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 ی زندگیرمان جنگ برا
 

 telegram.me/gangbarayzndgi:منبع
 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبھ
 
  نخریخوای نمشھی نمرعموینخ-
  خوامی شده خب نمیعجب دوره زمونھ ا-

 پس ی و گرسنگی جمع کردم وقت اذان بود داشتم ازخستگالموی و وسادمی کشیپووف
 راه افتادم الی بودم بعدازجمع کردن وسارخوردهی لقمھ نون و پنھی ازصبح فقط افتادمیم

 یتومن فروش داشتم گون١٠ کساد بود فقطی کاروکاسبیلیبرم خونھ امروزخ
 انداختم کھ چشم نییدم دوباره سرمو پای کشیقی جابھ جا کردم و نفس عملورودوشمیوسا

 چ کنم شھیغون بود االنم کم کم ھواداره سردم داشتم دانوکمیبھ کفشام افتاد اووف ھم
 ی روادهی پقھید٢٠ داشتھ باشم بعدازحدودیشتری فروش بدی شاگھی دی برم جاھادیبا

 فتم شدم و رکی بود واردکوچھ تنگ و تارکی بھ کوچھ مون دگ ھواکامال تاردمیرس
 و رفتم داخل دواکردمیسمت درزنگ زده خونھ مون خونھ کھ نھ کلبھ مون دروباکل

 خونھ برقا روشن کی کوچاطی تو حدمیدروبستم کھ سروصداش دراومد رس
 نی زموی جلودربودپس خونھ س از دوتاپلھ جلودررفتم باال و گوننی شاھیبودوکفشا

 ...  روبازکردم و رفتم توھ رنگ و رو رفتیگذاشتم و کفشامو دراوردم و در ورود
 

 ھمانا ی کھ پامو گذاشتم نو اون اشغال دونھمانا یشدن وارد   چھی خونھ کھ شدم ،ولوارد
  ،کا ر  بو متنفرمنیمن از ا  بھ مشامم خوردگاری سیبو

 نی ایبار باھاش در باره ١٠٠ کینزد ستی جز خانم بھ ظاھر محترم مثال مادرم نمیکس
 ..  موضوع بحث کردم

 یلی خگمیال م حنی ،فکر نکنسی تو حال ننی شاھدمی د،رفتم ختی بھم ر  کل اعصابموبھ
   بودی متر١٢ اتاقک ھی اندازه  بزرگھ ھا نھ

 تھران بود ھی جانی بدترنجای محل تھران قرار داشت ،انی تھرنیی ما ھم تو پای خونھ
 ..، بودیادی از سرمون زنمی،حاال ھم

 گمیمادرمو م( ،دمی ،از ھمون زنھ پرسسی ندمی رو بلند بلند صداش کردم دنیشاھ
 کھ من ازش ی کجاست ،با ھمون لحن کوچھ بازنیشاھ)دوست ندارم مادر صداش کنم
 ..متنفرم گفت رفتھ واسھ فروش

  ، راحت شد ،رفتم باال سرش گفتمسی خونھ ننی کھ شاھنی از االمیخ
   اشغاال تو خونھ نکشنیمگھ من صد بار نگفتم از ا_
 رو یادی خوب نبود فشار ز اصالمی داد زدم کھ خودمم کپ کردم ،حال روحی جورھی

  تحمل کردم
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 ...  بشھی رو پس کلت کھ چی صداتو  انداختمی واسا باھم بریھووو_خانومھ
  ی من عربده بکشسر یبزرگ ترم حق ندار حواست باشھ من از تو _ نرگس

 ؟؟؟یدیفھم
  دنھی شنی حوصلھ خوردی بھم می تکراری حرف ھانی داشت از اگھی دحالم

 ... حرف حرف خودشھدونستمیحرفاشونداشتم چون م
 رونی موقع شب بھ خاطر فروش بنی خوب نبود تا ان،چونی برم دنبال شاھخواستمیم

 ..بمونھ
 گھی مانتو دنی ،جز ادمی رو پوشزدی میدی کھ بھ سفمی مشکی رنگ و رو رفتھ یمانتو

 منو نگاه زیام ری کھ مردم با نگاه تحقدمیکشی نممی خجالتچی نداشتم ،ھیزیچ
 دی مردم اگھ بھ حرف مردم باشھ بای مانتو جلودی نداشتم از پوشیکنن،ھراس

 ..واالاا..ینپوش یچیھ
 افتادم تو راه دموی پارمم پوشیکفش ھا. کھ بدتر از مانتوم بود رو انداختم سرم شالمم

 . فروختی مزخرفات منجوری کھ داشت ادامس و فال و از ادمی رو دنی شاھابونایخ
 : گفتمششی پرفتم

 .  وقتھری بلند شو دگھی بسھ دنیشاھ_
 شھی خانومھ داره حاضر مدمید  تو خونھ،میباھم رفت. بھ زور بلند ش کردم شدی نمبلند

 شب تو ھی شدیم ی تعجب نداشت حاال چی رو انجام بده ،واسم جاشیگ... ھریبره کارا
 . بخوابھی اشغال دوننیا

 غی جھی لباس خواھی دیکشی داشت سشوار مدرویرسی بلندشو کھ تاسرشونش میموھا
 لحاظ کم نیاون واسھ خودش از ا.  بھتر بوددی پوشیقرمرز کھ اگھ اصال نم

 لباسشو نی ای جلوذاشتمی بود ،وگرنھ من عمرن ماطی اونجا نبود تو حنیزاشت،شاھینم
 ی لباسشو در می کی کھ جلونی اسی باشھ اصال براش مھم ننیاگھ با ا عوض کنھ

 یلی سااپورت خھی تنک کوتاه،با ی داشت،مانتویضی غلشیاورد،ھمون طور کھ ارا
 .. بھتر بوددیپوشینازک کھ اگھ نم

 
 وقت شام بود ،چون گھی ،االن د     اومد تو خونھنیرون،شاھی نرگس از خونھ رفت بیوقت

 بسنده ی خالری بھ ھمون نون و پننی شاھم،منوی کھ بخورمی نداشتیزیما توخونھ چ
 روز خوش ھی ی از ھمون بچگسوخت،چونی منی واسھ خودمو شاھم،دلمیکردیم
 کاملو ی غذاھی حسرت ھرشب  شده کھ،کارمی گرفتاروی بد بختم،ھمشیدیند

 میبخورم،بگذر
 ی روی حتگھی پھن کردم، از اون موقع کھ پدرمو از دست دادم دنی رو رو زمسفره

 موقع منو تو  چی خدا ھنکھی ،واسھ ادمی دور نمازو خط کشدم،چونیدیجانمازم نم
 ھی سفره ید،ولی منو نددمیطلبی کھ کمکشو مکردمی دعا مخوندمی کھ نماز مامیگرفتار

 بھ می در اومدم، شروع کردالی فکرو خز بود،حرمت داشت احترام داشت،اگھی دزیچ
 رو جمع کردم م،سفرهی غذامون رو تموم کردی بود،وقتی پسره کم حرفنیخردن،شاھ
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جامون رو انداختم،چراغ ھارو خاموش کردم،خانومھ خونھ نبود گفتم کھ رفتھ دنبالھ 
 ی سرنوشتم،رفتم جلوکردم،بھی فکر ممی بھ زندگشدی کھ شب مشھیکاراش،منم مثل ھم

 برادر دارم بھ اسم ھی ،فر یانی کدای،ش داستیاسمم ش کردم  ،بھ خودم نگاهسادمی وانھیا
سالمھ ،اون خانومھ ھم ١٩سالشھ منم  ،١٧ تره، کیسال از من کوچ٢ نی ،شاھنیشاھ
 ، سالشھ٣٢
 فوت کرد،بعد از اون مادرم ،زن ادی زدنیسالم بود پدرم از مواد کش١٠ یوقت
 ... بودن رو شروع کرد*ب*ا*ر*خ

  دست بھ صورتم نبردمی دارم،ولی تو پرکلی دختر با قد متوسط ھھی من
 ی کمونی سرخ،ابرو ھاکی کوچی،لبای قلمینی ،بین اسموی ابی دهی درشت کشیچشما
 کنم منم کاری چی،ھعــــــــــی زندگنی ای بودم،ولی خودم کھ راضی افھی از قیمشک

 .. بودنی ایقسمت از زندگ
 

،اصالمن شانس ندارم اگھ شانس   روحیب  جانی ھی روزا،بھی مثل بقگھی روز دھی بازم
 .. نبودمنجایداشتم کھ االن ا

 ....کردمی منی خودمو نفرزدم،وی لب حرف مری طور کھ واسھ خودم زھمون
  ی ادفعھ کی،و  وصد البتھ گرم  سنگی جاھی با مخ رفتم تو ی دفعھ اھی کھ
 کھ دو باره با مخ رفتم ارمی در بی جان بازی جکخواستمی میجانی حرکت ھکی با

 حد ،از خودم متنفر شدم ،بدم اومد از خودم،کھ چرا من نی تا ای باز  خنگگھین،دیزم
 !...م؟یو پا چلفت انقدر دست

 کھ سرمو اوردم باال ،ھمانا گره شدن چشم من نی تا انھی چشمتون روز بد نبگھی دیچیھ
 زی کوچولو تعجب داشت منو انالھی و تی و ھمانا اون با عصبانی اسمون مشکھیبا 
 ... کردیم
   لبش کج شدی بھم کرد و گوشھ زی امری نگاه تحقھی افتاد پمی نگاھش بھ  تتا

 ....واااا
  کھ زد مثل کوه اتشفشان فوران کردمی با حرفی دارنا ،ولیری خود درگمردمم
  ی خنگ و دست و پا چلفتیدختره _ ناشناسمرده

 .یری واسھ خودت را ه می دارنیی پای خر سرتو انداختنی عھی ،چنمیببند دھنتو ب_
 شکمش  صاحبم رفتم توی بی شدم چون من بودم کھ با کلھ طی خشتری من بیول

 .. بابا رفتم سر کارم  بروھی کج شد ،و من با شتری بلباشم
 ! شد کار ؟میدست فروش...کنمی واس خودم ممی منو باش چھ سر کار سر کارھھ
  گھی دمی کنکاری چیییییییھ

 زهی ری تا چراغ قرمز شد من و بچھ ھاسنی وانای تا ماشسادمی  وا  گوشھ چھارراهرفتم
 ...نای ھم ھجوم بردن طرف ماشگھی دی زهیم

 .. وفتھی از قلم نیزی کھ چکردمی چک میکی یکی رو نای ماشی ھمھ
 ... کردنی رفتار موونی حھیمثل . امی وبعضگرفتنی ملی وسای با مھربونایبعض
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 ..  شد کار امروزمم تموم شدتمووووم
 ی کمزیتومن ھم واسھ من چ٣٠ خورد ،نی دبگھ تخمی از روزاشتری امروزم بکار

 کھ دھنم داننی بھم میی ھاشنھادی از مردا پی طور کھ تو راه خونھ بودم بعظنیس،ھمین
 پوووف... مردمم چقدر نامردموند،اخھیباز م
 بود تعجب کردم ومدهیخونھ ن)ھمون ننم( گشنھ رفتم خونھ امروز نرگس خستھ

 ......یلیخ
 
 باھام ادی بودم کھ بنیمنتظر شاھ. خونھ و نرگس نباشھ امی بود کھ بمدهی نشی االن پتا

 برنج و مرغا بعد از مدت ھا تازه تونستم تخم نی فک نکگمیشام کھ م. میشام بخور
 ساعت از شدمی داشتم کم کم نگران  ممی نخورری  شبم کھ شده نون و پنھیمرغ بخرم کھ 

 بھم خوردن ی نشده بود تو فکر بودم کھ با صداداشی پز ھنونی گذشتھ بود و شاھ١١
 . دریدر بھ خودم اومدم رفتم جلو

 شم؟ی من نگرانت میگی تو نمییکجا_
_.... 
  با تو امنیشاھ_
_.... 
 ی خب بگو کجا بودایاری کفرمو در می دارنیشاھ_
  شھینگران نباش من گم نم. کوچولوت گم شھ ی نی نی نگرانھیچ_
 یی تو گفتم کھ کوچولو بھی من کنیشاھ_
   ؟ھانی گفتیپس چ_

 ی بعدش کار کنیمن کھ نگفتم تو کار نکن گفتم بھتره اول درست رو بخون_ 
 . یدی ھم بھ درسات رسی ھم کمک من کردینجوریا.

 . باشھ_
 بود دی و نصفش سفی گف نصفش طوسشھی کھ می ای مشکی شالدمی رو پوشمانتوم

 اطی کھ گوشھ حی برداشتم و بھ سمت اجاق گازنی و تخم مرغ ھارو از رو زمدمیپوش
 زنگ زدمون رو وسط سفره گذاشتم و ی اھنتابھیسفره رو پھن کردم ما.بود رفتم

   گفنی کردم کھ شاھیم داشتم سفره رو جمع. میشروع بھ خوردن غذامون کرد
 . ارمی کھ تونستم امروز در بی تومن١٧ نمی اایب.امروز بعد از مدرسھ کار کردم _
 برگردم تونمی باشھ منم می جورنی اگھ درامد ھر روزمون ھمنی ممنونم شاھیاو_

 .مدرسھ
 .  بخوابمرمیمن م. نداشت یقابل_
 .ریشب بخ_

 کردم کھ نرگس ی ھامون فکر می بودم و داشتم بھ بدبختدهی رخت خوابم دراز کشیرو
اومد . گھی دی اومدی دفعھ صبح مھی سمتش رفتم و گفتم دمی داغون رو دیرو با حال

 ...... الکل از سمت دھنش شدم ویجوابم رو بگھ کھ متوجھ بو



 6 

 
 ؟ی کوفت کردیباز ازاون زھرمار - و اخم کردم و گفتمکشی نزدرفتم

  دخـــــتـر عھـالیـــــخیب- کشدار گفت ی و با لحنوارگرفتی ددستشوبھ
رفتم سمت  کردی نالھ می با خودم اونم ھدمشی ترش و دستشو گرفتم و کشکی نزدرفتم

 افتاد دوی و باز کردم کھ نالخی و اب ردوشیحموم درو با پام بازکردم و ھلش دادم ز
 بود درو بستم و دهیوتوخودش جمع شد لرزش بدنشوحس کردم لباساش بھ تنش چسپ

 دمی و رفتم سمت اتاق ددمی کشی حرص نفسا و برونی بای بیآدم کھ شد -پشت درگفتم
 نشستھ اطی تو حدمی و دی رفتم جلو درورودختھیم ر و رخت و خوابش بھستی ننیشاھ

 یرو پلھ ھا وسرشو با دستش گرفتھ درو باز کردم کھ صدا داد و متوجھ شد و تکون
  برو تو سردهایب-خورد گفتم 

  توامی مگھی دکمی ستیسردم ن-برنگشت و ھمونطور گفت-
 و برگشتم تو و می شما کھ ھمھ راحت شای رمی من بمای ای نیخوای مای بیخوایگفتم م-

 نشستم و زانوھامو توشکمم جمع کردم و واریدرو کوبوندم و رفتم تو اتاق و گوشھ د
 بود زل زدم وباز فک انوسی کھنھ کھ مال عھد دقی قالیسرمو روش گذاشتم و بھ گال

 ی بکشم ھووف راھیمن چقدتحمل دارم تا ک  کنم اخھ مگھکاری من چگھیکردم د
 از رونی زود اومدم بی ولگرفینم داشت کم کم بغضم م بکتونمی چ مستیجلوروم ن

  تا خوابم بردنوراونورکردمی و انقد ادمی ورفتم سرجام دراز کشالیخ
 
 .. لرزهی نرگس داره تو جاش مدمیشدم ،د. داری کھ بخواب از

 شیشونی ،رفتم باال سرش دستمو کھ گذاشتم روپدمی لحضھ ترسھی لحضھ فقط ھی یبرا
 ...  گرفتشیدستم ات

 ... انقدر تبش باال باشھیا قھید٢ دوشھی کردم بھ خاطر ی نمفکر
 ..کردیم  تشنجچارهی برفتی مشی پینجوری کھ نداشتم ببرمش دکتر اگھ اپولم
 ھی حولھ کوچولوھی با عی اب پر کردم سراطی برداشتم از تو حیی لگن کوچولورفنم

 .. نرگسشی رفتم پفیکث
 .. اومدنیی درجھ،پاھی ی ذره،اندازه ھی کھ کردم فقط ھیپاشو

 ...  آه مانند فوت کردمنفسمو
 .. قرص برداشتم دادم کھ بخورهھی

 ،لباسیشگی ھمیغذا.یشگی ھمیکارا. از نوی روز  کنم روز از نو،داری بنوی شاھرفتم
 ھیمن تاحاالگر..یشگی ھمسی نگھی کھ دی،پدریشگی مھره ھمیکھ ب. ی،مادریشگیھم

 کھ شدی بااازم،نمیول.. سر سخت باشم  ی زندگی گرفتھ بودم تو مشکالادینکرده بودم 
 ھا منو وونھی دنی انی داره عدمی کردم ،دداری بو رنیشاھ.. باشھمیخوایھمون جور کھ م

 گفتیبا تتھ پتھ م.. داشتھ باشمی زی چیکردم کھ شاخ بھ خودم شک...کنھینگاه م
 دمی دنھی الی رفتم جلودی بد ترسچارهیکردم کھ ب  اخم وحشتناکھیصورتت ..یاج..اج

 ... از اشکھسیصورتم خ
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 ..  لبخنداونم از نوع مھوش اومد رو صورتمھی بعد از فوت بابا بالخره
 اخم کردم و ھی..سین  کارانی االن وقت ادای شگھیبسھ د..کرد  بدتر تعجبچارهی بنیشاھ

 یریر خود درگ دختنی چقدر اگھیم  االن با خودشنیشاھ..ھھ..لبخندم رو خردم
 ..یمھم ن..بزا بگھ..داره
 بدم حی شماھا توضی لباسامو برانمیبی الزم نمگھید.. رو برداشتمیگون

 ..سی نیشگی ھمی جز لباسایزی چچون
 یول خونھ بردارم  برگردمخواستمیم.. افتادم زی چھی ادی ی دفعھ اھی.. کھرفتمی راه مداشتم

 ..گشتم سر کارم ولش کردم بر
  اروم رفتم اروم..انداختم   کھ اونو از قلمزدمی مدی د  رونای ماشاز یکی داشتم
 .. نداشتم تا اومدم بزنم بھ پنجرشی چرا حس خوبدونمی نمنی ماشسمت

 ھیفقط .کیتار.ساکت..یچی ھگھی اطرافم صداھا مبھم بود دیاھیس  ویاھی سی دفعھ اھی
 .... رفتنی کھ اونم از بدمیشنیسوت تو گوشام م

 
 کردی درد میلی چشمم وزد دوباره چشامو بستم سرم خیادیکردم کھ نورز باز چشامو

 کھ گفت یی و صدادمی سرمو دیُ سرچرخوندم کھ سرم باالدبودی تاربود ھمھ جا سفدمید
 ن؟یخوب-
 اومد ادمی کھ فکرکردم کمی نجامی اصن من چرا اھی کنینگاھموبھ پسرمقابلم دوختم ا-

 اروستی نی حتما ھمھی کنی بھ ھم زده اخ حاال انی و بودم و فک کنم ماشابونیکھ توخ
 نگاھش کردم چشم ستیخانوم باشمام انگار حالتون خوب ن-  گفتیکھ بھم زده با نگران

  ؟یشما بھ من زد- دادگفتمیاز وضع خوبش م  کھ نشونپشمی تیی موخرمایعسل
 نی بودابونی مقصرنبودم شما خودتون وسط خدمنی باورکنیبلھ ول- گفت
 انقد رخودمھی  کنھ تقصکای چچارهی بنی و فک کردم کھ خب ادمی کشیقی عمنفس
  کنمی اونور منوری اابونیتوخ
 ستی مھم ندونمیم-گفتم
 ممنون باشھ- ھام راحت باشھ ھمش پرداخت شده گفتمنھی بابت ھزالتونیخ- گفت

 ن؟ی نداریگفت االن مشکل-
 نجام؟ی وقتھ ایلی سردرد من خھیفقط - گفتم
  شھی میساعت۴ای٣- گفت
 ساعت چنده؟- گفتم
  اسمتون رو بپرسم؟تونمیدمیببخش٣- گفت
   فرھستمیانیک- گفتم

 ی باکسنیخوای میراست- تکون دادو گفتی نگفت وسریزی سردم جاخورداماچازلحن
  دنبالتونادی بنیریتماس بگ
  رو دارم باوو ول کن ماروی زدم و تو دلم گفتم ھھ کیپوزخند

  ستی نیازین -گفتم
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   برسونمتونتونمی مگفت
   ممنونرمیخودم م-گفتم
 دی ذکرکندی داشتھ باشیتی اومدن اگھ شکای از اداره اگاھی راستنیھرطورراحت- گفت
   ندارمیتیشکا -گفتم
 رونی مربوطھ رو انجام بدم و رفت بیپس من برم کارا- گفت

 نی حنی پانسمان شده بود تو امیشونی و سرجام نشستم و سرمو لمس کردم پبلندشدم
 سرمو از دستم دراورد و رف منم ی خوشی و روکیپرستار اومد و بدون سالم و عل

 رفتم از اتاق کردی کھ ھنوز سرم دردمی درحالدمی بھ لباس و شالم کشیبلندشدم دست
 وادامھ دی بردیتونی تموم شد مگھی و گفت دد بھ طرفم اومدمی کھ اون پسره رو درونیب

 ستی کنم حالتون مساعد نتونی ھمراھدی لطفا بزارگمیداد بازم م
 کدوم گھی دنجای وارونی بمارستانی کردم و گفتم ممنون خدافظ و زدم از بیاخم کمرنگ-

   برم خونھ ؟ی عھ چ دوره چطورھیگور
   دگ فاتحھ ش خوندسفممی اجناس و کی لعنتعھ
اومد  کشی شنی کنم کھ پسره با ماشی چ غلطکردمی بودم و فک مسادهی رو واادهی پتو

  لطفانی و گفتم سوارشنیی رو دادپاشھیجلو پام زد رو ترمز وش
 رتونی شدم و اونم حرکت کردو گفت مسنی نداشتم پس سوار ماشی کھ چاره امنم

 ..کجاست
 

 بھ اون روی تکون دادم مسی شھر بود دادم و اونم سرنیی محلھ مون رو کھ پاآدرس
 یکی رو نگاه کردم ادهی تو پی داد سرمو چرخوندم و بھ مردم و رھگذراریسمت تغ

 و کردمی نگاه مرونی ھمونطور بھ بی جورھی ی ھرکستفاوتی بیکین،ی غمگیکیشاد ،
  فر؟یانیخانوم ک-توافکارم غوطھ ور بودم کھ پسرگفت

 بلھ- طرفش و گفتم برگشتم
   بدونمخوامی فقط مستمیول ن من فضدی کھ ناراحت نشدوارمی امپرسمی سوال مھی- گفت

  دییبفرما-  بپرسھ گفتم خوادی می چیعنی بدونھ خوادیرومی چوا
 دیکنی کارارومنی کھ چرازناخلفھ افی جامعھ کثنی سن تو انیچرا شما تو ا - گفت
 دمی کشی از کارافتادم و تموم نفس پرحرصگھی خب بھ توچھ پسره فضول حاال کھ دعھ

  من بھ خودم مربوطھی زندگی ولدیببخش-و گفتم
 بتونم دیمتاسفم من قصد دخالت نداشتم گفتم شا- بھم انداخت و گفتیی نگاه گذرابرگشت

   کنمیکمک
 .. منیول- ندارم ممنون گفتیازی نی من بھ کمک کسگفتم
  شمی مادهی جا سرکوچھ پنی ممنون ھمگفتم
   درخونھ تونرسونمتونی نھ خب مگفت
  ستی رو ننی ماش کوچھ مادی زحمت نکشری نخگفتم
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 گرفتم رهی و کنار زد ومتوقف شد دستمو بھ دست گنی گفت و راھنما زد و ماشی اباشھ
  نگاش کردم و گفتم خدافظ

 شدم و اروم راه ادهی تکون دادم و پی زدوگفت خدانگھدار بھ سالمت سریلبخندگرم
 می چن قدمدمیافتادم سمت کوچھ ھنوز چند لحظھ نگذشتھ بود کھ صدام زد برگشتم د

 گرف سمتم و گفت داروھاتون تشکرکردم کھ گفت زخمتونم پانسمان لونی ناھی سادهیوا
 دمی خونھ رسیمجدد بھ راھم ادانھ دادم و جلو ی گفتم و بعد از خداحافظی باشھ ادیکن
 بعد دوی از پشت در بھ گوش رسیی قدمای صداھی کھ نداشتم پس درزدم بعد چن ثاندیکل

 زل زدو بعد بھ چشمام و میشونی نگاھش کردم کھ بھ پانی نمانیھدرباز شدو قامت شا
 اونم دروبست و و  تو ازجلودرکنادرفت واردشدمامی گفتم برو کنار بی ابجشدهی چدینال

 خفھ و ی با صدانیپشت سرم راه افتاد رفتم باال از پلھ ھا و کفشامم دراوردم کھ شاھ
 با اخم گفتم بزار تن لشم برسھ  برگشتم سمتش وشدهی چی بگیخوای گفت نمیپرحرص

 بار مث ھی گفت دویی کن دستاشو مشت کرد و دندوناشو روھم ساممی جنیخونھ بعد س
 رو ندارم فعال و درو باز کردم و یکی گفتم برو باو حوصلھ تو یکردآدم با من رفتار ن

 قرصا رو گذاشتم اشپزخونھ برگشتم تو اتاق و لونیرفتم تو دکمھ مانتو مو واکردم ونا
 کبود رچشممی پانسمان چشده بود و زمیشونی نگاه کردم گوشھ چپ پنھیخودمو تو آ

 نگاش کردم و یشدو گف آبج  وارد اتاقنی زدم و روموچرخوندم کھ شاھیپوزخند
 نیش ماچی گفتم ھترکمی دارم مگھی بگو دشدهی گفتم نھ گفت پس چیگفتم ھا گف دعواکرد

 نی کدوم ماشی گف کیزد بھم چشاش از تعجب گشادشدو نگاھش رنگ نگران
 رو براش گفتم اونم فقط حرص خوردو کبود شدو ی و ھمھ چدمی کشیکجا؟؟؟؟؟ پووف

 دمی باھات صحبت کنم و جامو انداخت منم درازکشخوامی مداگف حاال استراحت کن بع
 .... ب رفتم چطوربود اصال کھ بھ خوادونمی نمرونیواونم رف ب

 
 تو ی غمھی..دونمینم.. جنا باال سرم نشستھنی عنی کھ شاھدمید.. شدمداری خواب باز

 .واااا..اطیح ھمون تو..بدو رفت اشپز خونھ ..بلند کھ شدم..نگاھش بود
 سوپ بود ھی کاسھ کوچولو کھ شبھی رفتھ دمید!! شده؟؟ین؟جنی اکنھی مینطوری اچرا
 ..اورد
 بخور_نیشاھ

 م؟ی پول نداشت؟ماکھی اوردھی چنیا_
 .با اوون گرفتم.. کوچولو پس انداز داشتمھی_نیشاھ

 .. نگاه قدر شناسھ کردمشھی بار اول واسھ
 .. خوردمنشستم

کردم بدبخت   نگاه غضبناکھی..ھمرو باال اوردم..گالب بھ روتون ..ی چھ خوردنیول
 ...دادین م* عیمزه .. کردسیخودشو خ

  پختھ؟؟ی کنویا_
 ...کنھیعوض م  رنگی داره ھنی شاھدمید



 10 

 ....ییییا.. خودش درست کردهوونھی دی نگوپسره
 .!! بخندایخجالت نکش_
نرگسم ..رفتم.بلند شدم.. حنجرش پاره شھدمی ترسزدی می قھقھ اھی دفعھ منفجر شد ھی

خونھ رو   زنگدمیه د*ت*ی*ر*ف* عی کھیزن..دیرسی داشت بھ خودش مشھی ھمنیع
 ..رفتم درو باز کردم..زدن

 یعصبان... ابروھام خط افتادنیب.. ،کنھی مکاری چنجای انیاواااااا خدا مرگم بده ا..دمید
 ..شدم

 ؟..! امرتوندییبفرما.سالم _
من اومدم خصارت تصادف رو پرداخت ..سالم.سال.س)جا خورد از حرفم(_ناشناس

 .. خورده باز شدھیھاش ابرو ھام گره ..یچھ خصارت..یواا..کنم
 

 .. خورده باز شدھی گره ھاش ابروھام
 کھ یھرجور..کردمی اشتباه فکر میول.. تودلم روشن شددی برق امھی یول. چراادونمینم

 .. بره  نشدشی پیخواستم زندگ
  کنم؟کاریخوب اقا من االن چ_

و پول رو ..واسھ شما حساب باز کنم  بانک تا من می بردیای بدیشما االن با_ناشناس
 .. کنمزیبراتون وار

 ...قبول کردم. نبودی بدفکر
 ری کھ رفتم تو شکمش نگاه تحقیمثل اونروز...دمی رو پوشیشگی شلوار ھممانتو

 ... رفتار کردیوعاد.. چرا رنگ نگاھش عوض شددونمی نمیول..انداخت..زیام
 ..رونی بمیرفت
 دونم؟ی رو نممن ھنوز اسمتون_

 یپرھام ھستم،پرھامھ اصالن_ناشناس
من ..دھنم باز موند ..می شدنیسوار  ماش... حرف ھاش تکون دادمدیی رو واسھ تاسرم

رفتم .. رفتار کردمیوعاد.. اون دھن اسفالتمو جمع کردمعیسر..دمی دونیزی تو تلو نویا
 ..نشستم..جلو

 ھھ... نظر داشتری نگاھش منو زبا
تو دلم واسش خنده .. شدعی ،ضایول..کنمی کار می چدمی دنشوی ماشی وقتنھی ببخواستیم

 .. شدمادهی شد منم پادهیپ.. بانکمیدیرس.. کردمیطانی شی
 ..کردنی نگاه بد منو نگاه مھیھمھ با..می وارد بانک شدیوقت
  درست کردن حساب رو انجامی کارامیرفت.. محل ندادمشھی ھممثل

  تموم شھ ذره کھ مونده بود کارمونھی
 .. بسھ خستھ شدمیواا_

 نجامیتصادف ا..حاال ھم بھ خاطر .. بھت رو دادم یادیببند دھنتو ز_پرھام
 ی بد دھننینھ بھ ا.. ی باز موند نھ بھ اون مھربوندھنم
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 .. حسابم دھنم از تعجب باز موندختی رونیلیم٢..اون مبلغ 
 .. دوس دارهشتری رو بی زورکی پرھام کارانیفکر کنم ا.. بھ زور رسوند خونھمنو
 .. لبم تلفظ کردمریاسمشو ز. چھ دختر خالھ ھم شدم پرھام واا
 

 بھیچشمم روشن خواھرم با مرد غر_ جلوم سبز شد و گفت نی خونھ شدم کھ شاھداخل
 از اون ی مامانمون اشغالھ بدون کھ خودتم دست کمگھیھھ بعدشم م. رونی برهیم

 . یندار
 سھی منو با اون زنھ مقانی خواستم شاھی نمی ولکستمی خودم شی تونی شاھی حرفابا

 .  رفترونی بدم کھ از در خونھ بحیکنھ تا اومدم براش توض
 کستی نشستم و اول بغض کردم اما بعدش بغضم شنی گوشھ رو زمھی خونھ شدم داخل

 ھر ی کھ تو زندگی بھ مندی بگھ چرا باسی نی کچیاخھ ھ. کردم ھیو  شروع بھ گر
 نداشتھ باشم بعد بھم تھمت ی رفتار ناپسندنکھی رو تحمل کردم فقط بھ خاطر اییسخت

 ......کھ از گوشت و خونمھ  برادرمی ناپسند بزنن ھھ اونم کیکار ھا
 رو بھ دخترش زده کاش بود کھ االن یی کھ پسرش چھ تھمت ھادیدی بابا بود و مکاش
 دی کنھ کھ من بزرگ ترم و نبای اورادی نی کاش بود کھ بھ شاھکردی رو دعوا منیشاھ

 ..... کاش ھا وی کنھ و باز ھم ای احترامیبھم ب
 

 ی سبزابی و شلوار خونگشرتی تھی بلندشدم و دست و صورتمو شستم و قھی چن دقبعد
 نبود گرسنھ مم بود فقط چارتا تخم یچی و نگاه کردن ھخچالی و رفتم اشپزخونھ دمیپوش

 درست کردم و نشستم کف اشپزخونھ و غذامو رومی نھیمرغ بود دوتاشو برداشتم و 
 خونھ رو جمع و جورو کمی برگشتم تو اتاق فاخوردم و بعد از جمع کردن و شستن ظر

 کھ بھتره داروھاموبرداشتم و یچی از ھالیخی دگ بھی ھمون آشغال دونی کردم ولزیتم
 اومدو بعداز اطی درحی شکستھ تو اتاق و زخمم و پانسمان کردم کھ صدانھیرفتم جلو ا

   پشت سرمنی شاھی صداھیچن ثان
  باھات حرف بزنمخوامیم-

  ؟ھا؟؟ی بگیخوای میچ -  سمتش و گفتمبرگشتم
 دارم تو کھ رتی خب اعصابم خوردبود منم مردم غی تند رفتم ولدونمیببخش م- گفت

 و با اخم گفتم حرفت کنار دمی کشی نفس پرحرصیکنی روشنم نمیگی بھ من نمویچیھ
 حقوقشم کی کردم شاگرد مکاندای سرکار کار پرمیدرنشست گف دگ خودم مچارچوب 

  خوبھ
  اونوقت؟ی اخم گفتم درست چبا
 اخھ توھا مگ من یگی میچ- باال برد کمی و صداشو شیشونی با کف دست زد بھ پیکی

  خرم خودم ھواسم ھست
 ؟یکنی کردم و گفتم باشھ چتھ چرا رم میظی غلاخم

  ی آجی گفت خب دگ گفتم بھت کھ بدونبلندشدو
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 ھیکی ابرومو دادم باال و گفتم کجاس مکانی تاھی
   بخداھی گفت چن محلھ اونورترخودمون مردخوبدوی تو موھاش کشیدست
 باش- تکون دادم و گفتم یسر
  بستششوی کش اومد کھ نگاش کردم زود نکمی ھاش لب
 نشم اونوقت من تیمک کنھ کھ من اذ کخوادی پسرمنی گفتم اخ انی دلم بھ خودم نفرتو

- برگشت و گفتنیشاھ-  کھ صداش زدمرونی بھش برگشت بره بپرمی فقط مایمث وحش
 روح ی دادو با صدالمیبلھ اروم گفتم شرمنده اعصاب نمونده برام لبخندبرادرانشوتحو

 ت سری فدایاشکال نداره آج- گفت ینواز
 ھی گفتم باش برو خوب بخون فقط خونمی درس ماطمی توحچجای گف ھیریکجا م -گفتم

 ؟ی خوردیزی چی بپوش سردت نشھ راستیچ
نووش حاال برو سردرست رف -  گفتم ی جات خالمی با بچھ ھا فالفل زدیاره ابج- گف

 گذاشتم وبھ سقف نم داده زل زدم و بھ میشونیمچم و رو پ:  دمی و منم دراز کشرونیب
 .....فکر فرورفتم

 
 ی کردم  و لباسامیشگی شروع بھ خوردن صبحانھ ھم خوابم رو جمع کردم ورخت
 از چھاره یکی برداشتم و بھ سمت اطی رو از تو حی و گوندمی رو عوض پوشمیتکرار

