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  کنمیم تف قبرت یرو به

 

:  گفتم مامان به خنده با و دادم لیتحو بوس ینیم شاگرد به رو چرخدارم رنگ یا قهوه چمدون

 .. لیاردب رسمیم فرداشب تا من ، مامان نباش نگران

 مراقب خدا رو تو!  سرده یلیخ هوا نجایا دایو ؟ یدیپوش گرم لباس:  دیپرس ینگران با مامان

 .. باش خودت

 ، یگفت بهم هزاربار تاحاال شبید از!  یمامان ، اهوم:  گفتم و کردم میتنظ گوشم یتو رو یهندزفر

 .. لیاردب امیم بوس ینیم با که ستین بارم نیاول نیا

 رکهس و ریس مثل دلم نجایا یبرس تا!  بود شتیپ داداشت شهیهم ، دایو ینبود تنها چوقتیه آخه -

 .. اااینذار خبر یب منو ، مادر جوشهیم

 مثال:  گفتم و نشستم داشت قرار بوس ینیم یانتها که 9 شماره یصندل یرو ، رفتم باال پلکان از

 .. مکنارتون دمیع شب ، خوبه حالم من یباش نگران ستین یازین!  ستمین که بچه!  مامان سالمه 22

 یچ کهنیا فکر!  زنهیم پرپر برات دلم اییاونجا یوقت!  یبفهم یستین مادر ، بشم قربونت یاله -

 هآخ ، داشت حق بابات!  دور راه فرستادمتینم کاش دایو!  یخوابیم کجا ، یخوریم یچ ، یپوشیم

  ؟ ایدن سر اون فرستهیم دونشو هی یکی دختر مملکت نیا تو آدم مگه

 انتظار شما از اصال!  نهییپا نیهم که بندرعباس ؟ کجاست ایدن سر اون مامان:  گفتم تعجب با

  ؟ دینکرد پاس است من یسرا رانیا یجا همه ترم هی مگه!  اتیادب ریدب خانوم ندارم

 خونه ، شهیم تنگ اتیزبون نیریش نیهم یبرا دلم نجایا یستین!  بگم یچ تو به من دهیورپر آخ -

 .. کوره و سوت یلیخ هانیو و تو بدون

 مویاسکارشن تا مونده گهید سال هی فقط ، یمامان شم فدات یاله:  گفتم محبت با و شد شیر شیر دلم

 .. رمیبگ

 .. هشیم راحت تو از المیخ خودمون شیپ یایم ، یریگیم تویکارشناس!  شاللهیا دخترم شاللهیا -

 .. شاللهیا:  گفتم و زدم یلبخند

 یبرا یمحمد صلوات هی خواهرا و برادرا:  زد داد و شد وارد بوس ینیم شاگرد لحظه نیا در

 .. میش یراه یعل حق به که دیبفرست شوفر آق و خودتون یسالمت

 .. دادند صلوات بلند یصدا با نیمسافر همه

 .. کردیم زمزمه یالکرس تیآ رلبیز تلفن پشت از هم مامان
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 دلم اما مبود نگران کمی و کردمیم یط رو لیاردب تا بندرعباس ریمس ییتنها که بود یبار نیاول نیا

 .. کنم هیگال شیبدقول بخاطر هانیو از مامان شیپ بچها مثل خواستینم

 .. کنمیم قطع گهید من یمامان -

 .. بشم قربونت!  شمینم مزاحمت منم ، زمیعز باشه -

 !  خدانگهدارت

 .. خداحافظ -

 .. گذاشتم بمیج یتو لمویموبا و کردم قطع رو تماس

 .. کرد حرکت ابونیخ سمت به نالیترم ریمس از و افتاد راه به بوس ینیم

 .. بود یخال آخر یصندل پنج و داشت مسافر تیظرف نفر 81 کال ، بود کیکوچ بوس ینیم

 دهن یمیقد ینوستالژ هی مثل ممنوع گاریس هشدار با شهیش یرو یخاک و قرمز کهنه یها پرده

 .. کردیم یکج

 هر کنار و بودند شده نیمز دیسف - یزرشک روکش با که راحت چندان نه نفره دو یها یصندل

 .. داشت قرار یکیپالست کیکوچ اشغال سطل هی یصندل

 .. ختیریم روم و سر از عرق و بود گرم واقعا یدیع دم یحت بندرعباس یهوا

 .. شد تر خنک یکم هوا و کرد روشن رو کولر راننده ، گذشت که کمی

 .. شدم رهیخ داشت یدیع یهوا و حال که رونیب منظره به و دادم هیتک شهیش به سرمو

 هک ییمادرها ، فروختندیم نو فیک و کفش ابونیخ لب گرم یهوا نیا یتو که ییها فروش دست

 مهراد فرهاد قول به کل در و بردندیم مغازه اون تا مغازه نیا از کشون کشون هاشونو بچه دست

   ! یرنگ کاغذ یبو ، توپ یبو ، یدیع یبو گل

 ، مکن ییشناسا رو مسافرا یکاریب سر از تا انداختم بوس ینیم یفضا به ینگاه یکنجکاو با

 .. گشتمیم یسرگرم دنبال و بود رفته سر حوصلم

 زا ، زدندیم حرف هم با یترک به و بودند نشسته ریپ زوج هی مخالفم جهت در جلوتر یصندل دو

 .. شدمیم حرفاشون متوجه بودم کرده یزندگ لیاردب یتو سال انیسال که ییاونجا

 اردید یبرا هم ها نیا و بود شده فارغ تازه و کردیم یزندگ بندرعباس یتو دخترشون نکهیا مثل

 .. بودند اومده بندر به زشونیعز نوه

 به تومن 866  از شتریب دیبا:  گفتیم شوهرش به بود مپل تپل یکم و خوردیم ساله 06 که رزنیپ

 ددایم جواب دیرسیم نظر به زن از تر مسن یکم که الغر و ینکیع رمردیپ و یدادیم هیهد دخترت

 !  زن میبازار من ؟ ارمیدرم چقدر مگه: 
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 .. یداشتن دوست یزوجا ، گرفت خندم

 .. کردندیم پچ پچ یگوش ریز بودند شده مزدوج تازه نظر به که جوون زوج هی من یصندل یجلو

 .. برداشتم یفوضول از دست و کردم تازه ینفس

 هله یکل و میداشت یادیز راه لیاردب تا ، شدم خوردن مشغول و درآوردم پفک بسته هی فمیک یتو از

 .. بودم گرفته خودم یبرا هوله

 خواست نکهیهم و شد بلند سرم پشت از یپسر بندازم اشغال سطل یتو رو پفک پوست اومدم تا

 .. انداخت رو سطلم تصادفا برداره یقدم

 دنبو حواسم اصال .. اصال ، دیببخش:  گفت یعذرخواه با و شد خم عیسر او اما رفت هم یتو اخمام

! 

 .. ادیم شیپ!  نداره یبیع -

 .. شد رهیخ بهم لبخند با و کرد سربلند

 یزورک لبخند با و ارمیدرن یباز دیبد دیند کردم یسع اما ومدینم خوشم اصال نگاهش طرز از

 .. دادم جوابشو

 : کرد شروع و نشست کنارم یگستاخ با ، کرد زونیآو رو سطل

 .. خواستمینم واقعا

 ... نداره یبیع!  گفتم منم ، فهممیم:  گفتم تیجد با و کردم قطع حرفشو

 شما رو تو دانشگاه  دیدم....  بندرم ساکن ، امیپور من:  گفت و آورد جلو دستشو بهیغر پسر

بلند بود که به ظاهر چهره جنوبی داشت ، چشمای مشکی و ابروهای پر و پوریا یه پسر سبزه و قد 

لبهای کلفت مهر تاییدی بر اصالتش میزد ، موهاشو از ته تراشیده و یه ژاکت جین آبی و شلوار لی 

 همرنگ به تن داشت ..

:  گفت و خاروند سرشو فرق خنده با پس شد منظورم متوجه خودش که انداختم بهش یسرد نگاه

 گفتم ما هم دانشگاهی هستیم پس و ییتنها تو دمید من خب!  چه من به یپرسیم خودت از ماحت

 .. میبزن گپ هم با یکم ریمس نیا یتو نباشه بد و رهیم سر حوصلت حتما

 .. شد بلند سرم پشت از خنده یصدا

  ؟ دوستاتن اونا:  دادم جواب و انداختم پشت یها یصندل به ینگاه

 حامد و دانیال !!  آره آ:  گفت و کرد بلند سرشو

 .. ممنون ، ندارم صحبت هم به یازین من:  دادم جواب یمحکم لحن با

 .. اما -
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 از یبد ادی بهشون باشه ادتی ، یکن اثبات رو حماقتت تا یبست شرط دوستات با که گهید دفعه و -

 .. نکنند عتیضا ینطوریا و نرن سهیر خنده

 .. کرد نگاه بهم متعجب یچشما با پسر

 .. دیش بلند کنارم از لطفا حاال ، شدم خوشبخت تونییآشنا از -

 .. برگشت یدیناام با و داد تکون باشه نشونه به یسر

 !  یزونیآو یپسرا چه:  گفتم رلبیز و بردم فرو گوشام یتو مویهندزفر

 کنارم ییپررو با خودش از تر زونیآو دوست که بود نگذشته پسر اون رفتن از ربع هی هنوز

 .. نشست

 .. بردم باال آهنگو یصدا و نکردم نگاه بهش اصال

 .. شدمیم یعاص دستش از داشتم ، کنه جلب توجهمو تا دادیم تکون دست برام

 و کنم صدا رو راننده یخوایم ؟ هیچ شما مشکل:  دمیپرس تیعصبان با و کردم قطع رو آهنگ

  ؟ ببرم آبروتونو

 .. نکردم یکار که من ؟ خشن نقدریا چرا -

 االن نیهم وگرنه دیکن تموم مزخرفو یباز نیا شهیم!  ندارم صحبت هم به یازین گفتم دوستت به -

 .. برمیم آبروتونو و زنمیم داد

 یعذرخواه ازت ایپور طرف از!  بود اشتباه ما کار ، فهممیم:  گفت یشرمندگ با و دییجو رو لبش

 بود فتهر سر حوصلمون فقط ، میکن تتیاذ مینداشت قصد واقعا!  ارمیدرب دلت از اومدم فقط ، کنمیم

.. 

به سردی نگاهش کردم ، دانیال یه پسر بور و خوش چهره بود که با زبون چرب و سیرت به 

ظارهر جذابش هوش از سر هر دختری میبرد ، چشمای درشت عسلی ، بینی قلمی و لبهای 

ش رو باال داده و با یه سوییشرت باریک و کال ترکیب صورتش واقعا خوب بود ، موهای بلند

 زیتونی و شلوار جین سورمه ای تیپ دخترکشی زده بود ..

این سه نفر رو زیاد توی دانشگه میدیدم اما اصال باهاشون دمخور نمیشدم نه تنها چون کمی 

 مغرور بودم بلکه حرفهای خوبی راجبعشون نشنیده بودم ..

ر از بقیه بود ، موهای مشکیش رو معموال باال میداد حامد اخرین عضو این سه تفنگدار کمی تپل ت

 و پوستی سفید داشت که به رنگ زیتونی چشماش میخورد ..

 .. آوردم یعذرخواه نشونه به نویا ، ایب:  گفت و آورد رونیب تخمه بسته هی بشیج از

 .. دارم هوله هله یکاف اندازه به خودم!  ممنون -

  ؟ باشه کن قبول یعذرخواه نشونه به نویا -
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 .. زد یکشدار لبخند که گرفتم دستش از رو بسته و دمیکش یپوف

  ؟ یچ حاال!  دمیبخش!  خب -

  ؟ هیچ اسمت -

 .. دایو -

  ؟ ییدانشجو -

  ؟ یبازپرس -

 ادتی منو واقعا ؟ نه هرمزگان دانشگاه یمیش یدانشجو ، دمتید دانشگاه یتو کنمیم حس آخه -

  ؟ ادینم

 .. کردم فکر یکم

  ؟ محمدپور یآقا ، ادیم ادمی ییزایچ هی داره -

 ! یتصادف حسن چه اوه و یکن صدام الیدان دمیم حیترج -

 .. دیلیاردب یراه هم شما دونستمینم -

 .. حامد و ایپور ، من!  دوستانست سفر هی:  گفت و داد هیتک یصندل به

 !  بگذره خوش -

  ؟ یچ تو:  دیپرس الخمارش دائم یچشما اون با و کرد کج سرشو

 .. خانوادم شیپ رمیم -

 .. دونستمینم!  یهست یلیاردب پس -

 .. اونجان که هست هیسال 81 خانوادم اما ستمین یلیاردب نه -

 .. میستین آشنا لیاردب با ادیز ما اخه ؟ یباش راهنمامون روز سه دو هی یتونیم نمیبب -

 .. نداشتم یخوب احساس پسرا نیا به اصال

 !  تونمینم نه:  گفتم رک

 !  مالحظه یب و حیصر چقدر -

 .. پور محمد یآقا شناسمینم رو شما من -

 رهزه با مگه!  یشناسینم نکن تظاهر و الیدان بگو بهم:  گفت و کرد ستون سرش ریز دستاشو

 .. بودم پسرش دوست مدت هی که یدونیم ؟ یستین دوست بایشک

 .. نداشتم یارتباط باهاش من ، بود میاتاق همخدا بیامرز  زهره -



 

6 | P a g e  
 

 .. نبود یسالم دختر!  یکرد یخوب کار -

  ؟ منظور:  دمیپرس و دادم باال ابروهامو

 .. نرفته در بد اسمت هنوز و یبود یاتاق هم راحله و بایشک زهره با تو که جالبه -

 !  بفهم دهنتو حرف ؟ دیببخش:  گفتم و گرفتم گارد یفور

 .. دایو نداشتم یمنظور -

 دونمیم من ینشد اگه یول یچیه که یشد پا نجایا از اگه ، شمارمیم سه تا:  گفتم و کردم بلند فمویک

 .. تو با

 .. دو ، کی

 .. دمینفهم که گفت یزیچ رلبیز و کرد نثارم یا غره چشم ، شد پا نگفتم سه

 .. ختیر بهم رو اعصابم!  تیترب یب پسره

 از و ادب یب پسر هی!  بود دانشگاه ریت یدختربازها اون از ، شناختمیم خوب رو الیدان

 .. یخودراض

 وضع هی با صبح یدما دم و کردیم فرار باهاش یواشکی شبا زهره میبود که خوابگاه یتو ادمهی

 .. گشتیبرم اشفته

 ! کردندیم ییکارا چه بودند رونیب که یمدت اون تو دونهیم خدا

خوابگاه زهره رو اخراج کرد و چند هفته بعد خبر رسید که  او باالخره اینقدر گند باال آوردند که 

 .. به دالیل نامعلومی خودکشی کرده

 دلم براش میسوخت ! عاقبت دخترایی که با چشم عاشق میشند بهتر از اینم نیست !

 .. داشتم امکیس طرف از اس ام اس هی ، کردم چک لمویموبا

 .. بده خبر دیرس دستت به اسم!  یستین دسترس در زنمیم زنگ یهرچ ؟ ییکجا عشقم -

 .. زنمیم زنگ بهت داشت آنتن که جا هی دمیرس ، زمیعز جادم تو:  نوشتم براش

 شدم موفق الخرهبا و بشه بمینص یشتریب آنتن دیشا تا گرفتم باال لمویموبا ، نشد ارسال براش امکمیپ

.. 

 ... دارم دوستت ، دایو باش خودت مراقب -

 .. خوندم اپ واتس یتو رو شبمونید یچتا یکاریب از

 ! برسون حتما مادرت به رو سالمم ، امکیس -

 .. مونیزندگ خونه سر میبر وریشهر!  مایشیم راحت گهید ماه شیش دایو گمیم!  عشقم حتما -
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 ..  کنه شروع مویزیجه دیخر خوادیم فردا پس فردا از!  داره ذوق شتریب من از مامان ، آره -

  ؟ ستین زود االن -

 بعدا که میکن شروع زودتر ، زمیعز نه -

 .. میوفتین یعروس یکارا دنبال یهولک هول

 !  هیحرف نمیا -

 .. شد یشب چه ، تیخواستگار بودم اومده بود روزید انگار -

 .. دمیرس صبحمون یحرفا به و کردم رد چتامونو کمی

  ؟ هوا نیا تو بوس ینیم با آخه ؟ دنبالت امیب من یخواینم یمطمئن دایو -

 تمعنق بد سییر ، یشیم خسته یبرگرد و یایب تا!  یتهران االن تو!  امکیس ستمین که بچه -

 .. نکن فراموش

 !  نگرانم ینجوریا -

 !  انیم و رنیم اتوبوس با ییتنها دختر همه نیا ؟ یچ نگران -

 .. دنبالت ومدیم هانیو شدیم یچ -

 .. ادیم شیپ!  نداره بیع حاال ، گهید اومد شیپ کار براش -

 .. افتاد دستم از لمیموبا و خوردم یدیشد تکون که کرد دیشد ترمز بوس ینیم ناگهان

 .. بود شده گوله یمتر یفلز میس یصندل ریز ، بردارم لمویموبا تا شدم خم و دمیکش یپوف

 !  بود شده خورد نیاسکر صفحه شورم بخت از ، برداشتم لمویموبا و نکردم یتوجه

 !  نتونستم اما کنم روشنش کردم یسع ، شد خورد اعصابم

 .. بهش لعنت

  ؟ دادمیم خبر بهش دیبا یچجور!  شدیم نگران یلیخ مامان حتما حاال

 .. نبود مشخص یادیز زیچ ، انداختم جلو به ینگاه و شدم بلند ، بود شده متوقف بوس ینیم

 !  کردندیم نگاه بهم یچندش لبخند با قاشیرف و الیدان ، کردم نگاه عقب به سپس

 ! دمیکشیم عذاب بودم نظرشون ریز دائما نکهیا از

  ؟ شده یچ یعنی:  دیپرس و برگشت ییجلو نوعروس

 !  دونمینم:  گفتم و کردم کج لب

 .. دیچیپ اتوبوس تو پچ پچ و همهمه یصدا
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 .. رآرومت لطفا!  ضهیمر من بچه!  ونیآقا و خانوما:  گفت یبلند یصدا با بود نشسته جلو که یزن

 .. میواستاد چرا ؟ شده یچ شوفر آق:  دیپرس یترک لهجه با و شد بلند رمردیپ

 ادهج!  شده تصادف نکنم  غلط:  گفت و کرد اشاره جلو به زدیم حیتسب که یدرحال راننده شاگرد

 .. آوردن بند رو

 نیبب برو بپرجلدی  میکر:  گفت کلفتش و دار خش یصدا اون با و زد فرمون به یا ضربه راننده

