک بانمک رو م متقابال

 ؟... یگرفت ادی یرو از ک زایچ نیا... یپدر صلوات یا_

 ... ندازهیبه دور و اطراف م یو نگاه گزهیزده لب م خجالت

 ... ییراستش از بابا_



 ... فداتم گهیلب م ری،زیریو م یشیتو از کنارمون بلند م هروقت

 ... دمیزده به حرف دخترک گوش م شوک

 ... شهیبه قهقهه م لیتبد کیاما بعد لبخند و همون لبخند کوچ کنمیتعجب م اول

 ... حرف نیا دنیاز شن رمیم سهیر

 ... وجود داره تیحما نههیپشت ا یعالقه ا هی کردیکه ثابت م یحرف

 ... حس دوطرفه نیا دنیجنبه ساز پر تپش گرفته از فهم یمن ب وقلب

 یبعد هر خنده ا گنیم شهیاما هم کنمیدخترک خوشگلم جمع م یخنده رو برا نیسر ته ا یجور هی بالخره

 ... پشتش خفته یغم

 ... من بود مثال

 ... ادیدو ساعت بعدش زنگ در خونه به صدا در م هی قایدق چون

 و

 ... خبر بودم از شخص پشت در یکه ب یمن

 ... دمیتکون م یو سر کنمیبه آرماش غرق فکر م ینگاه مین

 بود؟؟ یک_

 ... جذاب یادیمرد ز نیا شهیبه چشمام م رهیخ

 ... نکرد یخودشو معرف با شما دارم، یگفت کار مهم... دونم ینم_

 دنیاما به محض باز شدن در توسط آرماش و بعد شن رمیگیچشمام م یو روزنامه رو جلو دمیباال م ییابرو

به دو مرد  شهیم خیکه م یو نگاه ارمیم نییخورده روزنامه رو پا کهی ،یپناه اوشیومحکم س یجد یصدا

 ... مقابلم

 ... رهیمغز المصبم رژه م یاون لحظات شوم تو تموم اوش،یچهره آشفته س دنیمحض د به

 ... تا التهاب درونم رو کم کنم کشمیم قیو چن بار پشت سر هم نفس عم بندمیدرد چشمامو م با

 ... شهیپرت م زیم یدستم مچاله و رو یتو روزنامه

 و



راهم رو به سمت اتاقم  ،به مرد مقابلم داشته باشم یتوجه نکهیو بدون ا شمیحرکت از جا بلند م هیکه با  یمن

 ... کنمیکج م

 ... بهتره رفع زحمت کنن... دوباره اشون ندارم دنیبه د یلیبگو تما شونیبه ا آرماش جان،_

 و

 تیبه ماجرا و شخص یاز واکنش من پ یانگار... شمیروزهام م نیدرهم مرد ا یمتوجه اخم ها یبه راحت من

 ... برهیمقابلش م

 ... کنهیلبم جا خوش م یکه رو یشخندیو ن شهیآرماش بلند م یصدا، قدم برداشتن نیح در

 ... چه برسه به حرف زدن سین دنتونیبه د یکه راض نیدید... نیبهتره رفع زحمت کن یجناب پناه _آرماش

 و

 ... لرزونهیکه تنم رو م اوشیس یمحکم و جد یصدا

 دهیگفته و شن دیهس که با ییزایچ هی... دیبا یعنی دیبا گمیم یوقت... میباهم صحبت کن دیبا... دختر نیبب_

 ... بشه

 ... دمیم رونیحبس شده ام رو ب نفس

 ؟... من داشت یبرا یمرد چه حرف نیا

 ... ههههه

 ... خودخواه یادیمرد ز نیا یبرا دمیباال م ییو ابرو گرمیتفاوت به سمتش برم یب

 ... یواسه گفتن دار یچه حرف نمییفداکار ب پدر نیبش... باشه_

  شمیکلمه پدر م دنیاز شن اوشیمتوجه حال خراب س یخوب به

 و

خاطرش بابت من جمع  فهمونمیبهش م ،پلک بهم زدن هیاما با  خونمیآرماش م یچشما یرو هم تو تعجب

 ... باشه

 ... دهیم رونیکه ب یو نفس زنهیبه موهاش م یچنگ

 ... حتما زنگ بزن یداشت یاگه کار پارک، برمیرو م نیمن نگ_

 ... زنمینگران مدل شهیمرد هم نیاز ته دل به ا یلبخند



 و

 ... موجود مهربون نیبابت داشتن ا کنمیم خداروشکر

 ... باشه چشم_

 ... شهیهم م نطوریتا گره ابروهاش باز بشه و هم زنمیم یطونیش چشمک

 ... رهیمحکم پله هارو باال م یبا قدم ها، فعال هیو بعد از گفتن  زنهیم یلبخند مچهین

 ... کنمیرفتنش رو دنبال م رینگاهم مس با

 ... بشم به پدر مثال فداکارم رهیو خ رمینگاهم رو از پله ها بگ، شهیباعث م یآروم یصدا

 ... زیچ چیه... بخونم تونمیرو نم یزیچ چینگاهش ه از

 ... کنمیرو به سمت مبل ها دراز م دستم

 ... نیبفرما بش_

 ... نهیشیمبل مقابلم م یحرف رو یو ب دهیتکون م یسر

 ؟!... نه ایتهمت و افترا تبرئه کنم  نیخودم رو از ا تونمیم دونمینم... از کجا شروع کنم دونمینم_

 ... مثال پدر نیو آشفته ا یبه حرکات عصب شمیم رهیو من خ کنهیم یمکث

 ... کنهیم دایاز هرجا که به من و مادرم ربط پ_

 و

 ... خالص رهیت یعنی نیا

 ... ادیم رونیکه انگار از اعماق چاه ب ییو صدا کشهیم شیجو گندم یموها ونیم یچنگ

جون دادم تا دل ... میعاشق معشوق هم بود... کردم یعوض نم ایداشتم که با دن یزن ش،یسال پ یحدود س_

 که از بدو تولدش، یرادوان... زنم و مادر بچه ام شد یبالخره همون عشق جوون... ادم سرشناس رو بُردم هیدختر 

 ... زدیمن مو نماز نظر چهره و رفتار با 

 ... رهیگیدست هاش م ونیو سرش رو م شهیسمت جلو خم م به

 هی یباز ساز... پروژه بهمون مُحَول شد هی م،یکه مشغول کار بود یسال بعدش از طرف شرکت 5،۶حدود _

 ... کیکوچ یروستا هی یمسجد تو



برام  یچه سرنوشت دونستمیاما نم میسفر شد نیا یشرکت،راه یکندم از زن و فرزندم و با دونفر از بچه ها دل

 ... خورهیرقم م

 ... میشد طونیدختر کم و سن سال اما خوشگل و ش هیهمون بدو ورودمون متوجه  از

 ... دمشیخوشگل چون بدون حجاب سر و چادر د گمیم

 ... نبودم انتیمرد خ من

 ... عاشق زنم بودم یلعنت من

 یخودش م ریکه ناخودآگاه فکرم رو درگ زدنیحرف م شیاز خوشگل قمیاون روزها از بس دو تا رف یط اما

 یاورد اما با روبند یما غذا م یخوب شناختمش به خصوص که هرروز برا یلیکه از عطر تنش خ یدختر... کرد

 چیه... ده بود یکه همون دخترک خوشگل کدخدا دمیخوب از عطرش فهم یلیاما من خ... که شناخته نشه

 ... خونه منتظرم بود یبود که مشتاقانه تو یافسانه ا ریدرگ چون ذهنم...کردمینم یکار

 ... اما

 ... دونمیخوب ادامه اش رو م یلیاما و من خ گهیم

 ... بندهینگاهم نقش م یاما و تموم اون خاطرات مادرم جلو گهیم

 ... از خشم درونم گزمیو لب م کنمیرو مشت م دستم

من اهل ... کننیو مست م رنیگیده م یاز بچه ها یمشروب هی قمیاخر کار بود که اون دو تا رف یاما روزها_

 میاریسطح هوش گهیداشته باشم و اونقدر خوردم که د دیجد یتجربه ا هی خواستیکارا نبودم اما دلم م نجوریا

برم دنبالشون اما با  خواستمیم بودن، هاون دوتا ابله با اون سر و وضع کجا رفت دونمینم... اومده بود نییپا

 ... کنمیچه کار م دمینفهم یاون عطر لعنت استشمام

 ... شمیچشماش م یمتوجه اشک حلقه زده تو رهیگیکه باال م سر

 خواستمیبه واله نم... اونقدر مست بودم که کارام دست خودم نبود... سین ادمی یچیمن از اون لحظه ها ه_

 ... دختر جان خواستمینم... خواستم سرنوشت تو رو به گند بکشم ینم... کنم چارهیمادرتو ب

 ... شمیو هراسون بلند م کشمیپشت چشمام م دست

راحت حامله  یلیخ... هم نبود التیخ نیو ع یدختر بچه سال تجاوز کرد هیراحت به  یلیخ... یکرد یول_

چرا ... یبرفرض که مست بود حاال !... یکارو کرد نیراحت ا یلیخ ؟... ینیبیم... دینگز و کَکِت هم یاش کرد

که  یلحظه شک نکرد هیواسه  چرا هاااااا؟؟ ؟؟؟یکرد رونشیب یرحمیبا ب، شرکت یمادر طفلکم اومد جا یوقت

 ؟!... بچه مال تو باشه نیا دیشا که ؟!... درست باشه دیحرفاش شا



 ... چرخهیو کالفه وار دور خودش م شهیاز جا بلند م آشفته

 ییافسانه بو خواستمیبعدشم نم... تجربه و نادون بودم یاون موقع ب... رابطه بشه حامله شد هیبا  کردمیفک نم_

عشقمو نداشته باشم  نکهیاز ا... کار بدونه و تنهام بذاره انتیمنو خ نکهیاز ا... به موال دمیترسیم... از ماجرا ببره

 ... درکم کن دختر... وحشت داشتم

 ... زنمیپوزخند م

 ... پوزخند تلخ هی

 یمنه تنها و ب یک ؟!... درک کنه مونویو آوارگ یدر به در یک ؟!... من و مادر بدبختمو درک کنه یپس ک_

به سرنوشت و  یکارت گند زد نیبا ا یدونیم پدر نمونه؟؟؟ یکنیدرک م توووووو ؟!... کس کارو درک کنه

 هااااا؟؟؟؟ ؟؟؟یرو بد ینا حق نیجواب ا ایاون دن یخوا یم یچجور عاقبت اون دختر؟؟

 ... زنمیم هق

 ... زمیریم اشک

 ... زنمیم داد

 ... کنترل رفتارم دست خودم نبود گهید

 ؟؟؟؟؟یییییپناه اوشیس یییییچجور ؟؟؟؟یعمر تباه شده من و مادرمووووو برگردون یخوا یم یچجور_

 رادوان ✨

 ... یکن دایپ یراه نجات نکهیبدون ا... یزنیخأل دست و پا م هی ونیاوقات م یگاه

 ... مثل من درست

 ... خواهرمه ایدر دمیفهم یکه جون دادم وقت یمن

 ... سخته آدم از خودش متنفر و شرم زده بشه یلیخ

 ... بده حس تعفن تموم وجودت رو احاطه کنه یلیخ

 و

 من

 ... یپناه رادوان

 ... رهیگیوجود نامرد خودم عوقم م از



 ؟... کردمیداشتم با خواهر خودم چکار م من

 ؟!... برادر خواهرمو لُخت کردم منِ

 ؟!...خواهرمو از تنش کَندم یخودم تک تک لباس ها یبرادر با دست ها منِ

 ؟!... تونستم چطور

 ؟...باور برام آسون بشه نیاالن قبول ا چطور

 ؟!... من یخواهر تن... اون دختر خواهرمه نکهیا باور

 ... که من با تموم وجود عاشقش شدم یخواهر

 ... ههههه

 ؟!...عاشق

 ؟!... شدم یعاشق ک... یلعنت من

 ؟!... که از خون و رگ خودمه یکس

 !... بر من ییییوا ییییا

 ... کنهیداره خفه ام م... طناب دور گردنمه هیمث  یاون لحظات لعنت هنوز

 ... رهیگیجونمو م داره

 ... دمیجون دخترک رو د یخودم تن ب یبا چشم ها من

 ... خودم تن و بدنش رو لمس کردم یدست ها نیبا هم من

 ... بهش تجاوز کنم خواستمیوجدان نداشته ام م نیهم با

 ... یییوا یییا

 ... تجاوز

 ؟!... کارو انجام بدم نیا خواستمیم واقعا

 و... کردمیبهش تجاوز م... بود ومدهیاگه بابا به موقع ن... آره

 ... خوب که بابا اومد چه

 ... خوب که به موقع اومد چه



 ... عمر به دوش بکشم هیرو  یناموس یو ب یرتیغ یخوب که نذاشت بار ب چه

 ... زنهیو ذهنم به سمت خاطره ها قدم م دمیم هیکنار پنجره تک واریرو به د سرم

 ... که به عنوان دوست دخترم کنارم بود ییبه موقع ها رهیم

 ... کردم یبار باهاش موتور سوار نیاول یکه برا یزمان

 ... دمیبار طعم لباشو چش نیاول یکه برا یزمان... زدیکه باد به صورتم شالق م ییموها

 ... بر من یییوا یییا

 ... داشت اون بوسه حرام یذیو چه طعم لذ... بودم دهیخواهرمو بوس یلعنت منه

 ... یلعنتاون خاطرات  یآور ادیاز  رهیگیگُر م تنم

 ... شنومیمامان رو م یکه صدا کشمیبه صورتم م یدست کالفه

 ... رادوان جان_

 ... گردمیو به سمتش برم کنمیپنهون شده گوشه چشمم رو پاک م اشک

 ... تخت یرو دهیبه مادر خواب شمیم رهیخ

 ... جانم مامان_

 ... گلوش رو یبغض تو نمیب یم

 ... دست دراز شده به سمتم رو نمیب یم

 ... گل پسر منو داغون کرده نقدریا یبگو چ ایب... پسرم نجایا ایب_

 ... دارمیبه سمتش برم یو قدم کارمیلب م یرو یمصنوع لبخند

 ... مامان جان سین یزیچ_

 ... رهیگیم فشیظر یانگشت ها ونیو دستم رو م کشهیم یآه

 یهفته تو هیخودت رو  لیدل یب... یکشیعذاب م یاز چ یدونم دار یم... دروغ نگو چوقتیبه منه مادر ه_

