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 .بودم خیره شد می نزدیک بهم اروم اروم داشت که کابوسی این به ترس با

 .پیچید دستش دور و گرفت چنگش تو موهامو سریع خیز یه با که بردارم عقب به قدمیخواستم 

 

 ...دارم کارت فعال بازی؟ اسباب کجا_:غرید گوشم کنار و کرد نزدیک خودش به سرمو

 ها؟ بری خواستی می کجا 

 

 .بستم چشمامو و شد حبس ام سینه تو نفس که گفت جدیت با و کشید فریاد طوری خروا ی ها

 :داد سرم به تکونی

 بری؟ خواستی می کجا... پرسم می بار آخرین_

 

 :نالیدم بسته چشم با همونطور

 .کنم می خواهش کن ولم. دستشویی برم خواستم می بخدا_

 :گفت ای گزنده و سرد لحن با و زد پوزخندی

 بگیری؟ اجازه من از هم خوردنت آب ی واسه باید که دونی نمی هنوز هفته دو بعد_

 :دادم تکون وحشت با سری

 ...کردم غلط ببخشید. باشه_

 .کابوسم بود شده که بود هفته دو ادم این. دادم قورت ترس با دهانمو آب و

 شد وارد شکمم زیر به که فشاری با. اوردمی فشار بهم داشت ادرار. دادم سر درد از ای ناله زمین روی شدنم پرت با

 .شد گشاد چشمام

 

 .داد می فشار بودو گذاشته شکمم زیریه ی ناحیه پاشو آرین. انداختم نگاهی عاملش به
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 ولی کنم دور خودم از پاشو کردم سعی. گرفتمش رسوندمو پاش به دستمو. اومد بند ای لحظه نفسم. اومد می فشار بهم داشت

 .نشد

 

 :شدم جمع خودم توی فشار و درد از

 ...رومه زیادی فشار. میدم دست از کنترلمو االن دار ور پاتو کنم می خواهش آرین_

 .کنه اذیتت و بیاره فشار بهت یکیم و باشی داشته دستشویی سخته خیلی.. بودم خودم کردن کنترل فکر به فقط بستمو چشمامو

 

 :اورد خودم به منو خشنش صدای

 .فشرد بیشتر پاشو و آرین؟ گفتی؟ چی نشنیدم_

 ...اربابتم من بعد به این از گفت می. خان آرین بگم بهش باید بود گفته خودش

 

 :کردم صدا اسمشو اروم حقارت و درد با. کنم کنترل خودمو و بدم ادامه تونم نمی دیگه کردم احساس 

 ...خان آرین_

 :بودم افتاده ماسالت به دیگه

 .برم بزارید رومه فشار بدجوری. میرم می دارم. کنم می خواهش خان آرین_

 

 :انداخت بهم نگاهی کردو درشت چشماشو

 اومده؟ فشار بهت...عخی_

 .کرد می له آدمو غرورش با. بود همین همیشه

 :نالیدم بغض با و دزدیم نگامو

 .کشم می زجر فشارتون زیر دارم باورکنید_
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 :کرد زمزمه لب زیر

 :گفت بلند بعد... زجر_

 دوباره اوردمو باال سرمو که کرد وارد شکمم به دوباره فشاری و. دارم ور پامو تا کن التماسم. میاد خوشم خیلی کلمه این از_

 ..کوبیدم زمین به

 

 .کنم می خواهش. برم بزار. کنم می التماست_

 .کردم منقبض خودمو کشیدمو راحتی نفس پاش شدن برداشته با. برداشت پاشو و زد بهم پوزخندی

 

 صد در صد کنمو تحمل تونم نمی شم بلند اگه کردم احساس ولی. شم بلند خواستم. بکشم گند به همجارو داشت امکان هرلحضه

 .کشم می گند به رو اینجا

 

 :گفت مرموزی لحن با و انداخت بهم تفاوتی بی نگاه ارین

 بزارم؟ پامو رهدوبا خوای می اومده؟ خوشت چیه_

 :گفت ترسناکی لحن با و شد جدی که نکشید طولی ولی. زد ای قهقه که کردم نگاه بهش ترس با

 .شکمت رو زارم می پامو دوباره یا بری می رو راه از لشتو تنه االن همین یا_

 

 :گفتم پته تته و ترس با

 .دادم دست از کنترلمو... شم بلند تونم نمی آقا_

  .شد ام خیره کردو ریز چشماشو

 .میبرد لذت دادنم زجر از. زد لبخندی که افتاد پایین چشمم از اشکی

 

 :کشید گونم روی دستشو که کشیدم باال کمی دستم ارنج با خودمو. زد زانو جلوم
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 .بکشی کشیدمو پدرم بخاطر من که غمی مونده هنوز. افتی می گریه به دستم زیر که میاد خوشم_

 .کرد پاک شصتش انگشت با اشکمو و

 

 :شد خم طرفشو اومد سرعت با بهادر. زد صدا بهادرو

 .کرد من به نگاهی نیم و اقا؟ بله_

 :گفت و کرد بهم ای اشاره ارین

 .دستشویی ببر اینو_

 

 :گفت کرد می نگاهم که همونطور بردو باال سکوت نشانه به دستشو ارین که کنم مخالفت خواستم

 .دارم کارت برگرد خودت بعد ببرش دستشویی دم تا_

 .گردنم زیر ام یکی و بود گذاشته زانوم زیر دستشو. کرد بلند زمین رو از منو گفتو چشمی بهادر

 

 ابی چشماش و داشت ای ورزیده و بزرگ العاده فوق هیکل بهادر. بودم دیده رو دختره یه بهادرو فقط کال بودم اومده وقتی از

  .بود

 .کرد می ترسناکش این و بود مو بدون کامال سرش

 

 :گفت گوشم دم که میپیچدم خودم به دستشویی شدت از داشتم

 اتاقت؟ حموم تو ببرمت یا بری؟ تونی می زمین بزارمت_

 

 خجالت با. کشیدم خجالت ازش. کردم می خیس خودمو میدادمو دست از کنترلمو زمین میزاشت منو اگه وگرنه. بود خوبی فکر

 :زدم لب

 .اتاقم ببر منو لطفا_



8 
 

 

 :منالید درد با .میشه تموم همچی االن کردم احساس که بودیم اتاق نزدیک. برد بود راهرو ته که اتاقم به منو دادو تکون سری

 .باشم مسلط خودم به تونم نمی دیگه. تر سریع کنم می خواهش وای_

 

 .رفت بیرون حرفی بدون خودش گذاشتو وان توی منو سریع. رسوند مومح به منو و کرد تند پا حرفم این شنیدن با

 