 کھ قصد داشتم اگر نی ای داشتھ باشھ برایادی مرکز شھر رفتم کھ رفت اومد زیھا
 کم نشھ دوباره برم دمون رفت باشھ و درامشی در حال پی جورنیاوضاع ھم

 دعوا کردم گذشتھ و نرگس بازم نی ازاون شب کھ با شاھیاالن چند روز.مدرسھ
.  خونھادی عالوه بر اون ھر شب مست مدنی تازه جدکنھی رو مشیشگیھمون کار ھم

 ٣٧ بھ کی نزدی اتوبوس راه افتادم روز خوبستگاهی ھمو جمع کردم و بھ سمت الھیوس
 امروز چقدر کار کرده نی کردم کھ شاھیداشتم واسھ خودم فکر م تومن کار کرده بودم

 نھ ای می بخورخچالی ی توی کھ با تخم مرغ ھامی بخرسی کم سوسھی بازم تونمی مایو ا
 . دمی رو کنارم دیرزنی اومدم کھ پرونی بالی بھ شونم زد از فکر رو خیکھ کس

م و بھ  پام برداشتی رو از جلویگون.می شادهی شو ننھ جون اخر خطھ بزار ما ھم پادهیپ_
 ....سمت در اتوبوس رفتم و پول رو بھ راننده دادم و

 کھ نرگس امد خونھ و چند دس از اون لباساش کردمی بود داشتم شام رو درست مشب
 بھتره بود برداشت و بھ سمت در حرکت کرد چون گاز دشونی پوشیکھ از نظر من نم

 بھ ینی نرگس سوار ماشدمی کھ دی وقتنمی تو کوچھ رو ببرونی بتونستمیکنار در بود م
 بلھ خانوم دمیشدم و بھ سمت در رفتم کھ د  شد کنجکاوی ایمتی و گرون قیاون لوکس

 واسھ خودش کنھی ھمھ کار منی کھ انی ادونمیمن نم. امده بودنشونیشگیبا معشوقھ ھم
 . می پول خورد و خوراکش رو بددیاما ما چرا با

 
 تو ومدنی ھھ خانوم ھنوزندادی شب رو نشون ممھی نکی انداختم ی ساعت نگاھبھ

 زد کھ ی باز شدو نرگس اومد تو دروبست و اومد سمتم و لبخندیفکربودم کھ درورود
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-سادوگفتی متنفربودم اومدجلوم واخوردازشیمن بدجوراخم کردم حالم ازش بھم م
  ؟زمی عزیدیچرانخواب
درجھ فرق کرده رومو ١٨٠ زده ی چسی ابرومودادم باال بھ بھ معلوم نی تاھی ناخودآگاه

  شدی خوابھ وگرنھ بد منی زدم خوب شد شاھیازش گرفتم و پوزخند
 کھ دی بھ سرم کشی بود نگاھم کردو دستی کھ مثال اشکیی شو مظلوم کردو با چشاافھیق

  بلند شدم و گفتم دست نجستو بھ من نزن
 خنده یسازی چرا با من نمدوگفتی بود ازچشمش چکی قطره اشک کھ مطمنم ساختگھی

 ؟؟یدونی ھھ چرا ؟؟واقعا نمی کردم و گفتم وایکیستری ھی
 کردم و دستامو مشت کردم واز ی نھ اخم بدیعنی بھ چپ و راست تکون دادکھ سرشو

  چون ازت متنفرم-  دمی قفل شدم غری دندونانیب
 یوونی حھی یستی و راحت شم چون آدم ننمتی دگ نبیری بمی برخوادی مدلم

   ھا بگو بھ منی باورکنکارکنمیچ-  و گفت دی کشیقی بست نفس عمچشاشو
  زدم وگفتمیپوزخند

   باورندارم خودتو خستھ نکنویچکی ھگھیمن د-
   من مادرتمیول-دینال

 ھان ی اسم مادرو روخودت بزارشھی باال بردم و گفتم ببند دھنتو چطور روت مصدامو
 ؟

 ؟؟یکشی اسم مقدس و بھ گند منی ایکشی نمخجالت
  یکشی مدکی از مادربودت فقط اسمش و بھ تو
 من تورو بزرگ کردم نھ ماه تو شکمم ی کردو گفت ولشتری گره ابروھاشو بیکم
  یبود
  منت سرمن نزارشدمی ممنونت میکردی اگھ نمگفتم

ود  و بغض راه نفسمو گرفتھ بدمی کشقی چندتا نفس عماطی و رفتم تو حرونی بوزدم
 وارپشتمی زانوزدم و بھ دنیرزمی نفسام لرزون بود کنار در زکردمی میاحساس خفگ

 و بھ اسمون نگاه کردم و دستمو دور خودم ختمی صدا ری دادم وچند قطره اشک بھیتک
 ........ حلقھ کردم

 
 سر رونی رو کردم و از خونھ زدم بمی ھمشگی بود از خواب پاشدم و کارھاصبح

 کم کم گردهی و بر مرهی راه رو منی ھمی ھنی ماشھی کردمیچھارراه بودم کھ حس م
 وار دیواقعا داشتم ام. شدم الشی خی کھ وقت رفتن شد و بکردمیداشتم بھش شک م

 کھ کردم یی چون با پس انداز ھاسھ دوباره برم مدرتونمی ماه منی کھ اخر اشدمیم
 وقفھ و یجور کرده بودم بعداز چن ساعت کارب سال مدرسھ رو ھی ھی پول شھربایتقر

 نبود پس حتما سر کاره نی شاھی برگشتم خونھ ودرو بازکردم و رفتم تو کفشایخستگ
 م نرگس بود از چند تا پلھ جلو درباالرفتم و کفشامو دراوردم ودروباز کردی کفشایول

 یخوش اومد -فت اروم گکنھی نرگس با لبخندنگاھم مدمیو واردشدم کھ تا سربلندکردم د
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 یعنی گرفتم و فک کردم شی نگاھش کردم و بدون توجھ بھش راه اتاق و درپرهی خکمی
 کنھ ھھ فک اشی کصافت کاری رفتاراش نکنھ بخواد منم قاطنی از اھیمنظورش چ

 لباسامو خورمی من کھ گولشو نمالیخیداره ب ی کاراش ھدفنیکرده بچھ م مطمنم از ا
 دمی و باز کردم دخچالی اب خوردم و وانی لھیعوض کردم و رفتم اشپزخونھ و 

 مثل خورمی نمناروی من کھ ای ولدکردنی تعجب کردم اھا حتما خانوم خرھیپرخوراک
 التی کھ اومد پشت سرم و گف خکردمی فک منطوریگوشت سگ حرومھ برام ھم

 ھی برداشتن یبود تا وسوسھ بشم برا ی حرف کافنی ھمدهی خرنی شاھدمیخرراحت من ن
 رو پلھ ھا نشستھ بودم کھ نطوری ھمادی بنی تا شاھاطی و تو حرونیموزو بعدشم رفتم ب

 م؟یحرف بزن -اومد کنارم نشست و گفت
بزار  - جوابش رو بدم بھ در زل زده بودم کھ گفتای کھ برگردم نگاھش کنم نی ابدون

چرا  -  گفتدوی کشی پوزخند زدم کھ نفس پرحرصھی فقط میالقل با ھم مثل دوست باش
 ؟یای باھام راه بیخواینم

 نی حنی بفھمھ تو اشوی بود کھ مطمنم انقد درک نداشت معنینی من سکوت سنگجواب
 ما دوتا دنی با داطی اومد تو حدیباری می کھ ازش خستگی اافھی با قنیدرباز شدو شاھ

  سالم- اول تعجب کردبعداخم کردو بھ من زل زد و گفت
 یسالم خستھ نباش-
  یممنون آبج-
   توایب-

 بھ نرگس از کنارش ردشد و رفت باال و داخل شدو ی نگاھمی تکون دادو بدون نیسر
   زدی بھ رگ و لبخند خستھ امی باھم بزندمی فالفل خریابج -منم پشت سرش گفت

 دستت درد نکنھ- زدم و گفتم یلبخندمحو
  نی من وشاھیبعد از خوردت فالفل و چند ساعت حرف زدن درمورد کاروکاسب 

 اطی مدت نرگس ھمش تو حنی تو امیدیرخت و خواب انداختم و خواب١١و١٠ساعت 
 وکجارفت برام مھمم نبود سرجام شدی چدونمی ک بعدشم نمزدی حرف میبود و با گوش

 خودم االتی بود توخدهی کشاز درنی اونورترم شاھی و بھ سقف زل زدم کمدمیدراز کش
  گفتم ھوومرمی نگاھم و از سقف بگنکھی بدون ای اروم گفت ابجنیغرق بودم کھ شاھ

 تو اصال غصھ نخورمن مثل کوه پشتتم برگشتم کنمی مزودرستی بخدا ھمھ چگفت
 زدم و اونم بھ چشام زل ینی گذاشتم و لبخندغمگرسرمیسمتش و بھ پھلوشدم و دستمو ز

 ریب بخش -زد و گفت
  ریشبت بخ -چشمام و باز و بستھ کردم و گفتم 
 .....  کھ زود بھ خواب رفتمی چای بودی ازفرط خستگدونمیچشامو بستم و نم 
 

 ی کھ بره مدرسھ و خودمم راھدارکردمی رو بنی کھ کردم شاھی کارنی پاشدم اولصبح
 مدرسھ  دوباره سر چھار راه ھمون رفتمیچھار راه شدم ذوق داشتم چون از فردا م

 دی نفر رو دھی داره ھی مطمئن شدم کھ اون ماشگھی امروز ددمی مشکوک رو دنیماش
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 ٧تا ساعت . تو اون چھار راه نبود ی کسمن  ازری چون بھ غی دونم کی نمی ولزنھیم
 دوس داشتم یلی خدادی بود و بھ رفت و امدش ادامھ منھیکار کردم ھنوزم اون ماش

 نی برا ھمارمی سر از کارشون در بخواستمی میعنی ادی و مرهی میمم کھ چرا ھبفھ
 اون ھ تونستم بیالبتھ نم. راه افتادم نھی کردم و دنبال ماشی گوشھ مخفھی رو یگون

 ابونی ور و اونور خنی نشدن بھ ازی کھ سر چھار راه بھ خاطر زیی از جایبرسم ول
 بعد چھار راه ابونی کھ خی بعدابونی تونستم تا خنی کھ دوم خوب شده واسھ ھمدمیدو

 از ی و خانومسادی سوپر وای جلونی ماشدمی بودم کھ دابونیبود دنبالش کنم سر خ
 نرگس بود ی مانتوھی خانومھ شبی تعجب کردم مانتوولشا. شد ادهیسمتھ کمک راننده پ
 تونم ی شھ پس نمینم دوختھ یکی مانتو کھ تنھا ھی کردم و گفتم از ھیاما  خودم رو توج

 می دست برداشتم و بھ چھار راه رفتم کھ گوننھی ماشزی و گربی از تعقگھید.بگم نرگسھ 
 . دمی رو ندنھی ماشگھیرو بردارم جالب بود د

 ....  کنار پام ترمز کرد وینی و خلوت محلمون بودم کھ ماشکی تارابونی خیتو
 دم حس کی گذاشت و با مینی جلو دھن وبی دھنم قرارگرفت و پارچھ ای جلویدست
 ....دمی نفھمیزی بھم دست دادو چیخفگ

 تمی موقععی خوب نبود خواستم تکون بخورم کھ نتونستم سردمی و کم کم بازکردم دچشام
 زی داشت و ھمھ چیی کرم طالونی اتاق نسبتا بزرگ کھ دکوراسھی کردم افتیو در
 ن اصال من بھ ھی کنای ایلعنت بودم و دست و پام بستھ عھ ی صندلھی بود رو یسلطنت

   زدمغی منو باز کن وجای بی عوضی ھوووزدم شدم و دادونھی دخورمیچھ دردشون م
 نفسم رفت از ترس چقد گنده س ییی غول اومد تو واھی دربھ شدت باز شد و ناگھان
 زنمی می جوریدھنت و وا کن-  دی نکره ش غری روصورتش بود وباصدایاخم بد

 یاریخون باال ب
  ؟؟؟ھآآآآانجای انی تو من و چرا اوردی ھستیک- ً متقابال اخم کردو گفتم منم

   کردکی زر نزن جوجھ و خودشو بھم نزدگمی جلو وگفت مگ نماومد
 برو باو اشغال-  مچالھ کردم و گفتم صورتمو

 نھی زد تو دھنم کھ گوشھ لبم پاره شدو گونھ م سر شد از حرص و خشم و ترس سچنان
 اشغال کصافت- زدم غی جشدی منیی پام بھ شدت باال

  رونیگمشو ب - گفتی بم و مردونھ ای بزنھ باز کھ درباز شد و صداخواست
  چشم اقا - کردو رفت وگفتدوارنگاھمی غولھ تھدھمون

 زدی انگار اشنا مدونمی بود نمی جورھی مرد کھ ھمون اقا باشھ نگاه کردم تھ چھرش بھ
 ی جا افتاده اافھی قی عسلی چشمای جوگندمیوھا لوکس ومپیسال با ت۴٠ مرد حدودھی

 با چندش سادی کھ کم کم جلو اومد و مقابلم واکردمیداشت ھمونطور با اخم نگاھش م
  ھآآآا؟یدی دزدی؟؟من و براچی ھستیتو ک-نگاھش کردم و گفتم 

   و روم خم شدو نگاھم کرد با دقتی گذاشت رو دستھ صندلدودستشو
 ھووووو چتھ باوو- گفتم

 یالحق کھ بھ خود ناکسش رفت- زدوگفت ی موزلبخند
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 حرف ی ھا ؟؟از کیگی میچ-  شدم و دادزدم ی تعجب کردم و بعد عصبانکمی اول
  ؟؟یزنیم
 شلوارش بردو نگاھم کرد با خشم و نفرت بھش زل زده بیرفت عقب و دستشو تو ج 

د بھ تمام معنا  کھ واردشی فرددنی از حرص کھ در باز شد و با ددمیترکیبودم داشتم م
 .....ُکپ کردم

 
 .  کھ وارداتاق شدی صحنھ روبھ روم بودم و کسھمونطورمات

   من و تو راھمون جداستگھی دیخواستی کھ میزی چنمیخب ا-  مردو گفتاومدسمت
 چشمم ی ازدرون کاسھ سوختمی وجودنداره داشتم مدنی نفس کشی برایی کردم ھواحس
   مادرمھی فردپستنی خودم کھ چنی از اشک شد برازیلبر

  ختی قطره اشک ازگوشھ چشمم راه خودشو گرفت و رو گونھ م رکی
 

 -دمی غررلبی شدزرهی شدم اونم بھ من خرهی خبھش
 . دمی تر از تو بھ عمرم ندفی متنفرم کثازت

 نی ایومدیاگھ باھام راه م- شدوگفتکی بھ من نزدی زدو کمی پوزخندیالیخی ببا
 - ه کھ بھت خوش بگذره وبرگشت سمت مردو گفتسرنوشتت نبود حاالھم قرار

  نھ ساالر؟مگھ
  حوالھ ش کردیاوه البتھ و چشمک- زدوگفتیھی لبخندکرساالر

 
 مادرھرچقدر پست باشھ بھ بچھ ھی شدن بودم ،اصال قابل باورنبود وونھی ددرمرز

  کنھیخودش رحم م
کثافت - دادزدمدمیترکی حرص و نفرت داشتم مدازیلرزی مقطع شده بودوتنم منفسام

بھ چھ )اشک از دوچشمم روون شده بود(؟ی عوض؟؟آرهیاشغال من و فروخت
  ارزم؟ی بدونم چند مخوامی م؟؟بگویمتیق
 

تاوان راه - وگفتم دمی ھام خندھی گرنی بی خودت بود عصبریتقص- و گفتچشماشوبست
ات ذره  گناھشی کھ تو اتدوارمی امرمنھ؟؟بروگمشوی صفت تقصوونی ادم حھی با ومدنین

  ی و نابود شیذره بسوز
  رفترونی بدون حرف از اتاق بگفتی نمیچی کردم ھقی نگاھم و بھش تزرنفرت

 
 ھمتون دی بھش کردم و دادزدم ھمتون آشغالی جدال مادوتا بود نگاھرهی مدت خمردتمام

 آروم باش عروسـک- دوگفتی خنددیپست
 ی شب بازمھی خی ،فکر کردم کھ ھھ منو برانی االن کھ من موندم و اشترشدی بلرزتنم

 ی کفتار دادزدم باز کن دستامو ھوونی اخوادیم
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 و من موندم و رونی ورفت بی کھ رام شدی بزاروقتگھینھ د- سمت درو گفترفت
 یلی درد داشت خسوختی قلبم مدیلرزی چونھ م از شدت بغض ماھمی و سکی تاریایدن

 ی صدادمی ناخودآگاه دادی بھ سرم بیبتیمص چ گھی قراره ددونھیدرد داشت خودش م
  تحملم تموم  وزبودی کاسھ صبرم لبرگھیھق ھقم باال گرفتھ د

 بھ یزی پوش اومد و چاهی سی از ھمون غوالیکی کھ کردمی منی نفرزدمی مزجھ
 .....دمی نفھمیزی بودم و بعد چجی گھیخوردم داد کھ تا چن ثان

 
 

 نکردم و ی توجھی شده بودم احساس گرما کردم ولداری بیقی کھ از خواب عمانگار
 اوردم کھ ادی کجا ھستم اما بعد از چند لحظھ بھ دمی در نگاه اول نفھمدمیاطرافم رو د

 کھ مثال مادرم بود منو فروخت تا خودش از دست معشوقش راحت بشھ خنده یکس
ردم تو بغل تو فکر بودم کھ احساس ک.کنھ   تونھ درکمی نمی کچیداره نھ ؟مطمئنم ھ

 .  زدم کھ ساالر بلند شد و نشتیغی صحنھ رو بھ روم چنان جدنیبا د. فرو رفتم یکس
 چتھ دختر ؟اروم باش_

 رتمی اومد تو بغل بگکردی مکی تر بھم نزدشی خودش رو بزدی طور کھ حرف منیھم
 .  بھش زدم کھ دماغش شروع بھ خون امدن کردیلیکھ چنان س

  بچھکنمی متی حالیکنیت بلند م من دس؟روی کردیتو چھ غلط_
 دست و پاھام ازاد بود بلند گھیحداقل خوب بود کھ د. رونی رو گفت و از اتاق زد بنیا

 ی برادمی راه رو ندی رو توی در رو باز کردم و کسیاول ال.شدم کھ بھ سمت در برم 
 بزارم کھ سھ تا نره غول رونی در رو کامل باز کردم خواستم پام رو از در بنیھم

 تو یبھتره بر. رو بھ خوردم داد گفت یھوشی باده کھ اون میاون.جلوم سبز شدن 
 ینیبیاتاقت وگرنھ بد م

 تخت ی بھ اتاق برگشتم و رونی بودن برا ھمی خطرناکی از نظرم ادمادمی ترسازشون
 .بندهی تخت می ھی پاھام رو بھ پاری داره با زنجشونیکی دمینشتم کھ د

  ؟؟یکنی کار میچ_
 بندمتی کھ دارم مینی بیم_
  تو ام؟ی مگھ من زندونی منو ببندی کھ بھ خوایکنیتو غلط م_

 اقا ی زندونی ولیستی من نی کھ شما زندوننی در خواست اقا ھست بعدم انیا_ 
 !!یھست

  اقااااااای شدم زندوندمیشنی می خدا چیا
 دستات رو دیبا. رو بست و گفت دستات رو بده با تعجب نگاھش کردم کھ گفت پاھام

 ی نزنھ لھم کنھ مجبور شدم کھ دستام رو بھش بدم انکھی ای برایھم ببندم از سر ناچار
  ری زنجھی دستام رو ھم با ستنی نینجوری انگار من قاتلم با قاتلم ادمیدی می من چیخدا
 وصل بود کھ با بستھ شدن بھ  دست ھام اون یزنھ ا ویھن اری بست اما بھ زنجیاھن

 رونی اون مرده ھم از اتاق رفت بیلی بود خنی سنگیلی وزنھ خدی کشنییھارو بھ پا
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 چرا خدا بابام رو از ما نکھی و فکر کردن بھ اختنیدوباره شروع کردم بھ اشک ر
 .....  شھ ونی و سرنوشتمون امیفتی نرگس بریگرفت تا گ

 
 ھمون حالت نشستھ  ی توخواستمی بھ ھق ھق شد و فقط بابام رو ملی ھام تبدھی کم گرکم

 . شدمھوشی کردم  باز ھم بھیانقدر گر
 تخت نشست و ی عصر بود کھ ساالر اومد تو اتاق و رو٤ و ٣ کنم ساعت حدود  فکر

  کوچولو مگھ نگفتھ بودم غذات رو بخور.گفت 
   دستم رو باز کن تا بخورم پس بخور غذات روی ندادم کھ دوباره گفت مگھ نگفتیجواب

  خورمممممممینم_
  ی با من اماده باشییای شب روھی ی برادی چون بادمی بھ خوردت میاگھ نخور_
 غرورم رو ی خورد شدن صدای حرف کامل از درون شکستم کمال صدانی ادنی شنبا

 پر از برنج کرد و بھ سمت دھان ی خورم قاشقی باز ھم غذا نمدیساالر کھ د.دمیشن
 کوچولو باز کن اون دھنت روو. بستم کھ گفت عیاورد دھنم رو سر

 دی کھ دی تو دھنم وقتزاشتی مطمئنن قاشق رو مزدمی می نگفتم چون اگھ حرفیزیچ
 کنم با دستاش تالش کرد دھنم رو باز کنھ کھ دستش رو کاز یمن دھنم رو باز نم

 رس برادشت و گفتگرفتم از باز کردن دھنم د
   کوچولو وگرنھ من باھات را اومدمیخودت خواست_
 تخت خوابوند و خودش رو روم ی گذاشت و من رو روی پاتختی غذا رو روینیس

 بد تر از اون رو ی بگم کھ تا االن حستونمیم. لبام کرد دنیانداخت و شروع بھ بوس
اگھ باز ھم .لند شد و گفت  ازم گرفت و از روم بیتجربھ نکرده بودم چند بوسھ طوالن

 باش و خودت رو از ی پس بچھ خوبنتظارتھ در انی بد نر از ایلی خیغذات رو نخور
 .  اماده کنییای اون شب رویاالن برا

 .....  رو گفت و اتاق رو ترک کرد ونیا
 

 و پاھامو تو شکمم جمع نیی شدم رو تخت نشستم و بغضمو بھ زور فرو دادم پابلند
 نی دورشون حلقھ کردم سرمو رو زانوم گذاشتم و فک کردم االن شاھکردم و دستمو

  ؟نمشیبی نمگھی دای کنھی مدامی پیعنیره؟؟یگی ؟سراغ منو مکنھی مکاریکجاست؟ چ
 ِ توھی بال ھا از صدقھ سرنی بھ تو نرگس ھمھ العنت

 یاھی بھ سدمی اخر خطم رسگھی ندارم دی راھگھی کرد دسی کم اشکام گونھ ھام و خکم
  ندارمی بمون راه فرارنجای ادی باگھیمطلق االن د

 کھ ربودمی باخودم و افکارم درگدمی کشی اه جگرسوزستی واسم مھم نیچی ھگھید
 وارد ی خوش چھره اانسالی در اومد سرمو بلندکردم و بھ درنگاه کردم زن میصدا

  ؟یخوای می چھیچ-شد و بھ سمتم اومد اخم کردم و توخودم جمع شدم و گفتم
   مواظب رفتارت باشستمی مھربون نشھیمن ھم- ابروشو باال دادو گف ی تاھی
  ستی سخت نادی پس کارم زی حرص نگاھش کردم کھ گف خب خوشکل کھ ھستبا
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 قرار تی االن کھ تو موقعی واینھ وا ...  بشھ نکنھی چخوادی مگھ می چیعنی یییوا
 عی و مطیسرکش باش- نشستھ رو تخت کنارم و گفت دمی دی چ حس بددمیگرفتم فھم

  ی پس بھ نفعتھ بھ حرفم گوش کنیکنی مطمن باش فقز خودت ضرر مینباش
 

 حموم یری میشی اتاق پره لباسھ االن پا منی کھ گف اکردمی با اخم نگاھش مھمچنان
م  براتی نظمی از بادی فقط زود خوشم نمنیی پایای میپوشی از ھمون لباسا رو میکی

 ...... چ لووکسی ھلم داد تو حموم  وادوی ودستمو کشرمیگیزمان م
 

 ی سرھی وان بزرگ و دوش و ھی براق و یکای و سرامای بود ھمھ کاشی باکالسحموم
 چن تا حولھ نو ھم کنار وان بود زای چنی از ادونمی عالمھ شامپوو نمھی و ینیی تزلیوسا

 دوش بردم قطرات اب از ریناچار لباسامو دراوردم و با ترس و لرز تنھ خستھ مو ز
  دیچکیصورتم م

 بھ زحمت ی چ قدرلباس ھمھ شونم لختی رفتم سمت کمد وارونی از حمام اومدم ببعد
ولھ اب موھام  و با حدمی و زود پوشی کردم بھ رنگ گلبھدای و شلوارو شال پشرتی تھی

  ادی بھ سرم بی قراره چدونستمی نممردمیو گرفتم تمام مدت از استرس داشتم م
 بزرگ یلی خاطی حھی نگاه کردم رونی رو انداختم رو سرم و رفتم سمت پنجره و بشال

   مدل باالنیو چند تا ماش
 میبھ خوشکل خانوم بر- اومده بود واردشدو گفت شی کھ چن ساعت پی شدو زندرباز

  بشھ؟یقراره چ-  اخم کردم و گفتم نییپا
 لرزونم ی پاھاخوادی وقت عصرونھ س اقا توورو مگھی دنیی پامیعجول نباش بر- گفت

 و کردمی پام نگاه میرو بھ حرکت دراوردم و پشت سر زن بھ راه افتادم فقط بھ جلو
سالن  ھی کھ سربلند کردم و می شدیگری بود وارداتاق دانیپارکت براق جلوچشمم نما

 .ی و سلطنتی مبل راحتست و چن دمتی گرون قلیبزرگ پر از وسا
 
 

 نشستھ و بھ من ی و با لبخندچندش رو مبل دو نفره ادی جدپی تھی کھ با دمی رو دساالر
 یبھ چ عروسک تر شد- اخم کردم و گفتشی از پشی کردو من بیزل زده تک خنده ا

 دیو قاه قاه خند
  نی بشای دادم ساکت شدو گفت بی فحش بدرلبیاز خشم بھ نفس نفس افتادم وز 

گمشو  - زد بھ پشت کمرم و درگوشم گفتیکی نکردم و رو چرخوندم کھ زن یتوجھ
 مبل تک نفره نشستم ھی رفتم و روشتری تا ناقصت نکردم کمرم دردگرفت و قلبم بششیپ

  و بھش زل زدم
  یکنی مادرتو برام پر می بھ بعد تو جانیاز ا- دقت سرتاپامو نگاه کردو گفت با

 نی ھم خوابھ ھمچدی ھرزه باکی ی اشغال بھ واسطھ ی پرازاشک شد عوضچشمام
  باال بردی بشم تو افکارم بودم کھ صداشو کمیکفتار
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  ؟یکنیرمی سر باتوم کجا سرهی دختره خیھو-
  ؟ھی تو اشغال مگھ الکیگی میچ- دادزدم
 بعدش مھمھ و ی زدو ادامھ داد ولیمک بوده و چشی کھ الکنجایتا ا - زدو گفتقھقھھ

 دیبازم خند
 بود بلندشدو بھ سمتم اومدو من تو مبل جمع شدم و اون خودشو رو من خم دهی پررنگم

 یکردو بھ چشام زل زد با نفرت نگاھش کردم و بھ صورتش تف انداختم چشماشو برا
 - بست و بعد محکم زدتو گوشم ودادزدھیچندثان

  ھی خبری بھت رو دادم دختر فک کردیلیخ 
 کبود شدم و دست و ژنی دورگردنم حلقھ کردک محکم فشار داد از کمبود اکسودستشو

  دیجمشــــــــــ-پازدم ولم کردو داد زد 
  بلھ اقا- وارد شدد گفت یکری پمردغول

   ببر انبار ادمش کننوی اایب-ساالر
  چشم اقا-دیجمش

 بازومو  گرفت و منو دنبال خودش دی جمشدمیکشی مقی عمی شده بودم و نفس ھاخم
 اطی اتاقک تھ حھی منو از خونھ خارج کردو بھ دمی کشغی تقال کردم دادزدم و جدیکش

  باال داد با وحشت نگاھش کردمناشوی کت شو دراوردو استنیبرد پرتم کردرو زم
........ 

 
 اتاق ی ھاواری دیرو.  م  شکنجھ ادما تعجب کردی براالتی اون ھمھ دم و تشکدنی دبا

 از ی گوشھ اتاق بود شکھ شدم اونجا قدرواری تخت شوک کنار دھی. خیپر بود از م
 اول دی جمشکشھی کنم ساعت ھا طول مفی شکنجھ پر بود کھ اگر بخوام توصلیوسا

 رفت یواری بر ھانم چسبوند و بھ سمت دیادی رو با فشار  زیدستام رو بست و چسب
 نشون رو برداشت و بھ سمتم نی بود کلفت ترزونی ھا انواع شالق ھا اوخیکھ از از م
 تونم ی دھنم رو نمدمی بزنم کھ دغی جخواستمی کھ بھ من زد می ضربھ انیاومد با اول

 یرو تا تو  ضربھ اشکام در اومد درد ضربھ ھانی تحمل کردم با دومنیباز کنم برا ھم
 بدنم نمونده بود داشتم از حال ی تویون کردم انقدر زدتم کھ جیاستخوان ھام حس م

 غی شدن جری ناخوداگاه اشکام سرازدی کشی دھانم رو چنان شدتی کھ چسب رورفتمیم
 . اشغال  ولم کن.زدم و گفتم 

  حرف دھنت رو بفھم_
  ی ولم کن روانگمیم_
  ساکتت کنمی اگھی کھ بھ روش دیخودت خواست_
 تخت خوابوندتم و خودش رو روم ی سمتم اومد بلندم کرد و بھ سمت تخت بردتم روبھ

 لب ھام کرد و در ھمون حال شروع بھ باز کردن دکمھ دنیانداخت و شروع بھ بوس
   از پشت اومدیی کرد کھ صدای دکمھ رو باز منی کرد و داشت اخرشرتمی تیھا
  شعوری بیکنی مکاری چییدار_
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 بودم و ی بار بود کھ از وجود ساالر در کنارم راضنی اولیاد برا بھ لکنت افتدیجمش
لباست رو . زد ادیساالر بھ سمتم اومد و دست ھامو باز کرد و فر. نداشتم یاعتراض

 بلندش کرده با تمام زورش بھ سمت نی زمی رفت و از رودیبپوش و بھ سمت جمش
 .  ھلش دادیخی می ھاوارید
 ؟؟؟یداشتھ باش من دست یی بھ دارایخواستیم_
_.... 
 شھی کھ ھمی دونی مگھ نمادی من از جنس دست خورده بدم می دونیمگھ تو نم_
  مصرف کننده خودم باشم ؟ھاننی اولخوامیم

 و بھ داخل دی کشی بھ سمتم اومد و دستم رو گرفت و بھ سمت درب خروجساالر
  ساختمون بردتم کھ داد زد

 اکرمممممم_
  بلھ اقا_
 .ادی رو ھم بگو شب بوشای ببر واسھ شب امادش کن ننویا_
  چشم اقا_

  زدادی دستم رو گرفت و بھ سمت اتاقم بردتم و فراکرم
 یای بقھی دق٧ ی و براق در طزی تمدی بارمیگی برو حمام االن واست وقت معایسر

 ....  گفتم و بھ سمت حموم رفتم ویچشم. یای بری دی اھی بھ حالتھ اگھ ثانی وارونیب
 
 

 اون ی انگشتای طرف صورتم جاھی و کبود بود گوشھ لبم زخم شده بود واهی تنم ستمام
 ودستامو مشت دمی تموم زخمام سوخت لبمو گزخی دوش آب ریآشغال مونده بود رفتم ز

  کردمی خفھ ای و نالھ ھاختمیکردم و اشک ر
 

 تمام بدنم دمی پوشی و شآل مشکدی سفشرتی با تی شلوار راستھ مشکھی بعدازحموم
  کردیکوفتھ بود و درد م

 
   دختریعھ داغون-  بھ سرتاپام انداخت و گفت ی باز شدو اکرم واردشدونگاھدراتاق

   خوش باشم برو باوخوادی نگاش کردم ھھ مبااخم
  می و گف بلندشو براومدسمتم

  کجاگفتم
  اتاق ساالرخانگفت

 ھی ی اقھی و چن دقنھی و بردم جلو ادیخودم جمع شدم دستمو کش تنم نشست تولرزبھ
 بھ صورتم زد وبعدش بلندم کرد و گف االن خوب شد و از اتاق خارج شد  و ییزایچ

  اتاق ودرزدھی و رفت سمت ـدیمنم دنبال خودش کش
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 اتویب-  ساالر اومدیصدا
  اقا اوردمش - درو گرفت و بازش کردو رفت تو و گفتدستھ
   بروگھی دتو- گفت
 گفت منو بھ داخل اتاق ھل دادو رف و درو بست با اخم و خشم و نفرت ی چشماکرم

 نگاھش کردم
ادب - اروم گفتدی شد از سرجام تکون نخوردم بھم رسکمی زدو کم کم نزدیپوزخند

 دی ودستشو بھ گوشھ لبم کھ زخم بود کشنکھی مثل ایشد
  - چرخوندم و گفتمسرمو

  من دست نزنبھ
  ی تو عروسک منشھیمگھ م-  و گفتدی خندزی رزیر
 
 ؟؟ی از من بگذرشھینم- فرستادم و گفتم رونی حرص نفسمو ببا

 ی پشت سرم چسپوند و سرتو گردنم برد و بوسھ اواری لبخند زدو منو بھ داروم
 ھم دمیلرزی مدی کرد مثل بخیبرپوست گردنم زد چشامو محکم رو ھم فشار دادم بدنم 

 .شدمی وگرنھ بدبخت مکردمی می فکردی بد داشتم بایلیخ حس ھیحس ترس و ھم 
 ای ھم نرونیاالنم برو تو اتاقت ب. ندارم تی کارینینترس کوچولو فعال تا اموزش نب_
 ؟ی چیعنی! اموزشدمیشنی میچ
 -  گفتمنی ھمی خورد فکر کردم اکرمھ برای اتاقم نشستھ بودم کھ بھ در تقھ ایتو
  ایب

   دختر خوشگل و نازھی اشتباه کردم ساالر بود نھ البتھ تنھا با یول
  ھستموشایسالم من ن_
_..... 