 !... یکنیاتاقت حبس نم

 ... ندازمیم نیینگاهم رو پا شرمنده



؟! تو بگو با ... دل صاحب مُرده رو چکار کنم نیدرسته که خواهرمه اما ا... داغون و خراب... داغونم مامان_

قبول کنم  یچجور... سین ییایدر گهیکه د باور کنم یچجور ؟!... سَر کنم یکه برام گذاشته چجور یخاطرات

 هم خون و رگ خودمه؟؟! یاون لعنت

رو به سمت صورتش دراز  دستم... کنهیقرار خودش م یو دل من پسر رو ب زهیریاز چشمش فرو م یاشک قطره

 ... کنمیو با سر انگشتم همون قطره اشک رو پاک م کنمیم

 ... یزیاشک بر رتیغ یمنه ب یجلو گهید نمینب... هارو دیمروار نیا زیفدات بشم مادر،نر_

 ... دوزهیپر مهرش رو به چشمام م نگاه

که خبر  تو... مطلع نکرده یمهم نیموضوع به ا نیمقصر بابات بود که همه مارو از ا... یزنیتو م هیچه حرف نیا_

 ... به خودت نزن پسرم یرتیغ یپس انگ ب... خواهرته چارهیاون دختر ب ینداشت

 ... دهیکه حرفش رو ادامه م ندازمیم نییپا سر

عشقم رو  خواستمیاما نم دونستمیخوب م یلیخ... گذرهیم یگوشم چ ریز دمیچن سال نفهم نیفک نکن ا_

 یو هرچ مونمیخونه نم نیا یتو گهید من... پدرت هم گفتم به... کردمیاشتباه م نمیبیاما حاال م... کمرنگ کنم

 نیا دیق دیخواد با یگوش زد کردم اگه منو م بهش... خوامیشده رو نم دهیخر یکه با پول اون خالف لعنت

به خاطر اون کار نحس و شوم،  خوامینم... قانع باشه یساده و معمول یزندگ هیبه  دیبا رو بزنه، یاشراف یزندگ

 ... بچه هامو از دست بدم

 ... دمیتکون م یسر متعجب

 ؟... بود یبابا اونوقت جوابش چ_

 ... زنهیم یکمرنگ لبخند

 ... بطلبم تیازش حالل دیبا... من شیپ ارهیب دیاما ازش قول گرفتم اون دختر رو با... قبول کرد_

 نیاونم هم یها انگشت... دمیدستم م یرو یرو به ظرافت انگشت ها نگاهم و دمیتکون م یزده سر شوک

 ... و خوشگل دیقدر سف نیهم... بود فیقدر ظر

 و

 ... کردمیکه دستش رو نوازش م ییروزها چه

 ... شدمیو آروم م گرفتمشیبغلم م یتو ییروزها چه

 ؟!... دهیحاال اون خاطرات داره عذابم م چرا



 ؟!... رو فراموش کنم طونیاون بچه تخس و ش تونمینم چرا

 ؟!...براش تنگ شده یدل لعنت نیا چرا

 ؟!... تحمل کنم تونمیرو نم شیدور چرا

 ؟... االن کنار اون مردکه یعنی

 ؟!... خندهیم باهاش

 ؟!... دست هاشه یتو دستش

 ؟!... هیپر از عشقش به اون لعنت نگاه

 !... بغلش نباشه یکجا معلوم تو از

 یدلم داشتم، اون لعنت یتو شهیداشتنش رو هم یو آرزو شدمیکه من باهاش آروم م یتن یعنی... ییییوا یییا

 ... کنهیلمس م

 هم نوازش

 ... ایدر ✨

 ... گذرهیم یپناه اوشیاز رفتن س یچند روز حدود

 ... گذروندم الیفکر و خ یکه تمامش رو تو یروز چند

 !... هیبا خودم و دلم چ فمیتکل دونستمینم

 ... و احساسم در نبرد بودن منطق

 نهیکه متقابال در جوابش س یاحساس ندونسته اون خطا رو انجام داده و یپناه اوشیس زدیکه داد م یمنطق

 ؟!... شهیم یوسط چ نیعمر به هدر رفته خودم و مادرم ا پس زد،یکرد و داد م یسپر م

 ... خواد بده یم یوجودم رو ک یجواب شکسته ها پس

 ؟!... یپناه اوشیس

 ؟!... ام چارهیمادر ب ینادون ای

 ؟!... هام هستن یبدبخت یجواب گو نایاز ا کدوم

 ... رمیگیدست هام م ونیسرم رو م یکه با تموم درموندگ یو من شهیم دهیکوب زیم یمحکم رو که یریش وانیل



 ؟!... کردمیچه کار م دیبا

 ؟!... نه ای دمیبخشیم

 ؟!... نه ای کردمیم گذشت

 ؟!... نه ای شدمیرد م یبه راحت میپدر یب یسال ها نیتموم حق ا از

 ... خداااا یییییوا

 ... نبود یهمه تنش عصب نیا یمغزم جواب گو گهید

و  کشهیمقابلم رو کنار م یخونسرد صندل یلیکه خ دوزمیم ینگاهم رو به مرد ،یبم و آروم یصدا دنیشن با

 ... نهیشیم یصندل یرو، با ژست خاص خودش

 و

 ... تنش یلباس ورزش نیبا ا تیجذاب نیا یبرا لرزهیکه م یدل

 ... هست که ممکنه بتونم کمکت کنم رو بگو یمشکل اگه ؟؟یداغون نقدریا ی؟ واسه چ...شده یچ_

که دوباره  شمیدستم م یبا انگشت ها یباز مشغول... ندازمیم نییو دست هامو پا دمیدهنم رو قورت م آب

 ... شنومیصداش رو م

 ؟!... خودش کرده ریدرگ نقدریهس که فکرتو ا یزیچ... یخانوم... جان ایدر_

 ... زنمیو با ولوم آروم لب م کشمیام م دهیخشک یلب ها یرو یزبون

 زنش شرمنده اش نکنم، یبارم شده جلو هیواسه  گهیم... حاللم کن گهیم... ببخشمش گه،یبهم زنگ زده م_

خودم دارم  بخدا ؟!... بگو چه کار کنم تو... مینیافسانه همو بب بذاره تا منو یقرار هیآخه ازش قول گرفته که 

بگو تا  یزیچ هی... کن کمکم... کردم ریگ نهیبخشش و ک نیب... آرماش... زنمیدست پا م یباتالق لعنت نیا یتو

 ... رمیبگ یدرست میبگو تا بتونم تصم... حداقل ذهنم آروم بشه

 ... کنهیم قیمثبت و آرامش رو به وجودم تزر یاز انرژ یاما با نگاهش موج کنهیم سکوت

قدر  به... ظلمه که ادم به ناحق مجازات بشه یلیخ... که پدرت به عمد خطا نکرده گمیم ،یاگه نظر منو بدون_ 

بارم شده  هیواسه  پس... همسرش تا حال داغون بچه هاش یضیاز مر... دهیمدت عذاب کش نیا یتو یکاف

... فراموش کن گمینم... کنه داینجات پ یلعنت نهیک نیتا حداقل وجود خودت از حصار ا ببخش... اااایببخش در

همشون رو فرستاد  شهیم... کمرنگشون کرد شهیاما م شنیفراموش نم چوقتیکه دردا ه دونمیخودم م... نهههه



 ینم... ستمیو احساس تو ن تو یجا چوقتیمن ه... یدونیخودت صالح م یهر جور بازم... ذهنت یاون ته مها

 ... ریبگ میبعد تصم زمیخوب فکر کن عز پس... یستین یمجبورت کنم که قلبا راض یخوام به کار

 نیا یاما خب تا ک امیبخشش کنار ب نیبا ا تونستمیکه سخت م یو من رهیمغزم رژه م یتک جمالتش تو تک

 ؟!... کنه دایادامه پ خواستیم یباز

 ؟!... یبالخره که چ... زنمیرو دور م یپناه اوشیس دیبا یک تا

 ... جذاب مقابلم یبه چشما شمیم رهیو خ دمیم رونینفسم رو ب کالفه

مشکالت بزرگ رو پشت سر  نیا یراحت نیبه ا تونستمینم چوقتیکه اگه وجود آرامش بخشش نبود ه یمرد

 ... بذارم

 ... دهیکش دکیرو که فقط اسم پدر رو واسم  یبتونم ببخشم اون مرد کنمیم یسع... باشه_

 ... یدوس داشتن یادیمرد ز نیواسم ا کنهیدرهم م اخم

 ... یاز ته قلبت پدرت رو ببخش دیبا یاگه قراره ببخش... یبتون دیبا... جان اینه در یسع_

 ... گذشته و سرنوشت تلخ خودت و مادرت بشه ریفکرت درگ دیهرگز نبا گهید

 ؟!...که یفهمیم... بشه نیکه حال روز داغونت ا یباش ریاونقدر با احساست درگ دینبا گهید

ذره شک  هیهمون  کنمیم یکه هنوز بهش شک داشتم اما سع زنمیرو م یو نامطمئن حرف دمیتکون م یسر

 ... وجود نداشته باشه یلعنت

 گهید... قطع بشه ییجا هی نهیک نیطناب ا دیبالخره با... رزرو کن رانیبه ا گهیواسه چن روزه د طیبل هیپس _

 ... تحمل کنم ییدوشم به تنها یرو رو نهیحسرت و ک نیبار ا کشمینم

 چیه کنهیبهم ثابت م، زنهیفاصله هم برق م نیکه از هم یو نگاه رهیگیکه به مرور زمان وسعت م یلبخند

 ... داشته باشم دیبه حرفم نبا یشک

دلم جا  یتو بیکه عج یبه دخترک دوزمیو چشم م رمیگیاز خونه مجلل مقابلم م نگاه ن،ینگ یصدا دنیشن با

 ... باز کرده بود

 ؟یمهمان میکجاست؟ اومد نجایجونم ا خاله_

 ... کارمیلب م یرو یمصنوع یو به اجبار لبخند کشمیم یقیعم نفس

 ... من یمیاز دوستان قد یکی یمهمان میاومد_

 ... اما در تالشم که خودم رو نبازم کنمینگاه مرد کنارم رو حس م ینیسنگ



... کنمیم ینود احساس پوچ قهیدر دق قایحاال دق کردمیم نیذهنم رو به آرامش کاذب تلق لحظه نیکه تا ا یمن

 ... بودن یباز نیا یکه مهرها یبا کسان ییارویاز رو ترسمیحاال م

 زنهیرو م فونیو زنگ آ کنهیکه زودتر از من دست دراز م شهیآرماش از حال خراب و داغونم با خبر م انگار

 و

 ... شهیم یته دلم خال دنشیکه با شن ییصدا

 ... داخل دیبفرمائ_

 ... داشت فیخان هم خونه تشر اوشیس پس

 ...کنهیبا دست به در باز شده اشاره م آرماش

 ... محترم یخانم ها نیبفرما_

 ... استرسم رو کم کنه خواستیکه م یحرف نیاز ا نهیشیلبم م یرو یلبخند

 و

کوچولو رو به  نیبکرش نگاه نگ ییبایکه ز میذاریم یدست دخترک کنارم پا به خونه ا یکه دست تو یمن