 نمی بهم ام بدی نگاه نیم حتی و. کرد می جمع منو بهادر زد می کتکم کشت قصد به آرین هروقت. اومد می خوشم شعورش از

 .انداخت

 

 جاری چشمام از اشک. شدن مگر و خیس پاهام کردم حس شد بسته که حموم در.  داشت خوبی سیرت خشنش ی قیافه برعکس

 .بود خشنی مرد آرین. دادم تکیه وان به سرمو شدو

 

 جای باید که کسیم من گفت می عبارتی به. دید می خودشو فقط. بود مغرور و سرد خیلی. نکنه رحم که بود دلش تو کینه اینقدر

 .بشم مجازات پدرم

 

 ...دید می خودشو فقط خشن مرد این. کرد اذیت بد خیلی امروز

 :نالیدم لب زیر. اورد فشار گلوم به بغض دوباره. انداختم خیسم شلوار به نگاهی شدمو بلند وان تو از اروم

 ..آرین کنه لعنتت خدا_

 

 باز لباس پوشیدن حق بود تهگف كه بود این آرین خوبیه تنها رفتم، لباسام سمت اومدمو بیرون حموم از شدم، خودم شستن مشغول

 .باشه پوشیده باید لباسام ندارم،تمام
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 فرسایي طاقت درد كه چرخیدم پهلو به كرد،اروم مي درد معدم كشیدم، دراز تخت روي اي روسري و بلند پیراهن پوشیدن بعد

 .پیچید وجودم كل تو

 

 .بود رواني ادم این پهلوم، تو بود كوبیده لقد با كممح دیروز كردم، آرین روح نثار ابداري فحش و نشستم سیخ تخت روي سریع

 

 وارد ارین كه كردم نگاه در به ترس با خورد، دیوار به بدي صداي با شدو باز شدت با در كه كشیدم دراز كمر روي دوباره

 ....شد

 .ایستادم زیر به سر روبروش و شدم بلند تخت از اومد،سریع طرفم به بلند و محكم هاي قدم با كه دادم قورت دهانمو اب ترس با

 

 

 بردمو باال سرمو خورد، شونم به انگشتاش سر فقط كه طوري كرد كارو این اروم خیلي زد، شونم به اشارشو انگشت اروم

 :گفت بیخیالي با انداختم، بهش نگاهي

 .گشنمه پایین بیا گمشو_

 

 مي پس بودو كرده پدرم كه كاري تقاص باید من اش،ارهتحقیر به كردم مي عادت داشتم...گندش اخالق این به بودم كرده عادت

 .دادم

 

 .رفت كردو گرد عقب كه دادم تكون فهمیدن ي نشونه به سرمو

 راهرو كل اومدمو بیرون ازش رفتم، اتاق در سمت به سریع پس! كنم تحمل هاشو تحقیر باید دوباره كنم دیر یكم اگه دونستم مي

 اون بعد ، دیدي مي رو آشپزخونه هالو میشدي واردش ورودي در از وقتي كه بود زرگب هال یه آرین ي خونه كردم، طي رو

 .بود اون تو اتاقا تمام كه خورد مي راهرو یك نداشت دید هال از كه آشپزخونه كنار

 

 قسمت مونه تو بودن، گذاشته نفره٢٤ خوریه میزنهار توش كه بود بزرگ نشیمن یه باز اون بعد كه خورد مي پله تا سه هال تو

 .بود آرین اتاق نشیمن
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 رد كنارش از خجالت با انداختمو پایین سرمو اومد، ذهنم به پیش دقیقه چند اتفاقات تمام دیدم، بهادرو رسیدم كه آشپزخونه كنار

 ....كه شدم

 

 به سر زدي رقم واسم تحقیریو چنین كه آرین بهت لعنت شیدم،ك مي خجالت ازش هنوز لرزیدم، خودم به گرفت، دستمو اروم

 .داشت نگه تر محكم كه بیرون بكشم دستش از دستمو خواستم زیر

 

 :زدم لب اروم بود، هم جلوي دقیق صورتامون كردم، نگاه بهش متعجب

 داشتید؟ كاري-

 :گفت رفت مي داشت كه همونطور كرد، ول دستمو بعد موندو خیره میشیم چشماي تو كمي بود، سرد آبیش چشماي همیشه

 ...هیچي-

 

 مشغول برداشتمو ام مرغي فیله كردم، خردش برداشتمو یخچال از  قارچ كمي شدم، آشپزخونه وارد گفتمو اي دیوونه لب زیر

 .شدم كردنش سرخ

 

 ، تو بیا گفت كه زدم در مارو رفتم، اتاقش طرف به گذاشتمو ماستي و اب لیوان همراه اي سیني تو همشو غذا كردن درست بعد

 .شدم اتاقش وارد

 

 دار زاویه فك بود، عسلي گاهي و مشكي گاهي كه داشت قهوایي چشمایي.. بداخالق اما بود جذاب خیلي بود، گوشیش تو سرش

 .داشت اي عضالني و درشت هیكل و بود برنزه پوستشم داشت، كوچیكي دماغ و

 

 :اومدم خودم به صداش با

 .گمشو بزارو غذارو من؟ به زدي زل چیه-
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 كج سرشو كمي كه كردم نگاهش درموندگي با گرفت، دستمو كه برم خواستم. گذاشتم تختش روي رو غذا گرفتمو ازش چشم

 .كرد نگاهم خیره كردو

 

 .بدم نجات دستش از خودمو كردم سعي كشیدمو بلندي جیغ پیچید پهلوم توي كه وحشتناكي درد با اما بودم، خیره بهش متعجب

 

 داشت بودو فرسا طاقت درد فشرد، مي بودو كرده فرو پهلوم كبودیه توي انگشتشو كرد، مي روانیم داشت لبش روي پوزخند

 .كرد مي روانیم

 

 كه كرد ولم ارین كردم، مي ناله فقط اروم و شدم بیحال درد از كشیدم، مي بلند جیغاي كردمو مي احساس دردو سلوالم تك تك با

 .پیچیدم مار مثل خودم به افتادمو زمین روي كمر با

 

 تحقیر اینهمه شدن، سرازیر اشكام... برد مي لذت دادنم زجر از اشغال این بستم، چشمامو گذاشتمو دردناكم پهلوي روي دستمو

 ....كه شد نزدیك بهم جدیت با اما اروم اروم بود، زیاد ساله١٨ منه ي واسه

 

 .بود شده رواني باز این افتاد، وجودم تو بدي ترس

 .كرد خم سرشو گرفتو انگشتش دو بین بودو زده بیرون روسریم از كه مشكیم موهاي زد، زانو كنارم شدو نزدیك بهم

 