 در خوامی کھ میزی بھ حالتھ کھ اگھ اون چیوا - قرارداد  گفتوشاروخطابی نساالر
 سالمھ از واز ٢٦ وشامی طور کھ گفتم ننیھم - بھ سمتم اومد و گفتوشای  و رفت نادین

 خودت رو ی خوای ساالر اموزشت بدم حاال تو نمییای شب رویبرا کھ نجامیامروز ا
 ؟ی کنیمعرف

  دامیمنم ش_ و تمسخر گفتم یلی می ببا
   من برممدهی تا ساالر ننمتیبی فردا مزمیخوشبختم عز_

   ندادم و اونم رفتجوابشو
   و رفتم تو فکردمی کشی نشستم رو تخت و اھومنم

 ...... چقدر دلم برات تنگ شدهنی شاھاخ
 

 ٦ دی برو حموم امروز باعایسر- اکرم از خواب پاشدم کھ گفت غی جی با صداصبح
 .رونی بیای بی اقھیدق
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 زمان کم شھ ناچار بھ سمت حموم رفتم از حموم نی از ادی باحال انگار ھر روز باچھ
 . سادهی اکرم جلو در وادمی کھ درونیکھ امدم ب

 ؟؟ی اقھیدق ٦مگھ نگفتم _
 خب_
  ھی ثان١٧ و قھی دق٦پس چرا شد _

   نگفتیزی چی ندادم حرصش گرفت ولجوابشو
تقھ .  دمی پوشی نفتی ھمراه با شلوار آبی رنگدی سفشرتیبھ سمت کمد لباس رفتم و ت 
 من رو بھ اون سپرد و وشای ندنی گفت و  با دیدی بھ در زده شد کھ اکرم بفرمایا

 رونیخودش از اتاق رفت ب
 
 
   باشھتی خانوم عافدایسالم ش_
_..... 

 ؟ی با من راحت باشیخوایم_ 
 یی ایی ھمون ساالر عوضی از برده ھایکی باھات راحت باشم تو ھم دیچرا با_

 ولش از ناروی گفت ای انداخت و گفت من مجبورم و بعد با لحن اروم ترنیی پاسرشو
 خودت بگو

  نمیبی نمیلیدل- کردم و گفتم اخم
  یچ لجباز-از تاسف تکون دادو گفت  یسر

   کھ ھستنھیھم- گفتمی نسبتا بلندی صدابا
 قبول گنی می چنی ببینیبی بد میلی لج نکن بھ خدا خنای رو تخت نشست و گفت باااومد

 اروم نشستم رو حتیھمشون خطرناکن از من بھ تو نص- تر اوردو گفت نییصداشو پا
کمکم - نگاش کردم و گفتم رمی ازش کمک بگتونمی چرا حس کردم مدونمیتخت نم

 ؟یکنیم
 کمک؟- ابروشو داد باال و گفتی تاھی
  اره کھ فرار کنم-

 بھ تو تونستمی دوما من اگھ میگی منوی کھ ایری زدو گفت اوال از جونت سیپوزخند
  کمک کنم تا حاال خودم از دستشون خالص شده بودم

  ی لعنتدمی دندونام غرنی بھ پام زدو از بیمشت
  رونی و از اتاق رفت بامی می عصریستی روبھ راه نادیاالن ز- بلندشدو گفت وشاین

 گذشت کھ نھارو اوردن و منم کھ چند روزه از قھی چند دقدیرسی بھ نظر می صادقوختر
 جمع کردم لوی خدمتگار وساھی رو بھ مرگ بودم ھمھ رو خوردم و بعد یفرط گشنگ

   نگاه کردمرونی رفت رفتم سمت پنجره ھا کھ حفاظ داشتن و بھ برونیب
 ومدنی داخل میشتری افراد بگذشتی کھ می اقھی باکالس واردشدند و ھردقنی ماشچنتا

   بپاشده بودیو ھمھمھ ا
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  چ خبره؟نجای کردم کھ افک
   دارنی مھموندیشا
 تونستی مافشونی و ھرکدام از قومدنی کھ داخل می بھ افرادنطورهی حتما ھماره

 کاورو جعبھ ھی با وشای کھ در باز شدو نکردمی داداشراف زاده ھستن نگاه مصیتشخ
 ...وارد شد

 
 ؟یخوب- و رو تخت گذاشت و گفت لی با لبخند بھ سمتم اومد و وساوشاین

  ؟ھی خبرنجایا- تکون دادم و گفتم ی سرفقط
 یمھمون - زدو گفتیلبخند

 ھ؟ی چی برادونمیم-
 رهیگی مای مھموننی ساالرخان ھروقت دلش بخواد از اچیھ-
 

  ؟ھی چنایا - کردم و گفتمنگاھش
   روتخت اشاره کردملی بھ وساو

  تویلباس و کفش برا- گفت
  ؟کاری چخوامیم- گفتم
 ی باشی مھموننیساالر خان خواستھ توم توا_گفت

  مای بخوامی نمرینخ- گردشده نگاھش کردم و اخم کردم و گفتم یباچشا
 کھ کنمی االنم کمکت می عادت کندی باھی مھمونھی شھی نممیزی چستیدست تو ن-  گفت

 یاماده ش
 ھست نای از اای چ قشنگھ تورویبا حرص نگاھش کردم لباس رو ازکاور دراورد وا 
 ش بازو از پشت ھم تا قھی بود و پوری گناشمی استرهی تی بھ رنگ آبی لباس ماکسھی

  کمر لخت بودیگود
  لختھ کھیلی خعھ

  پوشمی من نمھی چنیا-گفتم  
 طرفت می صورت مستقنیرای درغی بپوشنویحرف نزن دختر اکرم داده ا - گفت
  دهیجمش
   بھ تنم نشستی لرزی اسم اون عوضدنیباشن

 بپوش و چشاشو باز و بستھ کرد- ھمونطور نگاش کردم دستمو گرفت و گفت و
  کنمی ادامھ داد منم کمکت موکردو

 ورنگشم بھ رنگ چشام ومدی مکلمی بھ ھیلی خدمی لباسو پوشوشای نگفتم با کمک نیزیچ
  ومدیم
 یلی رو صورتم کار کرد خی ساده اشی و کنسول نشوند و ارانھی ای منو جلووشاین

 ولشون کرد رو شونھ م بھ ی کردم و خوشکلتر شدم موھامو ھمھ اتو کردو شالقریتغ
 ھمرنگ لباسم رو سرم انداختم و بلند شدم و با بغض بھ ری شال حرھیاصرار خودم 
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 حاظر شد و باھم وشامی نرم نالیفکرو خ  شدم سرمو تکون دادم کھ باز تورهیخودم خ
 پاشنھ بلند سخت بود اروم اروم قدم ی کفشانی راه رفتن با امیاز اتاق خارج شد

ره چ شلوغ اصن انگار  چ خبی وامی و وارد سالن شدنیی پامی از پلھ ھا رفتداشتمیبرم
 اونطرف ھ برد بی منو سمتوشای باز و دکلتھ و تو بغل ھم بودن نیکاباره س ھمھ لباسا

 اخم کردم و دنبالش راه افتادم میری سآالرو چن مردو زن دگ مشی پدمینگاه کردم د
 سرتاپام و برانداز کردو دستشو پشت کمرلختم زشی با نگاه ھسادمیکنارش کھ وا
  االن کارتو تموم کنمخوادی دلم می ناز شدیلی خیدیاوه ل-گفت گذاشتو دوشم 

  
 سن ی انگار نھ انگار چھل و خورده ای عوضدمی بھ نفس نفس افتادم محکم لبمو گزباز

 ! سالم-  از پشت سر گفت یی کھ صدادادمیداره داشتم تو دلم آبا و اجدادشو فحش م
 کاری چنجای انی طرف شدم اخکوبی درجا می برگشتن و من ھم متقابال برگشتم ولھمھ

 ......کنھ؟یم
 

   ابروشودادباال و نگاھم کردی تاھی اونم کردمی نگاھش مرهی خنطوریھم
  پسریخوش اومد-  ساالر گفتکھ
  ممنون عمو-
  برادرزاده ساالره؟؟؟یعنی عموشھ یییچ
 چ خبرا پسر جون ؟_
   انداختی نگاھ و بھمی کرددای پدی انگارشما پارتنرجدی ولستی نیخبرخاص-

  اره بزارآشناتون کنم-  دستشو دورکمرم حلقھ کردو گفت ساالر
   نگفتیزی نگفتم اونم چیزیچ

  دایعروسک من ش_ بھ من اشاره کرد و رو بھش گفتساالر
  پرھام براردرزاده م- بھ من گفت وخطاب

 تکون دادم کھ ساالر ی دستشو جلو اوردوگفت خوشبختم بدون دست دادن سرپرھام
 بودن برگشتن کی کھ نزدی گفتم و چند نفریکمرمو محکم فشاردادو ناخوداگاه اخ

  زمیشدعزیچ- بھ خودش گرفت و گفت ی نگرانافخیسمت ما ساالر ق
 ی نگاه پرھام و حس کردم ولینی سنگدمیی نگاھش کردم و دندونامو روھم ساباحرص

   مثل عموشھی عوضھیتما  حی چقدرم خوشکلھ ولینگاھش نکردم لعنت
  دوررقص دعوت کنم ؟ھی رو بھ داجانی ششھی اما مھی ادبیعمو ب- بھ ساالر گف رو

   زودبرش گردون کارش دارمیالبتھ ول- گفت ساالر
  رقصمی اخم گفتم من نمبا

 و ھلم داد طرف پرھام دستمو گرفت یرقصی خوبشم میرقصی محکم گفت چرا مساالر
 کالم گذاشتن نور کم بود و چند زوج ی اھنگ اروم بھید و منو سمت وسط سالن بر

 کردو ی خوشکلی خنده ھی ھم درحال رقص بودن اروم گفتم من بلدنبستم برقصم گھید
 گرفت و دورگردنش انداخت و گف مو شد و دوتا دستکی نداره کھ بھم نزدیگفت کار
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 دستش بھ پوست کمرم ی خودشم دستاشو دوطرف کمرم گذاشت گرمارویدستتو شل بگ
 خواستمیبرخوردکرد و حس مور مور شدن بھم دست داد بھ پشت سرش نگاه کردم نم

 نگاش کردم و گفتم باشھ و ھیبھش نگاه کنم اروم گفت باھام ھماھنگ باش چن ثان
 میکلی ش زل زده بودم چ ھنھی بھ سداشتمیداشتو ھماھنگ باھاش برمی کھ برمیھرقدم

 نجا؟؟ی ای چطور اومددیداره پرس
  ؟دی رسنجای نھ چطور بھ ای کنھ اما ھرزگی کھ حاظربود دست فروشی دختراون

 یدونی نمیچی ھیوقت -  سرخ و چونھ لرزون نگاش کردم و اخم کردم و گفتمی چشابا
   نگویزیچ
 

  ؟یپس چ- گفت
   بگمنمیبیالزم نم-
  ی بگدی بایول-
 نگام کردو ی با اخم وحشتناکیفتی کثی مثل عمویکی نگاش کردم و گفتم توم ی اخم بدبا

   نکنسھی مقایمن و باھرکس-گفت 
  ستیواسم مھم ن-

  می شدرهی ھم خی لحظھ بھ چشاچن
 ی مبل سھ نفره نشستھ بود باکمھی تموم شد ازش جداشدم و رفتم سمت ساالر رواھنگ

 کرد و درگوشم گفت کی بھ خودش نزدشتری منو بدویفاصلھ نشستم کنارش دستمو کش
   کارت تمومھی دورپرھام بپلکادیز-
   نگفتم و بھ روبھ روم زل زدمیزیچ

 حوصلھ م بی عجیزای نشستن شروع کردن بحث و گفتگو درمورد چشمونی نفر پچند
 ادامھ داشت و بعد تموم شد ھمھ رفتن تو گھی چن ساعت دیداشت سرمبرفت مھمون

رده بود دستم خستھ شد  کری انگار گی ولکردمی لباس و باز مپیاتاقم بودم و داشتم ز
 ی گفتم لعنترلبی و زدمی کشینفس پر حرص

 . ......؟یخوایکمک نم-  از پشت سر گفت ییصدا
 
 

 خنده مستانھ تونمی خودم مخوادینھ ن نھ نم- و با ترس بھش نگاه کردم و گفتم برگشتم
 کردو اومد تو درو بست و قفل کردو اروم اومد سمتم باترس عقب عقب رفتم تا یا

 و دستشو از کنار سرم ردکرد و بھ کمد گرفت و دی بھم چسپدی بھ کمد مقابلم رسدمیچسپ
 بدنم لرز دمی ترسیلی بھ لبام نگاه کرد خدوی م کشھ ش دست رو گونگھیبا پشت دست د

 و سرشو اوردجلوتر ی شتی اذزارمینترس عروسک نم- داشت اروم گفت یمحسوس
 رو گونھ ختی بستھ م ری پلک ھانیز بچشامو محکم روھم فشاردادم چند قطره اشک ا

 رو گردنم یسی خھی وحشت داشتم چشامو باز کنم بعد از چند ثانشدی منیی م باال پانھیم س
 شد بھ کارش ادامھ دادسرشو باال اوردو قیحس کردم کھ حس مرگ بھ سلوالم تزر
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نطور  ھمودهی چ فای و وتقال کردم ولختمی اشک رصدای گرفت بی لبھامو بھ بازدویخند
 زد مھیازم جدانشده بود منو بھ سمت تخت برد انداختم رو تخت و خودش اومد روم خ

 وجود نداشت ونی حنی دروجود اینفوذ کرده بود اما رحم رونی م بھ بنھیھق ھق تو س
 خودشم دراوردم دستشو بھ تمام تنم یشروع بھ دراوردن لباسم کردو بعد لباس ھا

 دنی بدنم منقبض شده بود شروع بھ بوسیی وای من مورمور مبشدم چ حس بددویکشیم
 کھ ردم رو حس کی ناگھان درددمیلرزی می کردم مثل چھیکرد چشامو بستم وگر

 چنگ انداختم تن لشش روم بود و ی زدم و بھ روتختغینتونستم جلودار بشم و ج
   داشتمی دردوحشتناکیلی تکون بخورم ختونستمینم

 خواستمی نبود و فقط ممی حالیزی اما من اردرد چرفتی قربون صدقھ م مدویسبوی ممنو
 ی برای جونگھی ددادی بھ کارش ادامھ مایدردم تموم شھ دست بردارنبود و مثل وحش

  دویرکشی تردلمی رف و زیاھیتقال تو تنم نموند و چشام س
 ........  از دست دادماروی و اختھوش

 
 
 کردم و چشامو باز کردم ھمھ جا روشن بود ی نالھ ادیچی پردلمی کھ زی حس دردبا

 رو از سر ھی افتادم و گرشبی دادی محلفھ رومھ  دوباره ھی لختم و دمیروز شده بود د
 م باال اوردم و نگھش نھی سی ملحفھ رو تا روخوردی مچیگرفتم حس ضعف داشتم دلم پ

 بھم انداخت اخم کردم کھ ی نگاھی با لبخند مرموزدداشتم کھ دربازشد و اکرم داخل ش
  انگاریخوب-گفت 

 کامل بخور درضمن حموم ھم برو با ارنیصبحونھ م- رو ندادم کھ گفت جوابش
 کھ خم شده بودم ی و و اونم از اتاق خارج شد درحالرونیحرص نفسمو فوت کردم ب

 و شستمی ھا خودمو موونھی تو حموم مثل دردوشیرفتم سمت حموم و خودمو کشوندم ز
 دمیش کی مسھیک

  انقد ھق ھق کردم دگ دمیکشی رو محکم بھ تنم مسھی رنگ خون شده بود ازبس کبدنم
  خون بود پوست تنم سوزش داشتی چشام کاسھ ومدیصدام درنم

 ی راحتی و شلوار مشکشرتی و رفتم سمت کمد و ترونی اومدم بدمیچی رو دورم پحولھ
 روتخت و رختی و مدیچکیبرداشتم و تنم کردم و و نشستم روتخت اب از موھام م

 کردی مسیپتورو خ
 

 یدخوبی نگاھم کردو پرسوشاواردشدباغمی شدو ندرباز
 زدم اومد کنارم نشست و مشغول خشک کردن موھام ی ندادم و فقط پوزخندجوابشو

 ی نمونده بود تھیدگ ترس برام نمونده بود ی حسکردمیشد فقط بھ روبھ روم نگاه م
 تتیداذی تموم شده بود اروم پرسشی وقت پیلی خچی کھ ھشبی دمیشده بودم من زندگ

 کرد؟
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 پراز انواع ینی با سقھی و بعداز چند دقرونی جز سکوت نبود رفت بیزی من چجواب
اومد تو و رو تخت نشست و بھ زور چند لقمھ خامھ و عسل بھ .... و کیمرباو ک

  خوردم داد
   آب ھم بھ خوردم دادو منو روتخت دراز کشوندیوانی قرص مسکن و لھیو
 فکر اھمی سندهی پتورو روم انداخت و ازاتاق خارج شد بھ سقف زل زده بودم و بھ آو
  ی افتادم اخ چقدر دلم برات تنگ شده داداشنی شاھادی و بغضم گرفت باز کردمیم

 ........  کم چشام گرم شدو بھ خواب رفتمکم
 زده مھی ساالر کھ روم خدنیبا د. شدن لبھام بھ زور چشم باز کردمدهیاحساس بوس با

 کھ با سکسکھ دیخودشو عقب کش. افتادمھیبود بھ گر
 بسھ...بس...گھید...ید...خدا...توروخد...تو:گفتم

 .دی من رو بوسانھی زد و دوباره وحشیشخندی فقط نساالر
 . ازم فاصلھ گرفت چشماش خمار بودیوقت
حشت تکرار شدن تو خودم مچالھ شدم و با ترس نگاھش کردم کھ دستش بھ سمت  واز

 .رفتیشلوارش م
 . شدانی تو چارچوب در نماوشای در باز شد و قامت نھوی

  ندادن در زدنو؟گوسالھادیه خانوم بھت *ز*ر*ه: عربده زدساالر
 .دونستمیبھ خدا نم:دی لب گزوشاین

 . باھات کار دارمرونیپس برو گمشو ب:دی کشی نفس پرحرصساالر
 . زد و رفتی ای بھم لبخند الکوشاین

 .کنھی مکاری نگاه کردم کھ چیبا نگران. دوباره بھ طرفم برگشتساالر
 ... ترنیی تر و پانیی تر و پانییپا...دی گردنم کشی رو نوازش گونھ رودستش

 از خجالت و احساس  کھ مندیکشی نوازش گونھ میدستش رو ھ. تنم مور مور شدتمام
 .مردمی میچندش
 ...ی کرددای نجات پندفعھیا: تو موھام انداخت و گفتیچنگ. شدی ورھی لبش

 . انداختمی بھ خرج دادم و بھ صورتش تفجسارت
 زد و فحش یلی و پشت ھم سچوندیموھامو دور دستش پ. شدشی مثل گلولھ آتچشماش

 . دادی بدیھا
 .دمینال. شدی خون از سر و صورتم جاری خوردم ولیلی چند تا سدونمینم

 .کنمیرامت م.ی دختره وحشیپس ھنوز رام نشد: نفس نفس زدساالر
 امروزو یدی درد کششبیگفتم د.کنمیآدمت م: گفتکردی کھ کمربندشو باز میدرحال

 .یخودت خواست. شمالیخیب
 ...نھ نھ نھ: زدمضجھ
 .ه خوردم بگو*و*بگو غلط کردم بگو گ: زدی چندشلبخند

 .گمینم: تکون دادمرموس
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 ھمھ راھنشویشلوارش و پ. ضربھ بھ کمرم زد کھ نفسم رفتھی. در آوردکمربندشو
 .لباساشو در اورد

 . منو تو تنم جر دادی ھالباس
 . انتظار آروم بودنو نداشتھ باشاتی گری وحشنی با ای بودم ولمی باھات مالشبید:گفت
 .ه خوردم*گ.باشھ باشھ غلط کردم: زدمزار

 ... ندارهدهی فاگھید: قھقھھ زدانھیوحش
 

 .خفھ:زد تو صورتم. روم کھ از درد داد زدمافتاد
 .تو دلم ھزار بار نرگس رو لعنت کردم. ھق ھق افتادمبھ

 .ھمون نفرت. ھمون حسدوباره
 . سراغمادی دوباره اون درد مدونستمیم

 . بستم و بھ مالفھ چنگ زدمچشمامو
 .دی کشریکمرم ت.دیچی تو دلم پدرد
 . بدیلیخ. داشتمی بدحس

 . خودمو نگھ دارمی جلونتونستم
 .انقدر عق زدم تا جونم در اومد. زدم عق

 . شد بھ تختدهی تو معده ام بود بھ حلقم ھجوم اورد و پاشیزیھرچ
 .اه چندش:دی چھره اش رو با نفرت توھم کشساالر

 .یدی حالم بده باز بھ کارت ادامھ مینیبیم.وونی حییچندش تو:گفتم
 .ھی کوونی حدمینشونت م: زدیشخندین

 .دمی کشی بلندغی لحظھ از درد جھی تو
 . دھنم رو سفت نگھ داشتیجلو

 .ی عقده اھی.ی جانھی.ی روانھیمثل .دادی بھ کارش ادامھ مانھیوحش
 . زدم و نفسم بند اومدزار

 . رو جلو آورد و کتفم رو محکم گاز گرفتسرش
 .نابود شدم.رمی ارزو کردم بمھمونجا

 . ساالر بودزی صورت نفرت انگدمی کھ دیزی چنیاخر
 

 .دمی رو شنوشای مکالمھ ساالر و نی چشمام رو باز کنم کھ صداخواستم
 .شھی نکن نمیاصرار الک -ساالر

 اخھ چرا ساالر خان؟-وشاین
 گھی تو ھم ددمی نمحشونی کس ھم توضچی ھی من بھ خودم مربوطھ و برایکارا-ساالر
  دختره دل نسوزوننیواسھ ا

 اخھھ-وشاین
 .ی تو ھم بھ سرنوشت اون دچار شیانگار دوست دار-ساالر
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 نھ..ن- لکنت گفتی با کموشاین
 ی کھ گفتم رو انجام بدیی کارادیپس با- ساالر

 تا من رو با دمی سر تختم دی رو باالوشای چشما رو باز کردم نی در اتاق الی صدابا
 ؟دا؟ی شیخوب_دی پرسدی باز دیچشا

_... 
 داااایش-
-... 
 حرف بزن دختر-
   بگم؟ھانیچ-
 کھ تموم ی رو ازت گرفت اما زندگتی دونم کھ ساالر خوردت کردت تمام پاکیم-

 نشده
  من تموم شدهیبرا-
 .ی تا بھشون برسی بجنگی با زندگدی تو بھ خاطر پدر مادرتم کھ ھست بادای شنیبب-
 بوده کھ ی ھست کھ مرده و نرگس ھمون مادرم کسیپدرم کھ چندسال! ھھ پدر و مادر-

 کھ نرگسباھام  کرده شروع بھ ھق ھق کردم ی اوردن کاراادیبا .من رو بھ ساالر داده
 ارو کردم ی کرد ارومم کنھ بعد کھ کمی  می بغلش فشرد و سعی منو تووشایو ن

 شروع کرد بھ حرف زدن و گف
 دختر ھیمنم . سی بھتر از تو ھم نی ولستی جان سرنوشت من بد تر از تو ندای شنیبب-

 ....بودم مثل تو کھ بعد از مرگ مادر رو پدرم ساالر منو بھ خونش اورد و
 

 روز اومد تو اتاق و شروع کرد بھ حرف زدن و ھی بھ خونش اورد بچھ بودم کھ منو
 بعد چند وقت بھم ی دونستم ولی کاراش رو نمنی الیاموزش دادن من اون موقع دل

 داشتھ ییای رو اموزش بدم کھ بتونھ شب روارهی کھ تو خونھ میی زنادی باگفت کھ
 دونستمی نمییای روگھی چرا بھ اون شب ممدونستی سالم بود نم١٥اون موقع ھمش .باشھ

بعد از چند سال .رونی بادی ازش مادی داد و فری کھ صداکنھی مکاری اون اتاق چیکھ تو
اونم . دمی زنا رو اموزش نمگھیگفتم کھ من د و بھش دمیتمام جواب سوال ھام رو فھم

 و شھیم  کنم سرنوشت منم مثل اون زنایچی کرد کھ اگھ از دستوراش سر پدمیتھد
 گھیاز اون موقع تاحاال د. اونجا ھم باھام حال کنن یخای عربستان تا شفرستمیبعدش م
 کنم تا امروز کھ بھ ساالر گفتم ی کم کاری کستی تربی نکردم کھ تودای رو پنیجرئت ا

 ی توگھی باره دھیاگھ - کرد و گفتدمی باھات اروم تر رفتار کنھ کھ دوباره تھدکمیکھ 
 . کنھی رو کھ گفتھ رو باھام میی کارم کنیکاراش فضول

 کنھی مھی داره داره گردمی بگم کھ دیزی چوشای امدم و خواستم بھ نرونی بغلش باز
 .......و
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 ی اروم شد کمی بعد از مدتدمشی سر انگشتام پاک کردم بھ اغوش کش رو بااشکاش
 .  بعدش بھ دستور ساالر خان رفتمیباھم حرف زد

 ی حق خارج شدن از اون رو ھم نداشتم بھ جز وقتی اتاق کھ حتھی من بودم و دوباره
 .کھ ساالر خان اجازه بدن

 اومد ی ھر روز موشای مدت ننیتو ا. گذشتی میی از اون اتفاق نحس و کذای وقتچند
 کدوم از چی ھلیدل. دادی مادی کردن و سرو مشروب و انواع رقص ھا رو ییرایبھم پذ

 امروز صبح اکرم با جعبھ داخل اتاق شد و گفت نکھی تا ادمی فھمی اموزشا رو نمنیا
 کھ بره دمیترسی چون می گفت ولی چدمی نفھمولشا.کھ برم حموم تا بعدش درستم کنھ

 رونی بی رفتم حموم وقتی حرفچی بدون ھدمیاالر و بگھ کھ بھ حرفتش گوش نم سشیپ
 بلند شد و دستم رو دی کھ من رو دی کھ نشستھ بود وقتدمیاومدم اکرم رو رو تخت د

 و کرد  برد و شروع بھ خوش کردن و درست کردن موھامشی آرازی و بھ سمت مدیکش
 تاپ ی رو از جعبھ در اورد   ی کرد  و بلندم کرد و لباسشیبعدشم صورتم رو ارا

 با سگک بزرگ داشت کھ رو دی دامن قرمز کھ روش کمر بند سفی.  دکلتھ یمشک
  داشت  و بھ سمتم اومد و دستش بھ سمت حولم اومد کھ گفتمی مشکینایسگک نگ

 کنمی خودم تنم منیاگھ اجازه بد-
   ھم نباشھی حرفدمیاجازه نم-
 نافم بود ی تا باالشی داشتم تنم کرد تاپ بلندپی زیو در اورد تاپ کھ بغلش حولم ر 

  کھ بھ زور تا دمی  رو  تنم کرد و بعد دامن پوشکردی مییناف گرد کوچولو خودنما
 یبی ترکمدی بندش تا موچ پام می پاشنھ دار مشکی پوشوند تنم کرد  کفاشایباسنم رو م

  اومد داخلو گفتوشای و نرونیاق رفت ب از اتوپام کرد.  بودی مشکدیاز سف
  دختر تویی شدی اکھیعجب ت-
 خوبم؟؟؟-
  نی خودت رو ببای بییعال-

 کلفت کھ ی خط چشم مشکی ساده بود فقط شمی بردتم  ارانھی ای رو گرفت و جلودستم
 تا شی کرده بود بلندیصاف شالق.  کھ می قھوی موھادادی نشون مشتری مو بی ابیچشا

 جلب توجھ کنھ   لباسم کھ واقعا تو تنم نشستھ بود شتری  باعث شده بود بدیرسیکمرم م
 ھی بود جالب ترم کرده بود کھ ختھی دورم رھ کممی صاف و شالقیمخصوصا موھا

 دمی پرسی موضوعی اورادیدفعھ با 
  ساالر؟؟شی برم پری بام؟دوبارهی لباس پوشینجوریچرا ا-
 
  ام نھ-
  دمی لباسا رو پوشنیپس چرا ا-
 .  تا مھمون داره٧٠٠ کی گرفتھ کھ نزدی مھمونھیساالر -
 . اومدن از اتاقم رو ندارمرونیخب بھ من چھ؟من کھ حق ب-
 ی مھمونھیخب تو ھم -
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 ی عمرا پامو بزارم تو اون مھمونیباشھ قبول من مھمون ول-
   در انتظارتھنی بد تر از ایای کھ اگھ نیدونیخودت م.  لج نکندایش-
 . عوض کنمدیپس لباسام رو با-
 .ی عوضشون کنی تونینم-
 چرااااا؟-
  ی رو بپوشنایچون دستور ساالره کھ ا-
 نگاه ھارو رو ینی بردتم  سنگی و بھ سمت سالن اصلدی و گفت و دستم رو کشنیا

 بھ سالن انداخت و من رو بھ یی و نگاه کلسادی واھیچند ثان.  کردمیخودم احساس م
 بلند شد دستش  از پشت دور شی از صندلدیساالر تا من رو د. ساالر برد زیسمت م

 تو تنم افتاد  نفسش کھ ی گذاشت  سرمام سر شونھ لختیکمرم حلقھ کرد و لباشو رو
 لختم خورد حالم بدشد چشامو  بستم روھم فشار دادم دستم اوردم باال رو یسر شونھ ھا

 کنارش رو براز ی بلند کرد و بعد   صندلکھ سرشو.  دستش کھ دور کمرم بود گذاشتم 
   و گفتدی کشرونیب
   مادمازلدییبفرما-

 دادمی کھ اونجا بودن گوش میی نشتم  و بھ بحث ساالر و اون چند تا اقای صندلیرو
.  رو پاھم دیکشی رون پام اروم با انگشتاش خط میساالر  ھم دستش گذاشتھ بود رو

   کھ اون لحظھ داشتم   چندش بودن  بودیتنھا حس
  از اون مردا بھ ساالر گفتیکی کھ
 ی کنی نمی فرشتھ رو بھ ما معرفنی ایراست-

 بھش بگم کھ دھنش رو ببنده کھ ساالر دستش از رو پام برداشتم دور ی جوابخواستم
  خانومدایمعشوقھ من ش.شونھ ام حلقھ کرد منو بھ خودش فشردو گفت

  خوشبختم-بخند چندش  دستش جلو اورد گفت  با اون لمرده
بدون حرف روش .   خنده ساالر بلند شد ی شدش نکردم کھ صدادهی با دست کشتوجھ

 ؟ی واسم مشروب سرو کنشھی مزمی عزیسمت کرد گفت  راست
 یالسی کھ گوشھ سالن بود رفتم و گیکی بلند شدم بھ سمت بار کوچمی صندلی رواز

بلند شد و دستم رو .دی سر کشجای کرد و ھمش رو ی بھش دادم تشکرختمیبراش ر
 ھیبا .گرفت و بھ سمت وسط سالن برد ودستم و محکم گرفت و بھ خودش چسبوندم

 و تو گردنم کرد و بدنم سرش.لبخند چندش نگاھم کرد و سرتا پام و ورانداز کرد
 فکرشو یک. حالم از خودم بھم خورد.مورمورم شد.دادی تکون مکیھماھنگ با موز

 ی دستش در برم ولری از زخواستمیھمش م.  افتم؟ی بی ذلت و خوارنی من بھ اکردیم
 خمارش نگاھشو بھ لبام دوخت سرم و یسرشو باال اورد و با چشما.محکم چسبوندم

 پرھام اومد وسط و بھ دمی کھ دخوردی جلو،حالم داشت بھم مدمی کشکمعقب بردم اما مح
 کھ از ترس ی بھ منینگاھ. برقصمبای خانوم زنی با اخوامی منم مشھیاگھ م: ساالر گفت

 خوامیمن نم.یساالر بھش گفت بھتره حد خودتو بدون.تو خودم جمع شده بودم کرد
 ..  بشھیاموالم دست مال
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 تمی اھمی انقدر بلم؟ی من اموال ساالرم؟؟ مگھ من وسیعنی بھم دست داد،ی بدحس
 من اومد و دستم رو گرفت و  گفت و بھ سمتیزی رفت و چی جی بھ سمت دساالر

 رو بھ جمع گفت
   دارمزی براتون بھ سوپراامروز

 گذاشتھ ی دفعھ اھنگھی و دست و داد پر شد کھ غی جی حرف سالن از صدانی گفتن ابا
 کھ اھنگ رقص دمی فھمھی بعد از چند ثانی بلند اخر کپ کردم ولیشد اول از صدا

 کرد و من رو بھ بغل گرف تو دنیساال دستم رو گرفت و شروع بھ رقص.سالساست 
 ی بدنش با بدنم مور مورم میاعضا رو روم دوال شد اون موقع از برخورد تک تک

 مکث کرد اما بعدش ی اقھی اورد و زل زد تو چشام چند دقکیشد کھ کلش رو نزد
 لب ھام حس کردم بعد از چند ی لبش رو روینگاش بھ سمتم لبام سر خورد و داغ

 . باالخره دست از سر لبام برداشت و کنا گوشم اروم زمزمھ کردقھیدق
   توی داری خوشگلکلی ھچقدر

 از تو بغلش خواستمی افتادم مدمی کھ پوشی دامن و تاپ کوتاھادی حرف ساالر بھ نی ابا
  کھ بھم گفتامی برونیب

 تمام استفادم کلی ھنی از ادی بادیوچولو ؟من فعال با خانوم کی فرار کنی خوای مکجا
 رو ببرم

 
 دمی و محکم گرفت و خودشو چسبوند بھم و ھولم داد عقب و دوباره محکم کشدستم

 و کمرم و گرفت پرتم کرد باال و دستم و گرفت و دادیپاھاشم تند تکون م. سمت خودش
 یکار سخت.  نفس کم اوردمکردمیحس م. خوردیحالم داشت بھم م. من و چرخوند

 خم کرد و نوک لمای فنی انی بھ عقب مثل او  ادامھ بدم منتونمی نمدیساالرم کھ فھم.بود
 ی لبم رو بھ بازانھی خمارش و بھم دوخت و وحشیانگشتش و گزاشت رو لبم و چشما

 دستش یکی اون دیلبم و مک.زبونش و کرد تو دھنم و حالم و بھم زد. شوکھ شدم. گرفت
 و مدی دی و منم اوضاع رو خطررفتی منمیدستش داشت بھ سمت س.  لباسمریرد زو ب
 دستش در برم کھ حلقھ  دستش رو دور کمرم تنگ تر کرد کامال ری کردم از زیسع

 نی مانع ای دستش بھ سمت لباسم رفت کھ دستیکیبا اون . معلوم بود کھ مست کرده 
 یاز تو. کھ با پرھام رو بھ رو شدم نمی ببکار شد سرم رو باال اوردم تا فرشتھ نجاتم رو

 رو گرفت و بھ سمت اتاقم بردتم و در رو باز کرد و دستم  اوردتم ورونیبغل ساالر ب
 یزی کھ چرفتمیبھ داخل اتاق ھلم داد و در رو قفل کرد و رفت داشتم بھ سمت تختم م

 ....  دھانم گذاشتھ شد ویجلو
 
 کنار یی اشنای کھ صدامردمیم داشتم از ترس م فرو رفتی تو بغل کسدمی خودم کھ دبھ

 :گوشم گفت
 تمام مو تمام کنم تو می  امدم استفادم رو ازت ببرم کار ندینترس عروسک منم جمش-
 .گفتی داشت در گوشم میزی  حرفا رو با خنده چندش امنیا. ی ازادگھید
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واقعا کارم .  شدم خدا تی اھمی قدر برات بنی اگھی  دیعنی  دمیشنی می من چی خدایا
 ساالر بھم دس دراز کنن از تن بدنم لذت ببرن اشکام از ی نوچھ ھادکھیبھ کجا رس
 : شد کھ دستاش رو بازوھام گذاشت منو بھ سمت خودش برگردوند گفتریچشام سراز

 و یی کھ از رابطمون لذت ببرکنمی باھات رفتار می عشقم مطمئن باش جورنترس
 .  عروسکیشی مممی کھ مشتردمی منانیم  تازه بھت اطی کنفیک

 زد شروع کرد بھ خوردن لبام  لبمو مک مھی تخت   خودش روم خی داد افتادم روھولم
 لبام ی کھ لباش رو از روخوردی حالم داشت بھم مددیکشی رو لبام مفشی زبون کثزدیم