 ... کنهیقرار تر م ینا آروم من رو ب وجود و دهیسمت خودش کش

که اصال با چهره  خورهیم ینگاهم به افسانه ا شیو مث دفعه پ شهیسالن باز م یدر ورود نمیبیفاصله دور م از

 یاز حد تو شیمن قرار داشت که چهره شکسته اش ب یروبه رو یاالن زن... نبود سهیموقع قابل مقا شاد اون

 ... چشم بود

 ... لبش یاز نگاه آروم و لبخند کمرنگ رو دزدمیچرا نگاه م دونمینم

 ... نیخوش اومد یلیسالم خ_

و با  کنهیدستش رو به سمت آرماش دراز م یپناه اوشیاما س کنمیم یلب سالم اروم ریاحترام ز یمعن به

 ... کنهیم یاحوال پرس تیجد

 ... جوون یخوش اومد_

 ... نهیشیآرماش م یرو یلبخند مچهین

 ... ممنون یلیخ_

 و



 ... شده رهیخ نیمن هنوز به زم نگاه

 ... دمیتکون م یسالم سر یمثال پدر نگاه کنم اما به معن نیا یخواستم به چشما ینم

 ... شهیچهره زن مقابلم زوم م یو رو ادیکه باال م یو نگاه نمیبیدست دراز شده به سمتم رو م یچشم ریز

 ... زمیداخل عز ایب_

 یفرق چیخونه ه ونیدکوراس... یخونه پدر نیبه ا ذارمیبار دوم پا م یکه برا یمن و شهیم دهیکه کش یدست

اما من  دهیو با آرماش دست م شهیما از جا بلند م دنیکه با د نمیبیرو م رادان... درست مث قبل... نکرده بود

 ... دمیو بعد سر تکون م کنمینگاهش م رهیخ یتفاوت فقط کم یب

افسانه کنارم  نباریا... درست برعکس قبل اما... مینیشیم یمبلمان سلطنت یبا زن کنارم و رو شمیم همگام

 ... خان مقابل ما اوشیو آرماش و س نهیشیم

 ... دادیبه نام رادوان جولون م یافکار داغونم مرد یبه وجود اومده بود و البه ال ینیسنگ یفضا

 ... زدیذوق م یتو یحضور نداشت خوش حال بودم اما نبودش بدجور نجایا نکهیا از

 ... راب درونم رو کم کنمضطا کنمیم یسع یقینفس عم دنیکش با

 ... یپناه اوشیس رهیت یبه چشما شمیم رهیخ، یظاهر یو در کمال خونسرد ندازمیپا م یرو پا

 ... کنمیهست گوش م یزیچ یحاال اگه حرف... نجایا اومدم ن،یکه ازم درخواست کرد نجوریخب هم_

 ... کنهیدراز م نیو دستش رو به سمت نگ شهیبلند م رادان

 ... یباز میپاشو عمو جون باهم بر_

 ... رهیتا کسب اجازه بگ ندازهیبه آرماش م ینگاه نینگ

 ... کنهیپاش دخترک رو بلند م یو از رو رهیگیرو م نینگ یبازو نگاه من، دییتأ با

 ... بهت نشون بده یخواد چ یم نیبب... با عمو زمیبرو عز_

 ... شهینگاه هر سه نفر ما دور م یاز جلو عیسر یلیو خ ذارهیدست بزرگ رادان م یحرف دست تو یب نینگ

 ... رسهیافسانه به گوشم م یصدا بالخره

 ... بطلبم تیتا ازت حالل نجایا یایمن خواهش کردم که ب_

 ... سرد من یبه چشما شهیم رهیو خ رهیگیدست نرم و تپلش م ونیرو م دستم



خبرم اما  یگذشته تلخت ب از... مرهم درد هات بشم یچطور ایشروع کنم  یدونم چجور ینم ،دخترم نیبب_

انتقام رو شروع  نیکه ا یدیکش یدونم که اونقدر عذاب و سخت یم ،کنهیکه عقل و منطقم حکم م ییتا جا

پشت  یکس نیاصال دوس ندارم آه و نفر من ...یکه ببخش خوامیم... یمارو حالل کن خوامیازت م حاال... یکرد

واقعا شرمنده تو و  من... خانواده ام یچه از اعضا... از من چه... باشه یازم ناراض یکس خوامینم... باشه میزندگ

 نجایکار به ا وقتچیه ذاشتیم ونیموضوع رو با من درم نیاگه اون موقع مادرت ا دیشا... مادرت هستم

 ... دیرسینم

 ... دهیساکت و صامت م اوشیو نگاهش رو به س کنهیم یمکث

 ... حاال نوبت اونه نباریا

اشتباه  هی نیا اما... کنم یاشتباه بزرگم رو انکار نم نیو ا... کردم یکوتاه امرزیدر حق تو و اون خداب یلیمن خ_

داشته  نهیو کخوام ازم نفرت  یاما نم یقبولم ندار یحاال به پدر درسته... یبوده و نادون یجوون... نبوده یعمد

 ... اما تو فقط ببخش ذارمیبرات نم یکم و کاست چیبه بعد ه نیاز ا یبخوا اگه... کن دختر حاللم... یباش

 ... نهیشیلبم م یرو یپوزخند لعنت نیچرا ا دونمینم

 نیهم دیکه با ییها حرف... کنمیشروع به حرف زدن م یو با ولوم آروم دمیم نییگلوم رو پا ینشسته تو بغض

 ... شدیامروز گفته م

 ... رقم زده اما ینجوریا رنوشتس دینبوده و شا یاشتباه عمد نیقبول دارم که ا نویا_

 ... شمینم دار مرد مقابلم م یبه چشما رهیو خ کنمیم یمکث

 کنمیم حاللت... یپناه اوشیس بخشمتیم... کمرنگ بشه شهیم یول شهیفراموش نم یاما اون خاطرات لعنت_

 ... دهیکه گوشه قبرستون خواب ینه اون زن... فقط از طرف خودم اما... میزندگ یبه خاطر نبودت تو

 یاشک گوشه چشم افسانه رو م یو من به راحت رهیگیدهنش م یدستش رو جلو ،مرد شکسته مقابلم یآن به

 ... نمیب

مونده از  یباق نیخوام ا ینم فقط... یابراز محبت چیو ه ینه مال و منال... خان اوشیس خوامیازت نم یچیه_

 ... باشه یشناسنامه ام خال یتو، اسم پدر یجا خوامینم... سر کنم یخانوادگ یعمرم رو با حسرت ب

 ... زنهیلب م یخش دار یکه با صدا یمرد و کنمیم سکوت

 یهم دخترم باق شهیهم و... یتو دخترم... تا اسمت وارد شناسنامه ام بشه کنمیفردا با ثبت احوال هماهنگ م_

 ... ینباش چه... یکنارم باش چه... یمونیم

 ... کنهیآرماش توجه هم رو به خودش جلب م یرایگ یکه صدا رمیگیرو از چشماش م نگاهم



 ... کنم انیرو در جمع،ب یموضوع مهم خوامیم یراستش جناب پناه_

 ... شهیتر م ادیچرا تپش قلب من ز دونمیو نم کنهیم یمکث

 ... کنم یخانم رو ازتون خواستگار ایدر در حضور شما، خوامیم_

 ... حرف رو زد نیا تیکه با جد کنمینگاه م یزده به مرد شوک

 رادوان✨

 ... دهیقلبتو شکاف م خنجر زهر آلود، هی یزیمث ت ییحرفا هی دنیشن یگاه

 ... درد داره همونقدر

 ... عذاب داره همونقدر

 ... مث حال االن من درست

شکسته ام  کریتا مانع سقوط پ زنمیپله مقابلم رو چنگ م یآهن لهیو فورا م دمیهم فشار م یهامو رو پلک

 ... بشم

 ...من

 ... شکستم بده تونستینم یکه احد الناس یرادوان

 ... حرف اون مردک شکستم دنیلحظه با شن نیا یتو االن

 ... هم شکستم یبدجور

 ؟!... یکنن و تو نشکن یعشقتو خواستگار شهیم مگه

 ؟!... یو تو نشکن گهید یکیمال  شهیم گهید یبدون شهیم مگه

 ؟!... ینشکن وتو ،یواسه به دست آوردنش ندار یراه چیه گهیعشقت خواهرته و د یبدون شهیم مگه

 ... شهیبه واله که نم... نههه

جز  یا گهیو فقط نگاه کنم که عشقم داره مال مرد د نمیبش دیبا نکهیا از... غم نیاز حجم ا ترکهیداره م دلم

 ... شهیخودم م

 .... بندهیکه راه نفسم رو م یو بغض شنیهام مشت م دست

 ... اشک هام بشم زشیمانع ر کنمیم یو سع دمیم هیتموم،سرم رو به نرده پله ها تک یچارگیب با



 ... ره یمغزم رژه م یبابا تو جمله

 «... کنه؟یم هیمگه مرد گر »

 ... زنمیم یتلخ پوزخند

 ... کنهیم هیمرد هم گر... آره

 و

 ... اشک هات دست خودت نباشه زشیاما ر یکن هیگر دینبا یداره بدون یدرد چه

 گهیکه د کردمیم شیحال یو جور گرفتمیناموس رو م یاون ب قهیو  نییبرم پا تونستمیخواهرم نبود م اگه

 ... کنه یخونه خودم خواستگار یجرأت نکنه عشقمو تو

 ... دیبه نفع من نچرخ چوقتیکه چرخ روزگار ه فیح اما

 ... ااایدر... آخخخخ

 ... دختر دمتیدیوقت نم چیه کاش

 ... شدم ینامرد نم یدل بسته تو کاش

 ... کاش

 ... کاش

 ... شهیچشمم م یتو یمقابلم خار یبایو دخترک ز رمیگی، نگاهم رو باال مرادان یصدا دنیشن با

 ؟!...ینشست نجایا سیشده داداش؟؟ حالت خوش ن یچ_

 ... اما نگاه من هنوز قفل دخترکه زنهیحرف م رادان

 ... کنهیحالم رو دگرگون م باز و شباهت صورتش به همون مرد آرماش نام، یموها

 ؟!...کنه یمن رو خواستگار یایدر چطور به خودش اجازه داده، بچه، نیاون مرد با وجود ا یعنی

 ؟!... نکرد یمخالفت چیه ایپس در چرا

 ؟!... تهیسکوت عالمت رضا گنیکه م راسته

 ... جمع کنم نیشکسته ام رو از زم کریپ کنمیم یو سع شهیهام درهم م اخم

 ... دستش ندادم یچشمام دور کن تا کار یبچه رو از جلو نیا... حالم خوبه... سین یزیچ_



 ... شهیو درمونده ام م نیمتعجب برادرم زوم چهره خشمگ نگاه

 ... باشه_

 ... برهیم نییو با خودش پا رهیگیباشه و دست دخترک رو م گهیم

 ... نگاهش یخال یبا جا مونمیم من و رهیم دخترک

 ... ندازهیم شیلعنت یبابا تیجذاب ادیکه منو  ینگاه همون

 ... نهیچون قراره تنها عشق منو باهاش بب... زارمیکه ازشون ب ییچشما همون

 ... امیم نییحس و حالم پله هارو پا نیاز ا کالفه

  رهیگیخونه رو فرا م یفضا ینیمحکم من، سکوت سنگ یها قدم یصدا دنیشن با

 و

 ... کنمیکج م یراهم رو به سمت در ورود مبلمان مقابلم، یبه افراد نشسته رو یتوجه چیکه بدون ه یمن

 ... بار نگاهش کنم نیآخر یبرا خواستیدلم م یلیخ

 ... شد ینم یدلم راض اما

 ...سیمن پاک ن نگاه

 ... سیمن برادرانه ن نگاه

 ... وجدان خودم شرمنده باشم شیخوام پ ینم

 ... باشه یقراره نگاه اگه

 ... باشه یقراره آغوش و لمس اگه

 ... یا گهید زیفقط برادرانه باشه نه چ دیبا

 ... تا رادوان شکسته شده رو دوباره بسازم رمیم

 ... سرنوشتم رو بسازم، پدر و مادرم تیتا بدون حما رمیم

 ... توش جا نداشته باشه یعشق گهیکه د یسرنوشت

 ... چال کنم و جاش محبت برادرانه بکارم نیزم یتا عشق به خواهرم رو تو رمیم

 ... کنم اهامیبه دخترک رو میتقد، ینگاه ناپاک چیکه بدون ه یمحبت



 ... آرماش

 ... به دخترک کنارم شمیم رهیلذت خ با

 ... روزهام نیفرشته ا یبرا دمیکه جون م یشده و من اهامیعروس رو شیکه از چن لحظه پ ییایدر به

 ... طاقتم طاق شده گهیکه د یکرد و من یم یبدجور دلبر شیصورت یجذاب و لب ها یچشما

 یاسیکه با کت و شلوار  یبه مرد دوزمیو چشم م بایز یایاز در رمیگیبه اجبار نگاه م مزیج یصدا دنیشن با

 ... شده بود کیجمع کوچ نیو نا گفته نماند که موجب خنده ا کردیجلب توجه م یرنگ بدجور

 ... خونه بعد اقدام کن یبذار برس... که شیبابا المصب خورد_

 ... رمیدلم صد بار قربون صدقه اش م یو تو شنومیرو م ایلب در ریز ییییه

 ... ایح یب یادیدوست ز نیا یبرا رمیم یغره ا چشم

 !... کت و شلوارت عیرنگ ضا نیبا ا یآبرو واسه من نذاشت! خجالت بکش مرد گنده !سیییه_

 ... دهیخجالت زده م یاینگاهش رو به در ریو مس کنهینازک م یپشت چشم یابونیخ یزنا مث

... کنهیم یباز شونیا یداره با آبرو میاومد یداره که از وقت یبیکت و شلوارم چه ع نیمگه ا ایعععع تو بگو در_

! 