 .. کرد معطل شهینم رو خدا یها بنده نیا ، شده یچ

 .. عباس اوس چشمم رو:  گفت و کرد توف اشغال سطل یتو رو یخلط میکر

 !  میداشت کم نویهم فقط:  کردم غرغر رلبیز

 .. گرفتیم درد داشت سرم ، بود کرده پر رو بوس ینیم یکیکوچ بچه هیگر یصدا

 ام!  گهید کن ساکت رو بچه نیا!  جان خانوم:  گفت لهجه با و کرد مادر به رو یبدعنق با رزنیپ

 .. گهید میآدم هم

:  فتگ یتند به دادیم تکون تکون بغلش یتو رو چهارسالش کودک و بود شده بلند که یدرحال زن

 .. خانوم حاج کن پنبه گوشت تو!  گهید بچست ؟ کنم کارشیچ

 .. گفت یترک به یزیچ رلبیز و درآورد حشویتسب رزنیپ

 .. مامان عشق جانم ، پرهام جانم:  مادر

 .. سوخت تنها مادر یبرا دلم ، شدینم ساکت جوره چیه بچه

 .. من کنار ادیب که زدم اشاره بهش

 .. نشست کنارم زن و درآوردم فمیک تو از لیپاست بسته هی

 !  موخام یمیم:  گفت و کرد ذوق یخوراک دنید با کودک

 ات ینکن تیاذ رو یمامان بده قول و کن بوس رو خاله اول:  گفتم یشوخ به و زدم یکشدار لبخند

 .. بدم یمیم بهت

 .. دادم لیپاست بهش منم و زد لپم به یا بوسه محبت با پسرکوچولو

 هگید دونستمینم ممنونم واقعا ، نکنه درد دستتون:  گفت یقدردان با و دیکش یقیعم نفس زن

 .. کنم آرومش یچجور

 .. کنهیم یبداخالق شهیم پا که خواب از شهیهم

 .. ادیم شیپ!  گهید بچست:  گفتم و زدم یزیآم محبت لبخند

 .. بود شده ساکت و دادیم قورت یلپ دو لویپاست کوچولو پرهام
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 .. فرانکم:  گفت و کرد دراز دست زن

 .. دایو:  گفتم و دادم دست باهاش

 .. ییبایز اسم چه -

 !  زمیعز یمرس -

  ؟ جون دایو ییدانشجو -

 .. اهوم -

 .. یسالمت به:  گفت زدیم باد خودشو داشت که یدرحال

 !  دهینم جواب بندر یهوا تو کولرم گهید!  اوووف

 یکمرنگ شیآرا و داشت یتپل و پر صورت ، بود خورده فر رنگش ییطال صاف یموها یجلو

 .. بود کرده

 ردز پولک با بشیج و نیاست یها لبه که بوده دهیپوش رنگ یمشک مانتو و ساده یخردل شال هی

 .. بود کرده پا به یخردل یانگشت صندل و شده یدوز نوار

 .. شده گرم یلیخ هوا اره -

 !  شمیم خالص گرما شر از ، رمیم دارم گهید که من -

  ؟ لیاردب ، یسالمت به -

 .. بدم انجام طالقمو یکارا لیاردب رمیم ، بابا نه -

 .. کردم دخالت دیببخش ، اوا:  دادم جواب و شدم ناراحت

  ؟ هیبد زیچ طالق مگه ؟ هیچ دخالت زمیعز:  گفت و دیخند

 .. یول نه -

 از قمار تو مونویزندگ کل ، نبود آدم باباش:  داد ادامه و کرد اشاره پرهام به ، دیپر حرفم ونیم

 .. داد دست

 .. بود خر گوش تو نیاسی!  یچیه اما کردم التماسش ، ساختم و سوختم پاش به سال 0

 .. یکن تجربه رو آروم یزندگ هی کوچولوت پسر با بعد به نیا از که شاللهیا -

 چه بچه!  سازمیم پسرمو یزندگ تهران رمیم ، رمیگیم طالق!  جون دایو بشنوه دهنت از خدا -

  ؟ کرده یگناه

 .. یدار حق:  دادم جواب تاسف با

 ! ها جمعه ؛ جمعتون خانوما:  دیپرس و برگشت عقب به نوعروس
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 .. گهید هیکاریب:  فرانک

 ؟ کنم شرکت منم نداره اشکال!  رفته سر حوصلم ، خبره چه نهیبب شده ادهیپ منم یآقا واال -

 .. حتما:  دادم جواب لبخند با

 .. سرده یلیخ لیاردب یهوا گنیم -

 .. آوردم گرم لباس کوله هی ، دمیشن منم آره: فرانک

 .. میپزیم میدار بندر تو که فعال -

 رونیب خونه در از که تابستونا:  گفتم زدمیم باد خودمو که یدرحال و دراوردم فمیک تو از مجله هی

 ! خوبه االن باز ، میاینم

 .. محجبه کامال و یچادر  ساله 22 22 دختر هی ، کرد یمعرف طاهره خودشو نوعروس

 .. دیخندیم ها فرشته مثل و بود نکرده شیآرا اصال ، داشت یکمون و پر یابروها

 ! بود انداخته یمل چادر که بود کرده سر به گلدار دیسف یریحر یروسر هی

 .. کردیم سفر لیاردب به عسل ماه یبرا و بود یبندر اصالتا نکهیا مثل

 !  بود مونده باز دهنم زدیم حرف که خونشون از ، داشت هم یخوب یمال وضع نکهیا مثل

 !  پرتقال یها نیزم و باالشهر تو یمتر 066 الیو هی

 یثروتمند خانواده طاهره دیفهم شدیم حرفاش یال به ال از اما زدیم منظور یب رو حرفا نیا البته

 .. داره

 .. داشت خودشو یزندگ داستان هرکس نجایا

  ؟ بود چشون پسرا نیا!  بودم معذب واقعا ، کردمیم حس هنوز  رو پسرا نگاه ینیسنگ

 .. دیفهم الیدان که انداختم عقب به نامحسوس نگاه هی

 !  دیخند و زد یچشمک من دنید با ، بود نشسته نهیس به دست

 .. نبود امن اصال نجایا!  بود رفته باال قلبم تپش ، کردم جور و جمع خودمو و دمیترس

  ؟ دنیم آمار بهت:  دیپرس یگوش ریز و انداخت عقب به ینگاه بود شده احساسم متوجه که فرانک

 .. ترسمیم کم کم دارم:  گفتم و انداختم نییپا سرمو

  ؟ کنند کاریچ خوانیم اتوبوس تو!  دایو بردار دست ؟ فکال جوجه نیا از:  گفت و دیخند

 !  دونمینم..  ینم -
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 شیپ ایب یکرد یناراحت احساس کمی!  دختر باش یقو:  گفت یشوخ به و گرفت گوریف بازوش با

 .. قوهایر پسر ؟ آخه نیچ ها جوجه نیا!  نیبش خودم

 .. دادم تکون باشه نشونه به سرمو و زدم یلبخند

  ؟ دیبگ منم به شده یچ:  گفت جلو از طاهره

 .. چرخوند الیخیب یمعن به چشماشو فرانک

 دل رد دوباره و زد استارتو راننده باالخره یول میشد معطل جاده شدن باز یبرا یساعت مین بایتقر

 .. میگذاشت قدم جاده

 دمش تنها دوباره ، نشست کنارش داشت نام یعل قضا از که طاهره شوهر و برگشت جلو به فرانک

 .. افتادم لمیموبا ادی و

 .. مامان چارهیب!  بود ظهر قهیدق یس و کی ، انداختم ساعت به ینگاه

 ساسح ییجا به جا به نسبت کال ، سوختیم شتریب لبم یباال میشدیم دور بندرعباس از هرچقدر

 خودم اب شهیهم نیبنابرا سوختیم لبم یباال و کردیم پف صورتم رفتمیم تهران روز دو مثال.. بودم

 .. داشتم کننده چرب رژلب عدد کی

 هلو مزه ، کردم چرب رنگ یب رژلب با لبمو یباال و دراوردم شمیآرا فیک یتو از مویبیج نهیآ

 !  دادیم

 ییابیز چندان دختر ، انداختم بودم کرده تیکامپوز تازه که دستم کی و دیسف یدندونا به ینگاه

 !  نبودم

 .. بودم ساخته نیمز سر گل دو با و کرده باز فرق از رو رنگم یمشک صاف و بلند یموها

 یقلم ینیب هی و کیبار یلبا ، دهیکش یچشما ، بود پنهان نکمیع ریز شهیهم که کوتاه یها مژه

 از یول شدیم آزارم باعث شهیهم نیا و داشت قوز یکم مینیب رخ مین از ، کردیم لیتکم چهرمو

 .. دمیترسیم شدت به ینیب عمل

 مدرسه یتو قدم بخاطر نکهیا از شهیهم و داشتم قد 871 ، بود بلندم قد داشتم که یمثبت نکته تنها

 زا چون و  نشستمیم کالس ته شهیهم بلندم قد بخاطر!  بودم یشاک گرفتمیم قرار تمسخر مورد

 تا شدیم باعث نیا نوشتمیم یسخت به رو مشقام ، دمیدیم رو تخته زور به بود فیضع چشمام یطرف

 !  بشم شناخته کودن و تنبل شاگرد هی عنوان به ترم طول در

 مادرم باالخره ، شدمیم روزید از تر سرافکنده هروز من و داشت ادامه روال نیا سومم کالس تا

 نمره ادمهی ، دارم چشم یتنبل بنده که میشد متوجه پزشک چشم به آمد و رفت با و شد مشکلم متوجه

 .. خودمون کور موش همون!  بودم نیب کینزد فقط و بود 2.1 یکی اون و 2 چشمام از یکی

 ارقر انمیاطراف تمسخر مورد کمتر حاال کردمیم فکر ، بعدم سال مهرماه آستانه در نکیع دیخر با

 .. کرد تر اهیس مویزندگ بلکه نشد اوضاع بهبود موجب تنها نه نکیع اما رمیبگ
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 آزارم موجب دائما..  و یزشت چه یندار مخ یچهارچشم ، یچهارچشم چون یاشعار با دوستانم

 !  نکنم هیگر مدرسه یتو که نبود یروز ، اوردندیدرم رو اشکم و شدندیم

 .. ختمیریم اشک و کردمیم هیتک بهش حیتفر زنگ که بود مدرسه پشت درخت ، من قیرف تنها

 .. نکردم استفاده ونیزیتلو و مطالعه جز و گذاشتم کنار رو نکیع سال 89 مدت به اون از بعد

 ، دمیبرگز رو یتجرب رشته و شدم رستانیدب وارد باالخره نکهیا تا گذشت و گذشت هم پشت روزها

 .. کردم دایپ یواقف عالقه یمیش به و بود شده تر یقو قبل به نسبت درسام

 .. دمیرس جهینت به و بشم قبول یکاربرد یمیش مناسب رتبه کسب با تا کردمیم تالش سخت

 بیصن افتخارات نیبرتر کل در و ترم طول تمام در الف نمره ، بودم نایبهتر از یکی دانشگاه یتو

 .. بود خودم

 !  بودم استادها چشم نور و داشتم ییایب و برو

 یبرا اوقات یگاه که بود تهران نفت یسکو ارشد یکارشناس یدانشجو ، نامزدم ، امکیس

 .. شدیم دعوت ما دانشگاه به کنفرانس

 !  میکرد برخورد هم با غوغاش و شور پر یها کنفرانس نیهم از یکی در هم بار نیاول

 .. میدادیم گوش یسخنران به و میبود نشسته اول فیرد[  نیمیس]  میمیصم دوست با

 من از قدش!  بود یمعمول یلیخ ، نداشت یجذاب چهره

 ریز تا موهاش طول ، بود گرفته کج رو پرپشتش یموها یجلو!  یمشک ابرو و چشم ، بود بلندتر

 به یاسمون یآب راهنیپ و یطوس شلوار و کت دست هی و بود کرده غیت شیش کامال ، دیرسیم گوش

 !  بود کرده تن

 ! کردیم خودش مسخ رو یا شنونده هر راشیگ یادص اما نداشت یدخترکش و خاص چهره کل در

 همکار بعد ، استاد عنوان به اول ، شد کینزد بهم یکار یها شام و کنفرانسها نیا یتو کم کم

 .. داد ازدواج شنهادیپ بهم ماه ید امتحانات کینزد آخر در و خوب دوست هی سپس

 رو خودم خواستمینم و داشتم یبزرگ اهداف ، بود درسم میزندگ تمام!  نبودم یاحساسات یدختر

 .. بود نشسته دلم به مدت نیا یتو امکیس مهر اما کنم اطرافم یپسرا معطل

 ونیدرم رو امکیس شنهادیپ مادرم با بعد و بودم درسام ریدرگ یا هفته سه دو ، ندادم جواب بهش

 .. گذاشتم

 ! کردیم نمیتام یعاطف و یمال نظر از و بود یخوب پسر هم امکیس ، بود مناسب ازدواج یبراسنم

 .. بزارم ونیدرم بابا و هانیو با یچجور رو هیقض نیا دونستمینم فقط

 دیقاع ، بود بازنشسته یفرهنگ هی بابام ، دمیکشیم خجالت برادرم و پدر از ، ها خانواده اکثر مثل

 ! رفتینم جوب هی یتو ادیز آبمون ، داشت هم یخاص
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 .. داشتم دوست رو برادرم ، نبود بد هانیو و من رابطه اما

 .. کردمیم یخوددار ، بدم بروز راحت رو احساساتم که نبودم یدختر

 !  شمال رفت دخترش دوست با اما دنبالم ادیب هفته اخر بود قرار مثال ، افتادم شیبدقول ادی

 دوران از!  دادیم حیترج من به رو بهیغر یدخترا شهیهم هانیو ، شدینم باورم دمیشن یوقت

 نداشتم برم و دور یپسرها به یاحساس چیه که من برخالف درست ، بود دخترباز هم شینوجوون

.. 

 ، شدندیم جمع دورش یادیز یدخترا شیلیتحص تیموقع و کار ، شیامروز ظاهر و پیت تبع به

 .. کردیم کار تهران در یخصوص شرکت هی تو و بود خونده برق یمهندس

 !  بود عالقم مورد رشته برق ، یمیش از بعد ، بودم کتاباش دنبال شهیهم

 بود ناهار کینزد ، رفت یراه نیب رستوران سمت به راننده ، میدیرس که(  کرمان)  انار شهر به

.. 

 !  شدم خشک نیماش یتو ، دادم تنم به یقوس و کش و شدم ادهیپ بوس ینیم از

 به یگشنگ از دلم ، بودند کرده پارک رحمت بزرگ رستوران یرو به رو هم گهید اتوبوس چند

 .. بود افتاده سوزش

 .. ومدیم یمتر سه از کباب یبو و بود یا غلغله رستوران یتو

 یهرا نیب یرستورانها یغذا دونستمیم ، کردم باز رو منو و نشستم چهارنفره زیم پشت ییتنها

 !  شدینم شیحال زایچ نیا معدم اما ستین یبهداشت

 نمیسوت بند رمیبگ شمویف که کردم دراز دستمو تا اما دادم سفارش دوغ و دهیکوب پرس هی و شدم بلند

 .. رفت در

  ؟ کردمیم درستش یچجور حاال!  بودم متنفر ماجرا قسمت نیا از

 ؟ زاشتیم وسواسم مگه اما برگشتم سرجام ، کنم یط یالیخیب گرفتم میتصم اول

 پوشمب ناجور لباس نداشتم عادت اصال!  نبود ناجور لباسمم ، کردیم تمیاذ اتوبوسها راننده زیه نگاه

.. 

 زانوم یرو تا که بودم دهیپوش یمشک گشاد و  ساده مانتو و گذاشته سرم یرو به یآب شال هی

 .. دیرسیم

 ..  همرنگ یعروسک یها کفش و رهیت یآب نیج گشاد دمپا شلوار

 تنمو دداشتن نکهیا از!  کردیم تمیاذ صیحر یآدما نیا نگاه اما بود دهیپوش بدنم یها یبرجستگ تمام

 .. بردندیم تاراج به فشونیکث ذهن یتو

 .. رفتم ییدستشو سمت به و انداختم دوشم یرو به رو نمیج بلند فیک ، کنم تحمل نتونستم
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 !  دادیم آزارم واقعا نمیسوت بند

 در یاروم هب پا با و گرفتم مینیب یرو شالمو..  دادیم ینامطبوع یبو دایشد و نبود شتریب توالت دوتا

 .. کردم باز رو اول توالت

 .. ردمک امتحان رو یبعد توالت و گرفت عقم خوردیم سیخ توالت کف که ییایبهداشت نوار دنید با

 .. مکن درست مویلعنت نیسوت تا رفتم داخل به و دمیکش یراحت نفس ، بود یقبل از تر زیتم

 رمزق یبند تاپ هی ، گذاشتم فونیس یرو و دراوردم رو مانتوم ، دمیکش یپوف ، بود خراب در قفل

 .. بود گرم واقعا بندر یهوا چون بودم دهیپوش

 !!!  شد باز توالت در ناگهان که دراوردم و کردم باز پشت از رو نیسوت قفل

 ... دمیچسب توالت در به کمر با و گرفتم نمیس یرو دستامو ، زدم غیج

 !  بود مرد هی اون..  اون

 .. معذرت ، دایو -

 .. رونیب گمشو ؟ یکنیم کاریچ نجایا!  یعوض شو خفه:  زدم غیج

 !  ییتو اون دونستمینم!  گشتمیم دنبالت داشتم -

 !  نمتیبب خوامینم!  گمشو الیدان گمشو:  گفتم تند تند

 .. یزیچ من نیبب -

  ؟ یگشتیم دنبالم چرا اصال ؟ ستمین تو با مگه:  زدم داد

 یکن ادهاستف من لیموبا از یخوایم اگه گفتم!  یدیرسیم نظر به نگران!  شکسته لتیموبا دمیفهم -

.. 