. ی استفاده کنتی نکن بھتر از موقعتی خودت رو اذادی ززمیبرداشت و گفت عز
 کھ ارهی سمت تلپم برد و خواست درش بھ در انتطارتھ  و دستش رو بی بھتریزایچ

 ی دست دستما مو باالی تر بود  با شی  ازمن بیلی کردم مانعش بشم اما زورش خیسع
 کردن با ی تنم  جر داد شروع بھ بازی اش  تاپم رو توگھیسرم گرفتھ بود با دست د

 نم ھام برداشت و دستش بھ سمت دامنھیز س دست ای ھام شد و بعد از مدتنھینوک س
 بزرگش دستام رو گرفت از ی دستش فرار کنم کھ با اون دستاریرفت کھ خواستم از ز

 طورم پاھام رو نی رد اورد و شروع بھ بستن دستام کرد و ھمی چسب بزرگبشیچ
   گفی و مدی کشی بدنم میدستش رو.بست و دامنم رو در اورد 

 نیھم. یی افتاد تا لذت کامل ببری دست من مدی بدن کا دست ساالر افتاده بانی افیھ
 از ی کسی کردم کھ صدای مھی صدا گری و منم ھم بزدی مسی داش بدنم رو لیطور

 ......پشت در اتاق اومد و
 

 داای  شرونی بای بدایش.   نممی خبره اون تو؟برو کنار ببچھ
 و دنی زد و شروع بھ بوسمھی ساالر دوباره روم خی  بدون توجھ بھ صدادیجمش

 باز شده  ی وحشت ناکی در با صداکردکھی می لبام کرد و  با بدنم بازدنیمک
داد زد کھ . شدانی چھارچوب در نمای توی برافروختھ عصبیقامتوساالر با چھر
 گوشام سوت کشبدن

ننن؟تو مگھ  بھ من ساالر خان ھاننی کردانتی اشغال؟خیکنی می چھ غلطیدار-
 . ونننی منھ حی ھای جز دارانی ایدونینم

 .  تو صورتشدیکوبی مشت مدی کرد سمت جمشحملھ
 خودش خواست خودش گفت ی ولدونمی منی کھ  زدیاقا اقا بخدا ھمھ حرفا.  دیجمش

   اقادی باور کنششی پامیب
 پرت کرد رو دی جمشکردی سرخ شده بود نگام متی با صورت کھ از اعصبانساالر

 . رسممی بعد بھ خدمتت مروننی داد گمشوو بنیزم
 کی دور دستام باز کرد چنگ زد تو موھام صورتمو نزدی سمت من امدچسبابھ

  زد تو صورتم کھ خورد شدن فکمو احساس کردمدی کشیصورت خودش برد 
دم در  زدم  توجھ نکرد از اکرم کھ غی  جدیکشیبلند شدو منو با موھام دنبال خودش م -

 رد شد رفت ساالر ی توجھ اچی کمک خواستم  بدون ھبکردیاتاق داشت با لبخند نگام م
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 بھ جونم افتادکار انھیی تخت پرت کرد مثل وحشیبھ سمت اتاق خودش رفت منو رو
 از درد در طول مدت مردمیانجام داد داشتم م  حالت مکننی با بدتری ولشیھمبشگ

نم .  کردی رو برام تکرار مدی جمشی و حرفادادی کرد فحش می مدمیکارش تمام تھد
 بھ جز تنفر ی حسچی کرده بودم و ھدای بھ ارتباط با ساالر عادت پگھی دیدونم چرا ول

 .. ھی وحشای رابط ھانی نداشتم تو ایگی دزیدرد روح جسمم چ
 

 ی مدت بھ دستور ساالر اموزشانی ای گذشت و توی بود کھ از اون شب نحس میمدت
ساالر ھم . شده ساالر شده دشیوم شد و شروع بھ اموزش دادن عروسک جد تموشاین

 و دهی مری بھ کارم گی مدت من رو خدمتکار مخصوص خودش کرده و ھنی ایتو
 گھیم

 ی رو نشتنجای خوب اچرا
 فھی کثنجای اچرا
 ... وکشھی کارت طول مچرا

 ی عادت کردم ولی دستش بودم بھ ھمھ چری کھ عروسک زھی بازم بھتر از وقتیول
 .دهی اکرم و جمشزی تمسخر امی نگاه ھاکنھی متمی کھ اذیزیتنھا چ

 نیھم. کنم زی ھا رو تمواری برداشتم و بھ سمت اتاق ساالر رفتم کھ دیسی خدستمال
 ساالر کھ از ی خوندم کھ صدای خودم شعر می لب براری کردم و زیجور کھ کار م

 . کردخکوبمی اومد میپشت م
 یخوایست ؟؟نکنھ شکنجھ محواست کجا-
 . اقانی اومدی کھ کدمی نفھمدیببخش-
 . تو اتاق مطالعھ منتظرتمنیی رو جمع کن پالتیباشھ االنم کار بسھ وسا-

 رو برداشتم و بھ سمت اتاق مطالعھ رفتم و در زدم و وارد شدم لمی گفتم و وسایچشم
 تونستم ی بود و نمسادهی ھم رو بھ پنجره وای نشستھ بود و مردزیساالر پشت م

 .نمشیبب
  کارتون دارمنینی بشنیایب-

  اون پرھام  شکھ شدمدنی نشستم کھ از دی صندلیرو
 

 بھمون انداخت و گلوش رو صاف کرد و  روش بھ سمت پرھام کرد ی نگاھساالر
 گفت

   رو بھت بدم پرھامی مھمتی مسولھی خوامیم -
  عمو جانیتیچھ مسول-پرھام

 رسمی بعد مرمی منی ندارم اجازه بدی ربطچی بھ منم ھنیا کار داراقا ساالر شما دو ت-
   گفتی نسبتن بلندی شدم کھ  با صدازی خمیخدمتون از سر جام ن

   سرجاتنیبش-ساالر
 .   ترس نگاش کردم ساکت نشستم سر جامبا
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   دوباره روش کرد سمت پرھام گفتکھ
 بھ مسائل شرکت برم المان و از تو  یدگی  رسی برادی بای مدتیخب من برا-ساالر

 بھ تونمی دارم  نمیادی زی کارانجای کھ   من ایدونی و میی کھ از من داریطبق شناخت
 خوامی کھ مداسی اون کارا مراقبت از شنی از مھم تریکی بدم کھ یدست ھر کس

  ی متوجھ شداشھ نظر و کنترلت بریبسپارش بھ تو کامل ز
  مگھ من دزد شدیتعجب سر بلند کردم نگاش کردم باورم نم کھ ساالر زدبا یی حرفابا

 .  نظر باشمری زخوادیبودم کھ م
 .  دی روش بھ پرھام بود پرسساالر

  کھ عمو جانی نداریمشکل-
 بھ من کردو دوباره تو صورت ساالر نگاه کرد ی سکوت کرد نگاھی مدت کوتاپرھام
 . گفت

 شھی خونھ نبودم اگھ مھیا زن نامحرم تو  من تا االن بنیدونینھ فقط ھمون جور کھ م-
 . نشھنی کھ بھ اعتقادات منم توھنی کنی فکرھی

 اکرم گمی مسائل قابل حلھ االن منی بلند شدو گفت ازی فکر کرد و از پشت می کمساالر
   تو ھم راحت باشھالی مدت دار بخون کھ خغھی صنتونیب

 .  یموافق
 .  ستی نیبلھ عمو جان مشکل-

   خداایییوا.  شدنم کم بود غھی فقط صطی شرانی تو ادیشنی می من  چی خدایوا
 .  بلند کردم بھ ساالر نگاه کردم تا دھن باز کردم حرف بزنم کھ گفتسرم

 . در انتظارتھی چیدونی نباشھ وگرنھ خودت میحرف-
 
 ھمراه با اکرم خانوم ھی رفت و بعد از چند ثانرونی بلند شد و از اتاق بزی پشت ماز
 .دی بھم کرد و رو بھ ساالر پرسزی تمسخر امیرگشت اکرم خانوم نگاھب
  چھ مدت بخونم؟یاقا برا-
 . دوسال بخونی تو حداقل براشھی تموم می دونم کھ کارم کیچون نم-
اکرم مجبورمون کرد کھ چند تا جملھ . دی حرف ساالر مخخم سوت کشنی ادنی شنبا

  پاشد و رو بھ ساالر گفتی صندلی و بعد از رومی رو بگیعرب
 ن؟ی دی میتموم شد اقا اجازه مرخص-
 برو-

  اومد بلند بشھ بره کھ ساالر گفتپرھام
 ؟؟؟؟یبری رو نمزتیکن-
 . ارتشی بدی جمشنیاالن نھ عصر بگ-
  بدنم بھ لرزه افتاد کھ پرھام گفتدی اسم جمشدنی شنبا
 .ھی کارا واست عادنی کھ ا؟تویلرزیچرا م-

 !میابونی دختر خھی من کردنی فکر منای ایعنی دمیشنی می من چی خدایوا
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 ی کھ اکرم خانوم اومد تو اتاقم و با نگاھزدمی عصر تو اتاقم نشستھ بودم و زار متا
 . بھ گفتزیتحقر ام

  منتظرتھدیاماده شو جمش-
  بدنم بھ لرزه افتاد کھ گفتدی اسم جمشدنی با شندوباره

 و ی ھستیبی کامال دختر پاک و نجکنھی نشناستت فک می اگھ کسی ھستی خوبگریباز-
 نی زد و اتاق خارج شد از ایزیلبخند تمسخر ام. بھ زور بردتت تو اتاقدیجمش

 . کھ از خودم دفاع کنم رو ندادنی فرصت ایناراحت بودم کھ حت
 بھ دنبال دمی برداشتم و پوشی رنگی مشکنی کمد شلوار جی کمد لباسام رفتم از توسر

 مانتو ای ی کتدی قرمز و سفی ھر چھ قدر گشتم فقط مانتو ھای بودم ولی مناسبیمانتو
 اوردم کھ ساالر اونا رو ادی خودم گشتم کھ بھ ی قبلی شبرنگ بلند بھ دنبال لباسایھا

 ی و شال مشکدمی برداشتم و پوشی شبرنگی مانتواجبار بھ. تو تنم پاره کردیروز
  رفتم کھ اکرم خانوم گفترونی ھم سرم کردم از اتاق بیرنگ

 . کھ تا خونھ پرھام بھت خوش بگذرهکنمی مشعوقت منتظرتھ دعا منییبرو پا-
 
 . منتظرم بوداطی حی کھ تودمی رو ددی جمشنی رفتم و ماشرونی خونھ باز

   بھ سمت در عقب برم کھ در ھقب رو قفل کرد و گفخواستم
 زمممی عزینی جلو بشدیشما با-
 چسبونده بودم بھ در کھ شدی کھ مییلو نشستم خودم رو تا جا جی صندلی ترس روبا

از حس . لبام کرد دنی بغلش گرفت و شروع بھ مکی حرکت من رو توھی با دیجمش
  گوشم گفتری زدی داشتم کھ جمشیی بدیلی لباش رو لبام حال حیداغ

 کارم ی چھ حرفھ ایدونی کھ می ترس نداره اونم  وقتیلزیعروسک من چرا انقدر م-
 زدن لبام کرد دستش بھ سمت شلوارم رفت کھ سی و دوباره شروع بھ لدمیرو انجام م

 با التماس بھش نگاه کردم و گفتم
 بزار نھی حال ببنی با انی ماشی و ما رو توادیفک کن االن اکرم ب. لطفا نکن دیجمش-

 .بعدا کھ جامون خوب باشھ
 .  گفت و شروع بھ کارش کردینچ
 کارش رو ادامھ نده اما انگار کھ ربونم قفل کرده گھیعتراض کنم کھ د بھش اخواستمیم

 مدت دس بھ نیاز بس کھ تو ا. کردم ی مھی کرد و من تنھا گریبود اون کارش رو م
 تفاوت شده بودم و فقط از درد و حقارت ی بدمیکشی کھ می نسبت بھ دردگھیدس شدم د

 . ختمیریخودم اروم اشک م
 

  و گفتدیباالخره دست از من کش ساعت می نھی از بعد
 .  باشمونی بعدداری خوشم اومد منتظر دیی دارییبدن فوق العاده ا-



 38 

 شدم ادهی پنی و از ماشدمی تو گوشش کوبی محکمیلی حرف  داغ کردم و سنی ادنی شنبا
 رو بھ حرکت انداخت و بعد از نی ھم ماشدیو در عقب رو باز کردم و نشستم جمش

  نگھ داشت و گفتی در خونھ ای جلویمدت
 نجاستی شو عروسک من ھمادهیپ-

 کھ جلومون بود راه افتادم و ی رنگدی سفییالی وی شدم و بھ سمت خونھ ادهی پنی ماشاز
 شکھ شدم دی رز سفی  با گالیاطی حدنیدر رو باز کردم کھ با د.زنگ در رو زدم 

 . گفت کھ باغ بودشھی مبای بود تقری بزرگیلی خاطیح
با . دی رسی خونھ ساالر نمی بزرگی بھ پای بود ولی بزرگی خونھ شدم خونھ ردوا

 دوان دوان بھ سمتم اومد و گفت سالم دخترم ی تپل و بامزه ارزنیورودم بھ خونھ پ
 .اخترم سر خدمتکار خونھ

 دنیاول در زدم و با شن. گفتم و بعد من رو رو بھ اتاق پرھام برد یخوشبختم
 و گفتم. داخل اتاق شدمیدییبفرما

  سالم-
  کارت دارمنیبش-

  نشستم و شروع بھ حرف زدن کردی صندلی رواروم
 خوامی تو رو تمام و کمال بھ من داده منم ماری ساالرخان اختیدونی کھ می طورنیھم

 وجود داره ینی شما قوانیالبتھ برا.کھ ازت بھ اعنوان خدمتکار مخصوصم استفاده کنم 
 .....مثل

 
 .ی داخل خونھ باشدی باشھی شما ھمھنکیا

 .یی باغ کھ مال خدمس رو نداری رفت و امد بھ خونھ انتھاحق
 . نمی ببزی صبحونم رو اماده رو مدی روز صبح باھر
   برق بزنھ ودی روز اتاقم باھر

 :دگفتی بھ ذھنش نرسیزی چی فکرکردووقتکمی
 

 .یی بریتونی میی نداری ھم اگھ سوالحاال
 

 . رفتمنیی گفتم و بھ سمت طبقھ پای با اجازه ابھش
 

 کنم تا دارشی پرھام بھم گفت کھ امروز بشبی شدم دداری زنگ ساعت بی با صداصبح
 رنگ بھ ھمراه ی شلوار مشکزی بلھیخواب نمونھ بھ سمت کمدم رفتم درشو بازکردم 

 ،  وبھ سمت پلھ ھارفتم دمی پوشیشال مشک
 . اروم باالرفتماروم
 افتادکھ االن خوابھ ومتوجھ ادمی یتاق دستموباالاوردم کھ دربزنم ول دراپشت

 شروع بھ صدا زدنش کردم اما ھر چھ قدر سادمیوارد اتاق شدم و کنار تختش وا.شھینم
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 ی با دستم تکونش دادم کھ از خواب بلند شد روی نشد چند بارداریکھ صداش کردم ب
 تخت نشست و گفت

 ی سروش کننجایا خوامی ماریبرو صبحونم رو ب-
  گفتم و خواستم برم کھ گفتیچشم

  نرفتادتی یزیچ-
   بھم انداخت و گفتی فکر کردم و گفتم نھ نگاھیکم
 ؟؟؟یچشم چ-
 

   زدم و گفتمدنی اما خودم رو بھ نفھمدمی رو فھممنظورش
 . رو جا انداختھ باشمیزی بدونم چدی منم اطاعت کردم بعنیشما دستور داد-
 یجا انداخت-
  رو؟؟؟یچ-
  چشم اقای گفتی مدیبا-
 نی منیچرا؟مگھ شما اقا-
 فعال کھ اربابتونم-
   چشم اربابگمیپس م-
 .  صورتش تو ھم رفت و داد زدی جملھ اجزانی گفتن ابا
 .نمتی خوام ببی کھ نمرونیاالنم برو ب.رو حرف من حرف نباشھ تمام -
  اومدمروی گفتم و از اتاق بی اربابنطوریمنم ھم-
 کھ تموم یمت اشپز خونھ رفتم و شروع بھ اماده کردن صبحونھ ھھ اقا شدم وقت بھ سو

 . رو بھ اختر خانوم دادم و گفتمینی گذاشتمش و سینی سیشد تو
 نیری رو ببینیاختر جون لطفا امروز شما س-
 .  بعد دعوا کنیایبابا بزار اول ب. ی دختر تو دوباره با اقا دعوا کردیوا_
 داد پرھام بلند ی نگذشت کھ صدای رو گرفت و بھ سمت طبقھ باال رفت اما مدتینیس

 . شد
 . تو خونموردمشی کھ نی الکارهی خودش ب؟بگوییمگھ خدمتکار من تو-پرھام
   خانوم تند تند بھ سمتم اومد و گفتاکرم

 بود رو منم دست بلند کنھ االنم کی کھ باز سگ شده نزدی کردکاری چنیدختر با ا-
 . مدهی اماده کن براش ببر تا دوباره صداش در نگھی صبحونھ دھیپاشو برو 

 . گفتم و بھ سمت اشپزخونھ راه افتادمیشی لب اریز
 

 لرزون در اتاق و زدم و ی رو اماده کردم و بھ سمت اتاقش رفتم با دستاصبحونش
 استفاده کردم تیم داخل اتاق نبود منم از موقع و داخل اتاق شددمی کشنیی رو پارهیدستگ
 صداش دنی کھ با شنرونی گذاشتم و خواستم پامو از اتاق بزارم بزی می رو روینیو س

  کوب شدمخیسر جام م



 40 

 بمون کارت دارم-
 چشم ارباببببب-

  بھم انداخت و گفتی ناجورنگاه
 . قرار مھم دارمھی کھ االن فی کنم کوچولو حیبعدا درستت م-

 ندهی شوعی بھ ھمراه مای رفت شرکت و من ھم از اختر خانوم دستمال و سطل ابپرھام
 ساعت بای کف اتاقش شدم تقردنیگرفتم و بھ سمت اتاق کار پرھام رفتم و شروع بھ ساب

  اتاق برداشتم وبھ سمت ی ھاواری بود کھ دست از پاک کردن کف و د٣ یکلینزد
 من من یبرم باھاشون نھار بخورم اول کم اشپزخونھ رفتم کھ اختر خانوم گفت کھ

 کردم کھ اختر خانوم گفت
 ؟یمینکنھ رژ.گھی نھاره دھی ی اپالو ھوا کنی خوایچتھ دختر مگھ م-
 . رو ممنوع کردهھی پرھام گشت و گزار با بقیامم نھ ول-
 ھی تا با بقای راحت بالی با خانی عصر م٧ ای ٦ شھی شبا نھ اقا ھمی ولایدختر ظھرا ب-
 . شنات کنما

  خدمھ خونھ بود رفتمی گفتم و ھمراه با اختر بھ سمت خونھ تھ باغ کھ برای اباشھ
 

 ️✔کمی پنجاوه و پارت
 کھ تو ی نفره ا٦ ی نھا خورزی و بھ سمت ممی کھ تھ باغ بود شدیی خونھ قدموارد

  گفتدی رو دھی متعجب بقیاختر خانوم کھ نگاھا. میاشپزخونھ بود رفت
   خدمتکار مخصوص اقاسداسی شنیبچھ ھا ا-

 خوشبختم منم انا تیی اومد و گفت از اشناکمی نزدی ابی بولند و چشای با موھایدختر
 نگھبان خونھ بھ طرف امد و در اخر ای داری سرانیھستم بعدش از اون مش حس

   ھم سن خودم بھ سمتم اومد و گفتیدختر
 . می داشتھ باشی خوبی کھ کنارھم رزندگدوارمیسالم من اتنام خواھر انا ام-
 ھنوز می  و شروع بھ خوردن غذا کردمی نشستزی اعتراض اختر خانوم دور می صدابا

 از پشت سرم بدنم بھ لرزه یی صدادنی دھنم نزاشتھ بودم کھ با شنیقاشق اول رو تو
 افتاد

 کنھی مکاری چنجای انیاختر ا-
  اقا؟یچ- اختر

   کھ جلوتھنیھم-
   بلند شدم و گفتمزی شدم و از پشت می پرھام عصبی جوابابا
  بفھمممدای من اسم دارم شگنی بھ درخت منیا-
 ی نداریھھ برا من کھ با درختم فرق-
  محترمیرفتار ادم نشونھ شعورشھ اقا-
 واقعا عموم باھات خوب تا دی کنم دختره چشم سفی متی شعور حالی بی گیبھ من م-
 .  کردیم
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 . شدنری کھ ساالر باھم کرده بود خبر داره اشکام سرازیی از کارانکھی ادنی شنبا
 

 : زدوگفتیشخندی نپرھام
 ومدی زبونت اون بالھا سرت نمنی برباد؟حقا کھ با ادھدی زبون سرخ سر سبز میدیشن-

  تعجب داشتیجا
 نمی ببھی صورت بقی توتونستمی حرف رفت بھ سمت خونھ،تعجب رومنی از گفتن ابعد

 پرھام کھ ی کھ صدارفتمی گفتم وبھ سمت خونھ رفتم داشتم بھ سمت اتاقم میدیببخش
 دمی رسی برم اتاقش اومد راھمو بھ سمت طبقھ باال کج کردمو بھ اتاقش رفتم وقتگفتیم

  داخل اتاق وگفتمفتمدو تقھ بھ در زدم واجازه وروددادر
 ارباب...نیبلھ منو صدازد-

 ھیعکس العملش چ نمی مکث گفتم کھ ببکمی رو با ارباب
 دی بعد پرسکنھی سر کوچشون نگاه می نگاھم کرد کھ انگار داره بھ گدایجور

خوب راستش تا االن فقط -ھ؟؟؟ی کتابا چی خاک رونی پس ای نکردزیمگ اتاقو تم-
  کنمزیوارھاروتمی ودنیوقت کردم زم

 نوری منم ھمش اگی د؟ارهی کھ وقت نکردیکردی مکاری از صبح چی کردجایب-
  بھ کارام برسمکردمی وقت نمکردمی میورفوضولاون

  خونھیتوزوداومد...اخھ-
 ذره ھی نمی ببامی بگی بار دکی ندادن دوما اگھ ادی تو نھ وشما نکنھ ادب بت نکھیاول ا-

 ک بھ غلط کردن کنمی باھات می کاردمیخاک تو اتاقمھ مطمئن باش مث االن تذکر نم
 برق بزنھ یزی اتاقم از تمدی چھ زود باری بھ بعدم ھرموقع اومدم خونھ چھ دنی ازیفتیب

 بھت بفھمونم؟ گھی جوردھی ای یدیفھم
  اربابنی شما بگی ھرچدمیفھم-
 ومدهی حاالم برو سر کارت تا اون روم باال نکنمیباالخره ادمت م-
 
 ھم ی دستھی دمی رسیت گفتم واز اتاق  خارج شدم بھ سمت اتاقم راه افتادم وقی اجازه ابا

 ساعت بعد کھ کارم تموم شدازصورتم عرق ھی حدود دمی اتاق خودم کشیبھ سر ورو
 گرفتم ازحموم ی اقھی دققھیقی ده دیی دوش سرپاھی رفتم حموم ونمی واس ھمختیریم

 موھامو با یسی خدمی پوشی  رنگی با تونک  ابیی و شلوار چسبون مشکرونیاومدم ب
 یقی بالشت گذاشتم بھ خواب عمی و تا سرم رو رودمی تخت درازکشیحولھ گرفتم ورو

 فرو رفتم
 اومدم و روشومرتب نیی شدم ساعت ھشت شب بوداز تخت پاداری از خواب بیوقت

 بھ دست و صورتم زدم بعدم موھامو شونھ کردم ی ابھی   وییکردم ورفتم دستشو
ت آشپزخونھ راه افتادم پرھام  اومدم وبھ سمرونی بستمشون  ازاتاقم بیوازباال دم اسب

 تازه کنم یی ھواھی واطی برم حقھیدق  گرفتم چنمی تصمشدی مداشی پگھی ساعت دمین
 پرھام اومد نی باز شدوماشاطی درحدمی دزدمی کھ توفکربودم وداشتم قدم منجوریھم
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 رفتم تو اشپزخونھ اونم اومدداخل خونھ وبھ سمت اتاقش نھی منو ببنکھیداخل منم قبل ا
نشستھ روتخت  دمی صدام زدمنم در زدم و رفتم تو  اتاقش  کھ دقھیراه افتادبعد از چنددق

 سالم دادم کھ گفت
 رمی دوش بگخوامیحموم رو اماده کن م-
 چشم-

 رونی مخصوص اومدم بلی سمت حموم رفتم وبعد از اماده کردن اب گرم ووسابھ
 رفت حموم منم دوباره رفتم اشپزخونھ کھ اخترخانم تا منو ی حرفچیپرھامم بدون ھ

 دگفتید
  براشی ببر٩ سر ساعت ی اقا رو اماده کنی غذادی با؟زودباشیینجایدخترا-
 ھھ چ جالب مث بچھ ھا نکنھ ساعت خوابم داره؟-
 

  غذاروداذستم وگفتینی رفت و سی چشم غره اھی خانم اختر
 براش ببر تو ھم لطفا انقدر سر بھ سرش نزاربھ نفعھ ای اقا بی غذانمی اایمادرب-اختر

 خودتھ
 . گمی نمیزی نکنھ من چتمی  اگھ اون اذیچشم ول-
 غذا کردم کھ ینی بھ سی رو برداشت و بھ سمت اتاقش راه افتادم تو پلھ ھا نگاھینیس

 نوع غذا ھا نی وقت بود از ایلیاز برنج و مرغ و ساالد و سوپ و دسر پر شده خ
 یای کھ بابا مرد و نرگس ھم اثمون رو خرج کثافت کاری از وقتقاینخورده بودم دق

 شمال ی شاھنامون رو توی اون خونھ امان افتادم کھ می اون روزادی.خودش کرد
 بھ در اتاق پرھام گھید. الونک تو جنوب تھران ھی یتھران فروخت و بردمتون تو

فکر کردن بھ گذشتھ برداشتم و در اتاق رو زدم و  دست از نی بودم واسھ ھمدهیرس
  گذاشتم وزی می دادم و غذاش رو روی پرھام داخل اتاق شدم وسالم کوتاھدییبافرما

  خوابمی م١١خواستم از اتاق خارج بشم کھ گفت من شبا ساعت 
  بھ من داده اخھیساعت خواب شما چھ ربط-
 یی ماساژم بدخوامیداره چون امشب قبل خواب م-
 ؟ییییییچ-
 منم ری نھ خی شغمی قبول کردم کھ صی من الکی نکنھ فک کردی چرا تعجب کردھیچ-
 .رونی کھ باعث بھم نزدن اعتقاداتم نشده از استفاده کنم حاال برو بیی تا جادیبا
 
 ... اخھیول-
 ینی رومو بباداونی خوشت منکھیحرف نباشھ مث ا-
 رونی گفتم واز اتاق اومدم بی نداشتم چشمی چاره اگید
 ھم دارم از ی اگھی ماساژش بدم؟؟ھھ مگ چاره ددی باینی کنم کاری خدا حاال چیا

  ندارمی من حق انتخابنیدست عموھھ خالص شدم حاالم افتادم دست ا
  شدم کھ اختر خانم گفتوارداشپزخونھ
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 برو گھی دقھی دقستی واست غذابکشم بخور بنی بشای حاال بی اقارو دادیدخترم غذا-
 اریظرفارو ازاتاق اقاب

  چشم اختر خانم-
 خوشمزه بودبعدازتموم یلی کردم بھ خوردن غذام الحق کھ خزوشروعی سر منشستم

  وبھ اخترخانم گفتمزبلندشدمیشدن غذام از سرم
  خوشمزه بوددست وپنجت دردنکنھیلی اخترخانم خیمرس-
 اری اقارو بینوش جان دخترم حاالم برو ظرفا-
 باشھ من رفتم-

 اومدم بھ سمت پلھ ھاراه افتادم بھ اتاق پرھام رفتم وظرفارو رونی بازاشپزخونھ
   اومدن گفترونیبرداشتم موقع ب

 منتظرم١١ساعت -
 اومدم بعدازگذاشتن ظرفا تواشپزخونھ بھ سمت اتاقم راه رونی نگفتم وازاتاق بیزیچ

  بخوابمکمیرفتم تا اون موقع  گمی خودمو انداختم رو تخت وتصمدمی رسیافتادم وقت
 
 ساعت بلند شدم و لباس ھامو عوض کردم و بھ سمت اتاق پرھام راه افتادم ی صدابا
 کھ بود در یی خواستم در اتاقش رو بزنم کھ متوجھ لزرش دستام شدم و با ھر بدبختیم

  رو زدم و داخل اتاق شدم
  وقتھ منتظرتمیلی ؟حی اومدریچرا د-
 تخت دارز ی تختش انداخت و رونییباستش رو در اورد پابھ سمت تختش رفت ل 

 نی لرزون  شروع بھ کارم کردم مشغول مالی بھ سمت تخت رفتم و با دستادیکش
 کمرش بودم کھ گفت

 ؟ییتو اصال ماساژدادن بلد-
 خب نھ-
  بدم کوچولوادتیاھان پس االن لباست و در ارر تا من -
 فتاد کھ گفت حرف پرھام بدنم بھ لرزه انی ادنیاشنی
  بودی شوخھی. خواد اروم باش دختر یاصال نم-

 تخت بلند شد و بھ سمت ی نبود کھ نبود پرھام از  روی لرزش بدن من قطع شدنیول
 حرکت منو بھ ھی ی تورفتی لرزش بدنم باال تر مشدی تر مکی کھ بھم نزدیاومد ھر چ
 اغوش پرھام مثل بودن تو اغوش ساالر ی از بودن توی دونم چرا ولی نمدیاغوش کش

 بھ حرف زدن کرد  زار نبودم توب بغلش جا گرفتم شروعیب
 ھی دلت مونده رو بگو من ی حرف ھست کھ توی کن ھر چی خودت رو خالدایش

 تو زی از دردت رو درمون کنم دختر حرف بزن نری تونستم قسمتدیروانشناسم شا
 شی خالخوامی االنم می داریدل پر غصھ ا فھمم کھ یخودت من کامال از اخالقت م

 دایبگو ش. نگفتت رو بگو منتظرمی تمام حرفایکن
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 بشن ھمون طور کھ ی باروننکھی بودن تا ایی تلنگرھی کھ چشمام تنھا منتظر انگار
 نرگس  تا ی رو براش گفتم از کاراگمی کردم تمام مشکالت و اتفاقات زندی مھیگر

 ی کھ حرفام تموم شد واقعا احساس سبکی پام بھ خونھ شاالر باز شد وقتی چطورنکھیا
 چند سالم یکھ گذاشت با ھاش راجب غصھ ھا واقعا از پرھام ممنون بودم. کردمیم

 . حرف بزنم
 ربع ھی ساعت ی بخوابی بری خوای خودم بودم کھ گفت خانوم خنما نمالی فکر و ختو

  صبحھ ھاشیبھ ش
  ساعت انگار کھ بھم گابل برف وصل کرده بودندنی شنبا
 

 پرھامم از اون ی کھ تو خونھ شھی می ھفتھ اھی االن حدود گذرهی از اون می روزچند
 دی ھر روز اتاق نباگھی ھامم کم کرده مثال دفھی از وظی باھاش راحتم و بخشگھیشب د

 ...  شھ ویری گردگدیبرق بزنھ االن فقط با
 مورد عالقھ یمد خونھ پرھامم دستور داده بدر کھ غذاھا اوی خواھر پرھام مشب

 کردم از فکر ی افتادم سعنی شاھادی رفتار پرھام بھ دنی با دمیخواھرش رو درست کن
 کردم داشتم ای و کمک اختر خانوم شروع بھ درست کرن الزانامی برونی بالیو خ

 کرد ی متمی اذی  در حدیی مواد غذایبو ی دونم چرا ولی دادم نمیگوشت ھارو تفت م
 ی رو اماده کردم و توای کھ بود الزانییبھ ھر بدبخت.کھ بھم حالت تھوع دست داده بود

 .  بخوابمی کردم و بھ اتاقم رفتم تا کمیفر گذاشتم و از اختر خانوم و انا عذر خواھ
 
 کرد از خواب بلند شدم و دست و روم رو شوتستم ی اختر خانوم کھ صدام می صدابا
 و از در اتاق خارج دمی پوشی رنگدی ھمراه با شال و شلوار سفی رنگروزهی فکیتونو 

 کھ دمی رو دی اختر خانوم دختری اشپزخونھ جایشدم و بھ سمت اشپزخونھ رفتم تو
 ی دستانم رو رونی ھمیاتناس برا مشغول شستن چند برگ کاھو فکر کردم کھ

 . در اوردم اون دختر از تعجب شاخیچشماش گذاشتم کھ با صدا
  یستی کھ ن؟پرھامییووااا تو ک-

  انداختم و گفتمنیی چشماش برداشتم و سرم رو پای از روی رو با شرمندگدستام
 .نی خانوم فکر کردم دوستم ھستدیببخش- 
 شما؟-

 نکردم و گفتم ی اما توجھشدی صداش برام اشنا تر مزدی تر حرف مشی کھ بی چھر
 . خدمتکار اقا پرھام

 صدام کن یکی خونھ با من راحتن ننی ای چونم گذاشت و و گفت توری رو زدستش
 و اون با خوش دی چھرش حرف تو دھنم ماسدنی بزنم کھ  دی خواستم حرفزمیعز
  تمام گفتیحال

  دختر؟؟ی؟خودتیی تودایش-
  و گفتدتمی اغوش کشی کردم تودیی شد و با سر حرفتش رو تاری کم اشکام سرازکم
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 دوازده نی وخ تو اھی ی گی نمیری گی سالت نم٧ قی از رفی تو سراغییدختر کجا-
 . افتاده باشھیسال برام اتفاق

   باز کردم و گفتمزبون
 یمی محلھ قدی توشی دنبالت گشتم اتفاقا چند وقت پیلی دلم برات تنگ شده بود خیکین-

 دمی برج دھی اون ی اما جاگشتمیدنبال خونتون م
 رو اخھ اون خونھ ھمش پر نجایاره بابا قبل از مرگ اون خونھ رو فروخت و جاش ا-

 .  مامانیبود از خاطره ھا
   و گفتمدمی رو تو اغوش کشیکین
 . سال بازم کنارتم٧ خوش حالم کھ بعد از یلی خینبک-
 . منییدای کنار گوشتم زمزمھ کرد منم شیکین
 مدرسھ ی تویکی ھام افتادم منو نی بچگادی گذشتھ ھا فرو رفتم و ی حرفش تونی ابا
 نی ھمشناختنمونی می افسانھ ای ھا و معلما  بھ عنوان دو قلو ھایی کالس باالنیب

  و گفتدی دستم رو کشیکی فکر خودم بودم کھ نی تویطور
 . عالم سوال جورواجور دارمھی اتاقم و کھ ازت می برایب-
 

 : دستامو گرفت تودستاشوگفتمی تخت نشستی وکنارھم رومی اتاق شدداخل
  من بگم؟ای یکنی مفیاول تو تعر-
 خوب تو بگو اول...امم-
 مامان مردبابا ھم کھ نی شما از اون محلھ رفتنکھیراستش سھ ماه بعد از ا...باشھ-