 ... براش شهیکه دلم ضعف م رهیگیرو به دندون م نشییپا لب

 !... چشمه یتو یادیبگم واله، خب خوشگله اما ز یچ_

 ... کنهیشوهرش حلقه م یبا خنده دست دور بازو زایو ل شهیم زونیآو مزیو لوچه ج لب

برات گرفتم خفن فقط خوراک اندام  یکت و شلوار صورت هیها خودم  ینخور زم،غصهینداره عز یبیع چیه_

 !... خودته

 ... کنمیخودم حس م یخان و زن و بچه اش رو رو اوشیخنده که نگاه س ریز زنمیم یپق

 یزیمحضر آبرو ر یتو شتریب نیتا از ا رمیگیدهنم م یو فورا دستم رو جلو شهیشدت خنده صورتم قرمز م از

 ... گمیم ایو رو به در کنمیم وونهیزن و شوهر د نیحواله ا یلب فحش ریزد... نکنم

 ... دنگ به نام خودم شد شیسند وجودت ش گهیکه د میامضا هارو بزن میبر یپاشو خانوم_

 ... روبه روم یبایدخترک ز لبخند دنیاز د شهیکه وجودم غرق لذت م یو من نهیشیلبش م یرو یحیمل لبخند

 ... کنمیم قیشف قیرف نینثار ا یپس گردن هیکه  یو من دهیرو وسعت م ایخنده در مز،یگفتن ج لیزن ذل یصدا



 ... من یزن زندگ شهیدختر م نیا یو قانون یو به طور شرع شهیها زده ماامض بالخره

 ... منه مرد رو بُرده بود نیچن ماه بدجور دل و د نیا یکه تو یمن زن

 ... ستهیا یپوش م دیسف یایو افسانه خانم مقابل در میایم رونیمحضر ب از

 ... رهیگیدست هاش م ونیعروس من رو م یو جفت دست ها زنهیم ینیغمگ لبخند

عروس شدن دخترش محروم  دنیو پدرت رو از د یدیکه بخش ممنون... زمیعز یخوشبخت بش شاالیا_

 تونمیاما فقط م... شهیمحسوب م یخواسته بزرگ نیکه ا دونمیاما م یدوس داشتم دخترم بود یلیخ... ینکرد

رات جبران گذشته رو ب خوادیم دلم... یمن حساب کن یدوست رو هیبه عنوان  یازت بخوام که اگه قابل بدون

 ... اوشیچه من و چه س... میکن

 ... کشهیدخترک رو به آغوش م فیحرکت جسم ظر هیکه افسانه با  زنهیم یتلخ یلبخند ایدر

مقدار  هی شهیمادرت رو زنده کرد اما م شهینم گهیکه د دونمیم... رهید یلیدونم که االن واسه جبران خ یم_

 ؟!... مگه نه... جبران بشه اهیاون گذشته س یکم

 ... کنهیو بعد دستش رو آروم دور کمر افسانه حلقه م کشهیم یقینفس عم ایدر

 ... که بشه کنمیم یسع_

 و

 ... زنهیزن و مرد مقابلم برق م یجمله، چشما هی نیهم با

 ... انداخت رونیرو از قلبش ب نهیکه بذر ک یدخترک یدوباره برا یشروع یعنیحرف  نیا و

و  کشهیمردونه و با جذبه دخترش رو به آغوش م یلیکه خ رسهیخان م اوشیاز افسانه حاال نوبت به س بعد

 یبه راحت ایدر یچشما یاما اشک حلقه شده تو شمیکه من متوجه نم کنهیرو زمزمه م یگوشش حرف ریز

 ... لرزونهیو دل من رو م شهیم دهید

 ... دخترم یخوشبخت بش شاالیا_

 یو ضربه کوتاه کنهیدونه بغلم ممر... دارهیبه سمت من برم یخان قدم اوشیو س ادیم رونیاز آغوشش ب ایدر

 ... زنهیبه کتفم م

دودمانت  ادیباشه خم به ابروش ب حواست... باش نمیتر زیفقط مراقب عز، شهیدونم که با تو خوشبخت م یم_

 ... دمیرو به باد م

 ... زنمیم یلبخند



 ... که خوشبختش کنم دمیخان قول م اوشیچشم س_

 ... جوون یش ریپ_

 ... کشهیو کنار م گهیم نویا

 ... شنیم کمونینزد نیهمراه نگ رادان

 ... سین یاز آغوش و بغل خبر نباریا

 ... کنهیم یو ابراز خوشبخت دهیمردونه با من و خواهرش دست م یلیخ رادان

 و

 ... دهیم صلهیماجرا رو ف، خانومانه با گفتن ممنون یلیکه خ ییایدر

 ... میکنیحرکت م هیبه سمت ترک زایو ل مزیبا ج همراه ا،یدر یپدر یاز رفتن خانواده  بعد

 ... ایدر ✨

 رنگ رو باز کرده و آشپزخونه یآب شبندیپ خوش عطرم، یو بعد از چک کردن قرمه سبز ذارمیقابلمه رو م در

 ... کنمیرو ترک م

 ... ندازمیمقابلم م یواریبه ساعت د ینگاه مین

 ... زمان داشتم یبه اندازه کاف هنوز

 ... وفتهیخندون م یزایدر نگاهم به ل یو از چشم رمیم کیبار یبه سمت راهرو زنگ در، یصدا دنیشن با

 ... دهیصورتم تکون م یرنگ رو جلو دیسف لونینا هیکه  کنمیدرو باز م فورا

 ... امشب زیاز سورپرا نمیا... نگگگگید... نگید_

 ... رمیگیرو از دستش م لونیو نا زنمیم ییدندون نما لبخند

 ... کردمیم دایکمد پ یاز تو یزیچ هیبالخره ، یدیععع چرا زحمت کش_

 ... واسم ندازهیو ابرو باال م دهیبه قاب در م هیتک

نباشه قراره خبر پدر شدنش رو  یهرچ... واستون باشه یماندن ادیشب خاص و به  هی دیامشب با... نچچچ_

 ... بشنوه

 ... شهیمحو م یبه آن لبخندم



 ... زایل گمیم_

 ... و منتظر ادامه حرف منه شهینگاهش خاموش م برق

 ... خوادیبچه رو نم نیا، نیبگه با وجود نگ ترسمیم... خبر ناراحت بشه نیاز ا ترسمیم_

 ... ذارهیشونه ام م یو دستش رو رو دهیم رونیرو کالفه ب نفسش

 حرفاااا ؟!... که از گوشت و پوست خودشه رو نخواد یبچه ا نیا شهیم مگه !وونهید یزنیم هیچه حرف نیا_

 ؟!... شهیهورمون ها معلوم م رییتغ یزود نیالمصب به هم... هاااا یزنیم

 ... نباشه عیحال داغونم ضا زایل یتا حداقل جلو دمیزور لبم رو کش م به

 ... خدا خودش از حال خرابم خبر داشت اما

 ... باشه و منو مجبور به سقط کنه یناراض کیموجود کوچ نیمبادا آرماش از به وجود اومدن ا نکهیا از

 ... آروم نشدم زایل یحرف ها با

 ... رو امشب به خونه خودشون ببره نیکشمکش بزرگ موفق شد تا نگ هیبالخره بعد از  و

 ... بره نینداشتم نگ دوست

 و... بشه ییبحث و دعوا نینگ یجلو نکهیا از... دمیترسیاونم امشب باشه اما از واکنش آرماش م خواستمیم

رو  نیبنشونه و نگ یتونست حرفش رو به کرس زایاز موضعم کوتاه اومدم و ل پس... بذاره ریبچه تاث هیروح یتو

 ... با خودش ببره

 ... شده رمیگ بانیکه گر یبا استرس مونمیو من م رنیم نیو نگ زایل

 ... کنمیو شمع هارو روشن م ذارمیم زیم یشده رو رو نییتز یها بشقاب

 ... ندازمیبه لباس شب تنم م ینگاه میو ن ذارمیم شیرو کنار برگه آزما یرز گل

 ... کردیقرمزش ناجور جلب توجه م رنگ

 ... ذاشتیم شیخوش تراشم رو به نما یباسنم بود و پاها یلباس تا رو یکوتاه

 ... بود ختهیر رونیبازش هم که دار و ندارم ب قهی با

 ... نمیقرمز آتش یبه لب ها شمیم رهیخ، زیم شهیو از درون ش چونمیپیفر شده ام رو دور انگشتم م یموها یانتها

 ... شیبه دوماه پ کشهیدونم چرا کبوتر ذهنم پر م ینم



 ... آرماش شدم یو شرع یزن قانون که بعد از عقد، یهمون شب به

 ... دمیازش ند یبد نیتر کیکه تا حاال کوچ یمرد

 ... دخترانه ام جدا شدم یایعاشقانه اش از دن یکه با نوازش ها یمرد

 ... رهیگیتنم گُر م صحنه به صحنه معاشقه امون، یآور ادی با

 ... روز اولاندازه اما نه به  کشمیرابطه ازش خجالت م یتو هنوزم

 ... دهن باز کنه و منو ببلعه نیزم خواستیکه دلم م یاول روز

 ... کرد یمردونه َمردم وجب به وجب تنم رو لمس م یدست ها یوقت ایکه جون دادم از شرم و ح یمن

 ... و وضع منتظرش نشستم پیت نیکه حاال با ا ختهیانگار بعد از اون روز خجالتم ر اما

 ... بشم تییاذ ادیسکس ز یداد تو یو اجازه نم کردیه با وجود هات بودنش مالحظه منو مک یمرد منتظر

 ... گذرهیزود م یلیخ زمان

و  یحال یاز ب یوقت روزیعادت ماهانه ام گذشته و د خیتار نیزود که کن متوجه نشدم دوماه از آخر نقدریا

 نیدوستش بُرد و بعد از گرفتن خون، مهم تر شگاهیگفتم،فورا منو به آزما زایبه ل از حدم، شیب یخواب آلودگ

 ... رو دادن میخبر زندگ

 ... که هم خوش حال کننده بود و نگران کننده یخبر

 ... مهم داخل بدنم ندیفرا نیخبر از ا یدر حال رشد بود و منه ب، که دوماه داخل رحم من ینطفه ا وجود

 ؟!... شدمیداشتم مادر م من

 ... مااادر

 ... رو نده یمهم نیخبر به ا یآسون نیبه ا گفتیم زایل

 ... کن زیسورپرا ییایشب رو هیآرماش رو با  گفتیم

 ... خبر بود از حال آشفته منه مادر یب اما

 ... دارم ادینگاه کنجکاو آرماش رو به  هنوز

 ... به استقبالش نرفتم شهیبه خونه برگشت مث هم شبید یوقت

 ... لبم نبود یلبخند رو شهیهم مث



 ... رفتار نکردم شهیهم مث

 و

 ... فرق داشت یقبل یایکه با در گهید یها زیچ یلیخ

 ... دمیبدون شام خواب شب

 ... موضوع واسه آرماش جالب بود نیو ا شهیزودتر از هم یلیخ

 ... آشپز خونه نشستم یاز جا بلند شدم و تا صبح تو یاعصابم داغون بود که نصف شب اونقدر

 و

سرم  یتخت انداختم و پتو رو تا آخر رو یفورا خودم رو رو که موقع رفتن آرماش به سر کار شد، یزمان

 ... دمیکش

محبوب من که بعد از چن  عطر موهام نشست تپش قلبم رو باال بُرد و یپتو رو یکه از همون رو یا بوسه