 !  یبگ بهم نیماش تو یتونستیم -

 .. نداشتم آزار قصد ، دایو شرمندتم -

 .. شدم نهیس به نهیس الیدان با که کردم باز رو توالت در و دمیپوش عیسر لباسامو

  ؟ یبزن زنگ یخوایم:   دیپرس و زد یپررنگ لبخند

 .. گرفتم دستش از لویموبا و انداختم پاش تا سر به ینگاه

 !  زدم مامانو شماره و کردم پشت بهش

 .. بوق سه ، بوق دو ، بوق به

 .. کرد حلقه کمرم دور دستاشو هوی که رفتمیم ور لشیموبا با داشتم و بودم نییپا سرم
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 .. جووون:  گفت یچندش لحن با و برد فرو گردنم یگود یتو شوینیب

 .. افتاد دستم از لشیموبا و دمیپر جا از برق مثل

  ؟ ها یکردیم یغلط چه یداشت:  دمیغر و دمیچسب ییدستشو وارید به

 !  دنبالته بدجور چشمم ، دایو یخوشگل واقعا تو:  گفت یخمار لحن با و زد یچندش لبخند الیدان

 !  بفهم دهنتو حرف ؟ یگیم یچ -

 !  نداشتم رو در راه ، شد کینزد بهم قدم چند

  ؟ یبزن نمیس به رد دست ادیم دلت:  گفت انهیموذ و کرد ستون سرم کنار دستشو

 !  شو خفه -

 !  شیه!  شیه:  گفت و گذاشت لبم یرو به اشارشو انگشت

 .. یدکر میقا ریز اون ییهلوها چه:  گفت و کرد نگاه لباسم یرو یبرجستگ به یگستاخ با سپس

 !  بود اومده بند زبونم ترس از

  ؟ کنم تست کمی هست اجازه -

 ؟ یگیم یچ یفهمیم -

 شلت* به شلوار یرو از زور به و داد فشار محکم مچمو که بزنم پسش کردم یسع ، گرفت دستمو

 .. ادیب خوشت خودتم دمیم قول!  بده بهش یحال هی!  ترکهیم داره:  گفت و چسبوند

 .. کردم توف صورتش یتو و دمیکش پس زور به دستمو

 فرصت نیا از من اما ببوسه منو تا آورد جلو لباشو زور به و زد لبخند ، کرد مکث لحظه چند

 .. دمیکوب پاش وسط به زانو با و کردم استفاده

 مدیدو بوس ینیم سمت به و شدم خارج ییدستشو از ونیگر یچشما با بدو بدو من و شد خم درد از

 .. کردم برخورد راننده نهیس به سر با که

  ؟ یکنیم هیگر چرا ؟ شده یچ دخترم:  دیپرس و کرد تعجب من دنید از مرد

 .. زدم ضجه و دادم نشون رستورانو دست با!  بزنم حرف یحساب و درست تونستمینم

  ؟ داده آزارت یکس..  یکس -

 زتجاو بهم خواستیم!  کن کمکم خدا رو تو عمو:  گفتم هیگر با و دادم تکون آره نشونه به سرمو

 !  کنه

  ؟ یک ؟ جون عمو یک -
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 !  پسره اون..  اون -

 !  هیچ دردت نمیبب نیبش نیماش تو برو ایب!  یگیم یچ فهممینم که من دخترم -

 .. منشست راننده کمک یصندل یرو و دادم گوش حرفش به نکنه دامیپ دوباره الیدان نکهیا ترس از

 .. داد آب یبطر هی بهم ، داشت نام عباس اوس که راننده

 !  دمیسرکش درجا

 ! یعوض اون!  کردیم تجاوز بهم داشت الیدان!  دیلرزیم بود افتاده که یاتفاق شوک از تنم هنوز

  ؟ دخترم یبهتر:  دیپرس و نشست سرجاش عباس اوس 

 .. دادم تکون اره نشونه به سرمو یشرمندگ با

  ؟ کرده تتیاذ یک ؟ دیدی چی شنفتی یچ بگو حاال ، شکر رو خدا -

 اون ! بود داده ازارم اون  ؟ بره چرا!  نه اما بره آبروم دمیترسیم!  نه ای بگم اسمشو دیبا دونستمینم

 .. کنه یدراز دست بهم خواستیم

 رمیگ یرخواهیخ بهونه به ییدستشو یتو!  مسافرتونه!  بوره همون!  الیدان پسره نیا عمو -

 .. انداخت

 کنه یدراز دست بهم خواستیم:  گفتم یلرزون یصدا با و گرفت بغضم دوباره دمیرس که نجایا به

 .. خواستیم! 

 .. خواستیم

 .. یش آروم بخور آب!  دخترم شیه!  شیه -

 .. دمیسرکش ته تا آبو یبطر و دادم تکون باشه نشونه به تند تند سرمو

 یپوست که اندام الغر جوون پسر هی ، شد بوس ینیم وارد(  راننده کمک)  میکر لحظه نیهم در

 !  داشت رهیت

 .. داشت یزبر شیر ته و بود زده ته از موهاشو

 .. داشت پا به کهنه نیج شلوار و سبز ساده راهنیپ هی

  ؟ باشن یک فهیضع:  دیپرس شیبازار کوچه لحن اون با و خورد جا من دنید از میکر

 !  کن چک رو کایالست برو!  نباشه تیکار تو -

 .. اوستا چشم رو -

 .. شد خارج بوس ینیم از دیچیپیم لنگ دستش دور که یدرحال و گفت نویا میکر

  ؟ یشناسیم رو پسره نیا دخترم:  عباس اوس
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 .. ترسمیم یلیخ من عمو:  گفتم و دادم تکون نه نشونه به تند تند سرمو

 ..  حاال:  گفت و انداخت پام تا سر به ینگاه و دیکش پرپشتش یها لیبیس به یدست عباس اوس

  ؟ هیچ نومت

 ..  دایو..  یو:  گفتم دهیبر دهیبر و گذاشتم نیزم لرزونم یدستا با رو آب یبطر

 یخوایم ، مونده یادیز راه لمیاردب تا!  مسافره ، دخترم کنم دک رو قرمساق نیا تونمینم که من -

 .. برگرد

 وت..  پشت برم نگو ، عمو خدا رو تو:  گفتم ختمیریم اشک که یدرحال و زدم زل بهش ملتسمانه

 .. خدا رو

 ؟ کنم عوض جاتو یخوایم -

 .. دادم تکون آره نشونه به سرمو

 کچ رو جلو یها یصندل زدیم حیتسب که یدرحال و گفت یا استغفرالله رلبیز ، شد بلند جا از

 .. وبگ عمو به ایب کرد تتیاذ میهرک!  تخت التیخ ، دخترم بخور ناهارتو برو:  گفت بهم و کرد

 .. ستمین گرسنه..  گرسنه:  گفتم رلبیز و زدم یکمرنگ لبخند

 .. هنییپا فشارت معلومه دهیپر روتم و رنگ ، یایب سرحال بزن جوج پرس به ایب ، دخترم ایب -

 .. اونجا امینم..  امینم ، خورمیم نجایهم -

 .. شد خارج بوس ینیم از خودش و نکرد گوش من حرف به گهید

 .. ستادیا در یجلو و شد خارج رستوران از الیدان

 .. ستادیا نهیس به دست و زد یکج لبخند ، کردم نگاهش وحشت با

 خودمو کردمیم یسع ، گذاشتم زدیم رونیب نمیس از داشت که قلبم یرو دستمو و دمیدزد نگامو

 .. امنه جام جلو نیا!  تونهینم!  کنه یکار تونهینم اون:  گفتمیم و بدم یدلدار

 داشته لب به یچندش و زشت لبخند ، دمید هم با رو نفر سه هر بار نیا و آوردم باال دوباره سرمو

 .. بودند داده داده هیتک وارید به

 داختمان عقب به ینگاه ، نشستم یصندل یرو و دمیکش رو بوس ینیم پرده و شدم بلند جا از یفور

.. 

 .. نجایا انیب االن نکنه:  گفتم خودم با ، بود یخال کامال بوس ینیم

 منتظر قهیدق چند ، گرفتم گارد در یجلو و برداشتم راننده یصندل کنار از رو ینشان اتش کپسول

 .. نشد یخبر اما موندم
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 زمان و بود 2 کینزد ساعت ، نشستم یصندل یرو و دمیکش یپوف!  بودم داده راه بد دلم به یالک

 .. دیرسیم انیپا به داشت ناهار

 ... دمیکش یدردناک آه و گرفتم آغوش در هامو شونه

 و کرد تعجب دید راننده کمک یصندل یرو منو که فرانک ، برگشتند بوس ینیم به مسافرها کم کم

 !  یومدین که ناهارم یبرا ؟ یکنیم کاریچ نجایا ، دختر وا:  دیپرس

 .. انداختم نییپا سرمو و انداختم بهش ینیغمگ نگاه

 رد از که الیدان چهره با و دادم سوق باال سمت به رو نگاهم آشنا یمشک - دیسف یایکتون دنید با

 .. شدم رو به رو شدیم بوس ینیم وارد جلو

  ! لرزوندیم رو بدنم ستون چهار منتقمش و ثیخب نگاه ، شد رهیخ صورتم یتو لحظه چند الیدان

 .. بود اومده بند زبونم ترس از

 !  نداشتم جرئتشو اما دمیدزدیم ازش نگاهمو دیبا

 اما نهبز یحرف تا کرد باز لب او ، بود رفته باال قلبم ضربان و کرده عرق اضطراب از دستام کف

 راه نیب اما گذشت کنارم از ارامش با و شد ساکت کردیم حرکت سرش پشت که یمسافر یصدا با

 .. گذاشت بغلم یتو یکیکوچ دیسف کاغذ

 .. کردم باز رو کاغذ

 !  یشهر نده* یدیم پس تقاصشو -

 .. کردم پرت در سمت به و کردم مچاله کاغذو ، شد دیتشد بغضم

 ندید با و اورد باال سرشو مرد ، افتاد عباس اوس یپا ریز و کرد عبور پلکان از شده مچاله کاغذ

 .. زد یا پدرانه لبخند من یاشک یچشما

 .. کرد عوض رو فرانک و من یجا میداشت که یقرار و قول طبق عباس اوس

 .. بود راحت پسرا بابت از المیخ و بودم نشسته فیرد نیاول در من حاال

 ! داشت یفرنگ ژیپرست ، بود مطالعه مشغول متشخص یآقا هی مخالفم سمت در

 هی و کرده هماهنگ کراواتش رنگ با که یا سورمه ریج کت ، یمشک فرم با یلیمستط نکیع

 .. بود کرده پا به یمشک براق کفش جفت

 !  بود چسبونده سرش کف به مو چسب با و گرفته کج فرق از رو رنگش ییطال و بور یموها

 .. بود غیت شیش کامال صورتش و داشت رنگ یآب دهیکش یچشما و یا قلوه یلبا ، پهن ینیب

 اجازه غرورم یطرف از و بپرسم یسوال ازش نداشتم جرئت اما بود آشنا یلیخ افشیق نظرم به

 .. باشم بهیغر مرد هی با صحبت کننده آغاز من دادینم
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 با که بود یروز چند ، شدم مطالعه مشغول و دراوردم رو"  کارما بازگشت" کتاب فمیک یتو از

 .. بودم ریدرگ داستان نیا

 مرد و کرده ازدواج مسن یمرد با اجبار به که بود کارما اسم به یدختر درباره رمان موضوع

 1 از بعد شب هی اما فروختیم محل اوباش و ارازل به رو شوربخت دختر هم رتیس بد باز قمار

 به که یافراد تک تک مدت نیا یط اما گردهیم دنبالش به ها ماه مرد و کنهیم فرار دختر سال

 همه لقات که شهیم معلوم داستان اواسط و شندیم کشته یا یعیفج شکل به بودند کرده تجاوز دختر

 .. نبوده کارما جز یکس رذل یمردها

 نیا خط به خط ، خوندمیم احساس با رو کارما یها الوگید و بودم شده غرق داستان اوج در

 سیپ یصدا متوجه که بودم کرده فراموش رو الیدان هیقض یکل به و بود زیانگ جانیه برام داستان

 ! شدم سیپ

  ؟ دیدار کار یکس با:  دمیپرس متشخص مرد دنید با و چرخوندم سرمو

 صدات دارم ساعته دو ؟ یشد غرقش نقدریا که ادیم خوشت کتاب اون از:  دیپرس و دیخند مرد

 .. جون دختر کنمیم

 !  دمینشن خوامیم معذرت -

  ؟ یهست یراض کتاب از حاال!  سرت یفدا -

 !  دهیجد موضوعش -

 .. دیفهم یکی بالخره!  عجب چه:  گفت و دیخند مرد

 یب که شدم رو به رو یمرد 0×2 عکس با اخر صفحه جلد در و کردم رو و پشت رو کتاب

 .. نبود میکنار یآقا به شباهت

  ؟ آزادمنش یآقا..  یآقا:  دمیپرس و کردم نگاه سمتش به

 !  هستم خودم:  داد جواب یدار کش لبخند با

 .. دیکتاب نیا سندهینو شما پس -

 !  بخواد خدا اگه -

 !  نکنه درد دستتون ، هیجالب تجربه -

  ؟ یدونیم یزیچ کارما درباره -

 .. گهید کتابه دختر اسم!  خب -

 .. هیا فلسفه هی یداستان  هر پشت گنیم ، ستین دختر اون اسم فقط!  دخترجون نه -
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 و تادهسیا نهیآ یجلو که یپوش دیسف دختر و بود یقد نهیآ هی عکس ، کردم نگاه کتاب یرو جلد به

 .. رهیم فرو خودش قلب در خنجر که انگار و کنهیم فرو آن دل در یخنجر

 پشت یزود به مزدش عمل آن ، زندیم سر یآدم کز شر و ریخ از عمل هر:  کردم زمزمه رلبیز 

 !  زندیم در ، در

  ؟ یگفت یزیچ:  دیپرس منش آزاد یآقا

 ! گردهیبرم خودت به اش جهینت یبد انجام که یهرکار ، داره یجالب فلسفه -

 نیا تو ما که یهرکار نظرشون از ، ندارند باور آخرت جهان به اونا!  سمهیبود دهیعق هی کارما -

 !  گردهیبرم خودمون به اش جهینت میدیم انجام ایدن

  ؟ دیرس ذهنتون به دهیا نیا کجا از ، جالبه -

  ؟ یدیشن اسمشو تاحاال!  بنارس ، کردم سفر هندوستان به نامزدم با که یبار نیآخر -

 !  سمیبود یمذهب شهر:  گفتم و دادم تکون آره نشونه به سرمو

 ینتس یقیموس و قیرق و تند یغذاها ، یسنت و تیپرجمع ، یافراط ونیمذهب از پر ، هیجالب شهر -

 .. سازهیم رو بنارس همه که

 .. بنیعج سمایبود -

:  گفت بود زده زل جلو به نهیس به دست که یدرحال و داد هیتک یصندل به ، زد یکمرنگ لبخند

 ، مکردیم تماشا رو آفتاب غروب و بودم نشسته گنگا رود کنار اتفاق حسب بر روز هی ، یدونیم

 .. بشه ختهیر ایدر به خاکسترش تا شهیم سوزونده رود نیا کنار جسد 266 حداقل روزانه

  ؟ چرا ؟ واقعا:  دمیپرس تعجب با

 یحت بلکه زنیریم آب یتو رو اجسادشون خاکستر تنها نه ، مقدسه گنگا رود دارند دهیعق اونا -

 !  کنندیم هم حموم

 .. رفت هم در صورتم و شد چندشم

 .. هیعاد زیچ هی اونا یبرا اما ومدین خوشت دونمیم:  گفت و دیخند مرد

 .. دیبود نشسته رود اون کنار دیگفت -

 .. نداشت یا خانواده انگار!  نبود کنارش یکس ، سوختیم یا گوشه تنها جسد هی -

 سال دو حدودا که بوده باز قمار و بزهکار هی مرد اون دمیفهم و کردم جو و پرس ایمحل از یکی از

 همون در بعد دوسال قایدق اما سوزونده دیاس با رو جسدش و کرده تجاوز ماهه سه یدختر به شیپ

 بهم ، شده سوزونده دیاس با جسدش و گرفته قرار طلبکاراش تجاوز مورد ساعت همون و روز

 .. ستین یتوخال الشه هی جز یزیچ شده یگلدوز سبز پارچه اون ریز گفت

 .. کرد عمل قولش به کارما!  شد کشته یعیفج طرز به مرد
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 .. دادم قورت صدا با دهنمو آب و شد خیس تنم بر مو داستان نیا دنیشن با

 دندیم انجام ایدن یتو یمزخرف یکارا آدم همه نیا!  هیساز جو همش نایا نظرم به -

  ؟ کنهینم مجازات رو اونا کارما چرا پس

 آهسته!  مونهیم منتظر اون ، گهینم دروغ چوقتیه کارما:  گفت نانیاطم با و کرد کج سرشو مرد

 نیربهت به کوکارهاین به و کرده مجازات شکل نیبدتر به رو گناهکارها و ادیم جلو  کم کم و آهسته

 ..  دهیم پاداش شکل

 .. نگفتم یزیچ و انداختم نییپا سرمو

  ؟ کارما فقط ؟ ادیم خوشت کتاب یتو تیشخص کدوم از -

 .. بود ترسو اما کردیم کمک کارما به!  بود یخوب پسر وانمیک.. وانیک -

 .. یخودم مثل ، ادیم خوشت یاحساس یپسرا از معلومه -

 .. کردم نگاه بهش تعجب با

 بهتر رو هیبق احساس کیرمانت یمردا:  داد ادامه و شد رهیخ رو به رو به دوباره و دیدزد نگاهشو

  ؟ نه مگه ، کنندیم درک هیبق از

 .. بزارن احترام زنها حقوق به که ادیم خوشم ییمردا از ، ادینم خوشم یاحساس یمردا از من -

 !  کنمیم صحبت ستیفمن هی با دارم پس -

 بالدن یک شهیم مالیپا زنها حق که یا جامعه یتو:  گفتم و گذاشتم فمیک یتو ، بستم رو کتاب

  ؟ هیاحساس یمردا

 و یگمردون به یکم گشتندیم دار هیما و یکلیه و کیرمانت یپسرا دنبال نکهیا بجا دخترامون کاش

 همه ؟ داره یتفکر چه هاشون بچه و ندهیآ یزندگ درباره مرد اون نکهیا!  دادندیم تیاهم افکارش

 کشب تویروسر بگه بهشون مرد هی نکهیا از ، هستند ییوسطا قرون افکار و افهیق و ثروت دنبال

 الاص اما عاشقشونه مردشون یعنی نیا کنندیم فکر!  ادیم خوششون نرو تنها کوچه سر تا ای جلو

 ننشو وضوح به چون بشه یجهان دیبا شما کتاب نظرم به آزادمنش یآقا دیدونیم!  ستین نطوریا

 و ظلم نقدریا و برسند درک نیا به شما مثل همه شدیم کاش!  گرن سلطه ذاتا حد چد تا مردها دیداد

 .. رهینگ صورت زنامون هیعل یعدالت یب

  ؟...  خانوم دیدار لطف من به شما خب -

 !  هستم جناب دایو ، جناب -

 !  جناب خانوم -

 .. دندیفهمیم هم هیبق کاش!  آزادمنش یآقا قتهیحق هی نیا -
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 همتنفر صورت هر در یتیجنس ینابرابر از اما نداره یربط بهش ، کنهیم فکر شما مثل نامزدمم -

 ! 