  مامان دق کردومردھی از دورشی ماه پشی مامانو تحمل کنھ باالخره شینتونست دور
 ی تنھابزارم وبرم پنجای قبول شدم مجبورشدم پرھاموارازی کھ بعدفوت بابادانشگاه شمنم

 تو خواستی اماقبول نکرد چون مادی اصرارکردم کھ ھمراھم بیلیدرسم البتھ خ
 ی چجوری کنفی درخدمتت حاال نوبت توئھ کھ تعرنجامیشھرخودش باشھ االنم کھ ا

 ی در اوردنجایسر از ا
  امروز رونی تا ھم کردمفی کردم ازبعدچھلم بابارو براش تعرشروع

  راجبم بکنھی اون شب کھ تو اتاق پرھام بودم رو سانسور کردم ونگفتم مبادا فکرفقط
 

 اشکش درومد راستش حق داشت داستان کاھمی ونھی گرری حرفام زدم زدنیبعدازشن
 دختر چقد توان داره واس تحمل کردم ھی مگھ کردی من دل سنگ رو ھم اب میزندگ

 بتی مصنھمھیا
 شدبا انی چارچوب درنمی کھ دراتاق باز شدوپرھام تومیکردی مھی توبغل ھم گرمیداشت

  بھم کردوگفتی اخم وحشتناکتی خواھرش تواون وضعدنید
 کھ بھ خودت اجازه شھی نملی دلنی اما اگرانی با دشھی میمیدرستھ خواھرمن زود صم-
 ی با حرفات ناراحتش کنیبد
  اشکاشوپاک کردوگفتیکین
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 ھ؟ی کدای شیدونی مرهیگی ممی زود گرسمنی ندایرشینھ داداش تقص-
  عموی اره دختره معشوقھ قبلخب

 ھم اومده بود خونمون اما تو ی دوست داشتم چندبارھی بچھ بودم ی وقتادتھیاره اما -
 ھمھ سال نی کھ ای ھمون دوستداسی ھمون شنیشترنبودایسالت ب١٨ای١٧اون موقع 

 رشی گنی اما توزمگشتمی کردم تو اسمونا دنبالش مداشی پنجایدنبالش گشتم وحاال ا
 اوردم

 
 رفتھ بود تو ھپروت چون دانگاری توصورت پرھام دشدی راحت متعجبو

 انگارکھ بھ ھی زداما جواب ندادرفتھ بودبھ گذشتھ ھابعدازچن ثانکاچندبارصداشین
  وگفتکمیخودش اومده باشھ اومد نزد

 گھی خوشحالم کھ ھمدمونھی خواھرمم تنھا نمییانجی واقعا اما حاال کھ ادونستمیمن نم-
 دی کرددایرو پ

  گفت واتاقو ترک کردنویا
 شام می کھ اختر خانوم صدامون کرد کھ برمیزدی با ھم حرف ممی داشتیکی و نمن

 کنار اونا بخونم دی گفت بایکیخواستم غذام رو تو اشپزخونھ بخورم کھ ن. میبخور
 . چند بار چشماش رو باز و بستھ کرددیی بھ پرھام کردم کھ اونم بھ نشونھ تاینگاھ
 بھ ی گذاشت دوباره ھمون حالت تھوع لعنتزی می کھ اختر خانوم غذا رو رویوقت

 تحملش کردم خواستم قاشقم رو بزارم دھنم کھ حالم از بوش بد شد و یسراغم اومد ول
  ھجوم بردمییبھ سمت دستشو

 
  بھ سمتم اومد و گفتیکی اومد کھ نرونی بیی شستمو از دستشو و صورتمودست

 
 ؟...چتھ تو نکنھ -
 
  بخوابمرمی من مسیاالنم گشنم ن.گرمی حالت تھوع مادی نکن من زی فکر الکیکین-
 می گرفتمی و تصممی گفتیری حرف زدن بھ ھم شب بخھی ھم بعد از چن ثانکایمنو ن  

 میبخواب
 دمی تختم دراز کشی رفت اتاق خودشو منم رفتم رو ه روکاین

 قتھی گرده حقنی زمگنی منکھی اواقعا
 داکنمی داشتھ باشھ ک بعداز چن سال دوستمو پتونھی می چ حکمتینی
 
   فکرا بخواب رفتمنی ھمبا

 بود٧ ساعتدارشدمی کھ بصبح
 بھ سمت اشپزخونھ کھ نیی دستوصورتموعوض کردم لباسام رفتم طبقھ پابعدازشستن

 خورنی دارن باھم صبحونھ میکی پرھاموندمید
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 بخورم کھ کردمی صبحونھ خودمو اماده ملی اخترخانم داشتم وساشی دادمو رفتم پسالم
  بلند شدکای نیصدا

 دااااااایش-
 منم ازھمون جا گفتم-
 بلھھھھھھھ-
  ما صبحونھ بخورشی پایب-

  سمتش وگفتمرفتم
  دی شما راحت باشخورمی اخترخانم مشی من پ جونم ممنونیکینھ ن-
 نمی ببنی بشای بھی چھ حرفنیدختر ا-

 زی رفتم نشستم سر مناچارا
 یی کھ دوباره حالت تھوع گرفتم با دو خودمو رسوندم بھ دستشوخوردمی مداشتم

 وخودمو پرت کردم توش
 

 گفتی از پشت درمی ھم ھیکی جون نداشتم نگھی دزدمی عق مھمش
 ؟ی دارتی حساسیزی بھ چای ی مسموم خوردی دختر؟؟غذاشدی چدایش-

  گفتمرونی بدھنموشستمواومدم
 شمی خوب مسی نی مھمیزیچ-
 ی حالت تھوع داری ھیچی بخاطرھیگیتوکھ راس م-
 الیخی بخدا جون ندارم بیکین-
  دکترمیری ساعت ده حاظرباش مسی نمی حالزای چنیمن ا-
 .... اخھیول-
  واما ندارهی گفتم ولنکھیھم-

 لی تحلمی ھمھ انرژدمی تخت دراز کشی قبول کردم بھ سمت اتاقم راه افتادم رویمجبور
 رفتھ بود

  گفت حاظرشمیکی استراحت کردم کھ نچندساعت
 شال بھ رنگ مانتوم ھی وی مانتومشکھی بایخی ی شلوار ابھی کردم بھ حاظرشدن شروع

 راه افتادم بعدچن تقھ بھ درزدن یکی بھ سمت اتاق نفمی بعد از برداشتن کدمویپوش
 کنھی مشی داره ارادمیواردشدم کھ د

 
  تختش نشستم وگفتمیرو

  برمیی جاشھی بدون اجازه اون کھ نمیاز پرھام اجازه گرفت-
   گفتزدی مملی کھ داشت رینجوریھم
 می باشدخونھی اجازه گرفتم تا دوازده بازمیاره عز-
 باشھ ممنون-
 می تموم شد پاشو برنی از انمی اگھیخوب د-
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 تھ دلم می راه افتادمارستانی وبھ سمت بمی شدیکی ننی سوارماشمی اومدرونی خونھ باز
 ھی ای ھی حالت تھوع معمولھی کھ فقط گفتمی استرس داشتم اما ھمش بھ خودم میکمی

 .یی غذاتیمسمو
 راه ی پارک کردوباھم بھ سمت ورودنشوی ماشکای بھ محل موردنظر ندنی از رسبعد

 میافتاد
 نوشت اون لحظھ دوس داشتم اب شم برم ی باردارشی ازماھیدی دکتر عالئممو شنیوقت

 کای نی جلونیتو زم
 . کھ حاملھ نباشمکردمی خداخدا مفقط
  اماده شھشمی کھ جواب ازمادی طول کشی ساعتکی دادم حدودشی ازمامیرفت
 حرومزاده تو بدن ھی ینیود رو سرم خراب شد جوابش مثبت بای دندمی جوابو دی وقتاما

 گرفتیمن داشت شکل م
 

  رفت و از حال رفتمیاھی کم چشام سکم
 "پرھام"

 کردم کھ ی کھ بچھ سال بود و نگاه منمی از مراجعیکی مطب بودم داشتم پرونده یتو
 تلفن عای سردمی رو دیکی بھ صفحش انداختم کھ عکس نیمتوجھ لرزش تلفنم شدم نگاھ

 رو برداشتم
 ؟ی من خوبزیسالم عز-
 .سالم اره خوبن داداش-
  افتادهی اتفاقلرزهی چرا صدات میکین-
 حول شدم اما بعدش بھ خودم اومدم و ی کردن کرد اول کمھی حرفم شروع بھ گرنی ابا

 گفتم
  شده؟یاروم باش خواھر من بگو چ-
 دایییپرھاام ش-

 ختی ری تھ دلم ھردای اسم شدنی با شنیی بھوی دونم چرا ولینم
 
 دمی خودمو اروم کردم پرسھی از چند ثاندبع
  جانیکی نییاالن کجا-
 ..مارستانیب -
  امی تو اروم باش من االن مزیباشھ عز-

 گفتم)میمنش(ی اومدم بھ خانوم جاللرونی در اتاق باز
 بدونم کھ بتونم تا فردا دمی برم بعدی االن بانی  امروز کھ کنسل کنیمارھای بھیبق-

 .برگردم
 کی رفتم نزدنمی اومدم و بھ سمت ماشرونی از مطب بعای جوابش نشدم و سرمنتظر

 کی ترافی شد کھ توی می ساعتھی. برخوردم ی وحشتناککی بودم کھ بھ ترافمارستانیب
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 راه رو ھی پارک کردم و بقابونی و گوشھ خنی شدم و ماشی کرده بودم اخر عصبریگ
 دمی رسمارستانی ببھ  کردم کھی روادهی پی ربعھی رفتم ادهیپ
 دمی کھ اوناجا بود پرسی عجلھ بھ سمت بخش رفتم و از خانومبا
 ..دایش-
  اقای چدایخب ش-

 بوق برداشت نی زنگ زدم با دومی در اوردم و بھ نبکمیبی از جمی گفتم و گوشیدیببخش
 و گفت

   توییسالم کجا-
 نیی فقط بگو کجامارستانمیسلتم االن تو ب-
  اورژانسایب-
 
 ھی نشستھ و گرمارستانی بی ھای صندلی کھ رودمی رو دیکی سمت ارژانس رفتم و نبھ
  باک کردم و گفتمی بھ سمتش رفتم کنارش نشستم و اشکاش رو با دستمالکنھیم
  افتادهی کھ چھ اتفاقی گیخواھر گلم نم-

 بلند شد و بھ طرفش رفت منم یکی اومد نرونی بزنھ کھ دکتر از اتاق بی حرفاومد
  زبون باز کرد و گفتدی منو دیلش رفتم دکتر وقتدنبا

  باردارنشونی تازه االن کھ انیاقا لطفا مواظب ھمسرتون باش-
 تونستم باور ی نمیوا!!! باردارهدای شدمیشنی می چدی کلمھ مخم سوت کشنی ادنی شنبا

 .  از خون ساالرهداسی شکم شی کھ تویکنم کھ اون بچھ ا
 دستام گذاشتم و نی رفتم روشون نشستم و سرم رو بمارستانی بی ھای سمت صندلبھ

 کھ ی تونستم باور کنم کسیاصال نم. فکر کردم دای شی زندگی ھای و بلندیتنھا بھ پست
 کی کارخونھ داشتھ االن انقدر کوچنی داشتھ و باباش چندی شاھانھ ای زندگی زمانھی

 . بچش شھیھ مادر باعث نابودی توتستم باور کنم کھ ینم.باشھ 
 
 "دایش"

 گذشت و ی اقھی کرد و دوباره چشامو بستم چند دقتمی رو باز کردم کھ نور اذچشام
  اومد گفتمی کھ انگار از تھ چاه در مییبا صدا. در اومد یصدا

 المپ-
 عادت یکی چشام بھ تاری کذشت و بدش چراغا خاموش شدن وقتی اھی ثانچند

 . بودستادهی خوابش برده و پرھام کنار تخت ای صندلی کھ رودمی رو دیکیکردن
 ...پرھام:دمی دھنم رو قورت دادم و نالاب
 . بخونمافشی نتونستم از قویزی چچیھ. سمتم اومدبھ

 .سقط کنم.. بچھ رو سدیبا...من با..م: بھ دندون گرفتم و گفتملبمو
 . نفس نفس افتاده بودمبھ
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 ؟توبوجودشی بچتوبکشی کھ بخوایلمگھ تو قات.شھی نمرینخ: کل صورتشو پوشونداخم
  شی ببرنی خودت از بی کھ بخوایووردین

 ... بچھ حروم زاده اسنینھ نھ ا:ومدی داشت در ممیگر
 کاریچ: زدغی و جدی از خواب پریکی کھ بھ صورتم زد الل شدم و نی محکمدهی کشبا
  پرھام؟یکنیم

 .رونیبرو ب: کرد و گفتی با دست اشاره اپرھام
 ... اما: گفتیکین
 .روووونیبرو ب: داد زدنباریا
 . و رفتنیی سرشو انداخت پای با ناراحتیکین
 

 بعداومدسمتموگفت
 اون بچھ رو خدا داده ارمی سرت نیی بالدمی حرفوبشنوم قول نمنی اگھیکباردیاگھ فقط -

 ی بھش برسونیبی اسیوتوحق ندار
 ... منیول-
 ھوبادادگفتی
 ؟یدی کھ گفتم فھمنیھم-
  نگفتم کھ دوباره دادزدیچیھ
 ؟یدددددددیفھم-

  سرمو تکون دادم وبا ترس گفتمناچارا
 لھ..ب..ب-

 لحظھ ازشدت ترس چشمامو ھی کھ دبھمی ودرومحکم کوبرونی از اتاق رفت ببعدم
 محکم بھم فشاردادم

 واردشدواومدکنارتخت وشروع یکی کھ نگذشتی رفتن پرھام نمشترازی بھیھنوزچندثان
  کردنھیکردبھ گر

 نی افتاد تو ای ازاتاق چ اتفاقرونی اومد بی گفت چرا اونجوری گلم چی جان اجدایش-
 اتاق؟
 یشتری کردم کھ با شدت بفی ھمھ ماجرارو براش تعرزدمی کھ ھق ھق میدرحال

 حروم زاده ھی بچھ نی بودم اممی تصمی من ھنوزم پای کردن ولھیشروع کرد بھ گر
 نکاروی بره انی کھ ازبکشتمی اگ خودمو می حتشدی سقط مدی باخواستمشیبودومن نم

  کمک بخوام صداش زدم ک گفتیکی از ندی باکارکنمی پرھامو چای خدای ولکردمیم
 جانم؟-
 توروخدا حداقل تو خوامشی من نمیکی بچھ رو سقطش کنم ننی ای کندکمکمی بایکین-

 ھی نکھی افھمھی نمستی زن نی ولکنھیدرکم کن داداشت کھ فقط صداشو واسم بلندم
 ی عمره دارم بدبختھی خفت روتوتحمل کنم نی ای چجور،منی چینیدخترحاملھ شھ 

 کھ اون بالھارو سرم اورد اون تی عوضی نداره اون ازعموی بازم تمومی ولکشمیم



 51 

 اگ یکی کن نشی توروخدا راضکنھی ازپرھام کھ درکم نمنمی کردواتمی اذدکھیاز جمش
 کشمی باور کن مکشمینزاره سقطش کنم خودمو م

 ی ولزارمی باھاتم تنھات نمشھی من ھمی حرفارو نزن تومث خواھرمنی بس کن ادایش-
 موجوده کھ ھنوز کامل جون ھی اون فقط سمی موافق نی فکر کھ بچتوسقط کننیبا ا

 ؟؟ی قاتل بچھ خودت باشیتونینگرفتھ چطورم
 گنیھ؟؟نمی باباش کگنینم ارمی بای بچھ رو بدننی من ایکنی درکم نمیکی نیکنیدرکم نم-

 گی کنم؟ھھ البتھ دکاری بچھ از کجا اومد؟با حرف مردم چنی ایتو کھ شوھرنکرد
  بودگفتنی نمونده بخوان پشت سرم بگن ھرچیحرف

 
 تخت نشستھ بودم ی اتاقم روی مرخص شده بودم تومارستانی ازون بشدکھی میدوروز

 ی دراومدسرمو از رویصدازانوھامو بغل کرده بودمو سرموگذاشتھ بودم روشون 
  داخل شدوگفتیکیزانوھام برداشتم ن

  ناھارای بداجانیش-
  گفتگمی نمیزی چدی دی ندادم اونم وقتجواب

 نی پوست استخون دست ازی؟شدیدی دنھی؟خودتوتوآیکنی منکاروی چرابا خودت ادایش-
 یکنی خودتو نابودمی فقط داری ادمھ بدیخوای میکارات بردار دختر تاک

 دستام گرفتم وشروع نی رفت بعداز بستھ شدن درسرمو برونی گفت وازاتاق بنارویا
  بلدبودمی بھتر از ھرکارنروزای کھ ای کردن کارھیکردم بھ گر

  روز افتادم چرا من؟نی بود کھ بھ ای گناه من چایخدا
  چرا من؟ــی پرسی میوقتــ"
 
  فـکر کنـی دخــترکبھ
 "نیھمــ" ـدی گوی ھـزار عروسـک مـنی از بکھ
 
  دانـدی نمچـکسی ھو

 ھی از ثانی کســردر
  عروسـکی او و چــشم ھانیب

 ..." گذشتـھ استـچھ
 

 یزی اتاق نشستھ بودم ولب بھ چی چندروزتونی من بازم مثل ای موقع شام بود ولشب
 ھارو ی برداشتم ھندزفرزکنارتختمی می روموازی وگوشی بلندشدم وھندزفرزدمینم
 ھی وگرگردمی مھی وگردادمیروگوش م) تنھاشدم(ذاشتم واھنگ اشوان گوشم گیتو
 کردمیم
  رفتوتنھاشدم توشبا با خودم"

  خودمی دارم وازخودم بدلھره
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  قلبم نشستراومدوزودبھی داونکھ
  وبا رفتنش قلب من روشکسترفت
  قسمت فاصلھ ازھمویانگار
  برو ول نکن دستمویری مھرجا

   رفتنت حقمھنزارباورکنم
  ازخودم ازخدا ازھمھنزاردورشم

..... 
 بازشدومحکم خوردبھ ی وحشتناکی کھ دربا صدادادمی اھنگ گوش منطورداشتمیھم
 بود سادهی چارچوب دروای کھ تودمی پرھام ودی عصبافھی سرش بعدازون قوارپشتید

 روازگوشام ی ھندزفرنانھی باخشم بھ سمتم اومدووحشکنمی نگاش مددارمی دیوقت
 ادزدیواربعدفری دیردتو کدوپرتیکش

 عشق وحال ی اونموقع کھ داشتھی چای بچھ بازنی ای ادامھ بدیخوای می تا کگھیبسھ د-
 حاال کھ شده ی تولھ قراره پس بندازھی وسط نی ایکردی فکرنمنی بھ ایکردیم

 ی خواھرم از فکرناراحتی غم بغل گرفتی زانوی نشستنجای توامی کندتحملیعذابشومابا
 نی بھ فکر خواھرمن باش ایسی وبچت نودت اگ بھ فکرخشھیتو داره ذره ذره اب م

  تمومش کنرویباز
 ورو بھ ھیرگری حرفاش زدزدنی اتاق با شنی بلندپرھام اومده بود توی کھ ازصدایکین

 پرھام دادزد
  رونی االن برو بنیھم-

  داغون اتاقوترک کردی با اعصابپرھامم
 مرگ شدی کھ بھم تجاوزمیھام اون حرفارو بھم بزنھ من کھ پرکردمی فکر نماصال

 پس چطور تونست برمی نمی لذتچی کارھنی کھ من ازدونستی پرھامم مدمیدیاحساسمو م
 نکھی پرھامم باای حتتی عشق وحال کنم تو اون موقعتونستمیاون حرفارو بزنھ چطورم

  ادامھ بدمدی بایتاک دتوسرمی کوبموی بدبختدونستی مرویھمھ چ
 
 "پرھام"
 ی بھم وارد اتاقم شدم وسعدمی اومدمودرومحکم کوبرونی بدای از اتاق شتی عصبانبا

 بود گرم ضامی اورده بودم واسھ دوتا ازمرمارستانی کھ از بییکردم سرمو با پرونده ھا
 ادمی ھمش قھی بره اما دوباره بعد چنددقادمی زدم دای کھ بھ شیی وحرفاتمیکنم تاعصبان

 موھام وچند بار محکم ی دستمو بردم الدموی کشی پوفھش زدم بیی چ حرفاوفتادیم
 .دمشونیکش

 برم معذرت دادی اما غرورم اجازه نمزدمی اون حرفارو مدی تند رفتم نبایلی خدونستمیم 
 کنم اون بھم اعتماد کردو حرفاشو بھم زد اما من یخواھ

 ایخدا...اوووووف...کارکردمیچ



 53 

 ضربھ زدن بھ خودش منھ احمق خبرداشتم اون از ی حرفاش سواستفاده کردم برااز
 اون کارارو بھ خاطر لذت نکھی اما متھمش کردم بھ ادهی لذت اونکارارو انجام نمیرو

 .دهیخودش انجام م
 کنارتختم بودبرداشتم ومحکم بھ زی می کھ رویکی کوچنھی اختی عصابم بھم ردوباره

 د جا افتاھی اش کھی شدوھرتکھی ھزار تدمیوارکوبید
 میشونی بھ پدمی بار محکم با کف دست کوبچن

 
 "دایش"
 کردم کھ گلوم ھی کھ پرھام بھم زداما حقم نبود اونقدرزارزدموگریی شب بخاطر تھمتاتا
 بازشون کنم چشاموبستم تا از تونستمی وچشمام از بس پف کرده بود بزور مسوختیم

  کھ خوابم بردشدی چدونمیسوزششون کم بشھ اما نم
 ساعت دمی نگاه کردم کھ دمی بود بھ ساعت گوشکی ھواھنوز تاردارشدمی خواب کھ باز
 جادکنمی ایی سروصدانی کوچکترنکھی اومدمواروم اروم بدون انییصبحھ از تخت پا٥

 ادی ازم دربیی مبادا صدارفتمکی پنجھ راه می اومدم رونییبھ سمتطبقھ پا
 بزور یکی اون تاریھ وتو سبزکرده بودم راه افتادم سمت اشپزخونبی سھوس

 ودرشوباز کردم وسرم وبردم داخل وشروع بھ گشتن کردم کھ داکردمی پخجالویدر
 . کردخکوبمی پرھام ازپشت سرم میصدا

 
 ؟؟ی صبح اول وقتیکنیکارمی چنجایا-
  کردم وگفتممی کھ تو دستم بودوقایبیس
  اومدم اب بخورم فقطیچ...ی...یھ-
 اد؟ی درمبی تاحاال اب بھ شکل سیاز ک-

  کنم گفتمی تودستم اومدم ماس مالدهی خاک بھ سرم دیوا
  بزارم سر جاشخواستمی افتاده بود تھ بخچال منینھ ا-

  نکنھ خوبھعمی کنم بدتر گند زدم حاالضای اومدم ماس مالیوا
  بخور نوش جونتبمیخوب اون س...اھا-
  تعجب نگاش کردم کھ گفتبا
 بگم یزی چھی خواستمی مدایش...راستش-

  ساکت موندم تا حرفشوبزنھ کھ گفتیھمونجور
 گفتمی ک مییزای بودم متوجھ چتی اون حرفارو بزنم تو اوج عصبانخواستمیمن نم-

 ی بھ دل نگرفتھ باشدوارمی امشدمینم
 کردم ھی حرفااونقدرگرنی شب بخاطرھممھیبھ دل نگرفتھ باشم؟؟اقا خبرنداره تا ن...ھھ

  گفتملنحای با ای ولھیلیکھ کورنشم خ
  نھ ناراحت نشدم-

  برم کھ با حرفش درجا خشک شدماومدم
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  شھینجوری اخواستمیشبدا منو ببخش من نم-
 رونی وبھ سرعت ازاشپزخونھ رفت بنوگفتیا
 کھ از قھی از چن دقدم؟؟بعدی درست شنینی؟؟ی گفت؟؟پرھامو معذرت خواھی چنیا

 رو لبام جا خوش کردوبا ھمون لبخندبھ سمت اتاقم یحالت شوکدرومدم کم کم لبخند
 راه افتادم

 
 اوردم بموی لبم بودسی ھنوزم اون لبخند رودمی تخت دراز کشی بھ اتاقم ورودمیرس

 از ترش ی بود مخلوطی گاز بھش زدم مزه اش عالھیباالوبوش کردم خوش بو بود 
 بی شدبرام عجدهیکش فکرم بھ سمت پرھام خوردمی مبمویھمونجور کھ س)ملس(نیریوش

 فکر کردم کھ چقدر نی کرد بھ ایھبودکھ چطور با اونھمھ غرور اومدومعذرت خوا
 رنگ کھ بدن خوش فرمشو نشون ی توسھی وشلوارورزششرتی اون سویتو
 شدی مدادقشنگیم

 شده پرھام افتادم ھرچقدر فکر کردم یچی باندپاددستی دفعھ ھی زدم کھ یلبخند
 گرفتم می افتاده بودتصمی اصن چ اتفاقای بفھمم چرا دستش زخم شده بود تونستمینم
 خودش شی بپرسم بھتره ممکنھ پیکی نھ از نی بھشفکر نکنم ازخودش بپرسم ولگید

 ھی برداشتم ومویصبح بودھندزفر٧ یاکی ساعت نزدخوامی نمنوی کنھ و من اییفکرا
 ختمی گذاشتم وھمراھش اشک رنیاھنگ غمگ

  از من بودای بچھ باز ھمھیتوخوب"
  کھ ناراحت شم زوددی نبای دارحق
 ھنوزکھ ھنوزه... خوبیول

  بھ تو کارھرروزهفکرکردن
 " گنگ بودم رفتارام مرموزیکمی اخالقام بد بودوی بعضیگفتی متوراس

 )نی حتما دان کنھی اھنگ عالنیرتتلو،ایام_برهیخوابم نم(
  شدوخوابم بردنی کم چشام سنگکم
 

 نیی غذا ھمھ خونروبرداشتھ بودلباسامو عوض کردمو رفتم پای بودارشدمی بی وقتصبح
 داشتھ باشم ی عادی زندگھی خواستمی خودمو گرفتھ بودم از امروز ممیتصم

 کھ بخواد ناراحتم کنھ بھ سمت اشپزخونھ راه افتادم پرھامو ی وھرکیگورپدرھرچ
 دوتاشونم با تعجب دمی کھ دزیم  درحال صبحونھ خوردن بودن رفتم نشستم سریکین

  گفتمیکیزل زدن بھ من رو بھ ن
  شده؟یزیچ-
 ؟یتوخوب... نشده فقطیزینھ چ...ھآ...ھا-
 اره مگ قرار بود بد باشم؟-
 ....نھ اخھ-
 ...اخھ-
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  یچیھ-
 بھش نگاه ی وقتدادی ما گوش می پرھام فقط داشت بھ حرفانیی سرشو انداخت پابعدم

 بحانش شد لبخند محوزدومشغول خوردن صھیکردم 
 

 وقتم یلی بھ جز اختر و خدمھ خونھ نبود خی بود ھوس لواشک کرده بودم کسعصر
 .  نرفتم بودمرونیبود کھ خودم ب

 رفتم رونی گرفتم کھ خودم از خونھ برم بمیتصم. پرھام برام قدقنش کرده بود یعنی ھھ
 ممی مشکفی فوض کردم و شال و کیی و شلوار مشکی قرمز رنگیلباسامو با مانتو
 برداشتم و بھ سمت ور رفتم خواستم در ی قرمز رنگی سانت٣ پاشنھ یبرداشتم و کفشا

 و باز کنم کھ اختر گفت
  جاندایکجا ش-
   اختر جونگھی درونی رم بیم-
  کرد و گفری اختر تغافھی دفعھ قھی
  رفتن دادن؟؟؟رونیمگھ اقا بھتون حف ب-
خواستم حرفمو . برا من ھستش با خبره  کھینی دفعھ بادم افتاد کھ اختر از ھمھ قوانھی

  کنم کھ گفتمیماستمال
  تو باغرمیدارم م-
  گفت فکر کنم باغ ھم ممنوع باشعتی اصبانبا

  خودمو مظلوم کردم و گفتم اختر جونم؟؟؟یکم
  تو ھمش گفتی ھمون اخمابا
 ایای و میزنی دور مھیفقط -
 پس فعال.باشھ -

 بھ عای سرشستی پرھام رو منی ماشیکیداشت اون ) باغبون(نی تو باغ مش حسرفتم
 .رونیسمت در رفتم و ارم الشو باز کردم و از خونھ اومدم ب

 
 ی تکون دادم توی ای تاکسی و دستمو برادمی رسابونی بھ سر خدمی سر کوچھ دوتا

 ی تنگ شده بود اھابونای خدنی دی کھ واقعا دلم برادمیدی رو مابونای نشستم و خنیماش
 بستھ نی شدم و از فروشگاه چندادهی پسھی وایی سوپری و بھ راننده گفتم کھ جلودمیکش

 . مون رو دادمیمی شدم و ادرس محلھ قدنیماش  و سواردمیلواشک و الوچھ خر
 ی ھا بد نگام می شدم و رفتم تو کوچھ بعضدای پنی و از ماشستادی وانی کوچھ ماشسر

 نی نوع پوشش منم برا انی البتھ اشدنی تفاوت از کنارم رد می ھا ھم بیکردن اما بعض
 یمی قدی و ساختمون دو طبقھ ستادمی در خونمون وای بود جلوکی شیادیمحلھ ز

کھ در خونھ باز شد و سابخونھ سابقمون اومد  دمی کشی رو برانداز کردم و اھیساخت
  بھم انداخت و گفتی و نگاھرونیب
 نجای انی کار داریسسالم خانوم با ک-
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   کردم و گفتمی زدم و سالمیشخندین
  ساکنن؟نجاینرگس زند با بچھ ھاشون ا-

   بھم انداخت و گفتینگاھ
 کھ از خونھ رفتھ پسرشون شھی می ماھ٦ ھی خانوم جان دخترشون کھ حدود یھ-

 نرگسم کھ ھمش نی اشھی نمی دورو برا افتابنی کھ اشھی می ماھھی کی کھ نزدنمیشاھ
  باال شھرهیابونای کوچھ و خیتو
 

 رفتم ابونی کردم و سر خیخداحافظ)سابخونھ سابقمون( خانوم می گفتم و از مریاھان
 خاطرات گذشتم سوار اتوبوس ادی شدم و بھ مونی کھ پشرمیخواستم دوباره دربست بگ

 .  دوس داشتمیلی اتوبوسو خشھیھم. نشستمی صندلنی اخریشدم و رو
 کھ اون ی برم کھ پارکادهی راه رو تا خونھ پھی شدم و خواستم بقادهی استگاه پنیاخر

  دادمری رو بھ سمت پارک تغرمی زد و وسوسم کرد مسی بود بھم چشمکابونیطرف خ
 بچھ ھا ی بچھ ھا بود نشستم و مشغول تماشای بازنی زمی پارک کھ جلومکتی نیرو

 نگذشتھ بود کھ یبھ خوردن کردم ھنو مدت در اوردم شروع فمیشدم و لواشکم رو از ک
 .  کنارم نشستمکتی نی رویاحساس کردم کس

  گفتی کھ کسزدمی مسی داشتم لواشکمو لی طورھمون
  دلمون خواستیدیخانوم کوچولو بھ ما ھم م-

 ی اقھی بچھ ھا شدم چند دقدنی کردم و دوباره مشغول دی لب نچری کردم و زی اختده
 رفتم داشتم ی اصلابونی پاشدم و بھ سمت خمکتی پرھام افتادم از رو نادیگذشت کھ 

 .  شددهی کھ دستم از پشت کشرفتمی راھمو مادهیپ
   ھمون مرده بود کھ گفتیصدا

 متیرسونی مایکجا خانوم ب-
 ندادمو درستم رو از دستش در اوردم و خواستم بھ راھم ادامھ بدم کھ شونھ یتیاھم

 ودش برگردوندھامو گرفت و بھ سمت خ
 .  چھرش ھنگ کردمدنی دبا
 . صداش دوبارش بھ خودم امدومنی با شندیول
 و ما خبر یی بودنی اما انگار رو زمگشتمی خانوم تو اسمونا دنبال شما مدایبھبھ ش-

 .مینداشت
 

  از دستش در برم کھ بلند داد زدخواستم
  پسرنجای اایمحسن ب-

 . درشت بودکلی  با ھی پسرمحسن
 رو پارک شده بود حلم داد و ادهی  کھ کنار پی رنگی سمتم اومد و بھ سمت ون مشکبھ

  پرتم کردنیبھ داخل ماش
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 شد محسن در نگی نگھ داشت و داخل پارکنی ماشی رنگدی خونھ بزرگ و سفیجلو
 شدم دستم رو گرفت و خواست بھ سمت تھ باغ ببرتم کھ ادهی پنیرو باز کرد و از ماش

 .فش کرد متوقدی جمشیصدا
  ببرش اتاق من-

 و بھ سمتت خونھ بردتم دی بھم انداخت و دستم رو کشیی و طوالنقی نگاه عممحسن
 کنجکاوم کرده بود یلی کھ خزدی میی لب حرفاری دو ساختمون ھمش  زنی بری مسیتو

  بودی حرفاش نشدندنی کھ شندزدی اروم حرف می اما بھ قدرگھی میبفھمم چ
   لب گفتری رو باز کرد و زی و بھ سمت طبقھ باال بردتم و در اتاقمیدی ساختمون رسبھ
 .  کھ از بدنت بگذرهدوارمیام-
 

 . رفترونی از اتاق ببعدم
 اوردم کھ من عروسک ادی بھ قھی سراغم اومد اما با گذشت چند دقی رفتنش نگرانبا

 ھی و شدم  کھ کارم از حدش گذشتھی نگران باشم وقتدی چرا باگھید. و ساالرم دیجمش
 .شھی دست بھ اون دست منی کھ از ایعروسک

 ی سلطنتیی و طالدی سفیواری از کاغذ دواراشید. زدم دی تخت نشستم و بھ اتاقو دیرو
 وسط اتاق ی رنگدی بود و تخت بزرگ و سفی رنگرهی تیبود و کف اتاق پارکت قھوه ا

 نیی پامیکی کوچشی ارزی اتاق وجود داشت و میوارای از دیکی ی بھ درازیبود و کمد
 دهی کشیاھی بھ سنجایرچندنفروا تاحاالروزگادونستیخدام.تخت بود

 بھم انداخت و ی کھ وارد اتاق شد و نگھاھدمی رو ددی در بھ خودم اومدم و جمشیبصدا
 گفت

 ی چرا لباساتو عوض نکردزمیعز-
 دی راحتم اقا جمشناینھ ممنونم با ھم-
 . لباسا راحت تر و جذاب ترهنی منم باشم کارم با ایخب حق دار-
   نگفتم کھ گفتیزی چنی برا ھمدمی از حرفش نفھمی کاملیزیچ
  باش و برو لباساتو عوض کنیحاال دختر خوب-
 .  نزدمی حرفگھید
 .  کردمی کمد بود شکھ شدم و فقط نگاھشون می کھ توی اون ھمھ لباس خوابدنی دبا

   بھ سمتم اومد و گفتدیجمش
 ؟ی ھمھ رو امتحان کنیی دوس دارھی تو ھم مثل بقزمی عزھیچ-
.-..... 
 باھات رفتار نکنم و بھت ھی کھ مثل بقیی دلم تو انقدر ارزش دارزی نداره عزیرادیا