 :زد لب اروم

 .بودمشون ندیده تاحاال! ها قشنگه موهات! هوم-

 ....رفت یادم از كامال پهلوم درد كشید، موهامو كمي كه دادم قورت ترس با دهنمو اب

 

 .گفتم اخي پهلوم درد از كه كرد بلندم گرفتو دستمو سرشه، تو فكري چه باز میدونه خدا

 .داد هلم اتاقش توالت میز و آیینه سمت به گذاشتو پشتم دستاشو
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 .كردم نگاهش آیینه از كه نشوند صندلي روي منو

 .كشید بیرون سرم از ریموروس نور سرعت به انداختو باال ابروشو كمي

 

 .صندلي رو شدم پرت دوباره زدو شونم به دستشو كه شم بلند خواستم متعجب

 :گفتم ترس با

 .كنم سرم روسریمو  بزارید.. كنم مي خواهش اقا-

 

 به كنه يم فكر داره انگار كه حالتي با ایستاد مي روبروم كه همونطور گرفتو چونش به دستشو زد، پوزخندي كه دیدم آیینه از

 :گفت زدو تكیه میز

  كنن؟ نمي اذیتت موهات-

 

 عاشق داداشم كنم، كوتاهشون خواستم نمي وقت هیچ ولي... بود بلند خیلي بودو باسنم زیر تا موهام درسته شد، درشت چشمام

 .دادم تكون نه معني به سرمو تعجب همون با بود، موهام

 

 :گفت جدیدت با گرفتو میز از اشم هتكی داشت برمي چونش زیر از دستشو كه همونطور

 .!كن كوتاهشون!نمیاد خوشم ازشون من ولي-

 

 :نالیدم اروم شد، پایین باال قلبم تو چیزي

 .كنم كوتاه موهامو خوام نمي من اقا-

 :نشست لبش روي مرموزي لبخند

 .خوام مي اینو من ولي-
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 تو ارین اخماي افتاد، زمین به پام كنار صندلي كه رفتم قبع شدمو بلند صندلي روي از اروم فهمیدم، رو قصدش فهمیدم دیگه

 :گفت داد با رفتو هم

 !جاش سر بزارش كنو بلندش-

 

 :كرد اشاره صندلي به. گذاشتم سرجاش رو صندلي دادمو تكون ترس با سرمو

 :زد فریاد كه كردم تعلل كمي. روش بشین-

 !سریع-

 ....كه نشستم صندلي روي ترس با

    اومد، سمتم به كه نشستم صندلي روي ترس با

 :وایستاد سرم پشت كردو ریز چشماشو

 .شن كوتاه كه وقتشه خب-

 

 :شد اشك پر چشمام

 ....كنم مي خواهش االن اما كردي، هركاري تاحاال نكن، باهام اینكارو كنم مي خواهش-

 :شدم خفه جدیش صداي با

 فهمیدي؟! همونه بگه ابتارب هرچي-

 

 :زد مرموزي لبخند كه دادم تكون سرمو بغض با اروم پس بخورم، كتك باید صد در صد بزنم دیگه حرف یه االن میدونستم

 .بده كشو تو از رو قیچي-
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 كشیدش، مدست از كه دادم بهش كشو تو از رو قیچي افتاده پایین سره با بگیره، بازي به روانمو و روح ذره ذره خواست مي

 .خوردم ارومو تكون

 

.... كنه كرتاه گردنم تا موهامو خواست مي بود، كرده جمع مشتش توي موهامو كل برید، نفسم گردنم روي قیچي سردي حس با

 ....چكید چشمام از اشكي قطره فشردم، هم به محكم چشمامو

 

 ...كردم احساس كه اي سبكي شدو قطع اي لحضه براي نفس اومد، قیچي برش صداي موقع همون دقیقا

 

 :برم جلو به كمي شد باعث كه زد ام شونه به انگشتاش سر با

 .ببر اینجا از لشتو تن كن باز چشماتو هوي-

 

 بودو ام سرشونه تا كوتام موهاي نبودم، بلند موهاي با ایدا اون دیگه زدم، زل آیینه توي تصویرم كردم،به باز چشمامو اروم

 .بود ریخته دورم

 

 ...آرین،لعنت هتب لعنت

 :لرزیدم خودم به دادش با

 ...گمشو میگم-

 

 خرواره انداختم، زیرپاش به نگاهي اروم.. گرفت در طرف به دستشو حرف بي سمتش، برگشتم شدمو بلند جام از ترس با

 .زدم چنگ پاش زیر از موهامو شدمو خم كه كشید دادي دوباره. بود ریخته پاهاش زیر موهام

 

 :شدم خیره بهش كینه با موكرد راست كمرمو

 !.متنفرم ازت-
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 خجالت ازش دیدم، بهادرو كه بشم راهرو وارد خواستم زدم، بیرون اتاق از دو با فشردمو مشتم تو موهارو بكنه، كاري نذاشتم

 ...دیدنم با نبود، سرم روسري كشیدم،

 

 :گفت بهت با آخر در چرخید، ام سربرهنه دستمو بین چشماش بار چند د،ش خیره بهم متعجب دیدنم با

 دستات؟ تو چیه این-

 

 .شد قطع بهادرم زدناي صدا در شدن بسته بستم،با سرم پشت محكم درو رفتمو اتاقم سمت به دو با شدو تازه دلم غم حرفش با

 

 .شم شكنجه پسر یه زیردست بخوام كه نیست حقم این...یستن حقم این خدایا...گریه زیر زدم بلند صداي با گرفتو اوج هقم هق

 

 :میكنم زمزمه خودم با لب زیر.... فشردم دستم تو موهامو....زمین رو نشستم خوردمو لیز در روي اروم

 ...آرین باش انتقامم منتظر-

 

 دیگه؟ میگه چي این اه. گرفتم باال سرمو خورد در به كه اي تقه با

 كنم جدا خودم از موهامو نمیاد دلم شدم، بلند زمین روي از كردمو پاك اشكامو دستم با اروم

 

 بهادر كه رفتم عقب قدم چند ضربه شدت از شد، داده هول طرف اون از كه كشیدمش پایین اروم رسوندمو دستگیره به دستمو

 .بست سرش پشت درو شدو اتاق وارد

 

 :وایستادم بروش رو نشست،برگشتمو روش فتور تختم سمت به كالفه كه شدم خیره بهش ترس با و متعجب

 شده؟ چیزي-
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 :گفتم كالفه كه انداخت بهم نگاهي نفهم و گنگ

 !من؟ اتاق تو اومدي شده چیزي میگم-

 .داد تكوني اره ي نشانه به سرشو

 داري؟ چیكارم بگو خب-

 :كرد كج پوخندي به لبشو

 !دستت؟ تو چیه موها اون-

 