 .. ستیفمن الزمه زنا همه ، نداره یربط بهش دیبگ دینبا نظرم به -

 !  باشه زن اگه:  گفت حرفم ونیم یمعنادار لبخند با

 .. انداختم نییپا سرمو و گرفتم رو منظورش

 ات چقدر چارهیب!  افتادم مامان ادی لیموبا دنید با ، درآورد بشیج یتو از لشویموبا آزادمنش یآقا

 .. بود شده نگرانم االن

 دمخو لیموبا ؟ رمیبگ تماس هی لتونیموبا با لحظه چند یبرا شهیم:  دمیپرس او از یشرمندگ با

 !  شده داغون

 .. حتما آه -

 .. بود گنگا رود کنار نامزدش و خودش از عکس هی نشیاسکر صفحه یرو ، داد بهم لویموبا

 .. رفتم تماس دفترچه یتو عیسر و دمیگرخ کمی نداشتم عادت زایچ نیا دنید به چون

 ، جناب منزل:  گفت بغض با و برداشت که بود نخورده بوق هی هنوز ، گرفتم رو خونه شماره

 .. دییبفرما

  ؟ جونم مامان:  کردم زمزمه ینگران با

  ؟ ییتو دخترم ؟ دایو..  یو:  دیپرس دهیبر دهیبر من یصدا با مامان

  ؟ شده یچ مگه ؟ یکرد بغض چرا مامان -

 ؟ یدینم جواب تاحاال صبح از تویگوش چرا!  فکر یب دختره یبش لیذل یاله:  زد داد حرص با

  ؟ رمیمیم وفتمیم کنمیم سکته ینگران از نجایا من یگینم

 .. نکردم نگرانت قصد از که من ، دلم زیعز شد یچ بگم بزار!  تر آروم!  مامان یوا -

 .. منو یکشت!  نکنه کارتیچ بگم خدا دایو -

 .. کردم نگرانت شرمنده!  شدینم روشنم گهید ، شد داغون صفحش نیزم افتاد میگوش مامان -

 بفرستم باباتو بود کینزد گهید ، خوردم جوش و حرص چقدر نجایا من!  مادر رمیبم یاله -

 .. سراغت

 .. اومد سرم یتو الیخ و فکر هزارجور!  دخترم سراغ ینرفت چرا که زدم سرکوفت بهش چقدر

 و لیاردب یسرما اون تو ؟ یبفرست کجا یخواستیم رو چارهیب یبابا!  مامان وا:  گفتم تعجب با

 .. گهید رسونمیم خودمو!  من مادر ستمین بچه منم!  که دیندار نمیماش حاال!  خبندونی جاده

   ؟ دخترکم ییکجا االن -
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 ..  میزدی ، مامان اردکانم کینزد -

  ؟ واشی واشی نقدریا چرا!  اووو -

 !  گهید میبوس ینیم با هم شلوغه جاده یدیع دم هم -

  ؟ خدا دیام به یرسیم امشب آخر تا -

 .. غروب فردا شاللهیا ، زمیعز نکنم فکر -

  ؟ بزنم زنگ شماره نیا با بهت بازم تونمیم من دخترم -

 .. دادند لشونویموبا کردند لطف بهم ، مسافراست از یکی مال شماره نیا ، زمیعز نه -

 .. زدم پلک تشکر نشونه به و برگشتم آزادمنش یآقا سمت به حرف نیا گفتن با

 رخب یب منو بود دستت دم تلفن یدیرس هرجا خدا رو تو ، یبرس خودت تا کنم صبر دیبا پس -

 .. فدات مادر نزار

 .. نکنه درد دستت ، لطفا بده خبر بزن زنگ امکمیس به ، چشم چشم -

 .. خداحافظت ، دخترم باشه -

 .. دادم آزادمنش یآقا به تشکر با لویموبا و کردم یخداحافظ مامان از

 یرو به سرمو پس دارم نگه باز چشمامو تونستمینم یخستگ از منم و بود غروب 0 کینزد ساعت

 .. رفتم فرو خواب به صدا یب و بستم پلکامو و گذاشتم یصندل

 .. انداختم ینگاه کنارم شهیش به یخمار حالت با و کردم باز چشمامو سرما سر از

 دیسف و قرمز چراغ نور و برف و خی از دهیپوش و دیسف یها جاده خوردیم چشمم به که یزیچ تنها

 .. بود ها نیماش

 بودند شده پنهان برف بار کوله ریز هم سکنه از یخال یها دشت ، آسفالت آزادراه از دورتر یکم

.. 

 .. بود شب ازدهی ، انداختم ساعت به ینگاه

 .. انداختم ینگاه کردیم پف و خر و بود شده چیپ پتو گردن ریز تا که منش آزاد یآقا به

  ؟ هسرد نقدریا چرا ؟ مییکجا االن:  دمیپرس آقا میکر همون ای راننده شاگرد از و دمیمال مویشونیپ

 االن. . ادیب برف نقدریا نورایا نداشته سابقه ، میموند هم ما واال!  یآبج میکاشون ریرکبیام جاده -

  ؟ عباس اوس نه مگه میرسینم فردام تا که بره شیپ ینجوریا میموند خودمونم

 .. دیکش کلفتش یالیبیس به یدست و داد تکون یسر مرد



 

24 | P a g e  
 

 یپاسخگو هم نیماش یبخار یحت و بود سرد واقعا هوا ، دمیچسب یدست دو تنمو و دمیکش یهوف

 .. نبود فضا

 .. کردیم قور و قار یگشنگ دلمم ، بردارم ساکم از گرم لباس اقال تا میزدیم کنار جا هی کاش

 هی و آوردم درش فمیک یتو از ، بودم کرده درست خودم یبرا یسبز ریپن نون لقمه هی افتاد ادمی

 .. زدم گاز

  ؟ مییکجا:  دیپرس من از یخمار با و دیمال چشماشو ، دیپر خواب از هوی آزادمنش یآقا

 .. ریرکبیام آزادراه ، آقا میکاشان -

  ؟ االن تا شیپ ساعت هی از -

 .. میپیک تو پیک فعال ، دادا بسته رو راه برف:  داد جواب من یجا به میکر

  ؟ میستینمیوا ییجا یرستوران:  دیپرس میکر از و کرد نگاه شیمچ ساعت به آزادمنش

 .. مینیشیم یساعت هی که هست یرستوران هی اونجا ، میدار راه(  قم استان)  زنبورک تا یساعت هی -

  ؟ هست باز گهید ساعت هی تا!  وقته رید که االن -

 !  یمشت بازن یچار سیب ایا جاده نیب نیا -

  ؟ آزادمنش یآقا نه مگه دیا گرسنه یحساب:  گفتم یشوخ به

 .. نخوردم یحساب و درست ناهارم!  آره کمی -

 .. نطوریهم منم -

:  گفتم و دمکر تعاف طرفش به و کردم بازش ، برداشتم یپرتقال تییسکویب بسته هی ادب نشونه به

 ... اما کنمینم تعارف بهتون زدم گاز رمویپن نون

 .. جناب خانوم نکنه درد دستتون -

 .. دیبردار شده هم دونه هی لطفا -

 .. برداشت تییسکویب کهیت هی مودبانه بعد و شد دیسف و سرخ کمی اول مرد

 .. دیبردار شتریب خب -

 !  نکنه درد دستتون نه -

 .. کردم تعارف میکر سمت به توییسکویب

 .. میریس ما ، یآبج گرم دمت -

  ؟ شما عباس اوس -
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 .. جونت نوش بخور ، دخترم یبامرام -

 لباس ندتاچ با تونستمیم گهید ساعت هی تا حداقل ، دوختم چشم جاده به و گذاشتم کنار رو تییسکویب

 .. دمیلرزیم سگ مثل که فعال نمیبش نیماش تو گرم

 توقف کهنه رستوران هی یجلو و میدیرس زنبورک به مین و ساعت کی صرف از بعد باالخره

 .. میکرد

 ! بود کرده پوش دیسف رو ریمس تمام و داد ادامه همچنان برف

 ها فرسنگ تا و داشت قرار علف و آب یب و یریکو دشت هی وسط در درست ستاره رستوران

 .. شدینم دهید یمیقد یگاودار لهیطو هی و ریکو و کوه جز یزیچ

 !  شدیم هم تر موحش یبرف شب در که بسا چه بود ترسناک خود یخود به منظره نیا

 فکر یب چقدر بنا نیا مهندسان ، دادیم ازار رو مشامم و بود کننده مشمئز یگاو کود و پهن یبو

 !  کردند بنا منطقه نیا در رو یرستوران نیهمچ که بودند

 نیماش تا سه دو ما بر عالوه ، بود کرده پارک رستوران یجلو که میبود یبوس ینیم تنها ما

 .. شدیم دهید نگیپارک در هم یشخص

 سرو رو یفود فست و یسنت یغذاها انواع و داشت یپربار یمنو ، میشد ستاره رستوران وارد

 .. کردیم

 تمنداش یا چاره اما بمونم تنها خواستینم دلم اصال ، نشستم تنها چهارنفره زیم هی دور معمول طبق

 .. شناختمینم ویکس که منم ، طاهره نه بود شده ادهیپ فرانک نه ،

 به نوم یتو و شدم آروم کنند یخالف کار تونندینم یشلوغ یجا نیهمچ تو پسرا اون نکهیا الیخ به

 .. گشتم عالقم مورد یغذا دنبال

 از سراپ بشم بلند جا از خواستم نکهیهم ، بدم سفارش ینیزم بیس و یسوخار مرغ گرفتم میتصم

 .. افتاد لرزه به بدنم ستون چهار و شدند رستوران وارد در

 .. دیدزد نگاهشو حانهیوق یچشمک با و زد یا انهیموذ لبخند ایپور

 ییشودست تو که یاتفاق با ، دمیمال بودند کرده عرق ترس شدت از که سردم یدستا و نشستم سرجام

 .. دمیترسیم پسرا از سگ مثل بود داده رخ الیدان با

 ! ومدمیم کنار مسئله نیا با دیبا ، نداشتم خودم جز یسرپناه چیه که بودم تنها و جوون دختر هی

 .. دمیکشیم رونیب آب از ییتنها به خودمو میگل دیبا و بودم ستیفمن مثال

 .. نداشتم ازین یکس به من!  درسته

 یاآق با اتفاقا ، دادم سفارش غذامو و شدم بلند جا از ، دادم نفس به اعتماد خودم به مثبت افکار با

 در دیرسیم نظر به یدرستکار و میفه انسان که شونیا و میرفت صندوق سمت به همزمان منش آزاد
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 زیم سمت به منو میمستق ریغ طور به شدپس شومشون تین و پسرها سوظن متوجه اول نگاه

 !  کردم قبول اقیاشت با بودم یفرار راه دنبال که منم و کرد دعوت خودش

 .. داشتم تیامن احساس آزادمنش یآقا کنار اقال

 یسفرها و من دانشگاه درباره یکم و میکرد صرف رو شاممون آرامش در پسرا نگاه به توجه یب

 .. میزد حرف او

 ظاهر رغم یعل ، کردیم جلوه تر جوون نظرم از اما داشت یسال 26 ، بود یا دهید ایدن مرد

 .. کردیم تظاهر نطوریا حداقل ای بود یمتواضع و فیشر انسان متکبرش و یفرنگ

 لیاردب به یدانشگاه پروژه هی یبرا شما پس:  دمیپرس و کردم زیر چنگال با مویسوخار مرغ

  ؟ دیریم

  ؟ یچ شما!  مشغولم هم دیع امیا تو یحت ، بله:  داد جواب و برداشت تزایپ برش هی

 .. دارم دوست رو ایلیاردب اما میستین یلیاردب ، اونجان که شهیم یسال پونزده مادرم و پدر من -

 .. فرستادنش لیاردب به پروش و اموزش طرف از ، بود یشناس ستیز ریدب پدرم

 ؟ دیهست ییکجا اصالتا پس خب -

 زور به بارم هی یسال اخه دونمینم هم یزدی خودمو من اما!  مادرم هم و پدر هم ، یزدی اصالتا -

 .. میایم

 .. هستند زدی ساکن خانوادمون اکثر و امییدا ، هام عمه

 .. باشند زنده!  یسالمت به -

  ؟ چطور شما:  دمیپرس و خوردم دوغ قلپ هی

 .. میاهواز اصالتا خودم من -

 .. دیبور یلیخ آخه!  ادینم بهتون -

 امرزیخداب اون به گهیم مادرم ، بود مهاجر یروس پدربزرگم!  بورم ، آره:  داد جواب و دیخند

 .. رفتم

 ؟ دیمتاهل شما:  دیپرس و کرد مکث یکم

 .. مونیزندگ خونه سر میریم و میکنیم یرسم عقد ماه وریشهر تا شاللهیا ، دارم نامزد -

 !  شاللهیا دیبش خوشبخت ، دمیفهم حلقتون از -

 .. نطوریهم هم شما ، ممنون -
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 سمت به آزادمنش یآقا از پوزش عرض با ، دارم ییدستشو کردم احساس شام اتمام از بعد

 رو"  ریتعم دست در" تابلو با بالفاصله اما رفتم داشت قرار رستوران چپ سمت در که ییدستشو

  ؟ خرابه ییدستشو:  دمیپرس بود یده سیسرو مشغول که یگارسون از پس شدم رو به

 !  دهیم آب توالت هفتست هی خانوم آره -

  ؟ کنم استفاده تونمیم کجا از من پس ، بابا یا -

 .. دهیم جواب هیاضطرار اگه یول ستین زیتم یلیخ ، هست توالت هی لهیطو طرف -

 .. کردم تشکر و دمیکش یهوف

 .. نداشتم یا چاره ، دارم نگه تونمینم!  نه دمید یول کردم صبر کمی ، دیترکیم داشت ام مثانه

 .. باشه کجا یبعد ستگاهیا نبود معلومم ، داشت فاصله یمتر چندصد هی نجایا تا یمیقد لهیطو

 .. نداشتم یراه بود کیتار دشت و سرد هوا نکهیا با

 .. بپوشند گرم لباس تا گردوندیبرم بهشون رو مسافرا چمدون داشت رستوران از رونیب میکر

 هب رو رنگم یطوس بافت کاله و دمیپوش مانتوم یرو قرمز کاپشن هی و کردم باز رو چمدونم منم

 .. گذاشتم سر

 واقعا ، دمیکش یراحت نفس و دمید رو میضرور قوه چراغ کردم باز که رو ساک یجلو پیز

   .. برگردم و برم رو راه نیا خواستمیم یچجور قوه چراغ نیا بدون دونستمینم

  ؟ یآبج شده یزیچ:  دیپرس قوه چراغ دنید با میکر

 .. دوره نجایا از کمی اونم!  خرابه رستوران ییدستشو!  لهیطو ییدستشو برم خوامیم ، نه -

 ! یبر یتونینم که تنها ، بابا یا -

 .. ندارم یا چاره -

 .. امیب باهات بدم خبر عباس اوس به واستا -

 !  برگشتم یجلد:  زد داد و دیدو رستوران سمت به گفت که نویا

 سرپ نیا به یحت که هرچند کردمیم خطر احساس کمتر باز ومدیم میکر اگه ، دمیکش یقیعم نفس

 .. نداشتم اعتماد هم جوون

 ودب رفته ادشی رزنیپ نکهیا مثل ، کردندیم دعوا ها لباس سر داشتند یلیاردب رزنیپ و رمردیپ

 .. ارهیب گرم لباس رمردیپ یبرا

 .. رهید که یآبج میبر بدو:  گفت و برگشت میکر فاصله نیا در ، زدم یکج لبخند

 .. میکرد حرکت لهیطو سمت به هم با پس
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 مینیب نوک و شده سر برف و خی ریز دستم و پا یانگشتا تمام ، بود اسفناک و پرسوز دشت یسرما

 .. زدیم یسرخ به

 .. نداشت من از یکم دست یا قهوه یباد کاپشن و یپشم کاله اون با هم میکر

 .. میرسوند لهیطو به بود ییبال و زور هر به خودمونو باالخره

 و گاو از یاثر چیه چون بود شده رها لهیطو نیا نکهیا مثل ، زدیم بهم حالمو داشت پهن یبو

 .. شدینم دهید درش گوسفند

 مونمیم منتظر نجایا من:  گفت بهم میکر ، بود باز بود یچوب کهنه آلونک هی پشت که ییدستشو در

.. 

 .. دادم انجام کارمو ییدستشو یتو و کردم تشکر ازش

 !  دمیند میکر از یاثر اما شدم خارج توالت از و بستم رو شلوارم دکمه

 زدم داد خوردیم بهم سرما از که ییها دندون با و کردم بغل دندیلرزیم سرما شدت از که بازوهامو

  ؟ میکر آقا: 

 .. دمینشن ییصدا اما

 .. خوردم جا کمی ، بود باز مهین پشت بزرگ در ، زدم دور پشت از و لهیطو

 !  کنه فرار سرما از تا نجایا رفته حتما گفتم خودم با

 .. شدم رو به رو کثافط و کاه از پر نیزم هی با و کردم باز رو در یآروم به

 در هم ونجهی از یکوه ، کنه جدا هم از رو ها گاو تا بود شده دهیکش ییها نرده لهیطو طرف دو در

 .. خوردیمچشم به ها قسمت یبعض

 آقا:  زدم داد دوم بار یبرا ، کردیم نفوذ داخل به سرد یهوا و بود باز کامال لهیطو ییجلو در

  ؟ دیینجایا شما میکر

 .. گرفتم موینیب یجلو و برداشتم لهیطو داخل به قدم چند

  ؟ میکر آقا -

 ادیدرب صدات ، کرد زمزمه گوشم ریز و گرفت رو دهنم و ینیب یجلو پشت از یدست ناگهان

 .. کنم کاریچ باهات دونمیم

 !  دبو الیدان نکهیا ، افتاد صورتش به چشمم کنم دایپ ییرها دستش از کردمیم تقال که یدرحال

 دیسیل رو لبش دور ، گذاشت گلوم ریز زیت یچاقو هی جلو از میکر لحظه نیهم در

 .. گفت یزیر جووون و

 .. کردم نگاه بهش وحشت با
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 و بود گرفته بازوهامو دور دوم دست با و دست هی با رو مینیب و دهن یجلو همچنان که الیدان

 .. یشهر جنده یدیم پس تقاصشو که بودم گفته بهت:  گفت دادیم فشار

 .. خدا رو تو:  کردم زمزمه زور به رانگشتاشیز از

 .. تمومه کارم گهید کردم فکر ، دیکش گردنم یرو چاقوشو زیت لبه میکر

 خودم به پسرها خنده کیشل یصدا با اما شدم حاضر دردناک مرگ هی یبرا و بستم رو چشمام

 .. اومدم

 دستم یرو پاشو میکر شم بلند خواستم نکهیهم اما کرد پرتم نیزم یرو به محکم حرکت هی با الیدان

 .. داد فشار و گذاشت

 !  آخ:  زدم داد بلند یصدا با

 شدند لهیطو وارد جلو در از عباس اوس و حامد ، ایپور لحظه نیهم در ، دادند سر یا قهقه پسرها

.. 