 ... رفت نیلحظه از ب

 ... موفق شدم بالخره م،یدغه فکرکردم تدارکات امشب رو فراهم کنم و با تموم دغ یسع

 زبونم حرف بکشه و ریتونست از ز، یکه زنگ زد وبعد از احوال پرس افسانه

 ... کنمیحس م یرو از پشت گوش شیواقع یهنوز خنده ها من

 ... دوست کنارمه هی ثاما م شهیکه درسته مادرم نم یزن

 ... رو به پدرم داده نجایسفر به ا شنهادیتلفنه اما افسانه پ هیرابطه امون در حد  فعال

 ... پدر گمیم

 ... پدرمه یپناه اوشیکه س رفتمیپذ گهیپدر چون د گمیم

 ... بخوام چه

 ... نخوام چه

 ... از سرنوشتم حذف کنم شهیمرد رو نم اون

 ... باهاش صحبت کردم یچنبار

 ... پدر با



 ... افسانه با

 ... رادان با

 ... اما

 ...سیباشه ن دیکه با یناز او یخبر چیه هنوز

 ... که برام خاطره ساخت و رفت یکس از

 ... رهیو م ذارهیم ینامه ا هیبودم، رانیعقد ا یکه برا ییهمون روزا، گفته افسانه به

 ... گردهیزود برم یلیکرده خ دیاما تاک رهیم

 ... زودش شده دوماه یلیخ نیا اما

 ... رفته یکجا و به چه قصد سیکه معلوم ن یماه دو

 ... نماند که دلم تنگ شده ناگفته

 ... شده که برادرمه یقراره آغوش مرد یب دلم

 ... بغلش حس خوب آرامش رو تجربه کردم یکه تو یبرادر

 ... تنگ خود نامردشه دلم

 ... تنگ رادوان خودمه دلم

 ... شمیزده از جا بلند م جانیه قفل، یتو دیچرخش کل دنیشن با

رو به  لبم اد،یکه از استرس ز یو من شهیم کیکه به درگاه آشپزخونه نزد نمیبیرو مقامت تنومندش  ی هیسا

 ... متعجب مرد مقابلم یبه چهره خسته و چشما دوزمیو چشم م رمیگیدندون م

 ... شهیم کمینزد یو قدم ندازهیباال م ییو بعد ابرو کنهینگاهم م رهیخ یکم

 ؟!... یخانوم هیخبر_

 ... دمیتکون م یو خجالت زده سر کشمیم یقیعم نفس

 ... کشمیمنم غذا رو م، یتا لباس هاتو عوض کن... اوهوم_

 ... کنهیم زیو با نگاه گرمش تموم تنم رو آنال زنهیم یلبخند مچهین

 ... باشه... هوووم_



 ... کنهیحرف عقب گرد م یو ب گهیم نویا

 ... که تپش گرفته یبا قلب مونمیو من م رهیم

 ... حواسم رو به کارم بدم کنمیم یسع

 ... افکار داغونم رو پس بزنم ز،یم یرو، برنج سیو د یبا گذاشتن ظرف قرمه سبز کنمیم یسع

و  شهیرنگه،وارد آشپز خونه م یو شلوارک مشک یرکاب هیکه شامل  یکه آرماش با لباس راحت کشهینم یطول

 ... نهیشیم زیبا چهره بشاش پشت م

 خوابه؟ نینگ ی؟! راست...یراه انداخت سوروساتو نیوروجک ا هیخبر... خانم شاهکار کرده ایدر نمیبیم خب،_

 ... کنمیو به بشقاب جلوش اشاره م زنمیم یپلک

 ... طبق معمول بچه رو با خودش بُرد... ناستیا زایل شیپ نیبعدشم نگ... یفهمیفعال غذاتو بخور بعد م_

 ... حرف من دنیاز شن ادیکش م لبش

 ... عجب_

 ... کشهیم یقیلذت نفس عم با

 ... کرده بودم که نگو و نپرس یهوس قرمه سبز نیآخ همچ_

از سر قاشق رو داخل  یو فقط کم کنمیو با اکراه قاشق رو داخل بشقاب برنجم فرو م دمیم لشیتحو یلبخند

 ... ذارمیدهنم م

 ... رفتار کنم یعاد، و زرنگ یمرد دوس داشتن نیا یبه غذا نداشتم اما مجبور بودم جلو لیم اصال

 ... شهیمشغول پاک کردن دور لبش م و با دستمال مخصوص، شهیرُب غذاش تموم م هیاز  بعد

 ؟!... هیقشنگ و هات چ پیت نیا لیدل نمیحاال بگو بب... از خوردن غذااا نمیخب ا_

 ... رمیگیرو به سمتش م یا شهیو با استرس پاکت کنار گلدون ش گزمیم لب

 ... نهیا_

 ... شمیبه حرکات آرماش م رهیو خ شهیتنم چشم م تموم

 ... کشهیم رونیو برگه رو ازش ب کنهیپاکت رو باز م یعاد یلیخ

 ... شهیکه هر لحظه گشاد تر م ییو چشما کنهید مصَتموم خط به خط برگه رو رَ  نگاهش



 و

 ... بزنه رونیب نهیبود از س کیکه نزد یمن قلب

 ... شهیپر استرس من م یو زوم چشما ادیباال مناباورش  نگاه بالخره

 ؟آررره؟!... شمیمن دارم بابا م یعنی نیا_

آغوش فشار  یاز واکنشش رو تو دهیو منه ترس شهیبلند م یصندل یحرکت از رو هیکه با  دمیتکون م سر

 ... دهیم

 ... بابا شدم یزود نیبه ا شهیباورم نم... یلعنت مهیخبر زندگ نیبهتر نیا اااایدر... ییییوا یییا_

از گوشه چشمم  یو قطره اشک کشمیم یقینفس عم، پهنشه نهیس یسرم رو نطوریکه هم یو من گهیم آرماش

 ... نهیشیپوست برنزه اش م یرو

 ... رهیگیو با دو دستش،صورتم رو قاب م کنهیمنو از خودش جدا م کدفعهی

 ... رو نمیاشک قشنگ تر نمی؟هوووم؟! نب... دل من زیعز یکنیم هیچرا گر_

 ... کنمیلرزونم رو از هم باز م یو لب ها زنمیم پلک

 !... یخوا یبچه رو م نیخوش حالم که ا_

 ... رهیضعف م تشیجذاب یکه دلم برا کنهیاخم درهم م یآن به

 ؟... ؟! مگه قرار بود خوش حال نشم... یچ یعنی_

 ... جذابش رو نداشتم ینگاه کردن به چشما رهیچون جرات خ رمیگیم نییپا سر

 ... یبچه رو نخوا نیا نیبا وجود نگ کردمیراستش فک م_

 ... سکوت

 ... شنومیتندش رو م ینفس ها یصدا فقط

 و

 ... خش دار و بمش رو یصدا بعد

 ... از داشتن بچه خودم ناراحت بشم شهینم لیاما دل... رو دوس دارم نینگ درسته ...گهید هیچ اتیچرند نیا_

 ... ااایدر زنیمنه عز ههردو واس... رو نینگ یو نه اون بچه جا رهیگیدلم م یاون بچه رو تو یجا نینگ نه



 ... شمیآغوش گرمش م ریکه دوباره اس کنمیزمزمه م یدیلب ببخش ریز جام، یاز قضاوت ب شرمنده

بچه برادرمه اما از  نیدرسته نگ... میفرق بذار نیبچه و نگ نیا نیکدوم از ما ب چیدوس ندارم ه ایدر نیبب_

فردا شرمنده  یوقت هی خوامینم... دونهیخودم بزرگ شده و بعدش فقط من رو باباش م یدست ها یتو ینوزاد

 ؟!... گمیم یکه چ یفهمیم... برادر و زن برادرم بشم

 ... دمیدهنم رو قورت م آب

 نیکه تو نگ نجوریبدون هم نویاندازه دوس داشته باشم اما ا هیکه هردوشون رو به  دمیقول م... فهممیآره م_

 ... نمیبیدختر بچه م نیا یخودم رو تو یها یاون بچه رو دوس دارم چون بچگ منم ،یرو دوس دار

 ... زنهیموهام م یرو یا بوسه

 ... یفداتم زندگ_

 ... مرد خوب و مهربون نیبابت داشتن ا کنمیو خداروشکر م زنمیم یلبخند

تخس و  یپسر کوچلو نیاومدن ا ایتابانه منتظر به دن یکه ب یو من گذرهیمن م یماه از دوران باردار ۷ حدود

 ... طونمیش

 ... کرده چارهیچون تا االن من و باباشو ب طونیتخس و ش گمیم

 ... یوحشتناک من تا منع رابطه جنس اریو از

 و

 ... بالخره آروم شده، که وقت اومدنشه حاال

 ... کشمیرو کنار م یو صندل ذارمیم زیم یقهوه ام رو رو ریش فنجون

 ... بهش ندارم یاما توجه کنمیدلم احساس م ریرو ز یفیخف درد

 ... کنهیم تییمامانش رو اذ یادیمن ز وروجک

 ... ظشینسبتا غل یبه بخار ها شمیم رهیو خ کنمیهام رو دور فنجون حلقه م انگشت

 ... کنهیوفا رو م یاون ب یدلم هوا هویدونم چرا  ینم

 ... اومدن نداره رونیکه خودش واسه خودش درست کرده، قصد ب یا نهیکه هنوز از قرنط یکس

 ... کنمیمادرانه افسانه رو درک م یها یدلنگران حاال

 ... ستیمادر ن هی یبرا یزیکم چ، از فرزند یخبر یماه ب ۹



 !... تلفن نداره، که آغوش داره یوقت لذت چیداشتن اما ه یاوقات تماس تلفن یگاه درسته

 ... تنگ برادرم شده یلیخ دلم

 ؟!... خاطرات فراموش بشن شهیم مگه

 ؟!... بره ادمیعطر سرد آغوش گرمش از  شهیم مگه

 ؟!... بره رونیمحکم و بمش از ذهنم ب یلبخند جذاب و صدا شهیم مگه

 ؟!... یرو فراموش کن تیمرد زندگ نیاول شهیم مگه

 ... آرههه

 ... من بود یمرد زندگ نیاول رادوان

 ... خلوتم راه نداده بودم یرو تو یمرد چیکه قبل اون ه یمن

 ... رفت شیتا مرز تجاوز پ درسته

 ... نابودم کنه خواسیم درسته

بودم که قصد  یا بهیغر هیکرد  یم الیخ... اون موقع تصورش در مورد من فرق داشت... دادمیبهش حق م اما

 ... رو داشتم بشیفر

 ... دمیخودم خم شدن کمر برادرم رو د یبا چشم ها اما

خواهرشم چهره مبهوتش رو  دیفهم یوقت... مات چهره من شد دیبابا رو از پشت در شن یصدا یوقت دمید

 ... دمید

 ... شهینم شیحرفا حال نیا یدل لعنت نیبازم ا اما

 ... هواشو کرده دلم

 ... خوادینگاهشو م دلم

 ... خوادیبغلش رو م دلم

 ... زمیریتابم اشک م یو واسه دل ب ذارمیم زیم یقرار سرم رو رو یب

 ... دل نازک شدم بیچن روزه عج نیا

 ... کنمیسر بلند م، زنگ در یصدا دنیشن با



 ؟...باشه تونهیم یوقت روز ک نیا

 ... که شرکتن مزیو ج آرماش

 ... خورهیموقع روز از جاش تکون نم نیاصال ا، هم که خونه اس زایل

 ... بشه لیزوده از مهد تعط یلیهم که هنوز خ نینگ

 ...پام نره ریتا ز رمیگیرو باال م میحاملگ یدامن لباس سرهم نییو پا ندازمیباال م یا شونه

 رونیدر ب یو از چشم رمیشکمم هست به سمت در م ریکه دستم به ز نطوریو هم شمیاز جا بلند م یآروم به

 ... گذاشته یچشم یکف دستش رو رو یکی یانگار نمیب یرنگ م یحاله کرم هیاما فقط  کنمیرو نگاه م

 ... گمیو آروم م دمیدهنم رو قورت م آب

 ه؟یک_

 ... باز کن گهیکه م یفیضع یاما بعد صدا سکوت

 ... صداش آشناس تن

 ... کنه ینم یاریمغزم  اما

 ... کنمیدرو باز م یو ال گمیم یلب بسم اله ریز

ام حبس و قلبم از  نهیس ینفس تو دنشیکه از د شهیزوم م یمرد یمحض باز کردن در نگاه ناباورم رو به