 :بستم چشمامو گرفتم مي دیگه سمت به نگاهمو كه همونطور شد، فشرده قلبم باز تم،انداخ نگاهي دستم تو موهاي به

 !بیرون برو...نیست چیزي-

 

 ...آرین از تر بزرگ حتي بود، بزرگ خیلي هیكلش...اومد تر جلو كه انداختم بهش نگاهي شده، بلند كه فهمیدم تخت صداي با

 

 :زد لب اروم.. دمكر نگاهش بردمو باال سرمو كه وایستاد روم روبه

 شده؟ چي میگم-

 

 هم تو اخماش حرفام شنیدن با شده، چي بگم بهش كه داد اجازه بهم خاصي حس یه یا صداش جذبه ولي.... گفت اروم خیلي

 .گرفت بغلش تو منو حركت یه تو رفتو

 

 ...زد مي تند قلبش گذاشتم، شا سینه روي تردید با سرمو فشرد، خودش به منو بیشتر كه بیام بیرون بغلش از خواستم متعجب

 

 .زد مي تند قلبش

 :گفت اروم گوشم زیر كه موندیم حالت همون تو كمي
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 ...آیدا-

 :زد لب اروم كه گفتم هومي

 .خواهرمي شبیه...نكن بد فكر درموردم-

 .دادم دست از پیش چندسال كه خواهري

 

 :كردم نگاهش برداشتمو اش سینه رو از سرمو

 داشتي؟ خواهر-

 .كرد مي بیداد سردش همیشه چشماي تو غم داد، تكون سرشو اروم

 

 خواستم مي. چرخیدم سمتش به و نشستم كنارش خودمم. نشوندمش تخت روي گرفتمو دستشو... كنم دردودل كمي خواستم مي

 .كنه داغ ترسیدم مي ولي شد چي خواهرت بپرسم ازش

 

 :گفت اي خنده تك با كه كردم گاهشن همونطور

 !بگو-

 فهمید؟ كجا از این ، شد گرد تعجب از چشمام

 :گفتم اروم و اومد لبم رو لبخندي اروم

 اومد؟ سرش بالیي چه خواهرت بگي میشه-

 

 :كرد صحبت به ،شروع باشه رفته فرو اي خاطره توي انگار. شد پایین باال ستبرش سینه كه مشید ارومي اه

 ارین كردن خراب فكر به فقط كه اشغال مرد یه بودم، پدرش سرسخت دشمماي از یكي بادیگارد نبودم، ارین بادیگارد اونموقع-

 ...كردم همكاري ارین با بیرونو زدم گروهشون از... بود پدرش و
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 :برگشت سمتم به كه گذاشتم بازوش روي دستمو تردید با بود، پیدا چشماش تو اشك نم.. شدم خیره صورتش به نداد، ادامه

 ..بودم داداشش من چون فقط. نامردا كشتن خواهرمو-

 

 

 

 

 

 

 

 : زدم پوزخندی

 ... نخیر جاش؟ سر میشینه ساکت آرین کنی می فکر -

 . خواهرش پیش فرستاد هیکلش خاطر به امیرم اینجا، آورد منو

 : شد گشاد بهادر چشمای

 میگی؟ رو هرزه  ی دختره همون -

 : کردم کج سرمو

 . میاد سرت بیاد بدت هرچی...  میومد بدش جلفا از داداشم -

 : کرد ای خنده تک بهادر

 ... واقعا -

  داد ادامه باشه افتاده یادش چیزی انگار بعد

 همش جدیدا اما...  بود راهی به سر پسر خودش هم ، بود خوبی آدم پدرش هم!  کنه می اینطوری چرا آرین نمیدونم واقعا من -

 . گیره می تو از تقاصشو ارهد و یکیه با

 : شد غمگین چشمام

 ... نکرده پیدا تر ضعیف من از -
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 .خواهرش پیش برد رو حسین امیر وگرنه

 :زد پوزخندی

  گذره می خوش بهش داره امیرحسین باش مطمعن...! خواهری چه اونم -

 : داد ادامه که کردم نگاهش متعجب

 می زندگی دیگه جای یه اون و کرد دور خودش از اونو پدرش کاراش همین رخاط به...  جاییه هر دختر یه آرین خواهر -

 .کنه

 ...پدرش و آرین از دور

 ...راحته آیناز پیش جاش صد در صد هیکل خوش و خوشگل پسر یه اینکه واسه خوبه جاش حسین امیر میگم که االنم

  گرفت، رنگ هام گونه زد که حرفی از

 : مگفت آروم و انداختم پایین سرمو

 ؟ شه نمی اذیت داره من مثل امیر یعنی -

 : گفت میرفت در سمت به که همونطور و شد بلند جاش از

 ...!یادگاری برای نمیذاره رو خوشتیپ پسر یه آیناز ، خوبه کامال جاش -

 . چسبیدم رو دستش پشت از و رسوندم بهش خودمو دو با

  کرد نگاهم متعجب برگشت

 :گفتم ملتمسانه

 !؟ کنه می کاری چنین آیناز دونی می کجا از تو اصال ؟ باشم مطمعن خوبه؟ جاش ؟ چی یعنی

 :داد تکون تاسف با سرشو

 . گذره نمی هم نر پشه از باشه گیر کارش اگه آیناز ولی کنم، نمی هیکلی خوش.  خوشگلی ادعای من -

 

 :دادم دستش به تكوني كردمو یزر چشمامر كه نداد ادامه حرفشو

 زني؟؟ مي حرف ُكپُني چرا-
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 :داد تكون عصبي دستشو دو دادو تكون كالفه سرشو. كرد دور خودش از منو دستش دو با

 ...بود منم با رابطه خاهان حتي اون. نمیگذره نري هیچ از اون ببین-

 

 :زدم لب اروم. بود دختري چه... شد گرد چشمام

 !؟...اینقدر یعني-

 .شدم خیره در به ترس با در بلند كوبش صداي با. بهش كردن فكر از حتي شد مي شرمم. بدم ادامه حرفمو نتونستم

 

 :زدم لب بهادر طرف به اروم بود، ایستاده سینه به دست چهارچوب توي ارین

  باشه، نشنیده چیزي خداكنه-

 .شد خیره چشماش تو ارینو سمت برگشت خیال بي بهادر اما

 

 :گفت گشت برمي كه همونطور ارین بود، ایستاده ارین مقابل تو راحت اینقدر كه داشت جرات اواقع

 !داداش اتاقم بیا شد تموم دادنت دلوقلوه اگه بهادر-

 

 !دلوقلوه؟ ؟!داداش شد، گرد چشمام

 .كرد حركت به شروع ارین سر پشت بندازه بهم نگاهي نیم اینكه بدون بهادرم

 