 .. بستند رو در حامد و ایپور

 .. کن کمکم عمو!  عمو:  زدم داد اریاخت یب و شد زنده دلم در یدیام نور عباس اوس ورود با

  ؟ هان دیکرد که بود یکار چه نیا:  زد داد پسرها سر و اومد جلو تیعصبان با مرد

 تاررف یچطور زن هی با دیدونینم هنوز:  دیکش نعره دوباره و زد میکر و الیدان به محکم یلیس هی

  ؟ کنندیم

 وناا ، زمیعز ببخش رو پسرا نیا یگستاخ:  گفت من به رو و کرد دراز دست حرف نیا گفتن با

 .. کنند کنترل رو جانشونیه یچجور دونندینم هنوز

 .. شدم رهیخ دستش به دیترد با

  ؟ یبزن پس رو عمو دست یخوایم!  گهید ایب -

 .. زدند پوزخند کصدای پسرها

 .. شدم بلند جا از بغض با و کردم دراز دست

 .. دندیخند یهمگ سپس و داد هلم نیزم یرو دوباره و کرد ول دستمو عباس اوس

  ؟ چرا آخه:  دمیپرس رلبیز و شد جمع چشمام یتو اشک

 .. یش ادب دیبا!  یمغرور یشهر نده* هی تو چون ؟ چرا:  گفت تمسخر به و شد دوال الیدان

 .. کنمیم خواهش -

 سراپ نه مگه میبخند کمی میخوایم فقط!  میندار یکار باهات که ما ، که ما:  گفت و اومد جلو ایپور

  ؟
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 یهمکار باهامون میبخند نکهیا یبرا دیبا هم تو اما:  گفت حامد و دادند تکون سر مثبت عالمت به

 .. یکن

 .. زدم زل بهش نفرت با

 !  شده یعصبان یشهر نده! * اوه اوه:  حامد

 یردک کز گوشه نیا چرا!  زمیعز شو بلند:  گفت من به رو و برداشت نیزم یرو از لیب هی الیدان

  ؟

  ؟ نه مگه خوادیم یخط یخط کمی دلش دیشا:  گفت و درآورد دوباره چاقوشو میکر

 .. ستادمیا و دمیپر جا از حرف نیا دنیشن با

 .. انداخت رو کالهم لیب سر با و اومد جلو الیدان ، دندیخند یهمگ

  ؟ ستین گرمت یلیخ لباسا نیا با:  دیپرس تمسخر به و برداشت یباغبون یچیق هیهم ایپور

 !  دینکن نکارویا!  کنمیم خواهش..  خواهش:  گفتم دهیبر دهیبر و زدم زل چشماش یتو وحشت با

 مونه ، افتادم نیزم یرو به وگرفتم جهیسرگ لحظه هی که زد سرم به یمحکم ضربه لیب با الیدان

 ارمشلو و مانتو کردن پاره مشغول یچیق با و نشست شکمم یرو و گردوند برم کمر به حامد قهیدق

 .. شد

 ... کنم حرکت نتونم تا گرفتند پاهامو میکر و حامد و کرد قفل دستامو باال از الیدان

 .. نداشت یا دهیفا چیه ایعوض نیا زور ریز اما دادمیم تکون پامو و دست و زدمیم غیج بلند بلند

 هر که بودم زده غیج نقدریا ، خوردندیم سر گونم یرو و دندیچکیم چشمام از گوله گوله هام اشک

 .. شه پاره گلوم یصوت یتارها دادمیم امکان آن

 نبد انتظار که میدار گرسنه موش چندتا نجایا:  میکرد و میگفت : پاره هامو لباس تک تک حامد

 .. زمیعز کشنیم نازتو

 ! گذاشت تنهام نیسوت و شورت هی بادر اخر

 زک ها نرده گوشه و شدم بلند کردند ول پامو و دست پسرها و شد پا شکمم یرو از نکهیا محض به

 .. پوشوندم دست با رو انمیعر تن و کردم

 شمب بلند جا از کرد مجبورم و دیکش موهامو پشت از الیدان ، گرفت خندشون افمیق دنید از پسرها

.. 

 .. زدم غیج و برخاستم ناخوداگاه دیچیپ سرم یتو که یدرد با

 تاداف نیزم به نکمیع که زد صورتم یتو محکم یلیس هی و آورد مردها وسط به منو کشون کشون او

 ! 
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 محو و رهیت برام اشکال تمام ، نمیبب خوب رو جا چیه تونستمینم میذات یینایب ضعف بخاطر حاال

 .. بود شده

 نکمیع دنبال کاه ریز دست با که یدرحال و نشستم نیزم یرو کورها مثل ها حرومزاده اون نیب

 .. تونمیمن!  نمیبب تونمینم!  نکمیع .. یع..  نکمیع:  گفتم دهیبر دهیبر ختمیریم اشک و گشتمیم

  ؟ نهیا منظورت:  گفت و گرفت چشمم یجلو رو یجسم ایپور

!  یهان شهینم که ینجوریا:  گفت و رفت عقب قدم هی ایپور اما رمیبگ نکمویع که کردم بلند دست

  ؟ یخواینم نکتویع مگه

 .. توروخدا..  تو:  کردم زمزمه و شدم بلند جا از یسخت به

 تگذاش باسنم یال شلوار یرو از آلتشو ، گرفت پشتمو الیدان ، دادند سر یا مستانه خنده همزمان

 اشودست میکر اما رفتم عقب به قدم چند و برگردوندم یرو ازش و دمیکش غیج که گفت یجووون و

 .. کرد پاره رو نمیسوت درجا و داد فشار ، گذاشت هام نهیس یرو

 اشرف یب ، ها حرومزاده ، فطرتا پست دیش دور ازم:  زدم غیج و گرفتم هامو نهیس یجلو وحشت با

.. 

 هام نهیس یور از دستام و گفتم یاخ که دیکوب باسنم به لیب دسته با و برداشت یبلند لیب عباس اوس

 .. رفت کنار

 !  کلک یبود کرده میقا ییهلوها چه!  جووون:  میکر

 .. دندیخند پسرها

  ؟ زمیعز یدیم هم ما به:  دیپرس تمسخر به حامد

 رسهیم تکتون تک به د،ینباش نگران!  پسرا نوبت به نوبت:  داد جواب یچندش لحن با عباس اوس

 ور تو ، خدا رو تو:  زدم غیج و گرفتم سرم دور دستامو ، دیکش سوت گوشم حرفاشون دنیشن از

 .. کنمیم التماستون ، کنمیم خواهش ، خدا

 .. بود اطرافم ینرها یطانیش و بلند یها خنده هام ضجه تک تک جواب اما

 بهیغر مرد تا پنج یجلو حاال بودم نشده ظاهر شرت یت هی با هم امکیس یحت ای بابا یجلو که یمن

 .. کردمیم التماسشون و بودم ستادهیا انیعر و لخت

 گاو هی ؟ هان خوادیم ریش یک:  داد تمسخر به و نشست کمرم یرو ، کرد خم کمرمو زور به ایپور

 !  میدار ماده

 موفق یول کنم دورش پاهام با کردم یسع و زدم غیج ، دیکش نییپا شورتمو پشت از و دیخند الیدان

 .. نشدم

 !  دیکن رحم بهم!  کنمیم التماستون!  کنمیم خواهش -
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 .. شدندیم تر یجر کردمیم التماسشون شتریب هرچقدر

 ودب شده ساخته طناب با که انداخت گردنم دور قالده هیشب یزیچ حامد و شد پا کمرم یرو از ایپور

 .. شدمیم همراهش ناچار به منم و دیکشیم اونور نوریا و گردنم تمسخر به مدام و

 چرا ؟ ها نداره ریش چرا پس:  گفتیم و صورتم تو زدیم و دیکشیم گاو مثل هامو نهیس نوک میکر

  ؟ نداره ریش

 !  کردیم سوز و شده کبود و زخم که بود دهیکش رو نوکشون بس از

 !  کن ماما یخوایم نکتویع اگه:  گفتیم و زدیم کلم پس محکم حامد

 .. ختمیریم اشک فقط و کردمیم امتناع من اما

 هان یریبم یخوایم ؟ حرومزاده کن ماما گمینم مگه:  گفت و گرفت باال چونمو ، شد یعصب حامد

  ؟ یریبم یخوایم ؟

 و کردندیم رفتار باهام گاو هی مثل ، کردم ماما براشون و دادم تکون نه نشونه به تند تند سرمو

 .. دادندیم ازارم

 با اونا اما کردمیم صدا رو خدا و ختمیریم اشک یبهار ابر مثل ، خواستمیم کمک و زدمیم ضجه

 .. دادندیم ادامه زشتشون اعمال به یرحم یب

 میکر ، داد عباس اوس دست به رو لیب الیدان که بمونه یباق حد نیهم در کاراشون کردمیم فکر

 یلدب یچ نمیبب خوامیم:  گفت انهیموذ و کردم باز رو کمربندش ، ستادیا روم یجلو و زد کنار رو

 !  یشهر نده*

 .. دیکش نییپا شورتشو هوی که کردم نگاه بهش تعجب از گشاد یچشما با

 پا و دست چهار حالت به منو دوباره و شد مانعم میکر اوس پشت از که رفتم عقب به و زدم غیج

 .. خوابوندند

 ازگ:  کرد دیتهد و زد صورتم به محکم یلیس چهارتا سه ، چپوند دهنم یتو آلتشو زور به الیدان

 .. بده حال بهم و باش یخوب یدختر پس!  کشمیم دندوناتو تک تک یریبگ

 لوج سرمو که یدرحال و زد صورتم به محکم یلیس هی دوباره که کردم نگاه بهش میاشک یچشما با

 اک* یک یبرا یدار یدونیم!  نده* بزن ساک!  یشهر نده* بزن ساک:  زد داد کردیم عقب و

 !  جناب دایو کردم ادیز رو تو امثال ؟ یزنیم

 رمیتحق و نداختیم توف صورتم یتو ، خوردم یمحکم یلیس الیدان طرف از که زدم عق چندبار

 .. کردیم

  ! کثافت هست یا نده* چه بفهمن دانشگاه کل تا بشه ثبت دیبا نیا:  گفت حامد لحظه نیهم در

 .. شد ما از گرفتن لمیف مشغول یبردار لمیف نیدورب هیشب یزیچ با سپس
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 باسنم سوراخ یرو به رو لیب ته عباس اوس اما بپوشونم صورتمو کردم یسع آبروم ترس از

 .. توش رهیم ته تا یبخور تکون:  گفت و گذاشت

:  زد نعره و شد یعصب که گرفتم گاز رو الیدان آلت یرعمدیغ و شدم ترک زهره ترس از

 !  نده* کشمتیم

 .. شدم دوال نرده یرو از و کردند بلندم زور به سپس

 .. کرد فرو دهنم یتو آلتشو جلو از ایپور

 دما دختره نیا:  گفت و زد یلیس صورتم به چندبار ایپور ، دیلرزیم تنم و ومدیم اشک چشمام از

 !  میبکش خوشگلشو یدندونا دیبا نکهیا مثل!  میکر اریب رو انبر اون!  شهینم

 جون رو تو ، خدا رو تو!  کنمیم خواهش!  کنمیم التماستون ، خدااا رو تو نهههه:  زدم غیج

 .. کنمیم خواهش!  مادرتون

 .. شدم ساکت و افتاد راه دهنم یتو خون شور مزه ، خوردم که یا یلیس با

 !  زمیعز داره درد کوچولو هی فقط:  گفت و کرد باز رو دهنم زور به انبر با ایپور

 .. انداخت کنار و دیکش دندونامو از چندتا سپس

 و شد خون از پر لحظه هی در دهنم ، ستین ریپذ فیتوص سوزوند رو استخونم و مغز تا که یدرد

 .. کرد فرو نمیمال و نیخون دهن همون یتو التشو و نداد مهلت ایپور اما رفت چشمام یسو

 زا داد فشار باسنم سوراخ یرو به رو لیب دسته عباس اوس که یزمان اما تمومه کارم کردمیم فکر

 .. افتادم التماس به دوباره و زدم غیج درد

 شیتکلف که رو لیب دسته عباس اوس و نزنم غیج تا داشتند نگه رو دهنم یجلو زور به حامد و ایپور

 .. کرد فرو باسنم داخل دیرسیم مچم اندازه به

 .. بود کرده خی بدنم و دمیلرزیم درد از

 نیبب!  جوون:  گفت یچندش لحن با و دراورد رو لیب عباس اوس ، شده پاره باسنم کردم احساس

 .. رهیم خون ازت داره ینجوریهم ، عشقم یشد پاره خوشگل چه

 .. کرد میزخم باسن وارد نداشت لیب از یکم دست که رو التش سپس

 .. برم حال از که االناست کردم احساس ، نداشتم هم دنینال توان درد شدت از

 .. دادینم امونم درد و بود شده خون از پر باسنم و دهن

 .. ورمبخ تکون تونستمینم و بود گرفته صدام بودم زده غیج نقدریا ، نداشتم هم هیگر توان گهید

 دستامو زور به پسرها ، انداخت نیزم یرو و کرد بلندم ها نرده یرو از میکر عباس اوس از بعد

 .. کرد فرو جلو قسمت به راست کی رو آلتش میکر و گرفتند
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 .. دادم تکون نه نشونه به سرمو و دمینال درد از فقط پس نداشتم هم دنیکش داد توان گهید

 زمیعز یشد خودم خانوم گهید:  گفت رگوشمیز و اورد جلو رو زشتش و هیکر صورت اون میکر

  ؟ یدار دوسش ،

:  دمز ضجه و بزنم پسش کردم یسع یجون یب همون با ، کردند ول دستامو حالمیب دندید که پسرها

 من شوهر دارم ! نه ! .. کن ولم..  کن ولم..  نه نه

 !  یباش نداشته یادگاری ازم فهیحجووون شوهرم داره پس  -

 .. گرفت شیات وجودم تمام کبارهی ، رفت کنار روم از و گفت نویا

 هب کشون کشون و کرد بلندم سر یمو از حامد که بودم دهیکش دراز یخون بدن با نیزم یرو حالیب

 .. داد هلم محکم حرکت هی با و برد بود نیزم یرو که ییکثافتها سمت

 .. شد یه* صورتم و سر تمام و افتادم گاوها اشغال و ات و پهن داخل

 !  مغرورمون نده* از نمیا:  گفت هیبق به رو و گرفت عکس هی ازم حامد

 ... دندیخند همزمان

 !  امشب یشد خوشگل چه:  گفت یزیام تمسخر لبخند با و شد خم حامد

 یوت دوباره که کرد نثارم یمحکم لگد اما بکشم چنگ صورتش به تا کردم بلند دستمو حرص با

 .. خوردم غلط کثافط

 .. کردم بغل تنمو و دیچیپ ردلمیز یسوز جان درد

 شدم هوشیب یزیخونر شدت از و دمیکش دراز کثافت ونیم همونجا ، بخورم تکون تونستمینم گهید

.. 

 

... 

 :  شخص سوم

 

 !  نزن یمردگ موش به خودتو نده* پاشو:  دیغر و زد دختر جون یب جسم به یلگد الیدان

 .. خوادیم*  بازم دلش:  گفت پوزخند با و دیکش باال رو شلوارش پیز میکر

 ، نشست زانو دو دختر کنار ، دیرسیم نظر به نگران عباس اوس چهره اما دندیخند یهمگ

 !  مرده طرف:  گفت یخونسرد با و گرفت رو گردنش نبض ، کرد راست و چپ  صورتشو

  ؟ مرده که هیچ منظورت ؟ یچ:  دیپرس تعجب با الیدان و کردند وحشت پسرها
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 .. ولی دختره!  بوده یزیخونر بخاطر حتما -

 دیچیبپ یگون هم رو تیم ، دیکن جور و جمع زود:  گفت پسرها به و شد بلند جا از عباس اوس

 .. دیکن مبلیش

  ؟ یچ بفهمه یکس اگه!  عباس اوس..  اما.. اما:  داد جواب دیلرزیم ترس از که ایپور

 ! سیپل اگه..  اگه!  میشیم بدبخت بفهمه یکس اگه اوستا گهیم راست:  حامد

 ور ایقبل مگه:  دیغر و کرد صورتشون نثار ماده و نر یلیس هی و شد پسر دو کینزد عباس اوس

 ادهیز گرگ اطراف و دور نیا!  خورد سگ اونم!  بود یدوزار نده* هی فقط نمیا  ؟ دیفهم یکس

  ؟ سگا جلو بندازم هم رو شما ای دیشد ملتفت!  رسهینم تشیم به یاحدالناس چیه دست

 .. دادند تکون سر شیتشو با پسرها

 نفر سه شوما میگردیبرم میکر و من تا:  گفت الیدان به رو و شکست رو گردنش قلنج عباس اوس

 .. دیکن ستیر و راست رو کارا یجلد

 ، هوفتین یچلغوز چیه دست که کن پاک رو زاق لمیف اون توام:  داد ادامه و کرد ایپور به رو سپس

  ؟ افتاد

 .. داد تکون سر باشه عالمت به ایپور

 .. شدند خارج لهیطو از میکر و عباس اوس

 .. میقاتل ما حاال!  مرد دختره..  ها بچه میشد بدبخت:  گفت و دیکوب سرش یتو یدست دو حامد

 !  نک جور یگون هی بپر ؟ گفت یچ عباس اوس یدینشن!  انچوچک ریبگ خون خفه:  دیغر الیدان

 .. داد الیدان به و برداشت بزرگ یگون هی لهیطو در کنار از حامد

 .. بست رو سرش و فرستاده یگون داخل ینیجن حالت به رو دختر هم او

 .. شدند اطراف یها تپه یراه و کردند بلند رو یگون هم کمک به پسرها سپس

 .. دیوز یم یسوز استخوان سرد باد و بود یبرف همچنان هوا

 یگون که یدرحال و یطوالن مدت انها ، نشستیم پسرها یمو و شونه یرو و دیباریم نم نم برف

 .. دندیرس یا تپه به تا کردند یرو ادهیپ بود دوششون یرو به شوربخت دختر

 به راحت الیخ با و دادند هل نییپا سمت به تپه یرو از رو یگون سه دو کی شمارش با همزمان

 .. زدند زل دایو جنازه خوردن قل منظره

 همگ بود ی* خوب انصافا یول:  گفت و زد الیدان شونه به دوستانه یا ضربه لحظه اون در ایپور

 ؟ یدان نه

 .. بازگشتند اتوبوس سمت به نفر سه هر و زد یپوزخند الیدان
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 بودند حاضر اتوبوس در نیمسافر ریسا و میکر ، عباس اوس ، رفت باال پلکان از الیدان

 کارو که فهموند بهش اشاره و مایا با پسر و شد رهیخ الیدان به یپرسشگر نگاه با عباس اوس

 .. کرده کسرهی

 .. زد جا رو دنده و کرد روشن رو اتوبوس ، بود شده راحت الشیخ که مرد

 : دیپرس راننده از دختر یخال یجا دنید با بود شده کینزد دایو به مدت نیا در که منش آزاد یآقا

  ؟ شدند سوار مسافرا همه دیمطمئن ؟ آقا

  ؟ کجاست بود نشسته نجایا که خانوم نیا:  داد ادامه و کرد اشاره دختر یخال یجا به سپس