 ... وفتهیتپش م

 ... نهیبیگشاد شده ام تار م یچشما

 اشکه؟؟ یعنی

 ... زنمیلب صدا م ریو شوک زده اسمش رو ز دمیگلوم رو قورت م بغض

 ... وان...اد... ر_

 ... رمیگینم یرادوان اما جواب گمیم

 ... شهیم دهیتموم نگاه مرد مقابلم از چهره ماتم زده ام به سمت شکم برامده ام کش چون

 ... رادوان

 ... نمیخواهرم رو بب، ادیمدت ز نیتا بالخره بعد از ا شهیوجودم چشم م تموم



 ... قبولش کنم یکه جون دادم تا با تموم وجودم به خواهر یخواهر

 ... یبه حس خواهرانه کن لیعشق رو تبد یکه بخوا یاما امان از روز هیخواهر به عشق کار راحت از

 ... یکنیم دق

 ... یدیم جون

 و

 ... دو مورد رو با بند بند وجودم حس کردم نیا من

 ... رو قبول کنم یسرنوشت کوفت نیبالخره بعد از چن وقت عذاب تونستم ا اما

 ... من معنا نداره یزندگ یکه عشق تو رفتمیپذ

 ... یا گهید زیهمخون نگاه کنم نه چ هیرو به چشم  ایدر شهیهم دیکه با رفتمیپذ

 ... امیبه اسم آرماش سعادت کنار ب یبا وجود مرد دیکه با رفتمیپذ

 ... من شده یایمرد شوهر در نیقبول کنم ا دیبا

 ... عشق من شده یخواب و مرد زندگ هم

 ... وجود من هست یتو یاز احساس قبل یعشق چون هنوز ذره ا گمیم

 ... عشق به اون دختر بچه رو فراموش کنم تونمینم چوقتیه من

 که

 ... ستیاسمش عشق ن گهید، قراره فراموش بشه اگه

 ریآرماش سعادت از ز کردمینم نیتضم بدم چون اون موقع رییرو تغ قمیکردم حس عم یمدت سع نیدر ا من

 ... بره رونیدستم سالم ب

 ... عشق ممنوعه رو درمان کنم نیتا جنون ا رفتم

 ... التهاب ببخشم یتا وجود نا آرومم رو کم رفتم

 ... امیکنار ب ایتا با وجود اون مرد کنار در رفتم

 ... ببرم ادینرفتم که عشق پاکم رو از  اما

 ؟!...هیعشق فراموش شدن مگه



 نیبا ا یراحت نیبه ا دمیمزه عشق و دوست داشتن رو چش میزندگ یبار تو نیاول یکه برا یمن شهیم مگه

 ؟!... امیموضوع کنار ب

 ؟!... بسپارم یرو به فراموش نمیریش یخاطره ها شهیم مگه

 ... شهیواله که نم به

 ... شهیدختر مقابلم م خیو نگاه من م شهیبالخره در باز م 

 ... شهیچهره اش زوم م یمتعجبم رو یچشما یآن به

 ؟!... همون بچه جون خودمه ظینسبتا غل شیروشن بلوند و آرا یدختر با موها نیا

 ؟!... چشمام تاره یچرا جلو دونمیو نم شهیم دهیتر کش نییپا نگام

 ... من یعشق کوچولو... من یایدر دهیشکم برامده نشون م نیا

 ؟!... شده مادر...من خواهر

 ؟!... ادینم رونیام ب نهیس ینفس تو کنمیحس م چرا

 ؟!...شده شونیتموم افکارم پر چرا

 ... کنهیلب زمزمه م ریاسمم رو ز یشوکه شده که با ناباور دنمیاز د یانگار

 ... وان... اد... ر_

 ... ارهیبه روز دلم م یدوباره اش چ یصدا دنیدونه شن یرادوان و نم گهیم

 ... حرف دلم رو بزنم کنمیم یسع

 ... نم... جا_

 ... ادیباال م یلعنت بغض

 ... دمیقدر باال که به زور قورتش م اون

 ... زنمیم لبخند

 ... تلخ گرچه

 ... نیغمگ گرچه

 ... زنمیم اما



 ... که فقط نشون دهنده کش اومدن لب هامه یلبخند

مهابا تنش رو به  یو ب دارمیبه سمتش برم یدلتنگ وجود دخترک مقابلم هستم که نا مطمئن قدم اونقدر

 ... کشمیآغوش م

 ... پشت نفس نفس

 ... کنم رابیبعد از چن ماه وجود تشنه ام رو از عطر تنش س خوادیم دلم

 ... کنم یجا تالف هیمدت رو  نیا یدلتنگ خواستیم دلم

 ... دختر نیاز بودن ا شهیو وجود من گرم م نهیشیپشت کمرم م دستش

 ... مونهیمث زهر م یطعم دور فهممیم حاال

 ... کنهیو بعد نابود م یکه لحظه به لحظه وجودت رو سم یزهر

 ... زنمیکه راه گلوم رو بسته لب م یو با بغض کشمیم هیرنگ شده اش رو به ر یموها عطر

 ... بچه یقدر بزرگ شد چه_

 ... کنهیم کهیت کهیکه دلم رو ت زنمیرو م یو حرف کنمیم مکث

 ... بهت بچه بگم دینبا گهید_

 ... یمامان شد گهید حاال

 ؟!... کنهیخفه ام نم یبغض لعنت نیچرا اکه  آخ

 ... زهیریام م نهیس یدخترک رو یاشک ها دهینشون م راهنمیپ یسیو خ دمیبه کمرش م یآروم فشار

 ... کهیچ...کو... یآبج... م... دلتنگت بود_

 ... کلمه رو گفتم نیکه جون دادم تا ا آخ

 ... خداااا آخ

 ... یدور نیاز ا دمیدارم جون م ینیتا بب ییکه پس کجا آخ

 ... کنمیکه هراسون از خودم جداش م یو من شهیم ادینفس هاش ز شدت

 ... آروم باش... دلم زینکن عز هیگر... جان؟ اایشده در یچ_

 ... لرزونش یبه صورت کبودشده و لب ها شهیم رهیام خ دهیترس نگاه



 ... گزهیو لب م رهیگیشکمش م ریرو ز دستش

 ... دوان... را... دارم... د... در_

 ... دمیو من هراسون نگاهم رو به اطراف خونه م زنهینفس م نفس

 ه؟؟؟یاون مردک کجا مانته؟؟؟یمگه وقت زا_

 ... زنهیزانو م نیزم یتابانه رو یب

 ... ادهیز... دش...در فک کنم وقتشه،_

 ... سییش ن...آرما

 ... ندازمیبازوش م ریزده دست ز هول

 ... مارستانیب میپاشو بر... دلم زینکن عز هیگر_

 دارمیبرم، دم در یچوب لباس یمانتو بلند و شال از رو هیو  کشمیزور تن عرق کرده و لرزونش به آغوش م با

 ... کنمیتنش م یو به سخت

 ... کشهیکه داره درد م فهممیهاش م دنیاشک هاش و لب گز دنید با

 ... کشمیو تنش رو به آغوش م کنمیزانوش حلقه م ریدست ز فورا

 ... شمیهراسون وارد آسانسور م کشهیکه م یمانند غیج یییآ با

 ... دلم زیآروم عز... جان ایآروم باش در_

و  کنهیام پنهون م نهیس یهاش رو تو ادیو فر زنهیرو چنگ م راهنمیپ ادیآروم باش اما اون از درد ز گمیم من

 ... نمیتر زیحال عز دنیاز د کنمیکه دق م یمن

 ... کنمیعقب دراز م یصندل ینا آروم رو رو یایو در دَوَمیم نیبه سمت ماش یدونم با چه سرعت ینم

 ... رونمیم مارستانیب نیتر کیبه سمت نزد، سرعت نیو با آخر نمیشیپشت فرمون م عیسر

 ... خداااااا یییییآ_

 ... نمیب یچهره قرمز شده از دردش رو م نهییداخل آ از

 ... شهیجه هاش مو به تنم راست مض از

 ... ینکن لعنت هیگر ینجوریا... دختر اریدووم ب_



 ... رمیگیبار فحش م ریلب آب و اجداد اون مردک رو ز ریو ز دمیمشت هام فشار م یرو محکم تو فرمون

 زنمیو هراسون و شتاب زده چند پرستار رو صدا م زنمیترمز م یرو مارستانیدر ب یجلو نیبعد از چن م بالخره

 ... انیبرانکارد به سمتم م هیو اون ها فورا با 

 ... شمیداغون م نمیبیبرانکارد م یحال خرابش رو رو یوقت

 ... شکنمیم برنیرو به اتاق عمل م نمیتر زینگاه مبهوتم عز یجلو یوقت

 ... ستهیا یمقابلم م یکه پرستار دمیم هیتک واریآشفته سرم رو به د یبا حال درمونده

 ... اسیدر یلوازم و لباس ها فهممیو من م رهیگیرو به سمتم م یلونینا

 ... حضور شوهرش واجبه گهیکه م دمیتکون م یکه با مکث سر یشوهرش گهیبهم م یسیانگل به

 و

 ... کنار عشقم قرار گرفته یا گهیکه اسم د شمیداغون م من

 ... رسهیبه گوشم م لونیاز داخل نا ایدر لیزنگ موبا یکه صدا دمیبه پرستار م یاجبار جواب به

 ... کنمینگاه م یصفحه گوش به

 ... شهیقلبم م یخار تو خندون مردک، چهره

 ... کنهیبدتر از اون کلمه عشق من،حالم رو دگرگون م اما

 ... شکنمیم

 ... شمیو خراب م داغون

 ... کنمیتحمل م شهیمث هم اما

 ... کنمیو با مکث تماس رو وصل م دمیگلوم رو قورت م بغض

 ... گلم یالووو خانوم_

 ... عاشقانه مردک اتیبه چرند دمیو گوش م کنمیم سکوت

 ... الووووو... جان ایدر الوو_

 ... شهیصبرم تموم م هگید

 ... گمیلحنم در جوابش م نیتر یو جد نیخشن تر با



 ... رادوانم «... » مارستانیب ایپاشو ب_

 ... کنمیگفتن اون مردک نم اخدایبه  یتوجه چیو ه کنمیو تماس رو قطع م گمیم

 ... برسونن نجایتا زودتر خودشون رو به ا زنمیبه مامان زنگ م ریو در طول مس رمیم رشیقرار به سمت پذ یب

 ... به در اتاق عمل شمیم رهیخ، داغون یبا افکار بیو دست به ج دمیم هیتک واریپامو به د کی

 ... هیجراح غیت ریو ز کشهیداره درد م نمیتر زیکه عز ییجا به

 ... وفتهیکه چشمم به آرماش سعادت م کنمینگاهم رو عوض م ریمس ،یمحکم یقدم ها یصدا دنیشن با

 ... دارم یکه بدجور به بودنش آلرژ یمرد به

 ... ستنین یرانیاز ظاهر و چهره اشون معلومه ا... سیکه تنها ن فهممیم زن و مرد کنارش، دنید با

 ... رسونهیکه با چن قدم بلند خودش رو به من م شهیاز دور متوجه ام م یانگار

 ... شمیپهنش م نهیمتوجه حال آشفته و حرکت تند قفسه س کیاز نزد حاال

 ؟!... کجاس ایدر_

 ... کنم یبشر خال نیچن وقت رو سر ا نیا یخواست تموم عقده ها یدفعه دلم م کیچرا  دونمینم

 ... کنمیم ریچنگم اس یاش رو تو دهیلباس اتو کش قهیو  رمیگیم واریام رو از د هیحرکت تک هی با

 ... غُرمیقفل شده ام م یدندون ها ونیم از

 ؟!... یو رفت یخونه ول کرد یوضع تنها تو نیدخترو با ا نیا یشرف تو به چه حق یب_

 ... کشمشیلباسش به سمت خودم م قهی از

 !...ناموس یهااااا؟؟؟؟ جواب بده ب_

و حاال نگاه متعجب و اخم آلود مردک رو به چشمام  شهیچشمام سرخ م یدیسف تیموقع عصبان دونستمیم

 و رهیگیجلوش م ستیا یکه آرماش دستش رو به معن ادیخواد به سمتم ب یم یمرد اجنب همون... نمیب یم

 ... گهیدرهم در جواب سوالم م یو با اخم ها ذارهیدستم م یرو رو دستش

 مانشیشده؟؟ هنوز به زا میبا زن من که حالش وخ یچه کار کرد... یازت بپرسم جناب پناه دیمن با نویا_

 ... مونده بود

 ... کنمیاش رو ول م قهیو  زنمیم یپوزخند

 ... یاز خودش هم بپرس یتونیم... بود یمنتظرانه و لذت بخش ریغ دارید هی، برعکس فکر تو... هههه_



 ... زنمیو کنار گوشش لب م کنمیشونه اش رو پاک م یرو یخاک فرض گرد

که از پس هر  یدونیم... واست آرزو بشه ایدر دنیکه د کنمیم یوگرنه کار یدُم من نذار یکن پا رو یسع_