 باز كه نشستم تخت روي. پریدم باال بلندش صداي از خودمم بستم، محكم شدت به اتاقو دره و رفتم ونهردوش به اي غره چشم

 :بود خشن ارین اینبار اما شد، باز اتاقم در

 ها؟ بندي مي محكم من سر پشت اتاقو در جرئتي چه با-

 

 :اورد یورش تمسم به بلند قدماي با كه نگفتم چیزي بودم، نشستش خون به چشماي محو ترس از فقط
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 .كثافت ام تو با-

 كه. برید نفسم مشتش شدت از. خورد دهنم توي محكمي مشت كنم باز زبون اومدم تا كرد، بلندم تخت رو از گرفتو یقمو

 :زد پوزخندي

 گرفت؟ دردت.. آخي-

 

 

 از پیچوند، محكم فتوگر دستمو كه بزارم چونم روي دستمو اومدم میكرد، درد فجیحي طور به چون بود، شده اشك پر چشمام

 با شدو مي چندشم داشتم، نفرت صدا این از همیشه استخونم، ترق صداي با شد مساوي اخم صداي كه گفتم بلند آخ دردش

 ....رفتو سیاهي چشمام شنیدنش با حاال میشدم، نابود شنیدنش

 

 .كردم باز چشمامو اروم بود گرفته بر در بدنمو كل و گیره مي نشات بدنم ايكج از دونستم نمي كه دردي با

 .دستم توي شد جمع بود بدنم توي كه دردي اون كل اومدم خودم به كه انداختم،كمي دقیقي نگاه اطراف به گنگ

 

 ...كه اریني بستمو كممح كه دري... گرفت شكل چشمام جلوي اتفاقا تمام ام شده گرفته گچ دسته دیدن با. گفتم ریزي اخ

 .افتاد وجودم توي بدي لرز دوباره استخونم ترق صداي یاداوریه با

 

 .نشستم تخت روي و شدم بلند جام از راستم دست كمك با سختي به كشید، فلك به سر دستم درد كم كم

 

 :زدم صدا رسیدو ذهنم به كه كسي تنها درد با

 بهادر؟-

 :زدم صدا درد با و رت بلند پس شنید، نمي صدامو مطمعنا  

 !بهااادر-

 :شد اتاق وارد سراسیمه بهادر كه نگذشت اي دقیقه فشردم، هم به دستم زیاد درد از چشمامو
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 .كشتي منو كه تو بهادر؟ جانه-

 .گرفت گلمو بغض دیدنش با

 :كشید ام برهنه سر روي دستشو اروم نشست، تخت لبه كنارم اومد و

 خوبي؟-

 

 با كشید، بغلش تو منو پاچه دست بهادر گریه، زیر زدم بلند صداي با كنمو كنترل خودمو تونستمن دیگه حرفش این زدن با

 :نالیدم جیغا اون و گریه از گرفته صدایي

 خوووبه؟ اره خوبه؟ من حال این-

 

 :كشید سرم به دستي

 .اروممم باش اروم! هیــش-

 :ابیش چشماي به زدم زل بغض به و بیرون، كشیدم بغلش از خودمو

 بهادر؟ چیه من گناه-

 .شدم خیره بود چهاچوب توي كه فردي به اشنا نا شد، باز در كه بگه چیزي خواست

 

 :گفت خنده تك با میومد سمتمون به كه همونطور

 ما؟ بیمار از چخبر...خب-

 :گفت میشد پا جاش از كه همونطور شدم، خیره بهادر به سوالي نشستو ابروم دو بین اخمي

 ...ایناست آرین گیهخانواد دكتره-

 

 بهش خیلي كه داشت اي مشكي كوتاه ریش مشكي، چشماي مشكي، لخت موهاي بود، ایستاده باالسرم حاال كه شدم خیره پسره به

 ...سفید پوست و اومد، مي صورتش به كه فرم رو تقریبا دماغ میومد،
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 :زد مرموزي ي خنده

 زدي؟ دیدتو خوب-

 :برچید لبشو اروم كه گفتم اي نه لب زیر...بود مرموز قیافش خیلي

 كوچولو؟ چرا...اخي-

 

 

 :برچید لبشو اروم كه گفتم اي نه لب زیر...بود مرموز قیافش خیلي

 كوچولو؟ چرا...اخي-

 و درد با گذاشتمو كنار خجالتو ،كشید مي فلك به سر داشت هرلحظه دستم درد اونورم از میكرد، خورد اعصابمو داشت مرتیكه

 :زدم داد سرش اعصبانیت

 دلقك؟ یا دكتري تو-

 

 :زد بهم اي غره چشم اومدو خودش به سریع اما شد، گشاد یهوییم تغییر این از چشماش

 كني؟ مي رم چرا چته-

 

 برد؟ لش كجا این اه نیست، اتاق تو دیدم كه كنم صدا بهادرو خواستم حرص با

 :گفتم هدكتر به رو عصبي

 .كن یكاریش بیا زیاده دردش دستم-

 :انداخت باال ابروهاشو

 .ندارم دوست-

 

 بكشم، منتشو خواستم نمي گرفت، مي گریم داشت حرص دردو از دیگه! سرم؟ باال اورده ارین دكتره اینم یعني شد، گشاد چشمام

 :گفتم داد با پس
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 !بهاااادر-

 

 : گفت ننگرا شد، اتاق وارد بهادر كه نشد دقیقه سر

 چیشد؟ ؟ چیه-

 :شد اویزون بغض از لبام

 .بیرون بنداز اینو-

 :گفت دكتره به رو كشیدو عمیقي نفس

 كردي؟ چیكارش سهیل-

 

 ... پس بود سهیل اسمش

 :باال اورد تسلیم حالت به دستشو سهیل

 .زاره نمي ببینم دستتو بیا گم مي بهش! هیچي-

 :گفتم حرص با شد، گشاد چشمام دروغش از

 !چه من به گه مي كنه مي درد دستم میگم بهش... میگه دروغ دابخ-

 

 :گفت سهیل به طور همون. شكمش تو رفتم كه گرفت اغوشش تو سرمو طرفم، اومد رفتو سهیل به اي غره چشم بهادر

 .چطوره دردش بدوني باید خودت. ها برداشته ترك بهش،دستش بزن چیزي مسكني یه بیا-

 

 :انداخت باال هاشو شونه باز سهیل

 .شه ادم بكشه درد بزار-

 :شد خورد اعصابش بهادر كه دادم فشار بهادر به بغض با سرمو

 .شه خوب دردش كن كاري یه بیا گم مي یابو، هوي-
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 :گفت بهادر به كردو اشاره من سر به سهیلم ببینم، سهیلو كه كردم كجش كمي گردنمو بود بهادر شكم تو سرم كه همونطور