 فتگ و انداخت باال یا شونه بود کرده پنهان رو دختر لیوسا نیمسافر ورود از قبل که عباس اوس

 .. سراغش ادیم داره بزرگش آقا نکهیا مثل ، بمونه خوادیم گفت!  بگم یچ واال: 

 !  نزد یحرف که اون اما:  گفت دیترد با آزادمنش

 یخوایم!  گولیژ آق زادیمر دست:  دیپرس یطلبکار لحن با و برگشت مرد سمت به عباس اوس

  ؟ گمیم دروغ من یبگ

 !  شدم شوکه کمی اما!  نداشتم یقصد نیهمچ ، واال نه -

 ریگ گلوت تو:  گفت طعنه به و شد دایپ چرکش و زرد یها دندون هاش لب یال از ، دیخند مرد

  ؟ نه ؟ بود کرده

 !  داشت نامزد خودش شونیا..  آقا هیحرف چه نیا -

 ینیم شدند متوجه که کنه حرکت خواستیم  ! زد یزشت شخندیر ، داد تکون سرشو عباس اوس

 .. شدند معطل بوس ینیم ریتعم یبرا هم یساعت کی ، شده یفن نقض دچار بوس

 .. زدندیم غر و بودند اومده ستوه به راه یخستگ از نیمسافر

 نده: * گفت بود نشسته کنارش که ایپور به ودیکش شلوارش یبرجستگ یرو به یدست الیدان

 .. گرفت گازم یبدجور

 !  یدیکشیم دندوناشو اول از باس -

 .. ایپور یتر حرومزاده منم از تو -

 ؟ یچ بفهمه یکس اگه:  گفت ینگران با و آورد باال پشت از سرشو حامد که دندیخند هم با پسرها

  میریم ا* به یمشت

 همه نیا ؟ خوب پسر یگیم شر چرا ؟ ماست کار بفهمه خوادیم یک اخه:  گفت و دیکش یپوف الیدان

  ؟ کرده داشونیپ یک!  جوب گوشه ندازنیم کننیم رو دختر

 ریقصت!  میکردیم تشیاذ فقط کاش ، مونمیپش یلیخ من بچها:  گفت و داد تکون سر تاسف با حامد

 .. میبزار سرش به سر فقط بود قرار..  الیدان بود تو



 

37 | P a g e  
 

 !  یکرد شروع تو.. تو

 : دیغر و کرد گره مشتاشو ، کردیم شیعصب کم کم داشت حامد یحرفها ، بست چشماشو الیدان

 اومد سرش ییبال هر ؟ یدیفهم نده* اون شیپ فرستمیم هم رو تو بشنوم ازت گهید کلمه هی اگه

 .. میکن یکار نیهمچ میخواستینم اول از که ما!  بود حقش

 چه کرده فکر!  رفت رژه مخمون رو اشیغدباز با یشهر نده* اون!  گهیم راست یدان:  ایپور

  ؟ حامد یدیفهم حاال..  ستین یزیچ سوالخ هی جز میکرد ثابت بهش فقط ما!  هست ی*گ

 حرف دربارش راحت نقدریا دیتونیم یچجور!  مرده اون ؟ گمیم یچ دیفهمیم!  دیکشت اونو شما -

  ؟ دیبزن

 .. یریم مخم رو نکاراتیا با!  حرومزاده شو خفه:  دیغر الیدان

 ضجه و معصوم دختر اون یغایج یصدا ، نشست یصندل یرو و گرفت دستاش نیب سرشو حامد

 .. کردیم دار خدشه رو روحش دهنده آزار نوار هی مثل و دیچیپیم مخش یتو هاش

 .. نشد موفق اما ببره ادی از رو دختر پرخون صورت تا دیکوب سرش به چندبار

 کردیم سرزنش رو خودش مدام و داشت درد وجدان ، بود نگران یکم حامد ، مردها هیبق برعکس

 عملش قتیحق شدن فاش و سیپل از شتریب بلکه بود داده انجام که یزشت عمل خاطر به نه یول

 .. داشت هراس

 قدع بر قرار گهید وقت چند تا که یپاک و یشهرستان دختر ، میمر ، زشیعز نامزد نکهیا ترس از

 .. کنه اهیس شویزندگ و ببره ماجرا از ییبو داشتند

 .. کنه یخال شونه درد وجدان نیا رباریز از تونستینم ، خوردیم ناخوناشو و دیلرزیم دیب مثل

 ییااب تکرارش از و بودند شده یگناه نیهمچ مرتکب بار نیچند که ایپور و الیدان برخالف درست

 .. نداشتند

 و خواب یکم با تا بست چشماشو و چسبوند یصندل به سرشو ، دیکش آغوش در بازوهاشو حامد

 .. رهیبگ آروم وجدانش ایرو

 به یسردرگم با و دیپر خواب از ایپور و الیدان یصدا با بعد ساعت کی که دینکش یطول اما

 .. بود کابوسش ریدرگ هنوز ، کرد نگاه اطراف

 بود شده خون از پر دهنش ، شده رهیخ بهش ملتسمانه که دید رو میمر وحشتناک کابوس اون یتو

 .. خواستیم کمک حامد از هیگر با و

 دایپ ییرها داشت وجود نشونیب که یا شهیش وارید از تونستینم اما بده نجاتش کردیم یسع حامد

 .. کنه

 مردها ، گرفت قرار میکر و عباس اوس ، الیدان و ایپور تجاوز مورد چشمش یجلو میمر

 .. زدیم غیج میمر و دندیخندیم
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 به یبختک که انگار ، کردیم یخفگ احساس و زدیم نعره خواب یتو ، دیلرزیم ترس از حامد

 .. بود بسته رو نفسش راه و افتاده روش

 هنشست شیشونیپ یرو به سرد عرق ترس از که پسر ، آورد سرحال رو حامد یلیس چند با الیدان

 .. زد صدا بلند بلند رو میمر اسم شدن داریب محض به بود

 و دیپریم نییپا و باال دهیسربر مرغ مثل حامد ، برگشتند عقب به تعجب با حاضر نیمسافر 

 .. دیلرزیم

  ! دهید کابوس ستین یزیچ:  گفت یخونسرد لحن با شد انیاطراف توجه جلب متوجه که الیدان

  ؟ یکنیم نیهمچ چرا ؟ پسر شده چت تو:  گفت و گرفت رو حامد قهی ایپور

 کرد یا قروچه دندون ، افتاد کابوسش ادی ایپور صورت دنید با حامد

 ؟ یتونست چطور ه*** مادر یتو:  دیغر خشم با و کرد جدا اش قهی از دستاشو

  ؟ یچ:  دیپرس تعجب با ایپور

 .. دمیم نشون بهت!  یکرد یدراز دست من زن به تو -

 .. شد ور حمله ایپور سمت به و کرد گره مشتاشو حرف نیا گفتن با

 .. دیکوب اتوبوس شهیش به چندبار و گرفت سرشو

 دکریم غرش انیژ یریش مثل ، دادینم مهلت یوحش پسر اما بشه حامد مانع تا کردیم تالش الیدان

 .. تو تو!  یگرفت ازم مویمر تو:  زدیم داد و

 کشمیم هم رو تو:  زد داد و برگشت حامد اما گرفت رو هاش ضربه یجلو یا لحظه یبرا الیدان

 .. یعوض تو!  یکرد یدراز دست ممیمر به تو!  یالش حرومزاده

 .. انداختند راه داد و غیج بود دهیترس که نیمسافر

 ونیدکوراس جون به مشت با و نشست اش نهیس یرو ، کرد پخش بوس ینیم کف رو الیدان حامد

 .. افتاد صورتش

 الیدان یرو از و خورد یسکندر یا لحظه یبرا حامد و کرد یدیشد ترمز اتوبان کنار عباس اوس

 .. رفت کنار

 دیکرد باز دکون پشت نیا نفر سه شما:  گفت و برداشت قدم عقب به ، بلند جا از تیعصبان با مرد

 !  نفرتون سه هر..  نییپا دیش گم!  بلدم خوب منم ویباز الت ؟

 و الیدان ، شد ادهیپ بوس ینیم از و رفت یا غره چشم بود شده سرخ نفرت و خشم از که حامد

 .. کردند تیتبع او از بیترت به ایپور

 .. کردندیم تماشا رو منظره نیا یکنجکاو با شهیش پشت از مسافرها
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 .. کرد گوش جا در جوون پسر ، بکشه رو ها پرده گفت میکر به عباس اوس

 ادیدرب صداتون بازم دخترم جون به:  گفت و زد نفر هر به یلیس هی ، دیکش رو نفر سه هر گوش

  ؟ دیشد رفهمیش!  ایاوب بچه کنمیم چالتون راه وسط

 .. شد وونهید حامد ، مینکرد شروع ما:  گفت و گذاشت یلیس یجا یرو دستشو الیدان

 دست از میکشیم یهرچ!  فطرت پست شو خفه یکی تو:  زد داد و دیچسب رو الیدان قهی حامد

 ..  یحروم کثافط!  اتهیباز شارالتان

 .. کنه آرومش کرد یسع و گرفت رو حامد پشت از ایپور

 ور دختره میداشت یوقت ؟ ینشست کاریب تو مگه ؟ من ریتقص:  داد جواب و کرد مقابله هم الیدان

  ؟ من گردن افتاد رایتقص گذشته پل از خرتون که حاال دیبود هیپا همتون میکردیم

 .. اولشه بار یدونیم که تو:  گفت الیدان به و کرد یگر یانجیم ایپور

 مگه ؟ ادیب گفتم من مگه:  گفت و کرد روشن فندک با و دراورد کتش بیج از گاریس نخ هی الیدان

 .. یوفتیم ما دنبال یخوریم وه* یندار جنبه که تو!  شد چیپ سه خودش ؟ گفتم من

 هی ما نیبب!  شو الیخیب تو داداش:  گفت و شد مانعش ایپور که گرفت حمله گارد دوباره حامد

  ؟ یدیم کش نقدریا چرا!  رفت شد تموم بد ای خوب میکرد یکار

 جونش میمر ترسهیم!  رهینم انتظار نمیا از شتریب ایخونگ بچه از:  گفت و دیخند ، کرد پشت الیدان

 .. بفهمه

 ؟ دیفهمیم ؟ دیفهمیم!  دیکشت طرفو!  دیندار وجدان شماها!  شرف یب ارین زبونت به مویمر اسم -

  ؟ دیباش الیخیب دیتونیم یچطور

 مدونیم من ، سرت باال یبنداز صداتو گهید بار هی:  گفت و گرفت رو حامد دهن یجلو عباس اوس

 !  ریبگ خون خفه گوشه هی نیماش تو برو شو گم..  تو با

 نداشت یحرف یوجدان یب و حماقت از حجم نیا جواب در ، کرد نگاه نفر سه هر به تاسف با حامد

 .. نزد یحرف یبعد ستگاهیا تا و نشست سرجاش و برگشت بوس ینیم به سکوت در پس

 .. دیکش طول ساعت 82 ساعته 1 ریمس که بود العبور صعب و پیک در پیک یقدر به راه

 .. بود شده بسته هم انبرهایم از یاریبس ، داشت ادامه کیتراف و برف بارش زنجان تا

 8 82 ساعت دندیرس که زنجان به ، نبود کننده خسته نیمسافر یبرا راه نیا اندازه به یراه چیه

 .. نداشتند یادیز فاصله لیاردب با ، بود ظهر

 دست در دست زیچ همه و بود فیضع شدت به بحران تیریمد ، بودند نیمسافر نگران ها خانواده

 .. بشند معطل لیاردب -سرچم-خلخال ریمس در غروب 7 کینزد تا خی و برف وجود با تا داده هم
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 رسودهف گوشت دیتول کارخونه هی کینزد که یمجتمع کنار ییدستشو و یخستگ رفع یبرا سرانجام

 .. کردند توقف بود افتاده دور و

 به ییدستشو از استفاده یبرا پسرها ، دادندینم یتیاهم ایپور و الیدان اما بود کرده کز همچنان حامد

 .. رفتند مجتمع سمت

 پشت از و موند منتظر اتوبوس در نیمسافر خالف بر نداشت غذا یبرا ییاشتها یحت که حامد

 .. دوخت چشم جاده یبرف منظره به شهیش

 .. بودند گرسنه و خسته شدت به یهمگ ، بودند کرده تجمع مجتمع دم یادیز نیمسافر

 ! داشت یعالم هم یزدگ برف

 هی با که دید رو آشنا یدختر بود شده رهیخ تیجمع به که همونطور و زد چونه ریز به یدست حامد

 هستادیا تیجمع وسط یا قهوه یا پارچه شلوار و ینمد یمشک یکاله ، مردونه یطوس بافت وریپل

 .. زده زل اتوبوس به انهیموذ یلبخند و موحش نگاه با و

 .. خوردیم موج سوزان باد دست در و بود زده رونیب کاله ریز از بلندش و یمشک یموها

 .. دیپر قد هی دایو چهره دنید با و شد قیدق دختر صورت یتو حامد

 اون ریتصو کرد باز رو چشماش یوقت اما ستین خواب بشه مطمئن تا مالوند بار چند چشماشو

 .. شد محو تیجمع انبوه ونیم دختر

 .. کرد بغل غم یزانو دوباره دایو چهره دنید با اما نگرفت یجد زده توهم نکهیا پندار به حامد

 رفت مجتمع سوپرمارکت سمت به و شد بلند جا از پس کردیم ضعف احساس

 غازهم از خواستیم یوقت اما کرد حساب رو مبلغش و برداشت تییسکویب بسته هی قفسه یتو از

 االب رو سرش که یزمان یول برداشت رو جعبه و شد خم ، افتاد دستش از تییسکویب بشه خارج

 .. دید تیجمع ونیم رو بیعج دختر اون دوباره اورد

 .. شد خارج یشلوغ از عیسر یها قدم با و زد لبخند دختر ، زد پلک بار چند حامد

 به ناسو بشیتعق لحظه چند یبرا ، افتاد راه بیعج دختر دنبال به و کرد رها رو تییسکویب حامد

 .. شد محو دختر شدند کارخونه کینزد یوقت اما دیرسیم نظر

  ؟ ییتو نیا ؟ دایو:  زد داد و شد متروکه کارخونه اطیح وارد زدیم نفس نفس که یدرحال حامد

 .. دینشن یجواب

  ؟؟ دایو -

 .. شمیم خل دارم نکهیا مثل:  گفت خود با و شد دوال زانوهاش یرو یخستگ از

 .. تاداف نیزم یرو هوشیب و دیکش یبلند آخ کرد برخورد سرش به پشت از که یدیشد ضربه با اما
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 !  کرد پاک رو یخون لیب و زد لبخند ، بود ستادهیا اون سر پشت که  دایو

... 

 .. دیند یفلز سقف هی جز یزیچ کرد باز رو چشماش حامد یوقت

 .. بود شده خشک بدنش و کردیم سرما احساس

 .. انداخت اش بسته یپاها و دست به ینگاه

 سرش ضربه بخاطر ، بود شده بسته طناب با شکل یا رهیدا یفلز گردونک هی یرو X صورت به

 .. بود منگ و جیگ هنوز

  ؟ ایپور ؟ الیدان:  زد صدا رو دوستاش اسم چندبار کمک یبرا

:  گفت یلرزون یصدا با دیلرزیم سرما از که حامد ، شدینم دهیشن یزیچ آب قطرات یصدا جز

 .. سردمه من!  دیکن کمکم..  کنمیم خواهش

 .. شد بلند یکس یپاها یصدا لحظه نیا در

 .. من..  کن کمکم لطفا!  نجامیا من!  ممنون!  شکرت ایخدا:  گفت ذوق با حامد

 دهیبر و برد ماتش دایو چهره دنید با حامد ، گذاشت لبش یرو به اشارشو انگشت پشت از دایو

 ..  تو..  تو:  گفت دهیبر

 .. نزد یحرف و کرد نوازش رو اش گونه یآروم به دایو

 از داشتم من!  شکرت ایخدا!  یا زنده دونستمیم بخدا:  داد ادامه و کرد نگاه باال به بغض با حامد

 .. مردمیم وجدان عذاب

 الویدان گول فقط من..  فقط من .. کنم اونکارو خواستمینم من ، ببخش منو کنمیم خواهش ، دایو

 .. ستمین اونا مثل من خورمیم قسم ، خوردم

 رو ششیر ته و بود ستادهیا سرش یباال مدت تمام که دایو ، شد ریسراز آخر جمله با اشکاش

 .. آورد حامد نزد و برداشت یا گوشه از جنبنده یگون هی کردیم نوازش

  ؟ دایو یکن کاریچ یخوایم ؟ هان هیچ یگون اون تو:  دیپرس ینگران با حامد

 یوت بالفاصله رو فاسد گوشت گوله هی دایو و زد داد درد از پسر که دیکوب صورتش یتو مشت هی

 .. کرد فرو دهنش

 .. کنه خارج دهنش از رو گوشت اتیمحتو نتونست اما زد عق بار چند پسر

 .. انداخت کنار و کرد پاره  هاشو لباس تمام و نشست تنش یرو یباغبون یچیق با سپس

 ازتون بدن انتظار که میدار گرسنه موش چندتا نجایا:  گفت و دیکش نرمش و دیسف بدن به یدست

 .. زمیعز کشنیم
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 .. انداخت پسر بدن یرو به رو گرسنه گوشتخوار یها موش و کرد باز رو یگون سر

 تنش گوشت دنیجو مشغول زیر زیر و کردند احاطه رو بدنش تمام بالفاصله جونده موش صد

 .. شدند

 و دیلرزیم فقط!  بکشه ادیفر تونستینم یحت ، دیلرزیم و کردیم نگاه صحنه نیا به وحشت با حامد

 .. کردیم نگاه دایو به ملتسمانه

 !  مونده خوبش هنوز:  گفت و زد یا انهیموذ لبخند دختر

 ..  انداخت صورتش یرو به رو جونده موش چهارتا سه سپس

 چشم جونده یها موش از یکی ، کردیم تقال موشها دست از فرار یبرا و زدیم پا و دست حامد

 ..  خورد و دراورد کاسه یتو از رو پسر

 .. دیخند بلند بلند صحنه نیا دنید با دایو

 .. خورد کجای سیسوس مثل و گرفت گاز رو آلتش یدوم موش

 کل تا شهب ثبت دیبا نیا  : گفت لب ریز و شد صحنه نیا از حامد لیموبا با یلمبرداریف مشغول دایو

   ! کثافت هست یا نده* چه بفهمن دانشگاه

 رو شینیب و لب ، چشمها جفت پسر ، دندیجو رو حامد بدن تمام ها موش ربع هی عرض در درست

 .. بود شده خون از پر صورتش و داده دست از

 .. بست محکم رو یگون در و کرد جمع رو ها موش دایو

 .. نداشت هم زدن حرف ینا گهید پسر ، برداشت دهنش یتو از رو گوشت فاسد اتیمحتو

 .. دیمال حامد یزخم تن یرو متیمال با و برداشت یا گوشه از اشغال و کثافط سطل هی دایو