 یاجازه بدم تا ھمھ اون لباسا رو برام بپوش
 

 و دادی بدنمو نشون می کھ تمام اجزایی بھ کل کمد انداخت و لباس کامال بدنماینگاھ
  نداشت بھ سمتم گرفت و گفتی  فرقدنشیو نپوش دنیپوش
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  من تنت کنمای یپوشی مزمیعز-
 پوشمینھھ خودم م-
 باشھ پس عوض کن منتظرم-
 رونی بنی برشھیم-
 عی عوض کن سرگمیم- دادبا

 کھ ی کردم و لباسامو در اوردم  خواستم لباسدی بھ دست گرفتم و پشتم رو بھ جمشلباسو
 . دور کمرم احساس کردم روی دستیدادوبپوشم کھ گرما

  دمی کنارگوشم شندوی جمشی کھ صدامردمی ترس داشتم ماز
 میتونی مشمینجوریکار؟ھمی چیخوای اصن لباس می داری چھ اندامزمیجووووون عز-

  میلذتمون رو باش
 دادی بھم دست می حالت چندشھی تماس دستاش با بدنم از
 چرخوندی بدم میفشوروی کثی نگاھازشی ھی سمت خودش برم گردوند  با اون چشمابھ
 راھنشوی دستش منو تو بغلش گرفت  و خودش  شروع کرد بھ دراوردن لباساش پھیبا 

 مھی تخت گذاشتتم و وروم خی و بغلم کرد و رونی زمیدراورد و پرتم کردرو
 کنم ازروم ی کارتونستمی اما نموردخی لبام حالم داشت بھم مدنیزدوشروع کرد بھ بوس

 گذزهی نکنم کاراز کارمی اگھ کاردمی رفت کھ  درمیو دستش بھ سمت لباس زبلند شد 
  با التماس گفتمنمیواسھ ھم

 ددددددیجمش-
 تمومش نکنم ی تا تمام لذتشو نبرددمی بھت قول می بگیخوای می چدونمیم.جانم -

 زمیمطمئن باش عز
 اورد کھ ی رفت و دس بھ کار شد داشت درشون مرمی دستش بھ سمت لباس زدوباره

 ی توی دفعھ درد بدھی بدنم کرد کھ ی رودنیخودشو روم انداخت و شروع بھ دست کش
  گفتی با نگراندی اه و نالم در اومد جمشی و صدادیچیشکم پ

 . نکردمی تو چتھ من کھ ھنو کار؟دختری خوبدایش-
  بود با لکنت گفتمیی ای اومد اما بھ ھر سختی باال نمنفسم

  بچھھ رحمممم کننییلم توروخدا بھ اححححااااام...ممممن-
 
 کھ بھم زل ی مشکلھی بود تو اون دوتا تختھیانگار تمام تعجبش رو ر. روم بلند شد از

 .زده بودن
 ستمو جلو صورتش تکون ی چند بارکردی بر بر نگام می طورنی بود کھ ھمقھی دقچند

 لباسامو نیاز رو زم. نداد کالفھ شدم یدادم اما انگار نھ انگار صداش کردم جواب
 ھنوز کامل تنم نکرده بود کھ از جاش بلند شد و سمت در اتاق رفت با زمویبرداشتم بل

 دمیتعجب نگاش کردم و پرس
 کجا؟-
  کنمکاری با اون نامرد چدونمیتو فقط خفھ شو خودم م- داد گفتبا



 59 

 اطی بھ حی از پنجره نگاھمدی رو شننگی در پارکی صداھی گفت و رفت بعد چند ثاننویا
 .  شد شدمی کھ از خونھ خارج می بلندی شاسنیانداختم کھ متوجھ ماش

 چشام ی خونھ نبود کم کم از شدت خستگدی تخت نشستھ بودم و جمشی بود کھ روساعتا
 کھ کنارم دمی رو دیکی کھ چشامو باز کردم نی فرو رفتم وقتیقیگرم شد و بھ خواب عم

 . کردی و موھام رو نوازش م  تخت نشستھ بودیرو
 دی پرسدی بازم رو دی چشماتا
  ؟دای شیخوب-

  گفنکھی کردم تا انی باال پای چند بارددی رو بھ عالمت تاسرم
 و سکوت نیی کلت رو ننداز پادایشم؟شی نگرانت می نگفترون؟ی بیچرا از خونھ رفت-

 .نکن فقط جدابمو بده
  اخھ دختر چراد

  تر انداختم و گفتمنیی و پاکلم
 ھوس لواشک کرده بودم-
 حتما دنیخری واست میگفتی مشونیکیخب دختر خوب اونھمھ خدمھ اونجا ھس بھ -

 یرفتی مدیخودت با
 ....اخھ-
 اری ن؟؟عذروبھانھیاخھ چ-
 ن؟ی کرددامی پیچجور-
 
 ادشروعیدمی بگرده کھ جمشاددنبالتیخوادبی میسی ننھیبی خونھ مادی پرھام منکھیمث ا-
 ی نتونستیزدی ممونی وانی تو کھ دم از دی کردداروحاملھی چرا شدادکھی بھ دادوبکنھیم

 ی نگھش داردی کھ بای تولھ پس انداختھی حاال کھ یدوروز نگھش دار
 دی کھ جمشزنتشی اونقدرمرهیگی خون جلوچشاشومدهیدتورودزدی جمشفھمھی کھ مپرھامم

  توروکجابردهکنھیاعتراف م
 گف ی ھرچمی رفتی فقط وقتھی عصبمیلی خی منتظره چون خواب بودرونی باالنم

 نھیسرباالجواب نده کھ اونموقع حسابت با کرام الکاتب
 کارکنم؟ی االن چای خدایوااااا-
  میدبری لباستوبپوش بایچیھ-
  باھام داشتھ باشھی توروخدا نزارکاریکین-
  بھ زبون خودت دارهی بستگشی بقزارمی کھ بتونم نمییتاجا-
 خواستمی توپارک نشستھ بودم کھ اومدوبھ زوربردتم بخدا من نمستمیبخدا من مقصرن-
   شھینجوریا
  نشدهی عصباننی ازشتری تا بمی بری اما حاال ک شده بھتره حاضرشزمی عزدونمیم-
 
 . رونی بمی از خونھ رفتیکی جام بلند شدمو لباسامو ت تنم مرتب کردم و ھمراه ناز
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 با دی منو دنکھی معلوم بود عصابش خورده ھمزدی خونھ تندتند قدم می جلوپرھام
 نی بشنی بھ خون نشستھ نگام کردوگفت سوارماشیچشما
 .  و بھ حرکت در اوردنی  و ماشموی پرھام شدنی ماشسوار
  کرد و گفتیکی و روش رو بھ سمت نسادی واگی در پارکیجلو

 . کاردارم فقط مواظبش باشیی تو من جانیبر-
 ارمی روبھ من گفت فک نکن از کارت گذشتم بھ وقتش حال تورم جا مبعدم

  گفت و رو بھ من گفتی چشمیکین
   حاندای شو شادهیپ-

  گفتیکی کھ نمی بوداطی شدم تو حادهی پنی از ماشیکی با نھمراه
 دای شیریچرا انقر اروم م-
  یکیدرد دارم ن-   
  کنمی کمکت م االنزمیباشھ عز-

  راه رو تا خونھ برمھی دستم انداخت و کمکم کرد کھ بقری زخودشو
 
 "پرھام"

 اما واسھ عصاب رمی کجا دارم مدونستمی روندم نمنوی کردم ماشادهی اونا رو پنکھیبعداز
   خوب باشھتونستی نمی مث رانندگیچیداغونم ھ

 ی فک کردم کھ دختره احمق چطور تونست بدون اطالع ازخونھ خارج شھ وااااانی ابھ
 نکرده بودکھ معلوم نبودچھ داعترافی عقلھ اگھ جمشی بنقدری دختر چرا انی اایخدا
  ادی سرش مییبال

 کھ کردمی می بود خانم ھھ اونوقت من داشتم خودخوردهی راحت گرفتھ بودخوابتازشم
  کجاس چش شده

 روندمی فقط مرمیدارم کجا م دونستمینم
   گرفتم برگردممی تصمی ساعت رانندگھی بعداز

 سرو صدا بھ سمت اتاقم راه ی باز نگھ دارم بتونستمی چشام ونمی از خستگدمی رسیوقت
  تختیافتادن با ھمون لباسا خودمو انداختم رو

 
 .  باز کردمی در رو کنی رفتم الدای کھ پاشدم اول از ھمھ  بھ سمت اتاق شصبح

 .دهی جمع کرده و خوابکمشی طفل معصوم پاھاش و تو شی کھ مثل دمی رو ددایش
 ی رفتم اتاقمو پتونی ھمی اتاقش برای زدم کھ جمع کردن پاھاش بھ خاطر سرماحدس

  اودم کھ گفتی مرونیداشتن از اتاق ب. خودمو اوردم و روش انداختم
  ممنونم-

  بھش انداختمو از اتاق خارج شدمینگاھ
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 کردی خورده تشنم بود اختر خانم داشت صبحونھ رو اماده مھی سمت اشپزخونھ رفتم بھ
 ی باچھره خواب الودیکی کھ نخوردمی اب خواستم داشتم ابمو موانی لھی دادمو یسالم

 وارد اشپزخونھ شد گفتم
 ریسالم صبح بخ-
 ریسالم صبح تو ھم بخ-
 ھ؟ ھنوز خوابدایش-
 دهی خوابری دشبی دنکیاره مث ا-
 دیاره شا-

  بھ صبحونھ خوردنمی شروع کردموی اشپزخونھ نشستزی مپشت
 
 "دایش"

 باز نگھشون دارم تونستمی شدم چشام بادکرده بود اصن نمداری کھ از خواب بصبح
 از جام بلند شدم وبھ سمت کردمی بھ خودم وبخت بدم فک مدمی خوابری دیلی خشبید

  نرفتمرونی اتاقم رفتم صورتمو شستم اما از اتاق بی بھداشتسیسرو
 نداشتم نویی از تخت بلندشم برم پانکھی حس ابردامای خوابم نمگی رفتن پرھام دبعداز

 داشتم بھ دمیرخوابی دیلی خشبی باز نگھشون دارم چون دتونستمیچشام باد کرده بود نم
 اتاقم رفتم رفتم ی بھداشتسیت سرو ازجام بلندشدم وبھ سمکردمیخودم وبخت بدم فک م

   اومدم اما ازاتاق خارج نشدمرونی کم شدبشام از باد چکمیصورتمو شستم 
 ومدی منیی ھم از پاینی چی ظرف ھایاوردصدای بھم فشارمی گذشت گشنگی ساعتھی

 شی ساعت پھی مطمئن بودم پرھام رونیباالخره عزممو جذب کردم واز اتاق رفتم ب
  اومدم بھ سمت اشپزخونھ راه افتادمنییرفتھ از پلھ ھا پا

 . کردن ظروف بودنزی کھ با اختر خانم مشغول تمدمی رو دیکین
 

 تا خشکشون کتھ رفتم تو یکی ندادی و مشستی ظرفا رو می طورنی خانوم ھماخر
 من بھ طرف حملھ دنی روش رو برگردوند و با دیکی دادم نیاشپزخونھ و سالم بلند

  شد و بھ اغوش گرفتتم و گفتور
 !! توی دل کندی عجب از اون اتاق لعنتچھ

 نیی کلمو پای با شرمندگنمی ھمی کردم براتشونی مدت اذنی دونستم کھ چقدر تو ایم
 انداختم کا اختر جون گفت

 ی کنی چرا بچمو خجالت زده مھی چھ کاریکیاااا ن-
  گفتیکین
 ختی ری بنی منو بھ ای زود فروختم؟؟چیداشت!!!واااااا اختر خانوم-
   داداشتھختی ری بھش زدم وگفتم بی پس گردنھی دستم با

   کھ گرز رستمھسی دستت بشکنھ المصب دست ندگفتیمالی کھ گردنشو منطوریھم
   خنده وگفتمری ززدم
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 یداری کھ زودترک برمینی تو نسخھ چسی ننی دست من سنگیزنی چقد غرمیواااااا-
  گفتدیخندی ما می تا اومد جواب بده اختر خانم کھ تا اون موقع بھ حرفایکین
 ی کھ اومدروزی واست صبحونھ حاظر کنم از دنی بشای دخترم بدای شگھی دھیکاف-
 .ی نخوردیزیچ
 

 و مربا و نون و ری کنارم نشست و اختر خانوم برام کره و پنیکی نشستم و نزی مسر
 .  و اب پرتقال اوردییجا
   ھمھ غذا گفتمنی ادنی دبا
  تنھا بخورم؟؟؟؟دی رو بانایا-
 با دی دوباره بایی جون شدی الغر و بیادی چند وقتھ زنی من ازی گفت اره عزیگین

 . می دارت کنھیاختر جون قوه بن
   مادر ھمش با رفتن تو اتاقت برا ما دو تا زحمت درس کنگھیاره د-اختر

 ناراحت نشدم و نی ھمی برازنھیرفا رو م حنی ای کھ اختر خانوم بھ شوخدونستمیم
 شروع بھ خوردن صبحونم کردم

 بلند شدم و بشقابا رو جمع کردم کھ اختر خانوم زی تموم کردم از پشت مصبحونمو
 گفت

 نی برو بشایااا دختر ب-
  بشورمدینھ اختر جون انگار کھ من خوردما پس خودمم با-
 فمھی کار وظنی برو اایدخار ب-
  کنمفتونی وظی امروز بھی خوام ی میقبول ول-
  خونھ رو انجام بدهی کاراخوادی می نکنم کیاگھ من کار-
 خب معلوم من-
  ؟ھانکنھی تاحاال زن حاملھ کار میاز ک-
 

 .  اومدم و بھ باغ رفتمرونی گذاشتم و از اشپز خونھ بنکی رو تو سبشقابا
 کھ داشتم یشوم کھ پشت خونھ قرار داشت نشستم و بھ سرنوشت ی تاب بزرگیرو
 شونم نشست و ی روی افکرام غرق بودم کھ دستی برام رقم زده فکر کردم توندهیوا

 گفت
  یی تو فکرھیچ-

 یکی راحت تر از نی داشتم حتی دختر احساس راحتنی با ای دونم چرا ولی بود نمانا
  تاب نشست و گفتی اجازه گرفت و کنارم روازم

 ھم تا دم اتاقت اومدم اما ی چند بارنمتی بی نم ؟ چند روزه اصال تو خونھدای شھیچ-
 دوست حسابم ھی منو یتونیاگھ م. ی اختر خانوم گفتن کھ خوابای جون یکیھر دفعھ ن

  رو بگویفتی حال و روز بنی رو کھ باعث شده کھ تو بھ ایزی چلی بھم دلیکن
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 کھ ی رو ھم براش گفتم وقتزای چنی ترکی کوچی حتمی کردم از گفتن ھمھ زندگشروع
   گفیگفتم حاملم فقط با تعجب نگاھم کرد بعد از مدت

 ھی بچھ از کنی االن ادایش-
 شمی مونھی دونم انا دارم دی دونم نمینم-
 ؟یی نگھش داریخوای فقط بگو مدایاروم باش ش-
 .ارمی نای بچھ رو بھ دننی اما ارمی وجھ حاضرم بمچیبھ ھ-
 خب االن بگو چند وقتتھ-
  ماه٢ کینزد-
  ششی پمی اشنا دارم اگھ بشھ فردا برھیخب خوبھ من -
 رو داده بودن بغلش کردم و صوررتش رو غرق ای حرف انا انگار کھ بھم دننی ابا

 بوسھ کردم
 می باغ قدم بزنی تاب بلندم کرد و اجبارم کرد کھ با ھم توی دستم و گرفت و از روانا

 بھ در انداختم کھ ی در اومد نگاھنگی در پارکی کھ صدازدمیش داشتم قدم مھمراه باھا
 . دمی پرھام رو دنیماش

 
 
  بدم کھ انا دستم و فشرد و گفتری تغرموی پرھام خواستم مسنی ماشدنی دبا
  ؟ی کنیچرا ازش فرار م-
   شھی کھ عصبانترسمی کنم فقط میفرار نم-
 ی اگھی کار دی تونی نمیید کنھ کھ حاملھ ا تو بخواد روت دست بلنیترسی میاز چ-

نکنھ . چند تا داد سرت بزنھ تونھی فقط میی باھات بکنھ چون باز حاملھ اتونھیھم کھ نم
 یترسیاز اونم م

 نھ..خب راستش-
  سرجاتسایپس وا-
 باشھ-
 ی من ھم کمی شدانا فورا سالم داد ولکی پرھام بھمون نزدمی بودسادهی وانجورکھیھم-

   کردمروسالمی سرمو انداختم زنمی ازش واسھ ھمدمیترسی ھم مدمیکشیخجالت م
  سالم تکون دادو وارد خونھ شدی بھم انداخت وبعد سرشو بھ معنی نگاھھی اول

 انا بھ سمت خونھ می کردی وبعد از ھم خداحافظمی قدم زداطی ھم با انا توحگھی دکمی
 رفتمیصدا از پلھ ھا باالم سرویپشت ساختمون رفت من وارد ساختمون شدم داشتم ب

 کھ از پشت سرم اومد چن تا سکتھ رو با ھم ییکھ مبادا پرھام صداموبشنوه اما با صدا
 زدم

 
 یری مییحاال کجا دار. اومدنرونی خانوم از اتاقشون بدای کھ شنمیبی بھ مبھ
 اتاقم-
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  تویی دارینکنھ با من مشکل. ت  اتاقت ییری مامی من مینکنھ ھر روز وقت-
 ھینھ بھ خدا مشکل چ-
 می دارژهی مھمون وھی ١١االن برو اماده شو امشب ساعت -
 ن؟یساعتو نگاه کرد!!!از االن-
 نھ چطور مگھ چنده؟؟؟-
 !!!!! ظھره از االن اماده شم برا ده شبکیساعت تازه -
 کمک اختر بکن نییاالنم برو پا. بگو ی بار اشتباه کردم تو ھم ھھیباشھ حاال من -

  اماده کنھناھارو 
 .  رو کھ اومده بودم و برگشتم و بھ اشپزخونھ رفتمی گفتم و راھی لب چشمریز

  گفتدنی خانوم با داختر
  خواستم ناراحتت کنم بخدای مادر نمدیببخش-
 .می نزنی راجبش حرفنیای اختر جوندفقط االن بدونمیم-
 ی تو بخوایچشم مادر ھرچ-
  کار کنم؟ی کھ من چنیخب فعال بگ-
  تو درس کنارمی من مواد ساالد و منیخب مادر تو بش-
 
 

 کھ ی درس کردن ساالد شدم و کمک اختر خانوم کردم تا غذا رو بکشھ وقتمشغول
  کھ اختر خانوم گفتزی پشت منمی خواستم بشمی رو اماده کردزیم
  ؟؟؟ی اقا و خانوم رو صدا کنیی امروز شما برھی شھی مزمیعز-
 خانوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
   منزی عزھیکیمنظورم ھمون ن-

 رفتم و در زدم و داخل شدم یکی بلند شدم و بھ سمت اتاق نزی گفتم و از پشت میاھان
  دفتر کتاباش بود کھ گفتمی تختش نشستھ بود و کلش تویرو

 ؟یی غذاتو بخوریای و بی از اون کتابا دس بکشی خوایخانوممم دکتر نم-
 
  تختش بلند شد و گفتی دفتر و کتاباش و بست و از رویکین
 امی جونم من مسدای تو برو شیخوایم-
 
  کنداریاممم فقط پرھامم ب-
 
 ؟یی اگھیچشم امرد-
 
  نماندهیباق-
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 وارد اشپزخونھ یکی اشپز خونھ و بعد از منم پرھام و نی اومدم رفتم تورونی اتاق باز
 .شدن

 
 یکی سمت راستش و منم کنار نیکی نشست و نزی می باالی صندلشھی مثل ھمپرھام
 .نشستم

 
 و رو بھ من  می اماده کنژهی مھمون ونی ای کرد کھ خودمونو برادی دوباره تاکپرھام

 .ی خودتو اماده کندی تر ھمھ تو باشیگفت کھ ب
 
 می بود کھ کمک اختر خانوم کردم و خونھ رو اماده کرد٧ ساعت یکای نزدتا
 
 ساعتھ رفتم و می حموم نھی نمی ھمخوردواسھی عرق کرده بودم حالم داشت بھم میلیخ
 و بھ سمت رونی زدم و موھامو با سشوار خشک کردم و از اتاق رفتم بی رنگی ابپیت

 .  رفتمنییطبقھ پا
 گذشتمو وارد اشپز ششونی کھ مشغول صحبت باھم بودن از پدمی رو دیکی و نپرھام

 م کمک کردم تا شام اماده کنھخونھ شدم وبھ اختر خان
  بلند شدیکی نادی فری کھ صدادادمی کارمو انجام مداشتم

 
 ی چیعنی ببرتش؟ ادی کھ قراره صاحبش بی چیعنی پرھام یگی میچ-
 

 من سرش دنی با دیکی کھ نکردمی رو با تعجب نگاه میکی بودم و نسادهی اپن وایجلو
  گفت و سالن رو ترک کردیدی انداخت و ببخشنییو پا

 
 ی کھ اون روز توی رفتم کھ نکنھ پرھام از اون اتفاقنی فکر ای تویکی حرف نبا

 نی ھر بار کھ بھ ای دنبالم ولادی خواستھ کھ بدی افتاد باخبره و حاال ھم از جمشنیماش
 شدی حالم بد مکردمیموضوع فکر م

 
   خره زنگ در بھ صدا در اومد و پرھام لھ اختر خانوم گفت کھ در رو باز کنھباال

 
 بگم  خودش بھ ی چدی دونستم بای کھ وارد خونھ شد مغزم ھنگ کرد نمی کسدنی دبا

  گوشم گفتریطرفم اومد و بغلم کرد و ز
 
  زمیسالم عز-
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 اومدنشو لیدل نکھی اای تونستم جواب سالمشو بدم ی نمی بود حتری ذھنم درگھنوز
  مبل بعدمی اول منو نشوند رونھیپرھام تعارفش کرد کھ بش.بپرسم 
  نشست و دستش رو دور گردم انداخت مشغول حرف زدن با پرھام شدکنارم

 
 نمی بشخواستی دلم نمخوردی حالم داشت بھم مزدنی بود کھ داشتن حرف می ساعتمین
 موقع شام شده بود کھ بای تقرداشیم بلند شم محکم نگھم خواستمی اما ھردفعھ کھ مششیپ

  و گفتدیخواستم برم کمک اختر خانوم کھ دوباره دستمو کش
 کجا عروسک-
 تر خانوم...کمک اخخخ- ترس جواب دادمبا
 
 .ییحوری شما از جات تکون نمرینھ خ-
 

  و گرفت سرجام نشونددستم
  گرفتھ بودری اسومدانگاری داشت کفرم درمگید
 شامم ولم نکردونشوند زی نشستم سر مششی اختر خانوم صدا کرد واسھ شام پی وقتتا
  خودششیپ

 خورد بود بعد یلی جمع کنن نذاشت عصابم خزوی کمک کنم مخواستمی می شامم وقتبعد
 از شام گفت

 
 ای جمع کن بلتویبرو وسا-
 
 چرا؟-
 
  خونھ منمی بردیبا-
 
  گفتیکی بزنم نی اومدم حرفتا
 
 نش؟ی ببرنیخوایعموجون چرا م-

  گفتساالر
 
  بچم ومادرشو ول کنم؟ینکنھ انتظاردار-
 

  روسرم خراب شدای حرفوزد دننی ایوقت
  گفو
   کنمی جمع ملتوی من وساسی حالت خوش ننیتو بش-
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  گفتیکی گذشت کھ نی اقھی دقچند
   عموم چمن سبز شدی پاریبلند شو خانوم خانوما ز-
 نمشی بباهی خوام صد سال سیبره کھ نم. سھیمگھ من گفتم وا-

 ی پاھام ناگھی ھم بھ دنبالم اومد داخل اتاق شدم دیکی سمت اتاقم راه افتادم  کھ نبھ
  گفیکی نشستم کھ ننی زمی رو نداشتن ھمون جا روسادنیوا
  شده؟؟ی طوردایش-
 
تا . ادامھ بدم ای بازنی بھ ادی بای تحمل ندارم اخھ تا کگھی؟دیکی بشھ نیخواستی میچ-
 دی بای کھ ھبالمی باشم مگھ من توپ والانشی دست ساالر و دور و اطرافری اسدی بایک

 .  کشش ندارمگھی داره بھ خدا دی  منم ادمم تحملم حدیکی دست بھ اون دس شم ننیاز ا
 
 می تخت بشنی دستمو گرفت و بلندم کرد و کمکم کرد تا روریز
 
 شد پر ی کھ از ضبط پخش مییانوی پی رو نوانمونی سکوت بمی بودنی ماشیتو
 ..کردیم

 شد کھ دستم رو گرفت و گزاشت رو ی کنار ساالر بودم حالم داشت بد منکھی از اواقعا
  خواستی فقط دلم مگھیدنده و دست خودش ھم گذاشت روش د

 کار نی با وجود ساالر ادونستمی می اتاق پناه ببرم ولھی و بھ میھر چھ زودتر برس 
 بغلم ری اومد در سمت منو بازکرد و زعی ساالر سرمیدیخره رس باالستی نریامکان پذ

 می باشھ منو دم اتاق قبلکمیرو گرفت و کمکم کرد کھ تا طبقھ باال برم دوس نداشتم نزد
  یاستراحت کن دیبروتو با: برد  و گفت 

 درو قفل کرده بود کھ نتونم فرار دمی شندوی چرخش کلی ھم در اتاقو بست و صدابعد
  و خوابم برددمی تخت دراز کشی نکردم و روی خستھ بودم بھش توجھیلیکنم منم خ

 
 ساالر کنارم دمی شدم کھ دداری از خواب بکنھی داره نوازشم می کسنکھی احساس اصبح

 . کنھی رو لمس مکممی لباس شینشستھ و و از رو
 

 ی کارچی ھتونھی اون نمگھی دلم گفتم نھ دیلحظھ تو اما بعد از چند دمی ترسکمی اولش
 . افتھی خودش جون بچش بھ خطر مالی کھ بخواد بکنھ بھ خیبکنھ چون ھر غلط

 
 لبام گذاشت کھ حالم بد شد و ی کرد و لباش رو روکیکھ ھمون موقع خودشو بھم نزد 

 دمی اتاق دوییبھ سمت عقب ھولش دادم بھ سمت دستشو
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 بھ اتاق برگشتم کھ ساالر نبود داشتم صورتمو دی چکیب ازش م کھ آسمی صورت خبا
 در اتاق اومد ساالر اومد تو کھ پشت ی کردم کھ صدای خشک میبا دستمال کاغذ

   خانم مسن وارد شدھیسرشم 
   کنھی بررستتوی جا وضعنی خانم دکتره اوردمش انی ادای شنیبب -

 نی خبر کننی الزم داشتیزیچ:  رو بھ دکتره گفتبعد
  از اتاق خارج شدو

   اومد و گفتکی نزدی کمدکتر
 ی ارزش داریلیانگار کھ واسھ اقا ساالر خ-

  دمی کردم و پرسی تلخخنده
 ن؟؟؟؟ی کنی فکر منیچرا ھمچ-
 گرفتو ی شکل می کرد کھ ھر بچھ ای مجبورم مشناسمشی ھمھ سال کھ منیچون تو ا-

م کھ مادر و بچھ ھر دو سالم  اندفعھ خواست چک کنشھیشقط کنم اما بر خالف ھم
 ..باشن

 
   تموم شد و گفتنشی دکتر معاخانوم

 زمی عزی سونگرافیای بدی بار باھی فقط ھر دو ھفتھ نیھر دو سالم-
 . کرد و رفتی گفتم و خداحافظیچشم-
 "پرھام"

 سی از وجودم نکھی تھی از نظرم تھی از نظرم خونھ بدنھ جذابی کھ شبدا رفتشبی داز
 دستش بده ی وسوسھ شھ و کارنکھی اایھمش نگرانشم کھ نکنھ دوباره عمو مست کنھ 

 .  اونجامی بریکی با ندیحتما فردا با. ترسمی براش میلیخ
 . کنھی نھ نگام مزنھی رفتھ نھ الھام حرف مدای ھم کھ از وقتش شیکین

 رهی مخم راه می زد کھ ھنوز ھنوزه داره روی حرفھی بره ت  اتاقش نکھی قبل از افقط
 شھی ھمی با خبر دادنت بھ ساالر برای دونی رو کامل نمدای شیپرھام تو زندگ- کین

 .ینابودش کرد
 
 "دایش"

 .دارشدمی ساالر بی با صداصبح
   بلند شو قرصت رو بخورزمی عزدایش-
 . بودستادهی سر تختم ای کھ باالدمی چشمامو باز کردم و ساالر رو دیال

  رو بھش کردم و چشامو بستم کھ دوباره کفتپشتم
  جاندایش-
 بلھ-

   منزی شو قرصت رو بخور عزبلند
  خوامممممینم-
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 .  خودم بلندت کنمنکھی اای یشیبلند م-
 کھ بھ طرف گرفتھ ی تخت نشستم و قرصی داد ساالر بھ خودم اومدم و روی صدابا

 . داشتم و قرصم خوردم بود برمی پاتختی کھ روی ابوانیبود رو گرفتم و با ل
 .  رفترونی قرصم رو خوردم از اتاق بنکھی اتا
 

 تخت بلند شدمو بھ سمت ی کھ از روگذشتی از رفتن ساالر می ساعتھی  کنم فک
 تنم ی رنگی و شلوار ست توسکی گرفتم و تونیی اقھی دق١٠ دوش ھیحموم رفتم و 

 نیی کھ تد اتاق بود رو پام کردم و از پلھ ھا پایی مشکی ال انگشتی ھاییکردم و دمپا
  صدام کردالررفتم خواستم بھ سمت اشپزخونھ برم کھ سا

  جانی اای بدااااایش-
  کھ روش نشستھ بود رفتم و گفتمی سمت کاناپھ ابھ
 بلھ-

 . نی بشای کنار دستش اشاره کرد و گفت اول ببھ
   زدم و دوباره گفتمدنی بھ نشنخودمو

  برمنی نداریاگھ کار-
 .نی بشنجای اای کھ گفتم بییدیانگار کھ شما ھم نشن- 

  ازش نشستم ک گفتیادی با فاصلھ ززنھی نمی حرفنمی کھ نشی انگار تا وقتدمی کھ دمن
 یی جلو تر دوم ھم چرا موھاتو خشک نکردایاول از ھمھ ب-
 

  جواب من بود کھ زنگ در زده شد  خواستم برم درو باز کنم کھ ساالر گفتمنتظر
 . کنمی باش من درو باز مینگلی تو فقط مواظب اون فزمیتو کجا عز-

   از خونھ اومدرونی از بدادی داد و بی از رفتن ساالر نگذشتھ بود کھ صدای مدتھنو
 ی خونھ رفتم توی مبل رو گرفتم و از جام بلند شدم و بھ سمت در ورودی ھادستھ

  یکی کرده بود و نیکی کھ با شلنگ اب دنبال ندمی کھ ساالر رو دسادمیچارچوب در وا
 . زدی مغی جیھم ھ

   و گفتستادی بھ طرف اومد و کنارم اپرھام
  خانومدای داخل شمیبھتره من و شما بر-

 حس ھی و ناراحت بودم ازش اما یر گفتھ بود کھ حاملم عصب بھ ساالکنھی خاطر ابھ
 .  کردی غلبھ ممی و ناراحتتی درونم بود کھ با حس عصبانیبیعج

  زنگ در اومد کھ پرھام گفتی کھ دوباره صدامی وارد خونھ نشده بودھنوز
 . بودشدی کھ برگشت ھمراه جمشی کنم پدھام وقتی تو من در رو باز مدیشما بر-

  اومد اکنارم نشست و گفتھدیجمش
 گوگول بابا چطوره؟؟-

...... 
   امروز اودم کھ ببمرتت خونھ خودمگھی بزن وی حرفھی دایش-
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  دفع ساالر اومد و با صداو بلندش گفتھی
 ؟ی نشستنجای چرا ادیجمش-
 . حرف بزنمیزی اقا اومدن باااتون راجب بردن چیخ-
 پس زود تر بگو-

 با تموم شدن شدی گفت ساالر قرمز تر می می جملھ اھی کرد از گفتن با ھر شروع
 مبل بلندم کرد و بھ سمت اتاقش ی اورد و از روورشی ساالر بھ سمتم دی جمشیحرفا

در اتاق و قفل کرد لباسامو در اورد و کمربند خودشو در اورد و شروع بھ .بردتم 
 ی بدنم راھیو خون رو کھ ریکم کم ردھا.د بدنم نبوی تویی ناچی ھگھید.زدنم کرد 

  منم گرم شد و بستھ شدی و کم کم جشمادمیدی ومشدنیم
 

 کردم کھ در ی بودم نگاه مدهی کھ پوشی رنگیری بھ کت و دامن شسادموی وانھی ایجلو
  کلشو تو اورد وگفتالیاتاق باز شد و ل

 .انای مھمونا االن منیی پاای بیلیل-
 کھ با کفشام ی رنگی قھوه اری شال حرگھی بار دھی دل کندم و نھیباالخره از ا. رفتو

 تخت برداشتم و از ی رو از رومیستشون کرده بودم و رو سرم مرتب کردم و گوش
 و کل بدنم رو از سر تا پام سادی اومد جلوم وامی پسر  دالی اومدم کھ سھرونیاتاق ب
  و گفتدی کشی کرد و سوتینگاھ

  ای عاشقشیانگار کھ حساب-
 بابا کم کم خنده ھا کم ی کھ با صدادنیھمھ شروع کردن بھ خند انداختم کھ ری زکلمو

 .شد
  گفتلی دونم با تو بعدشم رو بھ سھی پسرتو جم کن وگرنھ من منی اای بیکین-
 ؟؟؟؟یدی بھ دختر گلم خندی بھ چھ حقنمیاصال بگو بب-
 
  بلند شد کھ مامان گففونی ای دفعھ صداھی
  تو اشپزخونھای مادر تو ھم بیلیپرھام برو در و باز کن اومدن ل-

  گفتم و بھ سمت اشپزخونھ رفتم کھ مامان گفتیچشم
 کھ اری بزی روبریی و فنجونا ھر وقت صدات کردمم چاینی سنمیحب مامان جان ا-

 ی چشمھی خواستگاره مث بقھی نمی کھ سرد بشھ استرس ھم نداشتھ باش ازیجلوجلو نر
 از دمیشنی گرم مھمونا رو می احوال پرسیصدا.گفتم و مامان از اشپزخونھ خارج شد 

 دمی دی رنگھی گل بدست  با کت و شلوار سرمو رنی اوردم و امرونی کلمو بواریکنار د
 کھ ییرای تموم شد ومامان تعارفشون کردبھ سمت سالن پذشونیکم کم احوال پرس

 چشمک خوشگل زدو ھی برگشت سمتم ونی لحظھ امھی شدنی داشتن رد می وقتننیبش
 بزنم تو سرم ی کم مونده بود دودستنوری کلمو اوردم اعی سرنھی باز رفت بششیبا ن

   بودی چھ کارنی کھ اخھ دختره خنگ ازدمی غرمنشتمی می کھ رو صندلنطوریمھ
  خدا چھ بد شدیوا
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 رونی از فکر اومدم بکردی مامان کھ اسممو صدامی صدابا
 چندتا دنی کھ اونم بخاطر استرس بود  با کشدیلرزی  دستام مکمی و ختمی ھارو رییچا