 گه مي چي نفهمیدم اول.خندید هرهر ربطش بي حرف به خودش و. حله تر پایین ببري سرشو یكم ها، خوبه شجا این داداش-

 ....رفت نفسم بهادر حرف با كه كنم بلند سرمو سریع خجالت با خواستم حرفش فهمیدن با اما

 

 :رفت نفسم بهادر حرف با

 .نباش سرش نگران تو پایین، میاد عشموق به اون-

 محلش كه گذاشت هم روي باش اروم معني به چشماشو شدم، خیره بهش خشم با كردمو خودموجدا از بهادرو دستم با سریع

 .ندادم

 

 ..كثافت چند میون افتادم باش منو

 :گفتم سهیل به رو

 .میاد بند داره دیگه نفسم كني؟ كاري یه میشه دكتر اقاي-

 

 :كشید اي كالفه پوف كه شدم خیره چشماش به مظلوم

 !مهربونم اینقدر كه كنم چه-

 .بودم شاكي واقعا بهادر دست از زد، كنار بهادر و اومد طرفم به

 

 .گرفتم ازش چشم دلخور كه بگه چیزي خواست كردو نگام ناراحت كرد، گیر غافل نگاهمو كه انداختم بهش نگاهي نیم

 

 :گفت گفتن چرت كمي بعد سهیل

 .بهت بزنم مسكن باید-

 :گفت بود توش خنده هاي رگه كه صدایي با كه بندازم پایین سرمو خواستم شدو گرد چشمام
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 .دستت به-

 :گرفتم باال سرتق سرمو

 .دستم به كه چي پس-

 :گفتم زنم مي حرف خودم با دارم انگار بعد

 !واال دارن رو چه مردم-

 

 .سالمت حال به واي یني؟ا داري درد كن،االن وراجي كم دختر بسته-

 .شدم خیره سقف به و باال زدم استینمو اومد، طرفم به كردو اماده امپولو كه رفتم بهش اي غره چشم

 

 :اومدم خودم به صداش با

 ...نداره درد نترس-

 البا سرمو و بست حلقه چشمام دور اشك نزنم، داد كردم سعي كردم، حس دستم توي سوزنو سوزش كه بگم چیزي خواستم

 ....نریزه اشكام كه گرفتم

. 

. 

 هنگ بینیم تو ارین عطر پیچیدن با اما كنم باز چشمامو خواستم كسي، محكم پاي صداي بعدش اومد، در صداي كه بودم خواب

 ....فشردم هم به چشمامو بیشتر كردمو

 

 .نشست تخت روي اروم شنیدم، میشدو نزدیك تختم به كه قدماش صداي

 :كرد زمزمه ارومي لحن با گرفت، دست به كوتاهمو موهاي كشیدو سرم روي دستي

 .وجودمه تو نفرت ولي بدي دستشون از خواستم نمي متاسفم،-
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 رفتو ور موهام با لرزید،كمي مي ترس از خفیف بدنم شد، مي نعلبكي قد چشمام زدم نمي خودمو خواب به االن اگه صد در صد

 ...در شدن كوبیده صداي بعد و شد بلند جاش از

 

 .كشیدم اي اسوده نفس نبودنش با باشه، اتاق تو ترسیدم مي انداختم، اتاق تو دقیقي نگاه كردم، باز چشمامو اروم اروم

 

 .بود هشد سنگین دستم لعنتي اومدم، پایین تخت از اروم داد، مي نشون رو شب١٢ انداختم، نگاهي اتاق تو ساعت به

 

 ارین خوردم، ریختمو اب كمي رفتم، اشپزخونه سمت به و زدم دید راهرورو باز كردم، بازش رفتمو در سمت به اروم اروم

 ...ساختي واسم وضعو این كه ببره هیكلتو مردشور

 

 :پریدم باال پشتم از صدایي با

 شدي؟ بیدار-

 در كردمو بهش اخمي اومد، یادم به غروب حرف باز دیدنش با بود، دید تو بهادر بزرگ هیكل برگشتم، صدا طرف به ترس با

 .كردم باز بهش توجه بدون یخچالو

 

 یك دیدمش، یخچال در پشت كه بستم درو نبود، جوییدن حس دادم، قورتش انداختمو دهنم تو یخچالو تو كیك از كوچیكي تیكه

 .گرفت دست به راستمو دست كه بشم رد كنارش از خواستم اعتنا بي گذاشتمو سر پشت خفیفم سكته

 

 !خواي؟ مي چي كه فهموندم بهش ابرو حركت با كردمو نگاه چشماش تو حوصله بي كالفه

 :اومد حرف به كردو من منو كمي

 ناراحتي؟ دستم از-

 :زدم بهش پوزخندي

 چیه؟ خودت نظر-
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 ...نارا خواستم نمي متاسفم من...من ایدا_

 :حرفش وسط پریدم

 ...كه برم خواستم كشیدمو تشدس از دستمو. كن ولم-

 

 :چسبید بهم كه خوردم دیوار به اروم پشتم، دیوار سمت داد هلم كه برم خواستم كشیدمو دستش از دستمو. 

 !نداشتم منظوري میگم بهت-

 

 :بوسید اروم ونموگ كه شدم خیره بهش ترس با شد، خم روم كه زدم بش اي قره چشم دلخور

 باشه؟ دیگه نباش قهر خواهري-

 .ببوستم خواد مي كردم مي فكر كه سرم تو خاك

 

 :كرد میخكوبم ارین صداي كه بگم چیزي خواستم

 !شد؟ تموم دادنتون قلوه دلو-

 .شدم قایم پشتش ترس با كه برگشت سمتش به اروم بهادر

 

 :شد سینه به دست خونسرد بهادر

 داري؟ مشكلي تو! ببوسم ایدارو بخوام باشه شتهدا مشكلي نكنم فكر-

 .بود خونسرد چقدر این شد، درشت چشمام

 

 :داد جوابشو خشني لحن با ارین

 !ببینه سال ١٨ مثبت هاي صحنه وقت یه نكنه كه... بره راه خودش خونه تو میترسه ادم-

 :زد پوزخندي بهادر
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 .نداره مشكلي سنت واسه چیزا این.. سالته٢٤ شما-

 

 :گفت عصبي كه كردم نگاهش كردم، حس خودم روي رو ارین الود غضب نگاه كه خندیدم گلو تو

 !اتاقت تو برو-

 .اتاق تو برو یعني این كشیدتم، جلو به كشیدو دستمو بهادر كه چسبیدم پشت از بهادر به 

 

 : دش منفجر ارین كه زدم بهش لبخندي بوسید، گونمو دوباره كه شدم رد بهادر كنار از اروم