 ... امیبر م زنمیکه م یحرف

 ... دوزمیو بعد نگاهم رو به چشماش م کنمیم مکث

 ... زیشوهر خواهر عز به خاطر بسپار، وونهیبرادر د هیاز  نویا_

 ... شهیوجودم غرق لذت م، و از چهره بر افروخته اش دمیم لشیتحو یپوزخند

 درون دست هاش، کیکوچ یپتو هیبا  یو پرستار شهیکه باالخره در اتاق عمل باز م شمیازش دور م یقدم

 ... ادیم رونیب

 نمیس یرنگ رو جلو یآب یپتو یو پرستار جوون با لبخند شهیم کمیکه نزد شمیم ییمات قدم ها من و

 ... شده بود دهیچیپتو پ یکه ال شهیم یبه نوزاد قرمز رهیمتعجب و گُنگ من خ یچشما... رهیگیم

لحظه دوست داشتم  کی یو خدا شاهده که برا رهیدلم ضعف م کشیکوچ یو لب ها زیر یچشم ها دنید از

 نکهیبود نه ا ایبچه حاصل عشق من و در نیا االن زد،یاگه روزگار برام بد رقم نم دیشا... بچه خودم بود نیا

 ... حکم خواهر زاده ام رو داشته باشه

 ... نوشتیبرام م نیکاش سرنوشت جز ا یو ا... لبشه یکه رو یاز لبخند کمرنگ رهیگیتپش م قلبم

 ... دمیراه گلوم رو به زور قورت م یانباشته تو بغض

 ... دمیقورت م مردونه

 ... نهیبب یچشمام رو کس یاشک جمع شده تو ذارمینم اما

 ... نهیبب یشکست رادوان رو کس ذارمینم

 ... نهیبب یرو کس میپناه یو ب یدرموندگ، جز خدا دمینم اجازه

 ... رمیو به سمت آرماش م زنمیم فشیو ظر دهیدست چروک یرو یآروم بوسه ا یلیخ

 ... رو قشینگاه شفاف و لبخند عم نمیب یم

 ... شکنمیو م نمیبیم

 ... شمیبه نگاه پر از عشقش به بچه م رهیذارم و خ یآغوشش م یتو اطیرو با احت بچه

 ... شمیازشون دور م، توجه به زن و مرد کنارش یحرف و ب یو ب کشمیم یقیعم نفس



 ... هم خارج شدم مارستانیاز ب یحت شمیمتوجه م، کنمیبه اطرافم نگاه م یدور که وقت اونقدر

 ... زنمیم قدم

 ... آروم

 ... دل شکسته اما

 ... زنمیم قدم

 ... آروم

 ... قرار یب اما

 ... رنگ رهیبه آسمون ت شمیم رهیو خ رمیگیباال م سر نه،یشیم نیزم یبارون که رو یها قطره

 ... بارهیدل آسمونم مث من گرفته که داره م انگار

 ... یستیبه حالت آسمون که مرد ن خوشا

 ... یکنیم هیدغدغه گر یبه حالت که راحت و ب خوشا

 ... شمیهتل م هیو راه دمیم رونیب نهیاز س یقیعم آه

 ... وجود شکسته و داغونم بشه تا بلکه مشروب مرهم رمیم

 ... بره ادمیتا چهره اون بچه از  رمیم

 ... رو چال کنم میدوباره زندگ یتا حسرت ها رمیم

 ... ایدر ✨

 ... کنمیپلک هامو به زور از هم باز م یال شکمم، ریحس درد ز با

رادوان و درد نا به  یآور ادیدفعه با  کی... شمیافسانه متعجب م دنیکه با د دوزمیتارم رو به اطراف م نگاه

 ... شمیبچم مواجه م یخال یکه با جا کشمیقرار دستم رو به شکمم م یکه سراغم اومد، ب یهنگام

 ... کنمیزمزمه م لب ریز، از نبودش دهیترس

 م بچمممم کجاست؟؟...بچ_

دست گرمش فشار  یو دستم رو تو ادیلبخند به لب به سمتم م که حاال متوجه به هوش اومدنم شده، افسانه

 ... دهیم



 ... ات سالم و سالمته خداروشکر بچه زم،یآروم باش عز_

 ... کشمیم یقیکه نفس عم دنیرو بهم م ایحرف دن نیبا ا یانگار

 ؟!... نجایا ارنینم پس کجاست؟ چرا بچمو_

 ... زنهیم یپلک نگاه آروم و مهربونش، با

 ؟!... یندار یحاال خودت درد... یکه تازه به هوش اومد فعال زم،یعز ارنیم_

 ... زنمیلب م یفیضع یو با صدا کشمیام م دهیخشک یلب ها یرو یزبون

 ... کنهیهام درد م هیفقط بخ اد،ینه ز_

 ... رهیداخل اتاق م کیکوچ خچالیو به سمت  کنهیرو رها م دستم

 ... ادیباز کنم تا حالت جا ب وهیآبم هیصبر کن برات ، هیعیدرد که طب نیخب ا_

 ... ادیکه بچه به آغوش به سمتم م شهیم یو نگاه من مات آرماش شهیاتاق باز م در

 ... رهیگیوجودم رو استرس م تموم

 ... پسرم داشتم دنید یبرا یبیعج شوق

 ... ستهیا یتختم م یقدم کیکه  یبه مرد شمیم رهیخ

 ... شفاف و آرومش رو دوست دارم نگاه

 ... گهیو زمزمه وار م زنهیم یلبخند

 ؟... خانومم یخوب_

نوزاد قرمز رنگ داخل پتو،وجودم  دنیکه از د یمن و... ذارهیبغلم م یتو اطیرو با احت بچه ام که گمیم یا آره

، که بالخره بعد از چن ماه یلحظه ا نیهم... لحظه اس نیمن هم یحس زندگ نیبهتر... شهیغرق لذت م

 یشب ها برا یبود ومن بعض باهام شب و روز، نه ماه که یکس... نمیرو بب یموجود دوست داشتن نیتونستم ا

 کردمیم فیتعر میاز خاطرات زندگ همدم کوچولو نیا

 و

 بوسه ورو  فشیتن ظر کشمیعشق مادرانه به آغوش م با... که از وجود خودته یبچه ا دنید هیحس خوب چه

به  رهیکه با تموم وجودش خ دمیم یپر از لذتم رو به آرماش نگاه... پسرم رو یکوچلو یدست ها کنمیبارون م

 ... ما شده



 ... خودم رفته هااا به... چهقد کوچولو و نازه نیآرماش بب ییییوا_

 ... شهیو به سمت ما خم م زنهیم یقیعم لبخند

 ... کشهیم هیو بعد با لذت عطر تن پاک پسرش رو به ر کارهیبازم م یمو ها یرو یا بوسه

 !... دهیم یخوب یاومممم چه بو_

 ... زنهیکه داره لب م یبه چشمام با تموم احساسات رهیو خ رهیگیباال م سر

 ... یمنونم ازت خانوممحس خوب پدرانه  نیا به خاطر داشتن_

 خان و رادان، اوشیس زا،یو ل مزیج نباریو ا شهیکه در اتاق دوباره باز م دمیهمسرم م لیبا عشق تحو یلبخند

 ... ذارنیقدم به داخل اتاق م

 ... شهیآرماش م کینزد مزیج

 ... یچه صحنه عاشقانه ا...به به_

 ... زنهیبه من م یچشمک

 ... باشه ریکوچولو خ نیپا قدم ا شاالیا جان، ایدر گمیم کیتبر_

 ... رهیحلق من و پسرم م یو با صورت تو ادیفورا کنارم م زایکه ل دمیم لشیتحو یلب ممنون ریز

 ... تنش سالم باشه شهیهم شاالیجان ا ایمبارک باشه در... هیبچه خوردن نیچهقد ا یییییوا_

 ... دمیبراقم رو به چشماش م نگاه

 ... زمیممنون عز یلیخ_

 ... نشد داریهمه سر و صدا ب نیبچه با ا نیو من در تعجبم چرا ا رهیگیبچه رو از آغوشم م زایل

 ... ادیگرچه کمرنگ به سمتم م یاما با لبخند یشگیکه با اقتدار هم شمیخان م اوشیبه س رهیخ

 حالت خوبه؟ سالم بابا جان،_

 ... محبت ناب نیاز ا ادیکش م لبم

 آره _

 ... شهیکه نگاه همه متعجب م ارمیرو به زبون م یو کلمه ا کنمیم یمکث

 ... ییآره بابا_



 ... شهیم کهیاما قلبم هزار ت ییبابا گمیم

 ... شهیم یا شهیمرد مقابلم ش رهیو نگاه ت ییبابا گمیم

 ... شهیقرار به سمتم خم م یو ب زنهیم یتلخ لبخند

 ... شهیم یاز هر حس نفرت یخال نه،وجودمیشیفرق سرم م یپدرانه اش که رو بوسه

 ... یقبول کرد یرو به پدر اقتیل یازت ممنونم که بالخره من ب... دختر یخودت کرد ونیعمر منو مد هی_

 ... زنمیم نیگرچه غمگ یلبخند

 ... گذشته گهیگذشته ها د_

 ... به بعد بهش بگم پدر نیعهد کردم که از ا فرزندم، دنیبا د امروز

 ... حسرت داشتن پدر بگذرونم یمونده از عمرم رو تو یباق گهید خوامینم

 ... بابت خوش حالن نیکه از ا فهممینگاه همه م یتو یبرق شاد دنید از

 ... ستهیا یو کنار افسانه م شهیازم دور م پدرم

 ... شهیم کمینوبت رادانه که نزد نباریا

 ... یخوش حالم که حال هردوتون خوبه آبج_

 ... ذارمیتخت گذاشته م یدستش که رو یرو دست

 !... یستین ریدلگ تیاز آبج گهید نمیب یمداداش؟  یخوب_

 ... دهیم لمیتحو یخنده ا تک

 شیسخت بود با باعث و بان نیهم واسه دم،یدیراستش حال بد مامان رو م اون موقع ها هنوز داغ بودم،__

 ... شده ام باشه دایکه خواهر تازه پ ام،هرچندیکنار ب

 ... دمیبه دستش م یو فشار... زنمیم یلبخند

 ... دمیبهت حق م... داداش یحق دار_

 ... ذارهیبغلم م یبچه رو تو زایکه ل گهیم یاهوم

 ... بده فک کنم گشنه اشه رشیش ایب_

 ... رهیبودن م ستادهیدورتر ا یمردا که کم هیبه سمت بق شنوهیحرف رو م نیکه ا رادان



و  شهیزدن خسته م کیزود با چند م یلیکه خ شمیدادن به پسرم م ریمشغول ش، ششعور باال نیاز ا خشنود

 ... رهیدوباره به خواب م

 ... دمیباال م ییابرو نجا،یو نبودش ا، رادوان یآور ادیبا  هویکه  زنمیم شیخواب آلودگ نیبه ا یلبخند

 ... پرسمیو ازش م کنمیافسانه م روبه

 ومده؟یپس رادوان کجاست؟ چرا ن افسانه جون،_

 ... دهیبابا جواب م، بزنه یحرف خوادیو تا م زنهیم یلبخند افسانه

 ... کرده ریگ کیتراف یتو دیشا دخترم، ادیم_

 ... خورهیآرماش گره م یسرد و اخم ها یکه نگاهم به چشما گمیم یآهان

 ... ییهویاخم  نیاز ا کنمیم تعجب

 ... و لب هاش که کپ خودمه ینیب... دمیم زمینگاهم رو به پسر عز و کشمیم یقیعم نفس

 نیکه شاخس شهیم یبه رادوان رهینگاهم خ در اتاق، یصدا دنیکه با شن شمیوروجک م نیلب قربون صدقه ا ریز

 ... دست هاشه یتو دسته گل رز قرمز، هیهمراه با  یبزرگ

 ... شهیتخت م کیو نزد دهیبه جمع م یکل یسالم

 ... آروم و گرمه نگاهش

 ... دارید نیمث اول درست

 ... ذارهیکنار تخت م زیم یهاشو رو هیو هد زنهیم یلبخند

 ... قابل تو رو نداره_

 ... پیخوشت یادیمرد ز نیبه ا زنمیم لبخند

 ... یدیممنون زحمت کش یلیخ_

کمرش مماس با پهلوم  یجور، نهیشیتخت م یرو توجه به افراد داخل اتاق، یو ب زنهیبه موهاش م یچنگ

 ... شهیم

 تو؟ یخوب_

 یرو یلبخند چیه... شهیم دهیآغوشم کش یاش از سمت چشمام به سمت بچه تو رهیکه نگاه خ گمیم یاوهوم