 . رفتمرونی استرسم کم تر شد و از اشپزخونھ بقینفس عم
 

  گفتمی گرفتم با لبخند محونی امی بابای رو جلوینی از ھمھ ساول
 دییبفرما-

  وبرداشت وگفتیچا
 ممنون عروس گلم-

 دوقرمزشدمی حرفش خون بھ صورتم دونیباا
 حرفو زدوباعث شد دوباره قرمز شم نی انداختم وبھ سمت مادرش اونم ھمری وزسرم

 نی شاھیی روبھ سمت داینیبعدبھ داداشش تعارف کردم وسراغ خونواده خودم رفتم س
 خورهی گرفتم بعداز تشکر برداشتن بھ مامان تعارف کردم کھ گفت نمیکی نییوزن دا

 کرد  از مامان نخورد وتشکرتیباباھم بھ تبع
 کلم کم مونده بره نیی تعارف نکرده بودم سرم وانداختم پایی مونده کھ بھش چانیام فقط
   کھ فقط خودم بشنوم گفتی رو بھ سمتش گرفتم کھ اروم طورینی لباسم سقھیتو
  خوشگل منی تکون بخورنجای اززارمی نمدارمی برنمیی چایاریتا سرت وباالن-

 نشھ سرم لی بھ قھقھھ تبدکردمی می کھ سعی رفت وبا لبخندیلی ویلی حرفش دلم قاز
 اوردم باال کھ گفت

  اھا حاال شد خانم خوشگل خودم-
  رو برداشتیی چابعدم

 
  بھ ما دو تا کرد و گفتی محسن روش رو بھ جمع کرد و نگاھعمو

 
 برم سر اصل مطلب خب ھمون طور کھ خوامیخب با اجازه شبدا خانوم و اقا پرھام م-
  یلی لدونھی االنم کھ اومده مرهی دخترتون گشی پشی دلھی ما مدتنیم اقا انی انیدونیم

 طاقت نداشت و ما رو بلند کرد و اورد گھی اما دزای چنیجون سنش کمھ و ا
 .  گل دختر شماییخواستگار

 
 عمو محسن باز و بستھ کرد کھ خالھ پوران ی حرفادیی چند بار چشماشو بھ نشونھ تابابا

 . حرف بزننی گوشھی بجھ ھا برن نیدی اجازه م گفت خب اگھنیمامان ام
 
 یقی االجی و تومی رفتاطیبھ ح. بھ دنبالم راه افتاد نی و اممی پاشدی اشاره بابا از صندلبا

 می زل زدگھی و بھ ھم دمی نشستشی جوبی ھای صندلی و رومیکھ وسط چمننا بود رفت
  سکوتو شکست و گفنیام.
 ؟ی بگیخوای نمیزی شما چیخانوم-
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  بگم خب؟یچ-
 .گھی دزننی می کھ موقع حرف زدن تو خواستگارییزایچ-
  من بلدم؟؟؟یکنی تو فک میعنی-
  ی تو ھم مثل خودمدونمینھ م-

  سردهنجای تو امی برگھی خانوم من پاشو دخب
  بھ تو جواب مثبت داد حاال کھ شدم خانومت؟ی کسای واقھی دقھی-
  معلومھ کھ جوابت مثبتھافتی از قگھی دیلیاا ل-
  چشھافمیمگھ ق-
 شنی کھ دارن ذوق مرگ مییمثل اونا-

 ی عذر خواھی و ھوندی دنبالم منمی برگردوندمو بھ بھ سمت خونھ راه افتاد امرومو
  دفعھ دستم و گرفت و برم گردوند و گفھی  کردیم
  گھی بھ خدا غاط کردم ناراحت نشو دیلیل-
 .دمیومد شک زده بشتم و بابا رو د کھ از پشت سرمون ایی صدابا
 . بعدنی حداقل عقر ش؟بزاریلی از االن زن ذلنیاقا ام-
 

  انداختم کھ عمو محسن گفنیی پاکلمو
 ااا؟یدی عروسمو خجالت مییپرھام با حرفات دار-
 داسیدختر خودمو ش-
  خب عروس منو پورانم ھس-

  گفتیکیکھ عمھ ن دمیخندی بھ جر و بحث بابا و عمو محسن ممی جمع داشتھمھ
  می دو تا مرغ عشق و روشن کننی افی تو تکلمی حاال جر و بحث بسھ برونیاقا-

  وسط خرفشو گفتدی پرمامان
 ؟یزنی منھی دو تا وروجکو بھ سنی تو چرا سنگ ایکین-
 ی چھ حسدونمی و ممی بودتی موقعنی تو ای روزھی مونی جان ھم بقدایچون ھم شما ش-

 .داره
   عمھ رو بغل کرد و گفیی دادنوی حرف عمھ ھمھ خندبا

 عمو محسنم بی ترتنی رو تکرار کرد و بھ ھمیی بابا ھم کار دای کھ عشق خودمالحق
   گفیی کھ دامیکردی نگاھشون ممی داشتنی کارو کرد منو امنیھم
 .می کنی نداره ما از االن محرم حسابتون میرادی انیشما ھم ھمو بغل کن-

 .می نشستمونی  قبلی و سر جا ھامی با خنده وارد سالن شدھمھ
 

  رو بھ بابا کرد و گفتنی حسعمو
 بد دیخب فک کنم نظر بچھ ھا کھ راجب ھم معلومھ اگھ شما ھم اجازه رو صادر کن -
 اگھ خوب شھی می بعدا چمینی تا ببمی چند ماھھ ھم بخونتی محرمغھی صھی نشونی بسین
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 یلی دو سال تموم شھ و لنی تا امی کنی مدی رو تمدغھی بازم صبود و با ھم کنار اومدن
 . جون بره دانشگاه

 گفت و بلند ی با اجازه انی تکون داد و در جوابش عمو حسی بھ نشونھ موافقت سربابا
 نشست و ی صندلی کنارم رونی امادی رو ھم صدا زد تا بنیام.شد و بھ سمتم اومد 

 خواست کھ ھر ی اجازه اغھی شروع صیعمو ھم رو بھ رومون نشست و ازمون برا
 کرد و بعد از چند یاتیشروع بھ خوندن ا. میدمون با کلھ ھامون اجازه رو صادر کرد

  از جاش بلند شد و گفمی ھم پشت سرش تکرار کنیلحظھ گفت کھ چند جملھ عرب
 شھی کنم کھ ھمی براتون ارزو منی اگھیمھ د از االنم محرم ھنی خوش بخت شدوارمیام

 .نیکنار ھم شاد و سرزنده باش
 
 کرد بھ خودم اومد کھ ی دعوت میرنی پرھام کھ ھمھ رو بھ خوردن شیی دای صدابا
  گوشم اورد و گفگی سرشو نزدنیام
  باشھ ھاری فکر خانومم درگنمی نبگھید-

 جملش جا خوردم اما بعدش بھ خودم اومد و از جام بلند شدم و بھ نی ادنی با  شناول
 . ھم بھ مامان و عمھ کنمی سفره کمدنی چیاشپزخونھ رفتم کھ بتونم تو

 ی کھ داشت بشقابو رو بھ سالن غذا خوردمیبا ورود تو اشپزخونھ پوران خانومو د 
  بھ طرفش رفتم و گفتمعی سربردیم
 نی من شما زحمت نکشنیپوران جون بد-
 دومم ی منم مادر خودت بدوندی بھ بعد بانی نھ از اگھی پوران جون دنکھیاول از ھمھ ا-

 حرفش بھ نیبعدش ا. کھ منتظرتھ ی نفرھی شی پی بردی کمک بایھم کھ شما االن چا
 .  کرد و رفتیسمت در اشپزخونھ اشاره ا

 
 
  رفتم و گفتمنی سمت امبھ
 
 .ی با من داریکار-
 
  باال انداخت و گفتیی ابرونیما

 
 .خواستمی فقط خانومم و مرینخ-
 
 اتاق ی کھ توشدی می ساعتمی نھی جاش بلند شد دستم و گرفت بھ سمت اتاقم رفت از

 نھی نششمی پنی کردم امی شام صدامون کرد موقع شام ھر کاری اومد و براالی لمیبود
 پوران خانوم از جاش بلند شد از می شروع بھ غذا خوردن کننکھینشد کھ نشد قبل از ا

 داد و سر جاش نی رو بھ امی رنگی مخمل سرمھ ای ھمامان و بابا اجازه گرفت و جعب
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 خواست انگشتر و از جعبھ اش ی در جعبھ رو باز کرد و از بابا اجازه انینشست ام
 . انگشتر و دستم کردی دستش گرفت و بھ آرومیدراورد و دستم رو تو

 یی کردم و با صدای بود نگاھدمی کشی انگشتای کھ تویو تک الماس انگشتر ساده بھ
 آروم تشکر کردم

 شدم از جام بلند شدم و دست و صورتم و داری از خواب بالی دست لی با تکون ھاصبح
 صبحونھ زیشستم رپوش مدرسھ ام و تنم کردم و بھ سمت اشپزخونھ رفتم ھمھ دور م

  گفدنمینشستھ بودن بابا با د
 
  خودمیدختر خوابااللوسالم -
 

  کرد و گفتی خنده کوتاھمامان
 
 . کردمالی فکرو خشبی از بس کھ دومدیمنم باشم االن خوابم م-
 

 عی زدن و مشغول خوردن صبحونھ شدن سری بھ مامان و بابا انداختم کھ لبخندینگاھ
  گفتمالی خوردم و رو بھ لمویچا
 
 . تونم برسونمتای نمشھی مرمی زود باش دالیل-
 
 حاال خوبھ ھر روزم شھی مرمی دی از بس ھر روز گفتی خستم کردامیباشھ بابا االن م-

 .کنمی مدارتیمن ب
 

 رو تا دبستانش رسوندم و بھ سمت الی و لمی امدرونی و از خونھ بمیدی پوشکفشامونو
 بود ابونی کھ کنار خینی بوق ماشی کھ با صدارفتمی راه افتادم داشتم رامو مرستانیدب

 برگردوندم کھ با صورت نی و سرمو بھ سمت ماشدمی کشی ارومغیوحشت کردم و ج
 . مواجھ شدمنیخندون ام

  گفدی خندی طور کھ مھمون
  باال برسونمتایسالم خانوم خودم ب-

  چشم غره رفتم گفتمھی حبس شدمو ازادکردم نفس
 ع بوق زدنھ رو دستت چھ وضمونھی جنازم مکنمی سکتھ میگینم-

  کردو گفتیاخم
 حاال دونمینونمیا.... دوما خدانکنھ سوما دورازجون چھارماریاوال زبونتو گاز بگ-

 یبپرباال ناز نکن خانوم
 .  سوارشدمنوی عشوه وقروفررفتم سمت ماشکمی با
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 گذاشت وبھ یکالمی  روکم کرد واھنگ بیقی موسی صدامی سوار شدن من امبا
 دستم حس کردم دستم ی دستش رو روی کھ گرمامی راه بودیوسطا. ادامھ دادرشیمس

 . دنده گذاشتی دستش گرفت ورویرو تو
 دستم رو ی بھم زد ورویچشمک. زدم یکی بھش انداختم ولبخند کوچی کوتاھنگاه
  ست؟؟؟یشما چرا انگشترت دستت ن: روش رو بھ طرفم برگردوند وگفت.دیبوس
 . مدرسھرمی دارم مخب
  ؟ی دستت کنشھیم مگھ تو مدرسھ نخب

 .ی دستت کردھی چنی کھ ادنیرمی معلما ومعاونا گنھ
 بعدشم شما االن دستت کن من خودم ھی چی وخودت بگی بترسدی نبانکھی از ااول

 .کنمیدرستش م
 . ھم باشنای اولدی بایتونینم

 . منی درستش کنم خانوم خانومایدونمچھطوری دستت کن من خودم مشما
 :  کرد وقبل از رفتنش گفتادمی پرستانی دبیجلو

 . دستت کن تا برمانگشترو
 

 کردم و بھ سمت  یی در اوردم و دستم کردم و خداحافظفمی کی جلوبی و از جانگشتر
 بود بھ سمت مدهی گشتم انگار کھ ھنوز نایمی شدم و دنبال کاطیمدرسھ راه افتادم داخل ح

 یالکر گذاشتم و بھ سمت صندل ی و توفمی برداشتم وکی دفترفمی کیالکرا رفتم و از تو
 .  گذاشتھ شده بود رفتمتلوی کھ دور تا دور پییھا

 رو ایمی شونم فرود اومد سرم و باال اوردم کھ کی کھ روی نوشتن بودم کھ با دستغرق
 .دمید
 ؟یسینوی ماتی مش چرندھی ییباز تو دار-
  نکننیااا چند بار بگم کھ بھ نوشتھ ھام توھ-
  بدهتویاضیباشھ بابا نوشتھ ھات طال حاال کتاب ر-
 ؟یتو باز مشقا رو ننوشت-
 نی بعدشم برا ھمرونیرفتم ب)دوست پسرش( پاشدم با اشکان روزی دھی چیدونیاخھ م-

 . نداشتم کھ بخوام بھ درس و مشقام برسمیوقت
 ی کنی کھ ھر روزم عوضشون میی دوس پسرانی رفتن با ارونیخاک تو سر تو کھ ب-

 .برات مھم تر از درس و مشقتھ
 
 . دمی کلمھ بگو نمھی تو بابا اروم تر یارینفس کم ن-
   درس و مشقت برسنی کم بھ اھی لطفا از فردا ی برو کتابو بردار ولدمی کلنمی اایب-
  باشھ عشقم-

  پشت گفزی از می کھ فاطمی نشستھ بودمونیاضی رری دبیلی کالس منتظر خانم جلیتو
  تو دستت؟ھی اون چیلیل-
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  گفتمی زدم و با لحن ارومی لبخند پنھانی سوال فاطدنیبا شن-
 نشونم کرد-
 دی پرسی بلند و تعجب اوری با صداایمیک
 ن؟یام-

 اومد یلی دفعھ خانوم جلھی و باال کردم کھ نی پای حرفش چند باردیی بھ نشونھ تاکلمو
 از یکی کردم کھ یر م رو وارد دفتشی جلسھ پی امتحانی برگھ ھایداشتم نمره ھا.

 .  تر  وارد کالس شد و خواست کھ بھ دفتر برمنیی پای ھاھی پایبچھ ھا
 ی و مامان رو تونی تونستم وجود امی وارد شدن بھ دفتر چشام چھارتا شد اصال نمبا

  زد و گفی لبخنددنمی معاونمون با درمیدفتر مدرسھ بپذ
  سالم دخترم-

  انداختم کھ گفنیی دادم و کلمو پای ارومسالم
 انگشتر ددست کردمت ی توی من با مامانت و نامزدت حرف زدم من مشکلزمیعز-

 نداشتھ باشن فقط مواظب باش کھ بچھ ھا ی کھ بھت کارگمی منمی معاونھی بھ بقنمی بینم
 . ارنیبرات حرف در ن

 ی ھم از معامنون خداحافظنی گفتم و خواستم بھ کالسم برم کھ مامان و امی اباشھ
  گوشم گفری دستشو پشت کمرم گذاشت زنیکردن و بھ سمتم اومدن ام

  درستش کردم؟؟؟یدید-
  گفتنی کھ امرفتمی منی داشتم تو زمنی از حرکت امواقعا

  داره کھ بھت دس بزنمیرادیمگھ ا? یکشی میخجالت چ-
  نداره اما تو مدرسھ؟؟؟یرادینھ ا-
  چشھنجایاره مگھ ا-
 کردم و خواستم برم کھ ی خداحافظنی  االن برو  از مامان و امشھی اگھ منیباشھ ام-

  گفتنیام
  دنبالتامی دارم بعدشم می رو بر مالیعصر منتظرم باش اول ل-

 . گفتم و بھ سمت کالس رفتمی اباشھ
 
 و برداشتم و بھ سمت در مدرسھ رفتم و فمی زنگ بھ سمت الکرم رفتم و کی صدابا

   کنارم اومدیی نگذشتھ بود کھ اقایت ھنوز مدسادمی وانیمنتظر ام
 رم؟ی از وقتتون رو بگقھی تونم چند دقی مدیسالم خانوم ببخش-
 دییبلھ بفرما-
 کھ اگھ خوامی ازتون میاری اسفندی ھستم علی نکردم علی من خومو معرفدیببخش-

 باھاتون گف و نیسینوی کھ میی تا راجب دل نوشتھ ھانیایامکانش ھست ھمراھم ب
 . داشتھ باشمیکی کوچیگو
 . تا بھ خانواده  اطالع بدمنی بھم وقت بدقھی چند دقشھیاگھ م-
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 نی زنگ بزنم کھ با فکر انی و در اوردم و خواستم بھ اممی فاصلھ گرفتم و گوشازش
 بوق نی زاره تنھا برم منصرف شدم و بھ مامان زنگ زدم با دومیکھ اگھ بفھمھ نم

 جواب داد
  مامانزیسالم عز-
 سالم مان جونم-
 ی داری ؟کارزمی عزیخوب-
 گن کھ راجب دل ی خوان کھ باھاشون برم می اومدن و ازم میی اقاھیممنونم مامان -

 .ادی کھ دنبالم ننی بگنی شما بھ امشھینوشتھ ھام مزاحمم شدن اگھ م
 .ااااای اما مواظب باشگمیباشھ م-
 . باشھ مامان جان مواظبم-

   اون اقاعھ برگشتم و گفتم قطع کردم و بھ سمتتلفنو
  برگردم خونھگھی حد اکثر تا دو ساعت ودی بای ولامیباشھ م-

 ی ساختمون بلندی جلونی زده نشد ماشنمونی بی حرفچی راه ھی شدم  تونشی ماشسوار
 . سادی شھر بود واینای منطقھ ثروتمند نشیکھ تو

  دییبفرما-
 رو از فشی شدم کیاری اسفندی منتظر اقانی درب ماشی شدم و جلوادهی پنی ماشاز
 .  عقب برداشت و کنارم اومدی صندلیرو
 کرد ی می سالمدیدی رو میاری اسفندی کھ اقای ھر کسمی شدی ھم وار ساختمون بلندبا

  کھ گفتمی سوار اسانسور شدرفتیو م
م  و طبقھ دونی طبقھ چھارم شما اگر لطف کنیگانی برم اتاق بادی من اول بادیببخش-
 نی اری بھتره چون در غیلی کھ شما رو بھ اتاقم ببره خنی بخوامی و از منشنی بشادهیپ

 . نیشی متیصورت اذ
 کھ رو بھ ی شدم و بھ سمت سالن بزرگادهی تکون دادم و طبقھ دوم از اسانسور پیسر

 چند پی نشستھ بود و مشغول تای کوچکزی کھ پشت میروم بود رفتم و از دخر جون
 دمیبرگھ بود پرس

  کجاس؟یاری اسفندی اتاق اقادیببخش-
 ن؟ی داشتیوقت قبل-
 .  دفترشون منتظرشون باشمینھ اما خودشون بھم گفتن االن تو-
 .  داخلدییپس بفرما-

 تی مدرزی در می بود و جلوی نفره ا١٢ کنفرانس زی طرفش مھی بود ی بزدگاتاق
 .  بودییبزرگ رنگ قھوه ا

 کھ پشتش نشستھ بود شدم و خودم یانسالی متوجھ مرد متی مدرزی بھ م نگاه کردنبا
 . جمع و جور کردمیرو کم
  بھ خودش داد و گلوش رو صاف کرد و رو بھ من گفی تکوناقاھھ

  درستھ؟نی باشیزی عزیلی خانوم لدیشما با-
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 بلھ درستھ- تعجب جوابش رو دادمبا
 . تا حرفامو بگممینی بشدیی اول بفرماخب

 
 بلند زی نشستم کھ اون مرده ھم از پشت مزی رنگ کنار می مشکی کاناپھ دو نفریرو

 . نشستمیی رو بھ روی صندلیشد و رو
  نگام کرد و گفتیی لحظھ اچند

 نجا؟ی امتونی کھ چرا اوردننیدونیخب شما کھ م- 
 دونمیبلھ م-
 کھ در شمی ممنون منی از اون دل نوشتھ ھا دارییخب خوبھ پس اگھ االنم نمونھ ا-

 . دی قرار بدارمیاخت
  دفتر دل نوشتھ ھامو برداشتم و بھ اون مرده دادم و گفتمفمی کی تواز
 .ستی ھمراھم نی نوشتم متاسفانھ دفتر قبلدای کھ جدھی تازه ای ھا متن ھانیا-

 کھ داشت شدی میی اقھی دق١٠ نگفت یزی کھ غرق نوشتھ ھام شده بود چون چانگار
 . دفعھ دفتر و بست و گفتھی کھ خوندیدفترمو م

 . دارهی دونستم دخترم انقدر دست بھ قلم خوبینم-
 .  اشتباه گرفتھی من رو با کسدی بعدش با خودم گفتم کھ شای حرفش جا خوردم ولبا
 کم کم داشتم ازش دی نگفتم و نگاھش کردم کھ ناگھان  احوال مامان و پرسیزیچ
 دمی من جمشعتمی من پدر واقستی نتیواقع من پدرتم پرھام پدر یلی کھ گفت لدمیترسیم

 . کھ مامانت تو رو ازش حاملھ شدیھمون کس
 مبل بلند شد و بھ طرفم ی کھ از رودادی کم مغزم داشت بھ خاطر حرفاش ارور مکم

 اومد و کنارم نشت و گفت
 چند سالھ کھ دنبال دختر یدونی میی از مامانت بپرسیتونی من باباتم نھ پرھام میلیل-
 جوان سندگانی کھ با انجمن نویی اون مصاحبھ اقیزم گشتم بعد از سالھا از طر روکی

 . خوامتی تنھام نزار من دوست دارم من میلی لرمی تونسنم رد تک دخترمو بگییکرد
  بلند شدم کھ دستم و گرفت و گفتی صندلی کرده بود  از رومی عصبحرفاش

 .  بشنوتویحداقل بمون و داستان زندگ-
 . رفتمی و بھ سمت در خروجدمی کشرونی دستاش بنی و از بدستم

 
 دستم فشار دادم ی رو تومی رفتم گوشنیی آسانسور نموندم و با عجلھ از پلھ ھا پامنتظر

  و شماره مامان رو گرفتم
 بوق چھارم..بوق سوم...بوق دوم ..  اولبوق

 سالم مامان جان-
  سالم-
  ؟؟؟؟؟ی خوبیلیل-
 نھ اصال-
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 دی پرسیگران با نمامان
 زمی عزییکجا-
  عالمھ سال دارم ازتونھی نی سمت خونھ فقط شما حتما خونھ باشامیمامان من دارم م-
  باشھ مامان جان-

 کھ کنار گوشم زده شد با تعجب بھ عقب ی بوقی ساختمون خارج شدم با صدااز
  رو بھ رو شدمنی امی عصبی افھیبرگشتم کھ با ق

 نشی لرزونم بھ سمت ماشی بھ خودم اومدم و با پاھازدی صداش کھ اسمم و صدا مبا
  گفتنیرفتم و سوار شدم ھمزمان با حرکت دادن ماش

  ھان؟یاگھ من مزاحمتم چرا ھمون عصر نگفت-
  بگم کھ داد زدیزی چخواستم

 از دی بودم کھ باتی اھمی من انقدر بیعنی فقط بزار حرفمو بزنم یلیساکت باش ل-
  زده؟؟بشیمامانت بشنوم عشقم کجا غ

 طاقتم طاق شد چشمام و بستم و ھویکھ .  کرد ی داشت مواخذه می جورنی ھمی ھنیام
  زدمادیاز تھ دلم فر

 . خفھ شووووووونیام- 
 
  بھ من انداخت و گفتی شوکھ شد و با تعجب نگاھنی امغمی جی صدااز
 ؟یخانومم خوب. یلیل-

 و گفتم لبم گذاشتم ی و رودستم
 سسسسیھ-

 ی سکوتی راه توی ھی باالخره ساکت شد و بقستی کھ حالم خوب ندی انگار فھمنیام
  شدیمرگبار ط

 و سر تمی شدم و تمام حرص و عصبانادهی پنی از ماشعی خونھ سری جلونی توقف ماشبا
 بلند بھ یی نکردم و با قدم ھای توجھی بلند شد ولنی امی کردم کھ صدای خالنیدر ماش

 سمت در خونھ رفتم
   وارد خونھ شدم و مامان رو صدا زدم مامان بھ سمتم اومد و گفتی آشفتگبا
 . رو سرتیچتھ مامان جان خونھ رو گذاشت-
 . باھات حرف بزنمدیمامان با-

 کاناپھ سھ نفره سبز رنگمون ی رومی دستم و گرفت و با ھم بھ سمت ھال رفتمامان
 و کنار خودش نشوند و من دینشست دستم و کش

  دستم و گذاشت و گفتی رو رودستش
 گری شده بگو چت شده جی چنمی بگو ببواشی واشی زمیمامان جان آروم باش عز-

 .مامان
  و گفتمدمی کشیقی عمنفس
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 یلی ساختمون خھی ی رفتم من و برد تویاری اسفندی با اقانکھیماما امروز بعد از ا-
 تھران انگار کل برج برا خودشون بود حاال منو نی پولدار نشی محلھ ھایبزرگ تو
 . دفتر بودی توانسالی می اقاھی کھ تیری دفتر مدی رفتم توگھی طبقھ دھی یفرستاد تو

 
  یاری اسفندی باھام حرف بزنھ گفتش کھ اون از اقای خواست کھ برم تا کمازم

 . خواستھ
 . ف بزنھ  بھ دفترش تا بام حرارهی منو بھ بھونھ دل نوشتھ ھام بکھ

 . کم راجب دل نوشتھ ھام حرف زدھی اولش
 . بعدش خواست کھ بخونشون منم دفترم رو بھش دادم 
 خوندی بگھ نوشتھ ھامومیزی کھ چنی کھ بھ دفتر زل زده بود بدون اشدی می ربعھی 

   خوش نبود با خودش گفتشیبعدش کھ چند تاشونو خوند انگار تو حال و ھوا
 . زل زد بھم. دارهی قلم خوبنی دونستم دخترم ھمچینم-
 "دایش"
 . تو جونم افتادیترس.  حرف تھ دلم بھ لرزه افتاد نی ادنی شنبا

 کار ی چدی بارهی ازم بگخواستی رو میلی کنم  اگھ لکاریچ.  ی بودباشھ چدی جمشاگھ
 ؟ خدااا! کردمیم

 تونمی نمگھید. شمی مونھی خدا دارم دی کرده بود وادامونیبازم پ.  بوده دی جمشیبعن
 .   ھاش تکرار بشھیگذشتھ سخت

 .  خودت کمکم کنایخدا.  بگم یلی بھ لدی بای بود چدیاگھ جمش. کنم کاری چیلیل
  کھ متوجھ حال دگرگونم شد گفتیلیل
 .  حالت بد کرده مامانھیمامان حالت خوبھ مامان اون اقا ک-

 . دمی جواب نمدی دیوقت
مامان .  ھی پدرم کمی بودنم کخوامی مخوامی محی من توضی مامان ولزارمیاالن تنھات م -
 !! ؟؟شھی من میکدوم پدر واقع.باباپرھام ....  بابا ای اقاس نی کھ پدرم ای بھم بگدیبا
 .   رفترونی سالن باز

 .  کنمکاری چدی بادونستمینم.  مجسمھ رو مبل نشستھ بودممثل
 
 رفتم در یلیوردم و بھ سمت اتاق ل کم کھ گذشت  اعصابم اروم شد  توانم بھ دست اھی

 .زدم و وارد اتاق شدم
 ؟یی دارییمامان کار-
 .  بگو برامیدی و شنیدی رو کھ  دی ھر چنی بشای بیلیاره ل-
 . بھم انداخت و گفتی گاھیلیل
 برت دهی و شندهی رو کھ دی ؟واقعا بگم ؟ با سرم بھش فھموندم کھ ھر چیمامان خوب -

 .  کنھفیتعر
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 تو رگذشتھی تصورونی امد بیھر کلمھ کھ از دھنش م.  شروع کرد بھ حرف زدن یلیل
 . کردیسرم حرکت م

 جلوم گرفت خواست بھ رونیامدم از شرکت بزنم ب. خب اول متوجھ حرفشاش نشدم-
 . حرفاش گوش بدم

 .ستی و گفت کھ پدرمھ گفتش پرھام بابام نشمیاومد پ 
 .دیاره جمش. دهیشاھان جم.....اسمش .... گفتش کھ اسمش 
 لحظھ تمام شکنجھ ھی ی تحمل وزن  خودم مو نداشتم رو دو زانو افتادم تویلی حرف لبا

 چشمام ی با سرعت از جلولمی فھی کھ اون و سالھابھم داده بودن مثل ییھا و عذابا
 . گذشت وحشت کرده بودم

داره رو  دستاشون کردمی دست و پاشونم  احساس مری کردم کھ زیدوباره احساس م 
 . کنھیبدنم حرکت م

 .دمی کشی بلندغی کنار گوشم گذاشتم  جدستمامو
  زدی صدام مدادی ترنکونم میلیل 
 ...مامان غلط کردم حرف زدم مامانن. مامان جونم .. مامان مامان -

 .  رو خودم نداشتمی اما کنترلدمیشنی مصداشو
 کھ ازشون خورده ی کتکا و شکنجھ ھادی گذشتھ بودم فقط رفتار ساالر جمشیفقط تو 

 یلی مامان گفتن لی فقط لحظھ اخر صداشدیچشام داشت بستھ م. بودم جلو چشمم بود 
 .  چشام بست شددمیشن

 باز شدن ی بود صدادی بھ دور ورم کردم ھمھ جا سفی باز کردم نگاھی با سستچشامو
 .  شددهیدر اتاق بھ خودم امدم و نگاھم بھ سمت در کش

 .   بودنش دارهی گاھم بود ھنوز ھمون جذبھ جدھی کھ عاشق بودم تکیم بود کسپرھا 
 .  اتاق اومد و بھ سمت تخت امد دستمو گرفتداخل

 
 بلندم کرد و  پشت شونم بالشت کمی.  ارم بھش زد ی رو باال برد و بوسھ ادستم
 .  گذاشتیکیکوچ
 .گفت

 .  یکنی میکارداری خانمم با خودت  چدایش-
  بھش انداختم و گفتمینگاھ

 پرھام-
  زمیجانم عز-

 . لرزون گفتمی با ھمون صداکردمی کرده بودم لرزش صدامو حس مبغض
  م..ھا..ر.. پترسمی میلیخ. سم ..ر..ت...یپرھام م-
 یزی چی بودی قویلی  خانومم تو کھ خیترسی میاروم باش نفسم اخھ از چ-

 .ترسوندتتینم
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 تحمل درد ندارم پرھامم ندارم گھی ندارم دی تحمل بدبختگھی دستمی نی قوگھیپرھام د-
  ندارمم...