 !!!!دیگه اتاقت تو برو-

 :لرزیدم ارین صداي با كه رفتم اتاق سمت به كشیدمو ارومي هین

 ...اتاق تو دارم كارت شو اماده-

 

 

 

 

 ...ترکوند رو دستم اتاقم توی اومد که باری آخرین ، دادم قورت سختی به رو دهانم آب

 . گرفتم پیش در اتاقمو راه و دادم تکون ناچار به سری

 !  وحشیه آرین این کن رحم خدایا

 ...کنه فلجم بار این نکنه

 . کنم پیدا رهایی مسخره افکار این از تا دادم تکون سرمو

 شدم، اتاق ارد و و کشیدم پایین سمت به رو دستگیره رسیدم که در به

 . کردم مرتبش سرم روی و برداشتم کمد توی از شالی رفتم

 .شدم آرین منتظر و نشتم تخت روی
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 ... شده بیخیال حتما گفتم خودم با نیومد که نشستم همونطوری عتسا نیم

 .کشیدم دراز تخت روی آروم و انداختم تخت پایین و کشیدم سرم از شالو

 ... پریدم جام از که شد باز اتاق در کشیدنم دراز با

 ! دیدم خودم کنار آرینو که نشستم جام سر عت سر به

 .برداشتم تخت زیر از شالمو و شدم خم دستپاچگی با

 ... زد داری صدا پوزخند کارم دیدن با آرین

 .دادم تکیه تخت تاج به که شد نزدیک بیشتر باشه اومده خوشش کار این از انگار رفتم، عقب تخت روی که اومد طرفم به آروم

 .اومد طرفم به و نشست تخت روی آروم

 : گفت گردنم به خیره و وایساد صورتم متری میلی نیم

 ...شالتو ربردا -

 

 اب چشماش خماریه دیدن با شد، چشمام ي خیره كرد حس كه نگاهمو سنگیني  گفت؟ مي چي این شدم، خیره بهش ترس اب

 .دادم قورت زور به بودو شده خشك ترس از كه دهاني

 :كرد نگام ترسناك كه كشیدم اي خفه جیغ كشید سرم از اونو سرعت به اومدو شالم سمت به اروم دستش

 .بكنم نباید كه كنم مي اونكاریو بیاد در دهنت از كلمه یك فقط..فقط-

 منو اومده بود معلوم حسش، بي چشماي تو بودم خیره. كن خیرش به ختم خودت خدایا میشد، پایین باال سینم ي قفسه ترس از

 !نداشت بهم يحس وگرنه بترسونه

 اونم كه بودم گرفته جلومو شال با بپوشم، تاپ بودم مجبور ام شده گرفته گچ دست بخاطر بیرون، بود ریخته نیستم هستو تمام

 !نیست

 خیره لبام به اوردو باال نگاهشو شد، حبس نفسم كه كشید دستي گردنم روي شد، خیره سینم ي قفسه به گرفتو چشمام از نگاهشو

 :زد لب اروم شد،

 .اي فریبنده-

 كشید، تخت روي منو محكم گرفتو دست به پاهامو كه اومد رفتنش از لبم روي لبخندي رفت، عقب كه كنم تحلیل حرفشو خواستم

 :غرید دندوناش الي از كه كشیدم ترس از جیغي
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 !شو خفه-

 پته تته و ترس با خوندم، امو فاتحه هك زد خیمه روم اروم بود، دوزانو پاهام پایین ارین بودمو تخت روي كامال دیگه حاال

 :نالیدم

 .باش نداشتم كاریم كنم مي خواهش-

 :كرد زمزمه من به مخاطب اوردو جلو سرشو اروم لبام به خیره

 ... و چشید باید تو مزه االن اما! خواستم نمي اولش-

 

 .كنم چیكار باید واقعا   دونستم نمي ترس از شدم، دنمش بوسیده منتظر بستمو چشمامو

 .اومد پایین تخت از كه كردم باز چشم سریع صورتم رو از اش سایه رفتن كنار با

 

 :زد داري صدا پوزخند

 .ها اي اماده-

 :گفت امیزي تحقیر لحن با كه بودم خیره بهش متعجب

 ...باشي بهادر زیر اینكه و نهخورد كتك حد در فقط ارزشت زنم، نمي دست تو به من ولي-

 

 چرا لعنتي گفت؟ مي چي این..این رفت، بند نفسم اخرش جمله با كه كردم مي احساس سلوالم تك تك تو تحقیرو اش جمله هر با

 .نشستم روش شدمو خیز نیم تخت روي اروم برد؟ مي لذت كردنم تحقیر از

 

 :شدم اش خیره ُشك با و شد اشك پر چشمام

 میگي؟ داري چي فهمي يم گي؟ مي چي-

 :گفت رحمي بي كمال با مطمعني لحن با دادم، تكون راست چپو به ُشك با سرمو و

 ...نكن بازي نقش من براي! هستید كثیفي ي خانواده چه میدونم_
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 !زد اخرو ضربه بعدیش حرف با برد، مي سوال زیر پاكیمو داشت ، زد مي تهمت داشت خدایا

 !برس ربهاد به دادنت به برو تو_

 :چكید چشمم از سرعت با اشكي

 فهمي؟ مي زدن تهمت گناهه زني، مي تهمت داري-

 

 :بود كننده اذیت پوزخندش

 كنه،میفهمي؟ درازي دست بهش خواسته مي داداشت گفت بهم خواهرم-

 ...نبود ادمي چنین امیر شد، نمي باورم

 

 ..نبود ادمي چنین امیر د،ش نمي باورم

 :بهش زدم زل ناباور

 .نیست ادمي همچین من داداش. گي مي دروغ داري-

 

 :اورد درد به دلمو پوزخندش

 ...موزیه و غیرت بي بابات شبیه! رگاشه تو اشغال اون خون داداشت-

 :گفتم داد با ریخت، بهم توهیناش این از داشت اعصابم

 

 .میكني شكنجه اونو خواهر كه هستي كثافت تویه غیرت بي كردي، اسیر اینجا منو كه تویي غیرت بي كثافت، شو خفه-

 

 !ریخت دلم تخت به شدنش نزدیك با بود، بلد زدن زخم فقط لعنتي بود، منفور ادم این چقدر میومد، باال زور به نفسم

 .شد نزدیك بهم محكم قدماي با و شد سینه به دست
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 :گفت موموزي لحن با

 هوم؟ نكردم بهت كه تجاوز میكنم، ات كنجهش فقط من-

 ؟.گفت مي چي این واي زد، بیرون حدقه از چشمام

 

 :گفت شده ریز چشماي با كردو خم سمتم به كمرشو میشد تر نزدیك كه همونطور

 