 .. کنمیم..  خواهش .. خوا:  کرد التماس یجون یب با و دیکش بلندش آخ پسر

 .. امشب یشد خوشگل چه:  گفت کنان زمزمه و کرد کینزد حامد گوش الله به لباشو دایو

 ! نمغرورمو نده* از نمیا:  گفت خنده با و گرفت پسر مونده یباق الشه از یادگاری عکس هی سپس

 .. کنند صرف یچا با تا دندیخر جوش آب مقدار هی سوپرمارکت از ایپور و الیدان

 هب کردیم نییپا و باال جوش آب مصرف کباری وانیل یتو رو شیا سهیک یچا که یدرحال ایپور

 .. کنهیم درد هنوز مخم!  پسر دییا* سرمو ؟ یدید خلو*ک پسره:  گفت الیدان

 !  هیا* یب ، کردیم یخودزن یدوزار نده* هی واسه:  گفت طعنه به و داد تکون سر تاسف با الیدان

 هی دنید با کردیم یچرون چشم تیجمع نیب که ایپور نیب نیا در ، خوردند یچا قلپ پسرهاچند

 .. امیم االن من یحاج:  گفت و داد الیدان دست رو شییچا ، زد لبخند دادیم نخ که بلوند مو دختر

 !  یینچا بپا:  دیخند الیدان
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 داد نشون فاک الیدان به و برگشت ایپور

 .. رفت دختر سمت به و دیکش اش دهیتراش یموها به یدست سپس

 تور یتو هم رو یسکس جوجه نیا شماره بدل و رد با تا دراورد لشویموبا و زد یدخترکش لبخند

 .. بندازه

 .. داد باد بر رو مونشیا و نید ایپور و اومد براش ناز عشوه هی دختر

 استفاده دخترا یجلو یزبون چرب یبرا معموال که یشگیهم خاص لحن همون با و کرد دراز دست

 !  ییبایز خانوم چه ، به به:  گفت کردیم

 .. یدار لطف:  گفت و درآورد بوس حالت به لبهاشو دختر

  ؟ زمیعز باشم داشته شمارتو شهیم -

 !  رمیبگ شمارتو تا ندادم نخ بهت من -

 وناسگلم بگو پس:  گفت و گرفت صورتش به یجد حالت ، کرد نگاه دختر به تعجب با ایپور

 !  گهید یکرد

 .. کارخونه اون سمت یبر تا بدم آمار بهت که خواست ازم یدخترخانوم هی -

 !  کرد اشاره متروکه کارخونه سمت به و گفت نویا دختر

  ؟ یآورد ریگ!  هه ؟ دختر هی:  دیپرس تعجب با ایپور

 هتب خوادیم!  کفه تو یبدجور گفت اون:  گفت ناز با و گرفت دندون به رو بلوندش یموها دختر

 .. دنبالته چشمش نیشد ادهیپ یوقت از!  تونهینم نجایا یول بده یاساس حال هی

 حرف ازش که ینیا حاال:  دیپرس انهیموذ و زد برق ایپور یچشما اومد ونیم به س*س یپا یوقت

  ؟ هست یکردن تو اندازه به یزنیم

 باش مطمئن:  گفت یلوند با و کرد مرتب رو ایپور لباس قهی ، داد سر مستانه یا خنده دختر

 .. ستمین یعدد مقابلش در من!  یشینم مونیپش

  ؟ میکن یحال هی کارخونه اون یتو ، تو و من یاینم چرا -

 .. دارم کار کمی من چون:  گفت و دیکش ایپور نهیس یرو به رو اش اشاره انگشت دختر

 .. ناقال:  گفت رلبیز و دیکش دختر یلبا یرو به رو شستش ایپور

  ؟ یریم کجا یحاج:  زد داد پشت از الیدان ، کرد حرکت کارخونه سمت به سپس

 .. گردمیبرم االن:  داد جواب ایپور

 .. شده رهیخ زدیم سیل اشو اشاره انگشت که بلوند مو دختر به و دیکش یقیعم نفس الیدان
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 یب کارخونه چه گهید نیا:  گفت خودش با!  بود باز یاصل درب ، شد کارخونه اطیح وارد ایپور

 .. بود پوشونده رو بام و اطیح سراسر برف!  هیکریپ و در

 قسمت اون در گوشت چرخ بزرگ یها دستگاه اقسام و انواع ، شد یاصل محوطه وارد ایپور

 .. بود مونده بالاستفاده

 .. کرد ویم ویم گربه یصدا با و گذشت ها گوشت چرخ ونیم از ایپور

  ؟ یینجایا ؟ من یکوچولو یشیپ...  ویم..  ویم -

 االن جونم:  داد ادامه انهیموذ و گرفت خندش ، دید هیسا هی ها گوشت چرخ از یکی پشت ناگهان

 .. کرده باد شورتم تو کوچولو نیا!  ندارما یباز وقت

 دلش یتو قند ستادهیا پشت به یطوس وریپل هی با تنها که یدختر دنید با و زد دور رو گوشت چرخ

 .. شد آب

 و کرد حلقه کمرش دور دستاشو پشت از ، شده کینزد دختر به اروم اروم و گفت یزیر جوون

  ؟ خوشگلم نمتیبب شهیم ، شده بمینص یا یحور چه!  جووون:  گفت کنان زمزمه گوشش ریز

 .. رفت حال از درجا پسر ، دیکوب جگاهشیگ یتو محکم لچهیب با و برگشت حرکت هی در دختر

... 

 .. بود دهیکش دراز شکم به بسته یپا و دست با یا تسمه لیر یرو کرد باز رو چشماش که یوقت

 موفق اما بود شده متورم گردنش و یشونیپ یرگا ، کنه رها رهایزنج بند از خودشو تا زدیم زور

 یدار هیا* اگه!  کنمشیم گ* مثل ارمیب ریگ اگه کرده نکارویا که یهرکس:  زد داد پس نشد

 !  پدرسگ بده نشون خودتو

 .. شد کینزد پسر به جلو از کردیم ویم ویم و بود کرده قفل کمرش پشت دستاشو که یدرحال دایو

 !  دارن جون تا هفت هام نده* دونستمینم:  گفت و زد یپوزخند دنشید با و آورد باال سرشو ایپور

 نهمستا یا خنده با کردیم نییپا و باال خودشو که یدرحال و نشست کمرش یرو ، زد یلبخند دایو

  ؟ خوادینم ریش یکس ، میدار ماده گاو هی نجایا:  گفت

  ؟ بود نیهم زورت تمام!  کوچولو نده* یا بچه یلیخ:  گفت و دیخند تمسخر به ایپور

 !  نه هنوز:  کرد زمزمه گوشش الله ریز و شد خم دایو

  ؟ هیچ نیا یدونیم:  دیپرس و داد تکون ایپور چشم یجلو و اورد رونیب بافتش ریز از یدست انبر

 !  یشهر نده* یکنینم نکارویا تو -

 ! زمیعز داره درد کمی فقط -
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 دیشک یبلند  اخ درد از ایپور ، دیپر پسر کمر یرو محکم و شد بلند جا از سپس زد یپوزخند دایو

 ... انداخت یا گوشه و کند انبردست با جلوشو یها دندون از یکی لحظه همون در دایو و

 ... داد حرکت اونور و نوریا به رو پرخونش دهن و دیکش یبلند داد درد از ایپور

 داشت قرار ایپور از جلوتر متر سه که یکریپ غول دستگاه به و شد بلند کمرش یرو از دایو

  ؟ هیچ نیا یدونیم:  گفت و کرد اشاره

 !  دمییگا: * زد داد پرخون دهان با ایپور

 !  ادب یب پسر:  زد لبخند دایو

 یبرندگ قدرت ، ایدن گوشت چرخ نیتر یقو!  هست TRC نیا ، بگم بهت بزار یدونینم اگه خب

 .. کنهیم چرخ رو تنت تمام هیثان چند عرض در و مشابهشه یها نمونه برابر ده هاش پره

 تا مبد فشار رو کوچولو نیا فقط هیکاف:  داد ادامه و گذاشت یکنار سبز دکمه یرو دستشو سپس

 .. کنه غوغا

 پات به ، کنمیم التماست!  خدا رو تو!  دایو!  نه نه:  زد داد و شد گشاد تعجب از ایپور یچشما

 .. نه!  وفتمیم

 .. افتاد راه به معلق لیر و داد فشار رو سبز دکمه دایو

 ! کنمیم خواهش!!!!!  نه!  دار نگهش!  نه نه:  زدیم داد همچنان ایپور

 .. نههههه!  کنمیم خواهش ازت

 از و شد له گوشت چرخ برنده یها غهیت ریز به پا تا سر از پسر بدن تمام هیثان چند عرض در

 .. افتاد رونیب اش الشه دستگاه یخروج سمت

 .. زد یمند تیرضا لبخند و کرد کج سرشو دایو

.. 

 .. شدینم دهید ایپور نه و حامد از یاثر نه ، برگشت اتوبوس به الیدان

  ؟ یدیند نورایا رو دوتا نیا:  دیپرس ختیریم یچا فالکس از داشت که میکر از

  ؟ نبودند خودت با مگه!  یمشت نه:  داد جواب و انداخت باال یا شونه میکر

 .. شمیم نگرانشون کم کم دارم!  کارخونه سمت رفت میپور ، نشد ادهیپ اصال که حامد -

 .. وفتهیب راه عباس اوس که االناست!  ستین داشیپ ساعته مین ، رهیم یچ واسه نگفت یپور

  ؟ کارخونه کدوم ؟ کارخونه یگفت:  دیپرس و گذشت نیزم رو فالکس میکر

 پرت لحظه کی الیدان حواس ، شد بلند یرمردیپ و رزنیپ بحث و جر یصدا لحظه نیهم در

 .. شد صحبتشون
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 ! دیپرس رو ماجرا ازشون ، زدندیم حرف یترک به

 .. بود کرده گم نکشویع رمردیپ نکهیا مثل

 دومک گمیم!  اوشگول توام با:  اومد خودش به میکر یصدا با اما رفت فرو فکر به یا لحظه الیدان

  ؟ کارخونه

 نجایا با متر ستیدو که یرانیگوشت کارخونه همون:  داد جواب و زد کنار رو افکارش الیدان

 .. انگار متروکست!  مشیدید راه نیب!  داره فاصله

!  زنندیم دارش ن*یک از رنشیبگ ؟ خلفه اونجا به ورود دونهینم مگه!  هیا بزمچه عجب:  میکر

 .. نذاشته بچه نیا ون*ک سایپل آق از قبل عباس اوس تا رونیب میاریب رو بچه میبر بزن

 .. رفت کارخونه سمت به و شدند ادهیپ بوس ینیم از میکر با و کرد قبول الیدان

 .. دادیم اراز شوینیب فاسد گوشت کننده مشمئز یبو ، گرفت شوینیب و کرد باز رو یورود در الیدان

 !  حالم به خورد ر** ؟ هییبو چه گهید نیا:  میکر

 یا گوشه از یزن یها زمزمه یصدا ، کرد زیت گوشاشو و آورد باال دستشو سیه عالمت به الیدان

 ... شدیم دهیشن نامعلوم

 .. رفتند صدا سمت به نیپاورچ نیپاورچ میکر و الیدان

 اطراف به ینگاه و دیکش رونیب رو دارش ضامن یچاقو میکر ، شد قطع صدا راه وسط اما

 .. انداخت

 عیرس دیبا!  رونیب نیایب!  ین جالب اصال هیشوخ هی نیا اگه ، حامد یپور:  زد داد تیجد با الیدان

 .. میبرگرد

 رو کاغذ و شد خم الیدان ، افتاد نیزم یرو به شده مچاله کاغذ هی کارخانه دوم طبقه از ناگهان

 .. برداشت

 ! یدیم پس تقاصشو یشهر نده* -

 .. رفت قدم چند و انداخت نیزم رو کاغذ وحشت با

  ؟ یدید یچ ؟ پسر مرگته چه:  دیپرس بود کرده تعجب او رفتار ازکه میکر

 ومدها بند زبونش ترس از چون اما شهیم کینزد لچهیب با که دید رو دایو ، میکر سر پشت از الیدان

 .. اون..  او:  گفت کنان من من و و داد نشون رو پشتش انگشت با فقط بود

 به شهویب دایو محکم ضربه با برگرده عقب به خواستیم نکهیهم یول گرفت رو انگشت رد میکر

 .. افتاد نیزم

 ستالتما!  کنمیم خواهش!  کنمیم خواهش:  گفت ملتسمانه و گرفت صورتش یجلو دستاشو الیدان

 .. کنمیم
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 هوشیب رو الیدان بود آغشته کلروفرم به که یدستمال با و اومد جلو قدم قدم ، زد یکج لبخند دایو

 .. کرد

وقتی دانیال بهوش اومد ، دو زانو به روی زمین نشسته و دور گردنش با یه سیم متری فلزی به 

 بود ..روش کریم بیهوش با زنجیر از سقف اویزون شده  و رو بهه دو اهرم متصل شد
 دانیال وحشت کرد و داد زد : میکشمت ویدا ! قسم میخورم !

سپس سیم فلزی دور گردنش رو کشید تا خودشو نجات بده اما اهرم ها چرخیدند و سیم با فشار 

 بیشتری دور گلوش پیچید ..
که میخورد اهرم ها به حرکت تاد ، با هر تکون رنگ صورتش کبود شد و به نفس نفس اف

 یم فلزی برنده بیشتر توی گلوش فرو میرفت ..دراومده و س
باالخره بعد از چند دقیقه تالش و تقال بی حرکت ایستاد و درحالی که از شدت خشم مثل گاو 

 اسپانیایی سرخ شده بود به ویدا که آهسته و پیوسته بهش نزدیک میشد نگاه کرد ..
 فلزی کمتر شد .. ویدا اهرم ها رو بر خالف جهت عقربه ساعت چرخوند و فشار سیم

دانیال اخم غلیظی کرد و گفت : پس تو مسبب همه این اتفاقاتی *نده خانم ! دلت بازم *** میخواد 

 که دور و بر من و رفیقام آفتابی شدی ؟ 
ویدا پوزخندی زد و جلوش ایستاد ، چونشو باال گرفت و با نفرت توی چشمای متجاوزش زل زد 

 تو میکشم ! پس دختر خوبی باش و بهم حال بده ..و گفت : گاز بگیری تک تک دندونا
دانیال با سردرگمی بهش نگاه کرد ، ویدا دسته بیلچه وسط پاش نگه داشت و به سمت دانیال 

 گرفت و با خونسردی گفت : دهنتو باز کن ..
دانیال پوزخندی زد و نعره کشید : *اییدمت *نده ! یه بار کردمت بازم میکنمت ! فکر کردی کی 

 ی ؟ هست
ویدا موهاشو از پشت کشید و به زور دسته بیلچه رو توی حلقش چپوند و درحالی که جلو عقب 

میکرد داد زد : ساک بزن *نده شهری ! ساک بزن *نده ! میدونی داری برای کی *اک میزنی ؟ 

 امثال تو رو زیاد کردم !
 دانیال فرو میکرد ..پسر چند بار عق زد اما ویدا دست بردار نبود و ته بیلچه رو تا حلق 

 سرانجام گلوی دانیال خونریری کرد و ویدا دست از کار کشید ..
 پسر با خشم سرشو باال آورد و داد زد : به جون مادرم بد میکنمت *نده خانوم ..

 محمد پور .. ویدا لبخند موذیانه ای زد و گفت : فعال که من کردمت
ر چندتا دختسپس موبایل دانیالو از جیبش دراورد و در حالی که بهش پشت کرده بود گفت : به 

 زندگیو نابود کردید ؟ چند نفر رو کشتید ؟ تجاوز کردید ؟ چندتا 
 عکس برهنه دخترها رو به سمتش نشون داد و داد زد : از چند نفر سواستفاده کردی ..

 بود .. ، هم اتاقی ویدا زهرهعکس برهنه مال 
 ای !  زهرهعکسا تهدیدش کردی ! تو قاتل تو کشتیش .. با این  -

 دانیال پوزخندی زد و گفت : اون فقط یه *نده بود مثل تو ! منم عشق و حالمو کردم ..
ویدا خنده هیستریکی سر داد و داد زد : *نده ؟ اون عاشقت بود ! اون بخاطر تو از خوابگاه 

 ه ازش استفاده میکردی !اخراج شد ! چون توی حرومزاد
 اینجوری نگو عزیزم ، خودشم حال میکرد .. -
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 بهش تجاوز کردید .. -
دانیال با لبخند موذیانه ای به نشونه اره پلک زد و با وقاحت جواب داد : آدما به چیزیکه الیقشن 

 .میرسند ! اون هرزه دیگه دست از سرم برنمیداشت ، منم بهش چیزیو دادم که دوست داشت ..
ویدا از شدت خشم مشتاشو گره کرد ، حاضر بود خرخره پسر رو زیر دندوناش بجوه اما 

 بردباری پیشه کرد ..
 مشتاشو باز کرد و لبخند خونسردی زد ..

 دانیال که ارامشش رو دید گفت : تو هم به چیزی که الیقشی میرسی ! نگران نباش ..
ه اطراف نگاه کرد اما با دیدن ویدا یکباره در همین لحظه کریم بهوش اومد و یا گیج و منگی ب

 وحشت زده شد بریده بریده پرسید : این .. این مگه .. مگه نمرده بود ؟ 
 ویدا به سمت پسر برگشت و جواب داد : من از مرگ برگشتم عزیزم ...

 جلل خالق !  -
 شروع کنم ..ویدا کف دستاش رو بهم زد و با خنده گفت : حاال که همگی حاضریم بهتره بازیو 

 کریم با تعجب پرسید : بازی ؟ منظورت چیه ؟ 
بازی آسونه ! قوانین ساده ایم داره من دوس دارم صداش کنم   ویدا وسط معرکه ایستاد و گفت :

 راز بقا ..
 پسرها با تعجب بهم نگاه کردند ..

من که  ن ،ویدا نزدیک کریم شد و شلوارشو یکدفعه پایین کشید ، کریم به تمسخر گفت : جووو

 عاشق این بازیم ! 
 ویدا لبخند مرموزی زد و جواب داد : منم ..

 سپس شورتش رو هم پایین کشید و آلت کریم پیدا شد ..
 زیر بیضه های دو حلقه تنگ نصب شده بود ..