 دادمیسرم بغل کرد جلوزشو تو مشتم فشار م.  گرفتی ام داشت اوج مھی گریصدا
 .  باشھ گلم تو اروم باش نفسم اروم باش-

 .  فاصلھ گرفتم گفتمازش
   کو؟؟؟یلیل-
 . شتی پانی برونی منتظرن کھ من برم بسادنی واالی و لنی با امرونیب-
   پرھامیلی فقط لنمی ببیلی لخوامفقطین پرھام م-
  زنمیباشھ تو اروم باش االن صداش م-

 سرم اومد ی  وارد اتاق شد  امد سمتم مو باالیلی لقھی بھ سمت در رفت بعدچند دقپرھام
  بھ گونم زد و گفتی بوسھ اونی گریو با چشما

 گھی بخدا دھی کدی خوام بفھمم جمشی ؟مامانم  تو خوب باش اصال نمی خوبیمامان-
 . ھی بفھمم کخوامینم
 ھی خوردن گری دفعھ بدنم بھ لرزه افتاد دندونام محکم بھم مھی دی اسم جمشدنی شنبا
 مامان مامان غلط کردم حرف زدم مامانننن. تر شدشی بدایش
 داشت ارومم کنھ یھ ھامو گرفتھ بود سع امدن تو اتاق پرھام شونھی پرھام بقیلی داد لبا
 . دیداد زد  دکترر دکتر خبر کن. 
ماسک .   کھ دکتر پرستار امد تو اتاق دی بھ سمت در اتقاق رفت بھ لحظھ نکشیلیل

 بھ دستم فرو کنن کن پرھام دستمو محکم ی کردن امپولیتنفس رو صورتم گذاشت سع
 اروم گرفتم پرھام اروم سرمو رو بالشت یوقت. گرفت سرنگ تو دستم فرو کردن 

 بود کھ یزی  چنی پرھام اخرگران نیگذاشت  دستش رو سرم گذاشت نگام کرد چشا
 ...  خوابم برددمید
 

 دو روز تمام خواب و نی ای مرخص شده بودم تومارستانی شد کھ از بی می روزدو
 نزاشتم ی دو روز حتنی ایتو.  و مواظبت ازشیلیخوراکم شده بود راه افتادن دنبال ل

 .  خودم بودشیکھ مدرسھ ھم بره فقط و فقط پ
  ی انداختم و گوشفونی آی دی بھ ال سی بھ خودم اومدم و نگاھفونی زنگ آی صدابا

 رو  برداشتم و گفتم
 ھ؟؟؟یک-
 . کار دارمای نی علدای با خانوم شدیببخش-
 . خودم ھستمدیبفرما-
 . نیری بگلی نامتون رو تحونیی پانیای بشھیاگھ م-
 امیاالن م-

 سرم انداختم و بھ سمت در خونھ ی و شالم رو رودمی پوشی بلندی لباسام مانتویرو
  بھ طرفم گرفت و گفتی پاکت نامھ ایپستچ. رفتم 
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 .نی گرفتلی کھ نامھ رو تحونی فرم رو امضا کننیلطفا اگر امکانش ھست ا.نییبفرما-
 کاناپھ سھ یرو. کردم و بھ داخل خونھ برگشتمی زدم خداحافظیی فرم امضایپا

 .  انداختمشناختمی کھ ادرس و اسم فرستندشو نمی بھ نامھ اینفرمون نشستم و نگاھ
  نامھ رو باز کردم کھدر

 . بودنوشتھ
 برسھ کھ ی دوباره روزدوارمیام. سالھاست کھ منتظر بازگشتتم زمی عزیدای شسالم

 سن و سال کم تونستھ کھ نی کھ دخترم تو اخوشحالم.یدوباره بھ اغوش من برگرد
 ی روزدوارمیباز ھم ام. معروف جوون کشورمون بکنھ ی ھاسندهیخودش رو جزو نو

 .نمی ببوباره کوچولوم رو بتونم دیلیبرسھ کھ ھم تو و ھم ل
 "قربانت ساالر"
 
 ...  ساالری چیعنی...دی صفحھ مغزم سوت کشنیی خوندن نام پابا
 
 . شده بودلی تبدتی شبانم بھ واقعی کابوسایعنی
 

 .  کردمھی تکی رفت و باعث شد خودم و بلند کنم بھ دستھ صندلجی گسرم
 
 چرا ساالر گفتھ بود دمی فھمینم. نامھ رو باال اوردم و کل متن و خوندمگھی بار دھی
  دخترشھ چرا؟؟یلیل

  و بگھ؟تی نرفت تا واقعیلی دنبال لدی مثل جمشچرا
 ی گفت زندگدارمونی دنی بشونھ؟اون کھ تو اخرای و بھ خاک سیلی ل کھ منومدی نچرا

 . کنھی ماهیمن و بچمو س
 .  بکنھخوادی مکاری خداااااا چیوا
 . داد بھ خودم اومدمی کھ تکونم میلی لی صدابا
 یمامان.مامان جوننممممم.ماماننن -
 . تو فکر بودم بگو جانمدیببخش-
 و اضطرابتون تونی انقدر؟؟مگھ دکتر نگفت فکر ناراحتی کنی فک میمامان بھ چ-
 ؟!نی رو از خوتون دور کنشھیم
 ھم سن تو بود قای دخت کھ دقھی ی داستان بگم داستان زندگھی برات خوامی منی بشیلیل-

 پدرش ی درد و سر و مشکلچی بدون ھیعنی رو خوب گذروند شیدختر قصھ ما بچگ
 تو و ی مثل بچگشی بچگقای رو حس کنھ دقیزی چنی زاشت کمبود کوچک تری نمیحت

 کھ باباش کھی کھ باباش حالش بده فکر منھیبی و مشھی روز از خواب پامھی بود اما الیل
 رهی مزننی بھ دعا کردن برا خوب شدن باش کھ زنگ در و مکنھی شده شروع مضیمر

 ده و ی و پولشو مدهی بھ باباش میزی چھی و ادی داخل خونھ میی اقاکنھیو درو باز م
  انارو ددی سفی کنھ کھ اون پودر ھای پدرش خوب شده فکر منھیبی دخترک کھ مرهیم
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 ھی کرد و حالش خوب بود ی ھر روز باباش از ادن دارو مصرف مگذرهی ھا مروز
 و شھی تر بوده  از خواب پا مکی از خودش کوچیروز کھ دخترک با برادش چند سال

 کنھ کھ ببرتش کھ ھر چقد  باباش و داری باباشو برهی و مشھیاماده رفتن بھ مدرسھ م
 گھی و مکنھی مداری مامانشو بد خوری داد نھ تکونیصدا زد باباش نھ جواب

 شھی مری مدرسم دشھی نمداریمامان بابا ب-
 .برمتی امروز مشمی اد تو برو خودم اماده میمامان جون بابا خوابش م-

 ی کھ لباس مشکیی کھ خونھ پر از خانومانھیبی خونھ مگردهی کھ بر می وقتدختره
 گذاشتھ و شونی شونھ زن ھمسای گوشھ سالن سرشو روھی کھ دیمامانش رو د. دنیپوش

 و رهی مامانش مشیپ. شھی می کھ خونھ کم کم خالگذرهی می دو ساعتیکیخوابش برده 
 گھیم
 .. باباھ؟نکنھی در مال کی جلوی مشکی پارچھ ھانی وای مشکی لباسانیمامان ا-

 .زنھی و ھق ھق مترکھی حرفشو کامل بگھ بغضش متونھینم
 

 اما حال مامان دخترک ھنوز گرفتھ بود ھر چقدر گذشتی از فوت باباش می ھفتھ اچند
 نشد تا ارنی مامانشون رو از اون حال دربکرنی می سعلیدخترک و داداشش و فام

ساعت . بره رونی مجبور شد کھ از خونھ بی کاری روز کھ مامان دخترک براھی نکھیا
 .  بھ خونھ برنگشتھ بوددرشوناز دوازه شب ھم گذشتھ بود اما ھنوز ما

 اغوش گرفت و کم کم ی ھمون طور کھ منتظر مامانش بود برادرشو تودخترک
 کھ  شب کجا دی کھ مانش خونس  ازش پرسدیخوابش برد صبح کھ از خواب بلند شد د

 .د  مادرش رو بھ روشدبوده کھ با جواب سر
 بھ تو چھ-

 اخالق مادرش ی کھ ھگذشتی می ھفتھ اھی اول فک کرد کھ حال مامانش بده اما دختر
 .شدیبد تر و بدتر م

 اون گھی دی شبانھ مادرش  شروع شد و بعد از مدتی از چند روز کم کم تماسابعد
ھا گف کھ  روز مادرشون اومد و بھ بچھ ھی شبانھ شد ی بھ قرارالیتماسا تبد

 خبر نداشت کولھ مدرسشو برداشت و دفتر یچی جمع کنن دخترک  کھ از ھلشونویوسا
 نیگف امادس مادرش سوار ماش  لباس برداشت و بھ مادرشی چند دستھیو کتاب و 
 دنیدخترک با د.ستادی شھر وای محلھ ھانی ترنیی از پایکی ھی ی تونیماش.کردتشون 

 زنگ زده تعجب کرد دست ی رنگی با دراییمی قدی و خونھ ھایمیاون محلھ قد
 .  تنگ محلھ رفتنی از کوچھ ھایکیداداششو گرفت و دنبال مادرش بھ داخل 

مادرش با مشت چند ضربھ محکم بھ .سادنی وای رنگی پوستھ پوستھ ابی در آھنیجلو
 .در زد
  مسن در و باز کرد و گفتیخانوم

 .دیی نرگس خانوم بفرمانیااا شما-
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 تعجب کرد مامانش روش و بھ سمتشون یمی قدی خونھ دو طبقھ دنی با ددخترک
 برگردوند و گفت

 .  نی کمدا جا بدی توالتونمی تو وسانیبر-
  بود نرگس خانوم صاحب خونھ بھ سمتون اومد و گفتعصر

 نی بکننی بلدییخب شما ھا چکارا-
  خانومیجیھ- گفتی انداخت و با شرمندگنیی کلشو پادحترک

 بھ سمت دخترک یی رفت و با جارواطی بھ دخترک انداخت و بھ گوشھ حی نگاھزن
 اومد و گفت

 .ی کنزی رو کامال تماطی تا حیی ساعت وقت دارکی-
 بود انداخت و مشغول بھ یزیی خشک پای کھ پر از برگ ھایاطی بھ حی نگاھدخترک
 .کار شد

 شد کھ ی میوقت مدت کمتر نی تو اگذشتی خونھ منی از اومدن دخترک بھ ای ماھچند
  تازه اون موقع ھمدی دیمادرشو تو خونھ م

 .  بودیابونی خی درحال خوشگل کردن خوش واسھ مرداھمش
 تالش کرد کھ ی ھر چدی تر شدن سنش حق و حقوق خودشو فھمشی کم دخترک با بکم

 کمک بخواد لی گرفت کھ از فاممی روز تصمھی نشد رهیگیحق و سھمشو از مادرش ب
  جواب گرفتھی کھ زنگ زد یاما بھ ھر ک

 ان پس ما ھم یابونی اونا ھم ھرزه و خانی ھرزھبار بھی دست ری کھ زییبچھ ھا-
 می باھاشون ندارییکار

 پشتوانس تنھا خودش و ی با اون سن کمش تنھا و بدی بود کھ دخترک فھماونجا
 ھیھ تی و بھ دوش بکشن از اون سال دخترک براشونی بار زندگدیبرادرش ھستن کھ با

اجاره خونھ مجبور شد کھ درس و مدرسھ رو ول کنھ و دنبال کار بگرده اما مگھ اون 
 . ھم بلد بودی کار بده مگھ کارخواستیم  سالھ١٥ دختر ھی بھ یاخھ ک.چند سالش بود

 راه ی روز توھی نکرد دای پی دخترک ھر چھ قدر کھ دنبال کار گشت کارخالصھ
 اون ی بودن از فرداستادهی سر چھار راه وا شد کھیکی کوچیبرگشت متوجھ بچھ ھا

 اگھ دی فھمنکھی گذشت تا ایروز سر ھمون چھار راه رفت و مشغول کار شد چند روز
 .  ارهی بدست بی ترشی بول تونھ پی داشتھ باشھ کھ بتونھ بفروشتش میزیچ

 .دی خرییتای روز درامد چند روز گذشتشو برداشت و با اون ھا جبعھ کبراون
 . اوردی تر نسبت بھ قبل بدست مشی اون روز پول بی فردااز

 خونھ و نھی کار بود و تمام ھزنی شد کھ دخترک مشغول ای می دو سالحدود
 .  اوردی بدست میی تتنھاشونویزندگ

 
 .  بود کھ اخالق مادر دخترک باھاش فرق کرده بودیی روزسھ

 ... داد وی بھش دستور نمگھی مھربون بود دباھاش
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 دستمال ھی رهیگی جلوشو مینی گشت ماشی شب کھ دخترک داشت بھ خونھ بر مھی
 کھ مادرش فھمھی مادی اون روز کھ دخترک بھ ھوش میفردا.  دھنشو ی جلورنیگیم

 بھ بعد از دخترش بھ نی کھ معشوقش بودوقرار بود از ایبھ خاطر پول فروختتش کس
 یلی دور واسھ دخترک خندازتش دستمال بھیعنوان عروسک استفاده کنھ و بعد مث 

 بودو واسھ شی مونده بود دخترونگای دننی ایھای کھ واسش از بدیزیسخت بود تنھا چ
 مادر تن فروش کھ واسھ تن بچش ھم ارزش ھی کرد اما وجود یمراقبت ازش ھرکار

  گرفتشوییقائل نبود تنھا دارا
 اون مادر بچھ شو داد  امادنی ھم واسھ مراقبت از بچھ ھاشون جونشونو موونای حیحت

شب  .. کھ نکنھ باز ھم نیاون بچھ دو سال تموم با ترس ا.کھ خودش تو رفاه باشھ 
 اون دوسال ھمھ بھ خودشون اجازه دادن تا بھ یتو. زاشتی ھم میچشماش رو رو

 ی توان زندگگھید. رو نداشتیچکیبا ھ دخترک توان مقابلھ. بزنن ی دستھیدخترک 
 ی جلومی نابودی صحنھ ھای تونستم بگم ھی نمگھی واقعا ددیھ رس ھا کنجایا.  رو نداش

 شدن بغض راه گلومو گرفتھ بود سخت بود گفتن ریاشکام سراز. رفتیچشام رژه م
 .  عذاب اور بودیی کذایاون لحظھ ھا

 خواھر زاده ساالر اسمش پرھام بود شھی فرستاده شد پی زندگی برای چند ماھدخترک
 کھ دونستی کرد چون می اما ھمش خدا رو شکر مدی کشیاونجا ھم دخترک سخت. 

 کھ خواھر پرھام ی تا روزسی و امثال اون نشوی اون مثل دادونستیپرھام پاکھ چون م
 ی قصمون بود از اون روز فشارایادی دوست شنی خواھر پرھام بھتررانیاومد ا

وع شد  کھ حالت تھوع دخترک شری دخترک بود تا روزلی بھ میدخترک کم شد ھمچ
 شد ھمھ نگرانش بودن بعد چند روز بردنش دکتر اون روز بود کھ ی حالش قطع نمنیا

 رهی گی گناه شکل می موجود بھیدوماھھ داره تو وجودش 
 خواست کھ سقطش کنھ اما ی حروم زادس چند بارھی کرد اون بچھ ی فکر مدخترک

ه و از دخترک و  بھ ساالر گفت کھ برگرددینشد پرھام کھ حال و روز دخترک رو د
 قصھ ما دخترشھ اما یدای برگشت فکر کرد کھ دخترشیساالر وقت.بچس مواظبت کنھ

 .  ھم باشھگھی دی ممکنھ از وسچھ بنی ادی روز صبح بور کھ ساالر باالخره  فھمھی
 اما دیلرزی تر شد صدام مشی بمی شد گرخی اوردن اون شکنجھ ھا مو بھ تنم سادی بھ با

 .گفتم
 تونستن زدنش ھنوز داشتن ی کھ میی تا جادای سر شی روخنی روز اونا نامردا ران
 بھ ھوا غشی اون ھمھ خون جنی بدنمی با دیکی اومد تو خونھ نیکی دفعھ نھی کھ زدنشیم

رف کھ باعث شد پرھام داخل خونھ شھ پرھام بھ سمتم دوسد تو بغلم گرفت و دوان 
 ی مھتابی فقط چراغامارستانی بود رسوندتم بیی رسوندتم بھ ھر بدبختنیدوان بھ ماش

  کھ چشام بستھ شدرفتنی چشم می کھ با سرعت از جلودمیدیرو م
 بودم پرھام کنار تختم نشستھ بود و دی اتاق کامال سفھی ی کھ چشامو باز کردن تویوقت

 کرد کھ پرھام از جاش بلند شد و ی متی کرد نور اتاق داشت چشمم رو اذینگام م
 .چراغا رو خاموش کرد



 87 

 
 کھ نیاز ا. بھ صورتم زل زد شی عسلی نشست و دستم رو گرفت با اون چشماکنار

 نداشتم بلکھ حس ارامشم داشتم یی بھم دست زده بود حس بدنکھی اای کرد ینگام م
 کردم ی متی در امانم احساس امنیی از ھر خطرشمھی پی کردم کھ تا کقتیاحساس م

 .کنارش
 نگاه نی بھ صورتم زل زد اشی عسلی نشست دستم روگرفت وبا اون چشمھاوکنارم

حس . بودم نبود پاک بود صاف وزالل دهی ددوساالری کھ تابھ حال از جمشییمثل نگاھا
 گاه تو وجودم نشست باورود پرستار پرھام ازم فاصلھ گرفت پرستار ھی تککی تیامن

 کلمھ دنی باشنیدارشدی باالخره ببھ عجب مادر خوش خوا بھم کردوگفت چینگاھ
 کھ زدمی دست وپا می دوحس نفرت وعشق مادرنی بچم افتادم بادیمادر ناگھان بھ 

 ی امدنش گذاشتنش تو دستگاه ھرچای بھ خاطر زود بھ دنشینی ببیخوایپرھام گفت نم
 .  ییباشھ مادرش تو

 کی بچھ رو بغل کرده بودم خودشو بھم نزدیی بھم انداخت کھ با حالت بدی نگاھپرھام
  اغوشم گذاشت و گفتیکرد و بچھ رو کامل تو

 بچھ نمی ادای شای؟بی بچھ مال توھھ تو مگھ بچھ دوس نداشتنی از وجود توھھ انی ادایش-
 تو فقط خوادی محبت منی اخوادی مھر منی اخوادی مادر منی نکرده ای بچھ گناھنی ادایش
 . شھی کھ از وجودت مدمی بچھ رو قول منی اریلت بگ بار با عشق تو بغھی

 و بی حرفاش گوش دادم بچم و با تمام وجودم بھ اغوش گرفتم خوشم اومد حس عجبھ
 .  داشتمیلذت بخش

 .  از وجودم شدیمی انگار کھ ندیکی و منمی کھ سی دھنش گذاشتم وقتی تونموی ساروم
 پرھام بود کھ بھم کھ کمکم کرد دی کشرونمی بی زندگنی بود کھ از منجالب اپرھام

 اون بود کھ با نگاھاش ھی اون بود کھ بھم فھموند کھ عشق چیبرگردم بھ زندگ
 رفتی ھام پذیاون منو با تمام بدبخت. ھی،اخالقش،و رفتارش بھم فھموند کھ عشق چ

  شدشقمعا. کھ من زنم اما خواستتم دونستیاون م.
 ی برم گردوند اون بود کھ با ھمھ یزندگاون بود کھ بھ . ھی فھموند کھ عشق چبھم

 عشقش حلقھ رو دستم کرد اون بود کھ ی اون بود کھ با ھمھ دتمیعشقش تو اغوش کش
 . کردیبا ھمھ عشقش باھام زندگ

 تونھی چقدر می زنانگیای کھ پا گذاشتن بھ دندمی بود کھ فھممی شب بعد از عروساون
 کھ من زن بودم اما اون شب بود فی با لذت باشھ اما حتونھی چقدر می باشیحس خوب

 .کھ با پرھام کامل شدم
 و منم بھ خاطر ترس از خوادی کرد کھ بچشو منوی ای آمدن بچھ ادعاای بعد بھ دندیجمش

 ی بچمو براشدی ھم نداشتم چون اگھ ثابت متیدست دادنت جرئت اعتراض وشکا
دشو کرد وبچھ روبرد تمام اون مدت  باالخره کار خودی جمشدادمی ازدست مشھیھم

 رسد مارستانی مدت چند بار پام بھ بنی گذروندم تو اھی ھرلحظھ با عذاب و گرییجدا
 شد وتورو آورد وگفت ادهی پطونی از خر شدی ماه جمشکی شد کھ بعد ی چدونمینم
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 نکھی بغلت کردم فقط زار زدم وخدا روشکر کردم بعد اونم بھ خاطر ای وقتخوادتینم
 نحس ھی االن بعد ھفده سال سای ولمی سراغت خونھ رو عوض کردادی ندیباره جمشدو

 . افتادهمی ساالر دوباره روزندگونوا
 

 دی پرسیلی کھ لگفتمی مموی داستان زندگداشتم
 . شدداشی پی کنی شاھییمامان دا-

 . و شروع بھ گفتن کردمدمی کشیاھ
 ی محلکی پارک کوچھی ابونمونی سر خمیماھت بود تازه خونمونو عوض کرده بود ٦

 .بردمتی مدی ھر روز حتما بای اون پارک و دوس داشتیلیخ.بود 
 دی دوی منای پسر کھ دنبال ماشھی ی نگاھم رومی گشتی بر ممی روز عصر کھ داشتھی

 . توجھمو جلب کرد
 خونھ تمام می رفتی اومد اون روز وقتی نمادمی یی اافھی قنی کردم ھمچی فکر می چھر

 می گفتم اونم گف کھ ھر وخ با ھم بودوی چمھ بھش ھمھ چدی بود پرھام پرسریفکرم درگ
 .ادی بادشی یزی چھی دی بھش نشونش بدم تا شادمشیو د

 نی ماشھی زنی کھ کھ اودمی دوباره بردمت پارک موقعھ برگشت دوباره پسره رو دفراد
 کھ اون دست یی شدم کھ دختری م ردابونیبود دوباره ذھنم مشغول شد داشتم از خ

  بود داد زدابونیخ
 ننننننیشاھ-

 .دمی دنی زمی کھ پسرک رو ولو روھی کنی شاھنمی کھ بببرگشتم
 

 می رسومدمارستانی بھ بنوی اسمش بارانھ شاھدونستمی اون دختر کھ حاال مھمراه
 نھی تا سرش گرم باشھ و حال ھراب پسرک رو نبزدمی با باران حرف مروی مسکل
   کھ برام گفتدمی پرسنی از شاھمیدی کھ رسمارستانی بیکاینزد
 فی مادرشون اونو فروختھ تعرشی کھ حدوددوسال پدای براش از خواھرش شنیشاھ

 ی پسرک آشناس ولافھی چراقدمیفھمی حرفش اشک توچشمھام جمع شدحاال منیکرده باا
 ھمش کردی میقراری بیلی خمی با باران پشت دراتاق منتظربودیوقت.شدمی مطمئن مدیبا
 نبود چھ موندومعلومی تا االن زنده نمد نبونی برادرانھ شاھی ھاتی اگھ حماگفتیم

 دکتر میدینوپرسی وحال شاھمیباخروج دکتر ھردوبھ سمتش رفت. کردی مدای پیسرنوشت
 ی دستشم شکستھ ولھوشھی کھ بھ سرش خورده بیگفت بھ خاطر ضعف وضربھ ا

 بھ اتاق رفتم قلبم با دنشی دی برای مرخص بشھ وقتتونھی نداره فردا میمشکل خاص
بھ پرھام خبر دادم کھ تورو . کھ سالھاست گمش کرده بودم ی برادردنی ازددزیشدت م

 .مارستانی بھش گفتم اونم امد بویاز پارک ببره وھمھ چ
 منو شناخت با اشک ولبخند دنمی بھ ھوش آمد بھ محض دنی ساعت بعدشاھکی 

 مرخص شد ھمراه باران بھ خونمون نیفرداش کھ شاھ. می کرد رو بغلگھیھمد
 سالھا نی سختش تواھی کھ برام افتاده بود واسش گفتم اونم از زندگیآوردمش و اتفاقات
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 نی شاھی کرد بعد ازمدتفی تعرختندای مادشی اش با باران کھ منو بھ ییونحوه آشنا
 فراوون پرھام شبانھ روز تالش کردن ودرس خوندن  یتھایوباران باکمک وحما

پرھام فرشتھ نجات . قبول شدن ی خوب تو دانشگاه با رشتھ معماریھردو بارتبھ ھا
 نی ھم تواولنیمنو برادرم بود باران تو دانشگاه عاشق شد وباھاش ازدواج کرد شاھ

وباھم ازدواج  سالھا کم کم دلشو بھ دست اورد نی شده بود توایکی نعمت نگاه عاشق
 نی ادنیباشن. دارن لی بھ اسم سھپی پسر خوشتھی یدونیکردن حاال ھم کھ خودت م

  خندش گرفت وگفتیلیحرف ل
 . یکنی مدی وتمجفیمامان چقدر از برادرزادت تعر -
 با تموم شدن حرفام درحال فکر بھ اتاقش رفت و منم کھ بھ شدت خستھ شده بودم یلیل

 . چشمھام کم کم بستھ شدنمی سخت زندگی روزھافیازتعر
 "یلیل"

 . باورری غی تونم بگم بھ نوعی مامان واسم سخت بود می حرفاباور
 سوال ھیاالن فقط . بد شددی اسم ساالر و جمشدنی کھ چرا حال مامان با شندمی فھماالن
  نکھی جواب دارم از مامان اونم ای و بیاصل

  ھ؟یپدر من ک-
 کردم کھ ذھنمو از یسع. مامان و پدرم فک کردم سرم درد گرفت ی بس کھ بھ زندگاز

 تا ٣ برداشتم زی می رو از رومی و گوشدمی تخت درازکشیرو. ازاد کنم ییزیھر چ
 یمی ام کی اول پنی از امگھی دی دوستم بود و دو تایمی مال کشیکی ناخوانده داشتم امیپ

 ی کھ منم در جوابش باشھ ادی خرمیبر باھم می بود پاشھرو باز کرده بودم کھ ازم خواست
 .دی مرکز خری جلوگھی دمی ساعت و نھینوشتم و گفتم تا 

 زانوم بود ی کھ تا باالی رنگی تنگ سبز لجنی مانتوھی مامان خبر دادم و اماده شدم بھ
 ھی رو سرم کردم و می بداشتم و شال ارتشی رنگی ساده مشکفی  و شلوار و کدمیپوش

  اومدمرونی کردم و از خونھ بشیکوچولو ارا
 نشستھ بودم و در نی ماشیتو. از مامان گرفتمنوی ماشچی سوی ھزار تا بدبختبا

 تک بوق زدم ھی کرد ی میی در خودنمای جلونی امی مشکنی و زدم کھ ماشنگیپارک
 شد و دم ادهی پنی از ماشدی سرش رو برگردوند و منو دی جلو ببره اما وقتنشویکھ ماش

  مد اونیماش
 .میری خودم می با گارنگی پارکنی رو بزارنتونیمادمازل ماش-

  گفتافمی قدنی با دنیام
 ؟؟ی کردی شکلنی و اافتی چرا قیلیواا ل-
 م؟ی قراره برییمگھ جا-
 ینگو کھ اس ام اس امو نخوند-
 اممم خوب نخوندم-
 ؟ییری کجا میی دارپی تنی واسا شما اصال تنھا و با اقھی دقھی-
  برم؟؟ی خاصی جادیوا مگھ با-
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 یی نگاه بھ خودت کردھی-
 . ھم خوشگل شدمیلی ھم کردم تازه خیلیاره خ-
 ی و اون رژتم کم میکنی تو خونھ مثل ادم لباستو عوض مییری میشی مادهی پیلیل-

 . با ھم بربمیشی منی سوار ماشیای مویکن
 کنم نھ لباسمو ی ام دوما نھ رژمو کم می پس با تو نمرونی با دوستم برم بخوامیاوال م-

 .ارمیدر م
  و باز کرد و کنارم نشست و گفتنی ماشدر
  رونی بییری میی بدونم داردی اصال چرا من نباپی تنیباش برو با دوستات اما چرا با ا-
 ای شدری عجب گنی امیوا-
 من بابد مواظبت باشم ی خانوممی منزی باشھ شما االن عزی خانوم ھر چیلی لھی چریگ-
 . کم رنگ کنغتمی نھ االن باشو برو لباسات و عوض کن اون رژ جای
  خوبمیینحوری ھمگھی نکن بزار برم دتی اذنیاا ام-
 . حداقل اون رژ و کم رنگ کن. یزنی حرف خودتو میی دوباره دارنیبب-
  ھنوز یینجوری پاکش کرد ھمشھی پس نمییخب من کھ االن دستمال ندارم تو ھم ندار-

 ی لبامو می لبام حس کردم چند لحظھ ای لباھاشو رویحرفم کامل نشده بود کھ گرم
  لبم برداشت و صورتم رو برنداز کرد و گفتی و لبش رو از رودیک
 کھ معانش شدم وباحرص ادی پرنگھ خواست دوباره بھ سمتم بکمیامم خوبھ اما بازم -

 نگاش کردم
 نی بود امی چھ کارنیا-

 روژم پخش شده رو صورتم دمی بھ صورتم انداختم کھ دی نگاھنی ماشنھی تو ابعدم
 برداشتم ی دستمالفمی کی بعدم از تودیزخندیزری گرفتم کھ رنی امی از بازویشگونیب

  کامل رژمو و پاک کردمدمی لبم کشیومحکم رو
  اقا؟یدی میبفرما خوب شد حاال اجازه مرخص-

 کم بردتشون تو و بوسھ ھی بھم انداخت و دستاش رو بھ سمت موھام اورد ی نگاھنیام
  زد و گفتمیشونی بھ پیا
 بھ بعد ھرجا نی نره از اادتی شدم خوش بگذره خانوم خانوما فقط یاالن کامال راض-

 .ی قبلش بگدی بھ خودم بایی بریخواست
  گفتم کھ گفتی حرص باشھ ابا
 نی کرداز ماشی خداحافظعیمدم جوابشوبدم سر تا اویشی خوشگلتر میخوریحرص م-
 . پدال گاز فشاردادم و بھ سمت محل قرارمون رفتمی شدمنم پامو روادهیپ

 تموم شد نکھی تختم نشستم و مشغول شونھ کردن موھام شدم بعد از ای بود روشب
 فکر کردم بھ ی کھ امروز کردم فکر کردم ھر چیی و بھ کارھادمی تخت داز کشیرو

 کھ معلوم شھ ی کارا رو کردم کھ سرم گرم باشھ تا وقتنی کھ من ھمھ ادمی رسچھی نتنیا
 ھیپدرم ک
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 ھی بود کھ پدرم کنی اری گذشتم گذشتھ بود اما ذھنم ھمش درگدنی از فھمی روزچند
 اشپزخونھ مشغول ی مامان توشمی موونھیساالر کدومشون پدرمھ کم کم دارم د.دیجمش

 اومدم و بھ رونی ھم مشغول حفظ کردن مساحتھا بود از اتاق بالیپختن غذا بود و ل
  نامھ ساالر رو برداشتم و بھ اتاقم برگشتمشزی میسمت اتاق مامان رفتم و از کشو

 کردم وی سمی گوشی نوشتھ شده بود شماره رو توی نامھ با مداد شماره کم رنگنییپا
 .  رو ھم کھ از روز مالقاتمون داشتمدیشماره جمش

  واسھ اون شماره نوشتمامی پنی ای حاویم اس ااس
 اگھ شمی ممنون منمتونی عصر چھارشنبھ بب٥ اگھ بتونم ساعت  شمیسالم خوش حال م"

  نیدرخواستمو قبول کن
 "یلی لدخترتون

  رو واسھ ھردوشماره فرستادمامی پنیا
  استراحت کرد رو بھش گفتمی بابا از سر کار اومد و کمنکھی بعد از اشب

 .  باھاتون حرف بزنمشھی مبابا-
  روش رو بھ سمتم برگردوند و گفتبابا

 اره دختر گلم بگو -
  کردم سمت مامانو گفتمرو
 
  تا من راحت حرفمو بزنمنیای شما ھم بشھیخب مامان جان م-

  تکون داد و بھ سمت کاناپھ اومد و کنار بابا نشستی سرمامان
 .  نھای دونم کھ خوبھ ی کردم کھ نمی کارھی من امروز نیدونی مخب

  مگ؟ی کردکاریخب مامان جان بگو چ-
 .  کردم کردمدای رو داشتم شماره ساالر رو ھم پدیشماره جمش-

 .  واسھ ھر دو فرستادمامی پھی انداختم  و گفتم نیی رو پاسرم
 !!!ییبییی کردکاریچ- تعجب زدش نگام کرد و گفتی با چشمامامان

 ی نوشتی چنمی بده بباری بتویگوش_  بھ خودش اومد و گفتعی سربابا
 رو بھ سمت بابا ی ام ھام رفتم و گوشی قسمت پی برداشتم و توزی می از رومویگوش

 . گرفتم
  ام ھا رو خوند سرش رو باال اورد و گفتی پنکھی از ابعد

 ھ؟؟ی پدرت کی بدونی خوایم-
  کردمنشی انداختم اروم باال پانیی و پاسرم

 اصرار کردم کھ مامان ھم یلی رو ھمراه بابا رفتم خشاهی بود تا ازمای ای ھر بدبختبھ
 حرفا رو نی ای و ساالر وحشت داره وقتدی گفت از جمشی مترسھی گفت می اما مادیب
 از خودم گھی مامان و بابا دی با حرفای ادمام ولنی اول از خودم بدم اومد کھ بچھ ازدیم

 دونم دوس داشتم کھ بازم بفھمم ی اومد اما نمی بدم مدی جمشراال اومد اما از سیبدم نم
  از  اون اشغاال پدرمھکیکھ کدوم 
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 دونم ی بدم نمشی کھ امروز برم ازمامی گرفتمی بود بعد از اون قرار اصمادی زاسترسم
 بود ھم استرس داشتم ھم ناراحت بودم ھم خوش حال اصال کگج شده بودم یچھ حس

  با خودم مشخص نبودفمیتکل
 بدنمو ازم ی نداشت انگار کھ تمام انرژستادنی کھ صدامون کردن پاھام توان وایوقت

 . گرفتھ بودن
 کھ خانومھ گفت ی بردتم وقتشی اتاق ازمای متوجھ خال بدم شد و اومد کمکم تا توبابا
  کردم دستام توان حرکت نداشتنی باال بزنم ھر کارنمویاست

 خانومھ
 

  و باال زد و رو بھ من گفتنمی حالم شد خودش استی استرس و دگرگوت متوجھکھ
 ?ی سالھ اھی مگھ بچھ یترسی میدختر از چ-

 خورد انگار کھ ھمھ ی دھنم تکون نمی اما زبونم توترسمی بھش بگم کھ نمخواستم
  بدنم قفل کرده بودندیاعضا

 خون کھ نی افیا ح کردم واقعی نگاه مرفتی میکی لولھ پالستی کھ توی خون قرمزبھ
 . ساالر باشھای دی از وجود جمشدیبا

 کھ جواب می منتظر بمونی دوست بابا بود قرار شد کھ چند ساعتشگاهی ازماسیی رچون
 کھ رسپشن می سالن نشستھ بودی کھ توشدی می امروز بھمون بدن دوساعتنیرو ھم

  خواست از بدنم جدا بشھیقلبم شروع کرد بھ تند زدن انگار کھ م.صدامون کرد 
قرار شد کھ . بھ سمتمون اومد و دستم رو گرفت و بلندم کرد شی با پاکت ازمابابا
 .  دکتر تا جواب رو بھمونمی برعایسر

  بود بھ برگھ ذل زد و سرشو باال اورد و گلوشو صاف کرد و گفتی اقھی چند دقدکتر
   ھمن مطعلقھی کھ شبیی خونی گروھانمی بی کھ من میشی طبق ازماخب

 ھی ترابدی جمشیاقا
 با کمک بابا از جام بلند شدم از مطب رفی میاھی چشمام داشت سدی اسم جمشدنی شنبا

 خارج شدم
 بھ می زاری کرد کھ چرا غذا رو دھن ھم نمی بردار کھ داشت دعوامون ملمی فی صدابا

  کردنی عشقم امنی و اخرنی بھ اولیخودم اومدم و نگاھ
 .  دھنش گذاشتمی قاشق غذا رو باال اوردم و سمت دھنش بردم و قاشق رو توو

 رفت سرش رو بھ سمتم اورد و دستاش رو دو طرف صورتم نی کھ از گلوش پاغذا
 دی خودش بلعیقرار داد و لبھاش لبام رو محاصره کرد و تو

 می سچھر بھ خودمون اومدی دفھ با صداھی
  زشتھ برادرنجای ایییییبی خوردموینھ بعد دختر دا صبر کن برو خونیبھ بھ اقا رام-

  خودشو از من جدا کرد و گفتنیام
 ییتو از کجا اومد-
   برادر منانیھمھ دارن م-
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  بردار در اومد و گفتلمی فیصدا
 بھ حرفمون نی گوش کنقھی شما و عروس خانوم بابا دو دقنی کردونمونی اقا داماد دیوا
  صداش در اومد و گفتنی اممی بدلتونی تحومی بتونلمی فھیتا 
  بھتره خاطرشم ماندگار ترهیینجوریاتفاقا ا-

 یکی و نیی و دانی امی کامل نشده بود کھ مامان و بابا و مامان و بانی حرف امھنوز
 با جکاشو حرفاش جمع رو یی شد کھ دای می ساعتمی نکی نزدشمونیجون اومدن پ

 گھی کردن دی خدافظیکی یکی اوندن و شمونی مھمونا ھم پگھی خندوند کم کم دیم
 اومد و گفت  سالن خلوت شده بود کھ بابا سمتمونبایتقر

 باش واسھ باباش شی دست تو لطفا مواظسپارمشی دخترم کھ منمی جون انیخب ام-
  فقط بدون کھ از االن نصف جون من دست توعھھھھھھزهی عزیلیخ

  گوشم گفتری و و زدتمی تو اغوش کشبابا
 بفھمم ی روزھی اگخ یی از وجودم تویمی اما بدون کھ میلی نباشم لتیدر واقعممکنھ پ-

 ی کوچولویلی دوست دارم لیلی مونم خی برات افتاده مطمئن باش کھ سالم نمیکھ اتفاق
 .ی کنی سال زندگی با عشقت سالھاشاالیا.بابا 

 باشم کامال از لحنش می و گفت کھ مواظب خودمو زندگدتمی اغوش کشی ھم با تومامان
 .  اومدیمعلوم بود کھ بغض گلوشو گرفتھ کم کم اشکام داشت در م

 ی ام ولی جونم درست کھ از امشب خونھ نمالی رفتم بغلش کردم و گفتم لالی سمت لبھ
ھر سوال و . خواھر بمونما ی خوام بی من نماااایای خونھ من بدی بایتو ھر وقت خواست

 .  برات بگمزوی خودم تا ھمھ چشی پای بی کھ تو درسات داشتمیمشکل
  تکون داد و گفتی سریلیل
  جونمیباشھ ابج-

  بھ گونش زدم و ازش جدا شدمی ابوسھ
 و بھ سمت خونھ عشقمون راه می کردی و ھمھ و ھمھ خدافظنی امی مامان و بابابا

 میافتاد
 ی از رونی در چرخوند و در باز کرد خواستم کارد خونھ بشم کھ امی رو تودی کلنیام

 .  بلندم کرد و در رو بست و بھ سمت اتاق خوابمون رفتنیزم
 موھام کرد بعد ی ھارهی تخت گذاشتتمو پشت سرم نشت و شروع بھ باز کردن گیرو

ند  خودش خوابوی و منو رودی تخت دارز کشی موھام تموم شد روی ھارهی گنکھیاز ا
 کرد ی داشت کاملم می بود انگار کھ کسی خوبیلیو شروع بھ خوردن لبام کرد حس خ

 از تنم درش اورد و شروع بھ روم لباسم رفت و ارو ایکم کم دستاش سمت بندا
 . نوازشم کرد

 مامانم ناراحت بودم کھ ی پا گذاشتم اونشب برادی جدیای دنھی شب کامل شدم بھ اون
 . زنانھ  وارد بشھیای دننیفوق العاده بھ ا حس تک و نینتونست با ا
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