 ... کنهینگاهش م رهیخ فقط... سیلبش ن



 ... مث مامانش درست ه،یدوست داشتن_

 ... گزمیو خجالت زده لب م رمیگیحرفش گر م دنیشن با

  هوووم؟... رهیم شییبچه حالل زاده به دا گنیم_

 ... دهینگاهش رو دوباره به چشمام م ریمس

 ... دیشا_

 ... زنهیبه موهاش م یو کالفه چنگ کنهیم مکث

 ؟...بهت مسکن بزنن انیبگم ب یخوای! م؟یدرد که ندار_

 ... یدل نگران نیاز ا نهیشیلبم م یرو یقیعم لبخند

 ؟!... یاومد رونیب نهیکه بالخره از قرنط شدیچ ؟یچطور تو... نه خوبم رادوان جان_

 ... کشهیم یآه

 ... بشم ایبرادر دن نیرفتم تا برات بهتر رو تحمل کنم، یینتونستم تنها گهید_

 ... کنهیو با انگشت اشاره اش گونه ام رو نوازش م شهیبه سمت صورتم دراز م دستش

 ... یرفتم که فقط برام خواهر بش_

 ... شمیاش م رهیت یبه چشما رهیخ

 ... نشه ادتی چوقتیه نویا... رادوان ینیتر زیبرام عز_

 ... ادیکش م یبه لبخند لبش

 ... گهیم یبلند یو با صدا شهیم کمینزد زایل

 ه؟یوروجک چ نیخب حاال اسم ا_

 ... به منه رهیخ نمیبیکه م کنمیبه آرماش م ینگاه

 ... زنهیم یلبخند

 ... قراره اسمش رو مامانش انتخاب کنه_

 ... شهیذهنم مرور م یصحنه از گذشته تو هیو  زنمیم پلک

 ... اااایدر گمیم



 ... ونهیکه تموم نگاهش به صفحه تلویز یبه رادوان شمیم رهیو خ گمیم یجونم

 بذارم؟؟ یرو چ ندمونیاسم بچه آ خوامیم یدونیم

 ... کنهیکه دست دور شونه ام حلقه م گمیم ینُچ

 ...پسر باشه رادمان اگه

 ... دنیا ذارمیاگه دختر باشه م اما

 ؟؟... به نظرت خوبه

 ... شمیم دهیکش رونیاز گذشته ب زایبلند ل یصدا با

 ... گهیزود انتخاب کن د_

 ... شمیبه مرد کنارم م رهیچرا خ دونمینم

 ... رادمان_

 ... کنمیبرادرم رو حس م رهیرادمان و نگاه خ گمیم

بذارم و اصال اخم کمرنگ  تونستمیبود که م یاسم نیبهتر دونمیاسم رو انتخاب کردم اما م نیچرا ا دونمینم

 ... آرماش برام مهم نبود

 ... سال بعد ده

 ... کنمیخودم حس م یآرماش رو رو رهیکه نگاه خ کشمیبه تاپ و شلوارک قرمز رنگ تنم م یدست

 ... دارمیبه سمتش قدم برم خودم، یذات یتخت و با لوند یبه مرد نشسته رو زنمیم یلبخند

 ؟!... ییییآقااا هیچ_

 !... یکنینگاه م بدجور

 ... دارهیافتاده کنارش رو برم یو رکاب کنهیم زونیرو از تخت آو پاهاش

 ... ادیشما صداش در ب یاالنه که آق داداش گرام، یدستمون ندادپاشم برم تا کار _

 ... کشهیرو به آغوش م فمیو تن ظر ادیبه سمتم م زیخ هیکه با  کشمیم شونمیپر یموها یال یلبخند دست با

 ؟... مگه نه یدونیکه خوب م نوی! ا... نداره ها یعواقب خوب یدلبر _

 ... خندمیم



 و

 ... شهیاش رو لبم زوم م رهیخ نگاه

 و

 ... که کم و کمتر یا فاصله

 و

 ... نهیشیلبم م یکه رو یداغ یها لب

 ... رمیگیم نشییاز لب پا یزیگاز ر طنتیکه با ش یو من شهیلب هام م دنیولع مشغول بوس با

 ... رو دوست دارم نشیریش اخم

 ... رو دوست دارم قشیعم نگاه

 !... عاشق گاز گرفتنم رقد که چه یدونیم_

 ... دهیدو انگشتش فشار م نیرو ب مینیب... شهیاما موفق نم رهیلبخندش رو بگ یجلو کنهیم یسع

 ... از سنت خجالت بکش_

 ... کنمیم شیلخت و عظالن ینثار بازو یو مشت آروم نمیچیبرم لب

 ... هم جوون و خوشگلم یلیبرعکس تو خ_

 ... رمیگیهاش رو م قهیکنار شق دیدستم چن تار سف با

 ... بنداز نهییآ ینگاه تو هی... یریخودت پ نیبب_

 ... کشهیخوش حالتش م یموها ونیم یو چنگ دهیباال م ییابرو تخس

 ؟!... هوووم... تر و جذاب ترم پیخوشت ینجوریبرعکس ا_

 ... کارهیموهام م یرو یو بعد بوسه ا دهیاش فشار م نهیکه سرم رو به س گمیم یشیا

 ... نکن جان ما شیا شیا ینجوریفقط واسه من ا... یتو بگ یاصلن هر چ_

 ... رهیو به سمت حموم م شهیکه ازم جدا م خندمیم

 !... حموم تعارف نکن ها یایب اما جذاب ریآدم پ هیبا  یاگه دوس دار_

 ... دارمیو به سمت در اتاق قدم برم کنمیبراش نازک م یچشم پشت



 ... شهیحموم ساده تموم نم هیدونم به  یکه ممن ... آره جون خودت_

 ... شهیو وارد حموم م گهیلب م ریز یطونیش ییا

 ... زنمیهاتم م و مرد جذاب نیبه ا یلبخند

 و

 ... دامن من نذاشته یکه تا حاال ده تا بچه تو کنمیم خداروشکر

 ... شمیرادمان مواجه م یبا جا شمیآشپز خونه که م وارد

 ... نییکه طبق معمول رفته طبقه پا فهممیصبحانه شلوغ م زیم دنید با

 ... میبچه انگار نه انگار من و آرماش پدر و مادرش نیا

 ... رادوان گذرونده شیپ نییعمر ده سالش رو طبقه پا تموم

 ... ندازمیبازم م یموها یرو یرنگ دیو شال سف دارمیبرم یرو از سر جالباس یبلند یبارون

خداروشکر که ارتفاع دو تراس ... پرمیم نییتراس طبقه پا یجهش رو هیو با  شمیمعمول وارد تراس م طبق

 ... شکستیصد بار دست و پامون م یروز، من و رادمان یکم بود وگرنه با تنبل

 ... رسهیصحبت هاشون از داخل آشپز خونه به گوشم م یجلوتر نرفتم که صدا یقدم هنوز

 ... به حرف هاشون سپارمیو گوش م شمیچرا پشت در پنهون م دونمینم

 ؟... یگیسوال بپرسم راستشو م هی یییدا _رادمان

 ... یشنویمعلومه که راستشو م... زمیبپرس عز _رادوان

 ... رهیکه تپش قلبم باال م زنهیرو م یو حرف کنهیمکث م رادمان

 ...جون ییدا یشیم ریپ یدار... ه هااااچهل سالت گهید ؟؟؟یشما چرا تا االن ازدواج نکرد_

 ... سکوت

 ... سکوت

 و

 ... بم و محکمه رادوان یصدا بعد

 ... توش عشق و عالقه باشه دیازدواج با رادمان جان، نیبب_



 ... خورهیعشق به درد نم یازدواج ب گمیام که م یآدم هی من

 ... رادمان یسوال بعد دنیاز شن شهیحبس م نهیس یتو نفسم

 ؟؟؟یشما تا به حال عاشق نشد یعنی_

 ... سکوت

 ... سکوت

 و

 ... و آرومش فیضع یا صد

 ... فرشته که خدا اجازه نداد مال من بشه هیعاشق ... چرا عاشق شدم_

 ... ادیگلوم باال م یتو بغض

 ... حال خرابم نیاز ا گزمیم لب

 ؟؟؟یکه ازدواج نکرد یهنوزم عاشقش _رادمان

 ... بندمیو چشم هامو با درد م دمیم هیتراس تک شهیبه ش سرمو

برنامه  یاعتقاد دارم به قول لولو خان تو چون س،یازدواج نکردنم ن لیدل نیاما ا زمیعز رهینم نیعشق از ب_

 یواسه نفر بعد ییجا گهیبار عاشق شده پس د هیمنم  دل ...رهیگیم زهیعمرش دل ر یبار تو هیآدم  کودک تو،

 ... سین

 ... نداره یرادمان تموم یها سوال

 ؟... بوده یک یکه عاشقش یبدونم اون شهیم_

 ... و محکمش یجد یرادوان و بعد صدا سکوت

 ... ومدهیمامانت در ن یبرو تا صدا پاشو دم،یجواب نم شتریسوال ب گهید_

 ... شهیکه از راه تراس برنگرده که خداروشکر انگار دعام مستجاب م کردمیو من دعا م گهیم یباشه ا رادمان

 ... دمیکه شن ییاز صحبت ها شمیقرار م یب

 ... کردیوجدان داشت خفه ام م عذاب

 برادرم هستم؟؟؟ یمن مقصر عمر تباه شده  یعنی



 چیه گذرهیکنه و تا االن که ده سال م یخونه ما زندگ نییگرفت طبقه پا میتصم مانم،یکه بعد از زا یرادوان

با آرماش نداشت  یرابطه خوب لیکه اوا یمرد... مرد برام پشت و پناه بود نیا ...دمیازش ند ینگاه و حرکت بد

 یو برا رهینظ یب یاسطوره و الگو هیپسرم  یکه برا یمرد... اما به مرور زمان رابطه اشون بهتر و محکم تر شد

 ...ایدن یحام نیخودم بهتر

 ؟!... مرد چه کار کردم نیبا احساس ا من... زهیریم گونه ام یرو یاشک قطره

 ... که گذر عمر جذاب ترش کرده یبه رادوان شمیم رهیو من خ شهیکه در تراس باز م دمیم نییگلوم رو پا بغض

 ... کهیکوچ یآبج سین یکار خوب ستادنیفالگوش ا_

، تراس شهیخودش و ش ونیو تنم رو م ادیبه سمتم م یکه قدم رمیگیم نییو خجالت زده سر پا گزمیم لب

 ... کنهیحبس م

 ... کنمیم یکنارت زندگ میبا حس قبل یدرصد فکر کن هیاگه  یونیمد... کن رونیرو از ذهنت ب یافکار منف_

 ... دمیم لشیتلخ تحو یلبخند

 ... کنم یبا احساست باز خواستیدلم نم چوقتیمن ه... حس آدم بده قصه رو دارم_

 ... نهیشیکنار صورتم م دستش

 ؟؟یچ یعنیعشق  یدونیم_

 ... شمیجذابش م یبه چشما رهیخ

جور  هیبرام  تو... ایدر سین یعشق خال هیمن به تو  حس... ینیمعشوقه ات رو بب یخوشبخت یعنیعشق _

 یکنارتم و خوشبخت نکهیهم... یحس خوب و دوس داشتن هی... باشه نه ینه که حس بد و حرام... یخاص مهم

 ... فقط خوشبخت باش یعذاب وجدان چیه یپس ب... برام بسه نمیبیخواهرم رو م

 ... زنهیو آروم لب م کنهیام نوازش م گونه

 ... یکه هم خونم رفتمیده ساله که کنارتم و پذ... یده ساله که برام خواهر_

 ... یعشق و عاشق نه ازه،یو ن یمن هستن اما فقط محض سرگرم یزندگ یتو یادیز یکه دخترا ینیبیم خودت

 ... کشمیم هیو من با لذت عطر تنش رو به ر ذارهیاش م نهیس یرو سرمو

 ... سنگ دل رو باز کنه دل من خیتونست  طونیدختر تخس و ش هی ش،یدوازده سال پ_

 ... کارو بکنه نیا تونهینم یکه هنوزه جز اون کس هنوز



 دیشا... طونهیهمون دخترک تخس و ش یمن خوشبخت یچون تموم آرزو کن، یدغدغه زندگ یراحت و ب پس

 ... دلم رو باز کنه خیکه بتونه دوباره  ادیب میزندگ یتو یکس یروز هی

 ... میزندگ زیموجود عز نیبابت داشتن ا کنمیو خداروشکر م ذارمیهم م یرو پلک

 ... خورمیحسرت م زیچ هیتموم عمرم رو فقط به  اما

 ... کردمینم فیانتقام کث نیاحساس برادرم رو طعمه ا کاش یا که

 و

 ... نوشتیم نیکاش سرنوشت جز ا یا

 ️♥اااانی پاااا