   کریم با دیدن التش رنگ باخت و داد زد : این چیه ضعیفه ؟ تو با من چیکار کردی ؟
به گردن دانیال رو  به مرکز حلقه ها وصل کرد و ادامه سیم فلزی ه سیم ویدا بی توجه به او ی

به جلو حرکت  گره زد و رو به پسر گفت : این اهرم ها که برات آماده کردم ساده اند ! کافیه رو

 رو از تنت جدا کنه و کافیه به عقب برگردی تا سیم کم کم شل بشه !  ، گردنت کنی تا فشار سیم
 نظورت چیه ؟ اگه به عقب بره *خمای من از جا کنده میشه ! کریم داد زد : م

ویدا مستانه خندید و گفت : دانیال راهی جز حرکت نداره چون اگه ساکن وایسته اهرم ها بعد از 

 پنج دقیقه خودکار میچرخند و سرشو نصف میکنند ..
 شی ! : آبجی نه ! تو اینکارو نمیکنی ! امکان نداره ! تو میخوای منو بک  کریم

 ویدا زیر گوش دانیال زمزمه کرد : انتخاب با خودته ! مرگ یا زندگی ؟ 
 دانیال سرشو به نشونه باشه تکون داد ، کریم بریده بریده پرسید : چی ؟ چی شد ؟ چی ..

 ویدا وشکنی زد و گفت : بازی شروع شد ..
داد میزد و کمک  دانیال عقب عقب رفت و اصال به داد و فریادهای کریم توجهی نکرد ، مرد

 میخواست اما دانیال برای نجات جونش از هیچ کاری دریغ نمیکرد ..
فشار وارده بروی بیضه های کریم هر لحظه بیشتر میشد ، ویدا کنار کریم ایستاد و به تمسخر 

 پرسید : پس چرا شیر نداره هان ؟ پس چرا شیر نداره ..
کریم با صدایی که از ته چاه درمیومد عاجزانه طلب کمک کرد اما ویدا با یه لبخند نفرت انگیز 
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 جوابش رو داد ..
باالخره کار به جایی رسید که سیم دور گردن دانیال کامال شل شد اما بیضه های کریم محکم از 

 د ..افتامین جا کنده و به روی ز
 و با دیدن بیضه هاش از حال رفت .. کریم برای اخرین برای داد بلندی کشید 

دانیال سیم رو کامال باز کرد ، از جا بلند شد و رو به ویدا گفت : حاال فقط خودم و خودت موندیم 

 عزیزم ..
 میخوای بازی کنیم ؟  -

دانیال چاقو ضامن دار کریم رو که به روی زمین افتاده بود برداشت و با خنده گفت : کارت 

  تمومه ویدا جناب !
 ویدا دست به سینه ایستاد و گفت : خواهیم دید ..

دانیال قدم قدم با چاقو بهش نزدیک شد اما از ارامش دختر بیشتر میترسید ، برای چند لحظه 

 به پسر شجاع ک*ون دادی ؟ ببینم پرسید : با خنده سرجاش ایستاد و 
برنده از باال فرود اومد و  ویدا به سقف نگاه کرد اما همینکه دانیال سرش رو باال برد یه تیغه

 بدنش رو به دو نیمه مساوی تقسیم کرد ..
 نیمه چپ و راست به روی زمین افتاد و خونش به سر و صورت ویدا پاشید ! 

 و گفت : به پیزی که الیقش بودی رسیدی عوضی !دختر دور لب خونش رو لیسید 

تقام به سمت مینی بوس چاقوی ضامن دار کریم رو برداشت و برای آخرین مرحله انسپس 

 حرکت کرد ..

منتظره در اومده  این تاخیر غیمسافرها هم از داد و بیداد باس آماده رفتن بود ، صدای اوس ع

 بود ..
اوس عباس هرچقدر تالش میکرد نمیتونست با کریم تماس بگیره ، با عصبانیت به روی فرمون 

 کوبید و دندون قروچه ای کرد ..
شت ، از چمدون یکی لباس دزدیده شده بود ، یکی ادعا داشت عینکش به هرکسی یه اعتراضی دا

 سرقت رفته و در کل همگی از دست راننده شاکی بودند ..
آخرسر اوس عباس از جا بلند شد و رو به مسافرین گفت : آقایون و خانوما ! من که مسئول بی 

ا بش کمه ! میبینید که دو سه تحواسی شوماها نیستم ، یکی البسه اش گم شده ! یکیش نونش کمه آ

 از مسافرا غیبشون زده ..

اردبیل باشیم !  86یکی بلند شد و از میون جمعیت داد زد : آقا یعنی چی ؟ ما قرار بود حداقل تا 

 سفرید .. عه ما هنوز تکون نخوردیم ! شما مسئول این 1ساعت 

واال ! من بیبیم خونست ، االن یه زن پر فیس و افاده هم دنباله صحبت مرد رو گرفت و گفت : 

 دو روزه تو راهیم ! خجالت هم خوب چیزیه ها ! ایرانه دیگه چی میشه کرد ، اگه اروپا بود ..
یه مرد بسیجی از میون جمعیت داد زد : تو اگه خیلی عشق اروپا هستی برو همونور آبجی خانوم 

 ! اینجا نشین پیش ما صحبت از بالد کفر نکن ..
 افاده جواب داد : تو چی میگی بابا ساندیس خور ! یه کلمه از مادر عروس ! زن پر فیس و 

با مشاجره مسافرین همهمه باال گرفت ، اوس عباس از پس کنترلشون برنمیومد ، داد و فریاد 

فایده ای نداشت ! آزادمنش که شرایط رو بحرانی دید از جا بلند شد ، چند بار به صندلی کوبید تا 
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کنه سپس مودبانه شروع کرد : آقایون خانوما ! من کسی نیستم که بخواد شما  جمعیت رو ساکت

 رو نصیحت کنه ! من فقط یه نویسنده ساده ام که با شما مسافرت میکنه ..
ا هم بودیم بینطور ! ما از بندر تا اینجا میدونم همتون خسته اید ، منم خستم ام ! اوس عباسم هم

 ات ایجاد نکنیم ! ایشالله االن آقدم آخری که نزدیک عیدم هستیم دل نشکنیم ، کدور این دیگه 

 کریم و مسافرا هم پیداشون میشه به امید خدا حرکت میکنیم به سمت اردبیل ..
مرد بسیجی از وسط جمعیت داد زد : برای مرام و معرفت این برادر گرامی و شادی روح راننده 

 یه صلوات بلند ..
 لواتی دادند و آزادمنش سرجاش نشست ..همگی ص

 اوس عباس از مینی بوس پیاده شد تا سیگاری دود کنه ..
جلوی مجتمع قدم میزد و با خودش تکرار میکرد : آخ کریم آخ ! مگه اینکه من دستم به تو و اون 

 جوجه فکلیا نرسه ..
 در همین لحظه موبایلش زنگ خورد ، کریم بود ! 

 : تو کجایی نسناس ؟ هر گوری هستی خودتو زود میرسونی وگرنه .. با عصبانیت جواب داد
 کریم پیش منه عمو .. -

 اوس عباس که اول صدا رو نشناخت پرسید : ضعیفه کی باشند ؟ 
 عمو .. هنوز یادت نیومده ؟  -

یکدفعه صدای ویدا توی سرش تداعی شد و جواب داد : تو .. گوشی کریم دست تو چیکار میکنه 

 ؟ 
 یم و پسرا پیش منن ! اگه بیشتر از این نمیخوای معطل شی بیا سمت کارخونه گوشت ..کر -
 دختر تو چی میگی ؟  -
 منتظرم .. -

موبایل خیره موند ، این دختر چی میگفت ؟  صفحهطع شد و اوس عباس با تعجب به تماس ق

یچ کاریو داد ! اصال مگه پسرا نگفتن چالش کردند ؟ با خودش گفت : به جوون جماعت نمیشه ه

 *وه میزنند توش ..
پا پلیس ملیس وسط نیاد که ابرو و شرفم به باد میره ! بهتره برم ! بهتره برم و با واسطه گیری 

نیم کتنگ یم بعد از عمری خواستیم **ن این دختره رو از خر شیطون پایین بیارم ، یه غلطی کرد

 ماغمون درمیاد ..، حاج خانوم ک انگار نه انگار ! حاال هم داره از د

 هلک هلک به سمت کارخونه حرکت کرد ، ویدا توی حیاط ایستاده بود .. 

اوس عباس جلو اومد و با مهر پدری ظاهریش گفت : دخترگلم تو زنده ای ؟ این بی شرفا 

ولی چجوری ولت کردند ؟ نمیدونی چقدر دنبالت گشتم ! باور کن خودم فهمیدم اشتباه کردم 

! به ولله توبه میکنم ! تو که میدونی انسان جایز الخطاست منم  میکنمقم توبه همینکه پام رسید 

 بین خودمون بمونه ها یه مدته با حاج خانوم ..
 ویدا انگشت اشارشو به نشونه سکوت به روی لبش گرفت و گفت : دنبالم بیا ..

نیم دانیال و بیضه اوس عباس دنبال دختر راه افتاد و به داخل کارخونه رفت ، با دیدن بدن دو 

کریم از یه طرف و از طرف دیگه الشه چرخ شده و تن زخمی و جویده شده حامد رنگ از 

 رخش پرید و چند قدم عقب گرد کرد ..
اب دهنش رو با صدا قورت داد و بریده بریده پرسید : دخ .. دخترم ، اینا ! اینا بر و بچ 
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 خودمونن ؟ 
 ویدا لبخند کمرنگی زد ..

 هلت نداد و همینکه خواست از در جلو فرار کنه ، در بسته شد ..اوس عباس م
 ملتسمانه روی زمین زانو زد و به دست و پای دختر افتاد ..

خواهش میکنم ، التماست میکنم ! جون عزیزت منو ببخش ! ویدا زن دارم ، بچه دارم ، یه  -

 دختر دم بخت همسن تو دارم خواهش میکنم ..
 سید : ی دختر داری ..ویدا پوزخندی زد و پر

 .. شیطون گولم زد ..جون عزیزت ، تو رو به قران قسمت میدم ، خبط کردم دخترم  -
ویدا لگد محکمی به صورت مرد زد و جیغ کشید :منم التماستون کردم ! منم زجه زدم ! منم داد 

 کشیدم ! قسمتون دادم ! یادت رفته ؟ 
، غلط کردم ! هرکاری بگی انجام میدم ! مرد که اشک میریخت جواب داد : *وه خوردم 

 هرکاری ..

 ماشین .. سوییچ-
 اوس عباس سرشو با تعجب باال اورد که ویدا تکرار کرد : سوییچو میخوام ..

 اما .. -
 دست دراز کرد : بده ! 

 اوس عباس چاره ای نداشت ، سوییچ رو دو دست تقدیمش کرد ..
 مرد کوبید که بیهوش شد .. ویدا لبخند زد و به لگد محکم به گیجگاه

وقتی اوس عباس چشم باز کرد ، برهنه روی یه ریل معلق دوال شده و از پشت سر یه اهرم نوک 

 سانتی متر رو به روی سوراخ باسنش قرار داشت .. 0تیز و دراز به قطر 

خانواده  ویدا جلوی او ایستاد ، اوس عباس به التماس افتاد و داد زد : خواهش میکنم ! دخترم ! یه

 رو بی پدر نکن ! 
ویدا پوزخندی زد و زیر گوشش زمزمه کرد : اینجا یه اهرم میله ای نوک تیز داریم که قراره در 

 عرض یک دقیقه رودتو بشکافه ..
 ویدا ، دخترم ! خواهش میکنم .. -
 نترس زیاد درد نداره ! نه به اندازه دردی که روحم کشید .. -
، ماشین ! نوکرتم ویدا خانوم !   هت میدم ، دخترم پول میدم ! خونهویدا هرقدر اراده کنی ب -

 خاک پاتم ! اینکارو با من پیرمرد نکن ...
 ویدا پشت اهرم قرار گرفت و با حسرت پرسید : روحمو چی ؟ روحمو بهم برمیگردونی ؟ 

 اوس عباس با غم گفت : تورو به اون باالیی قسم ..
د اهرم رو روشن کرد ، اهرم در عرض چند ثانیه سوراخ باسن ویدا بی توجه به التماس های مر

 مرد رو شکافت و تا انتهای روده اش رو شکافت ..
 فریادهای زجرآور مرد یکباره خاموش شد و مقداری خون سیاه رنگ از دهنش بیرون ریخت ..

 ویدا برگشت و با رضایت به منظره جنازه ها زل زد ..
د ، مقداری بنزین دور تا دور کارخونه ریخت و تا بیرون از حاال احساس آرامش بیشتری میکر

 حیاط ادامه داد سپس فندک دانیال رو به روی بنزین گرفت ..
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 در عرض چند ثانیه اتیش تمام راه خیس رو پیمود و شعله زبونه کشید ..
مسافرین با تحیر به منظره اتش سوزی خیره شدند ، نور شعله نارنجی رنگ در اسمون فضای 

 حشت آوری ایجاد کرده بود ..و
از درون مجتمع به اتش نشانی زنگ زدند و ویدا درحالی که گالون بنزین رو به دست  نفر چند

 داشت به مینی بوس نزدیک شد ..
با دیدن ویدا رنگ باخت و پرسید : تو اینجا چیکار میکنی  از مینی بوس پیاده شد ولی آزادمنش

 دختر ؟ این چه سر و وضعیه ؟ 
ا جوابی نداد ، سوییچ مینی بوس رو به سمت ازادمنش گرفت و گفت : همین االن با این وید

 ماشین از اینجا برو و دیگه به عقب نگاه نکن ..
 با تعجب پرسید : اما .. اما پس تو چی ؟ چه اتفاقی برات افتاده ؟  شنازاد م

 ویدا لبخند کجی زد و گفت : کارما برگشته ..
سرشو به عالمت باشه تکون داد و ود تا آزادمنش به اصل ماجرا پی ببره ، هپین یه جمله کافی ب

درحالی که از این اتفاق هنوز توی شوک بود به سمت مینی لبخند امیدوار کننده ای زد سپس 

 بوس رفت و در رو بست ..
ش میسوخت گالون ویدا با گالون بنزین به عقب برگشت ، جلوی در کارخونه ای که داشت در ات

 نشست .. اونگذاشت و روی  رو
 سیگاری دراورد و با فندک روشن کرد ..

 کارکنان مجتمع با بهت به این صحنه خیره شدند و مینی بوس از اون منطقه راه افتاد ..
 کامی عمیق از سیگار گرفت و به شب تاریک و ابری خیره شد ..

 برای اولین بار در این مدت بارش برف بند اومده بود !

 

 Big girls cry – SIAاهنگ 

 

Tough girl in the fast lane 

 

 یه دختر سرسخت روی خط سرعت

 

(fast lane ها  به خط سمت چپ اتوبان میگن که همه ماشین 

 

 میتونن با سرعت بیشتر اونجا حرکت کنن اینجا منظور خواننده

 

 اینه که یه دختری هست که خیلی سرش شلوغه(
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No time for love, no time for hate 

 

 نه وقتی برای عاشق شدن و نه وقتی برای متنفر بودن داره

 

No drama, no time for games 

 

 نه وقتی برای سریال دیدن و نه وقتی برای بازی کردن

 

Tough girl whose soul aches 

 

 یه دختر سرسخت که بیماری )درد( روحی داره

 

(Tough girl نهیعنی یه دختر مستقل و قوی که میتو 

 

 خیلی هم معنی tough girlروی پای خودش بایسته اما 

 

 مثبتی نداره چون معموال این دخترها تنها هستند(

 

I&apos;m at home, on my own 

 

 من توی خونه ام ، تنهای تنها

 

Check my phone, nothing 

 

 گوشیم رو چک میکنم ، خبری نیست

 

Though act busy, order in 

 

 کنم سرم شلوغه و غذا سفارش میدمهرچند وانمود می

 

 )وانمود میکنه سرش شلوغه تا تنهایی ش رو فراموش کنه(

 

Pay TV, It’s agony 
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 تلویزیون نگاه میکنم،این دردناکه

 

(Pay TV یعنی تلویزیون های که برای مشاهده باید پول  )پرداخت کنید 

 

I may cry ruining my makeup 

 

 رو خراب کنهممکنه که گریه هام آرایشم 

 

Wash away all the things you&apos;ve taken 

 

 و )غم و نارحتی( تمام چیزهایی که ازم گرفتی رو پاک کنه

 

And I don&apos;t care if I don’t look pretty 

 

 و اهمیتی نمیدم اگه زبیا به نظر نرسم

 

 )اهمیتی نمیدم که آرایشم پاک بشه و زشت بشم(

 

Big girls cry when their hearts are breaking 

 

 دخترهای بزرگ وقتی گریه میکنن که قلبشون شکسته باشه

 

Big girls cry when their hearts are breaking 

 

 دخترهای بزرگ وقتی گریه میکنن که قلبشون شکسته باشه

 

Big girls cry when their heart is breaking 

 

 ون شکسته باشهدخترهای بزرگ وقتی گریه میکنن که قلبش

 

 استفاده کرده Isاز  Are)اینجا به خاطر این به جای 

 

 که نشون بده خودش هم یه دختر بزرگی هست که

 

 قلبش شکسته و میخواد گریه کنه(
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Tough girl, I&apos;m in pain 

 

 یه دختر سرسخت،من دارم درد میکشم

 

It&apos;s lonely at the top 

 

 نتوی اوج بودن یعنی تنها بود

 

 )این یه جمله معروف هست که به ادمهای مشهور میگن(

 

Black outs and airplanes 

 

 خاموشی ها و هواپیما ها

 

 )منظورش اینه که همش توی مسافرت هست

 

 black out in flyingهمون  black outمنظور از 

 

 هست یعنی ضعف کردن یا غش کردن توی هواپیما

 

 افرت هوایی میکننکه معموال واسه کسایی که زیاد مس

 

 هست( faintمترادف  black outپیش میاد در واقع اینجا 

 

And I still pour you a glass of champagne 

 

 و هنوزم برای تو یه لیوان شامپاین میریزم

 

Tough girl whose soul aches 

 

 یه دختر سرسخت که بیماری )درد( روحی داره

 

I&apos;m at home, on my own 
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 توی خونه ام ، تنهای تنهامن 

 

Check my phone, nothing 

 

 گوشیم رو چک میکنم ، خبری نیست

 

Though act busy, order in 

 

 هرچند وانمود میکنم سرم شلوغه و غذا سفارش میدم

 

Pay TV, It’s agony 

 

 تلویزیون نگاه میکنم،این دردناکه

 

I wake up, I wake up, I wake up, I wake up 

 

 ار میشم ، بیدار میشم ، بیدار میشم ، بیدار میشمبید

 

I wake up, I wake up, I wake up, I wake up 

 

 بیدار میشم ، بیدار میشم ، بیدار میشم ، بیدار میشم

 

Alone 

 و بازهم تنهام

 

 

 ویدا ته سیگار رو به روی زمین انداخت ، لبخند موذیانه ای کنج لبش نشست و زیرلب گفت : من

 کارما هستم ! خود  ن! م کارما لعنتی نمیمونممنتظر 

 

*یه جا خونده بودم با قلب و جسم دخترا بازی نکنید ، همه دخترا عروسک 

 ناز و مامانی نیستند یهو دیدید یکی آنابل شد و ... )): خودتون بقیشو میدونید !

 !تون به شادی و سالمت نوروزی اینم از عیدی ما ! ایام

 دوستدار شما 

 سیرا-