 هوم؟! غیرتمو بي یه من اینكه كنم؟ تبدیل واقعیت به حرفتو این چیه نظرت_

 .كنم تحمل تونم نمي یگهد اینو نه افتاد، تند دور به نفسام

 

 :افتاد وجودم به بدي لرز

 !كني نمي اینكارو تو نه-

 :شد خیره لبام به خبیث لبخندي با

 !نه كه چرا-

 

 .كشیدم عقب ترس با كه اومد جلوتر میشد پخش صورتم تو گرمش نفساي ایستاد، صورتم دوسانتي اوردو جلو اروم اروم سرشو

 

 .نكن كارو این میكنم خواهش ارین...نه نه_

 :گرفت دستمو عصبي

 !بچشونم بهت رو چشیده خواهرم كه اي مزه بزار شو، خفه-

 

 ...میلرزید فكم ترس از شد، مور مور تنم تمام كشید، اروم لبام روي رو لباش كه كنم اعتراضي خواستم
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 بین سرمو فقط نمیكشید موهامو داشت، نگه سرمو شدو قفل موهام تو دستاش كه مبرد عقب به سرمو لرزید، مي فكم ترس از

 .بود كرده محاصره دستش انگشتاي

 

 :كرد زمزمه اروم كاشت، لبام روي اروم بوسه و جلو اورد سرشو

 ..كرد خشنش باید! نه؟ نمیشه عاشقانه كه تجاوز-

 :كردم حس ترسو وجودم عمق تو حرفش با

 ُكــ مي التماست ارین-

 

 دستش زیر از امشب خوندم، فاتحمو لباش حركت شدن تند با.. گفتم خدارو اسم دلم تو شدم، خفه لبام روي لباش شدن گذاشته با

 .اومدم نمي بیرون سالم

 

 گلو تو اخم كه گرفت لبم گوشه از ریزي گاز بود، شده خیس كامل لبم شد، مي تر قوي و تر عمیق هاش بوسه شدت لحظه هر

 :گرد نگاهم خمار شد، خفه

 ..برات عاشقانشه قسمت این! بكشي درد تا مونده-

 

 !ایه وحشي ادم چه بودم فهمیده دستاش ضرب از

 .تاپم باز ي یقه به شد خیره زدو خیمه روم خمار چشماي همون با افتادم، تخت روي كه زد سینم تخت به دستشو كف

 

 :زد پس دستمو وحشي كه گذاشتم یقم روي راستمو دست خجالت با

 ..نیار در رو ادها این پس... زیرمي كه بالخره-

 

 :نالیدم صدام تو بغض با كردم مي حس چشمام توي سوزشو كامل اشكمرجوشید، چشمه

 .كن ولم-



35 
 

 :زد پوزخندي

 .بگذرم ازت تونم نمي امشب من-

 

 توي هنوز داد، بهم شاینديخو حس یه و ترس كه گذاشت گردنم روي داغ اي بوسه رسید، گردنم به و رفت پایین به سرش

 .گرفت گردنم از محكمي گاز كه بودم غرق افكارم

 

 :گذاشت دهنم روي دستشو كه كشیدم كارش از جیغي

 .احمق بگیر خون خفه-

 .بیام كنار تونستم نمي این با دیگه نه میشد، بیشتر دقیقه هر چونم و گردن روي هاش بوسه شدت

 

 گفتو بلندي اخ  كه گرفتم دستش از گازي رسید ذهنم به كه فكري با دادم، مي جون تشدس زیر نباید كردم، مي كاري یه باید

 .شد شل دهنم روي از دستش

 

 مسخره خیلي شاید برسه، دادم به یكي بودم منتظر لحظه هر كشیدم، بلندي جیغ آني فكر یه تو زدمو كنار دستشو سالمم دست با

 خوام، يم كمك خونش اهالیه از خودش ي خونه تو كه اس

 

 ارین از كه محكمي َچك با زنن، نمي حرف اي كلمه كنه درازي دست بهم خواد مي كه بدونن و ببینن ارین با منو اگه اونا

 :گفت عصبي و داد با بود، اعصباني ببر یه شبیه شدم، خیره بهش خوردم

 ...و حرومي؟ میزني پس منو-

 

 .شد خیره شده وارد شخص به وایستادو سرجاش ارین كرد، برخورد دیوار با شدو باز بدي صداي با در كه اورد هجوم سمتم به

 

 كه كسي مهربون؟ ناجیه این تونست مي بهادر جز كسي چه بشم، رو به رو ناجیم با كه برگردوندم در سمت به سرمو اروم

 بوده؟ پشتم همیشه تاحاال
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 و دار بغض صداي با گرفتم جون دیدنش با انگاري كردم، گریه به شروع بلند صداي با و كنم كنترل خودمو تمنتونس دیدنش با

 :نالیدم لرزوني

 ...بهادر-

 

 اومدو سمتم به سریع بود، ُهل خیلي میدونم فقط بود؟ دوییده اینكه یا بود اعصبانیت شدت از دونم نمي زد، مي نفس نفس بهادر

 .كشید شاغو به لرزونمو جسم

 

 ..رسید گوش به ارین نحس صداي كه شد تبدیل هقهق به گریم

 رسیدي؟ ِكي_

 :انداخت نگاهي ارین به سرزنش و دلخوري با كردم، نگاه بهادر ي قیافه به اروم

 .رسیدم االن همین خداروشكر-

 

 :داد ادامه دادو تكون ناباور سرشو و

 ؟!لعنتي كني رچیكا خواستي مي شد؟ مي چي رسیدم نمي زودتر یعني-

 

 :كرد گم خودشو كمي ارین كه گفت بلندي صداي با رو لعنتي

 .شد نمي چیزي-

 :وایستاد ارین روبروي اوردو بیرون بغلش از بودمو شده اروم كه منو بهادر

 

 :كرد اشاره من به دست با و ؟؟؟!!!!ها ؟!نه شد نمي چیزي-

 ...رو بیچاره دختره خواستي مي-

 :داد تكون تهدید با ارین جلو اشارشو انگشت.. گفت لب زیر اكبري هللا و
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 مخفي داره چیز یه دونستم مي نداد، ادامه حرفشو و... زیر میزنم همچي زیر میزنم شه تكرار چیزي چنین دیگه بار یه بخدا-

 ...كرد؟ مي اروم بهادر برار در ارینو اینقدر كه بود چي بود؟ چي اما میشه

 

 ...بودم خودم فکر به االن فقط! کنه مشغول فکرمو که نبود ادمی کنم، فکر ارین درمورد خواستم نمی اصال

 

 .افتاد بدنم به بدی لرز داشتم؟ حالی چه االن من اومد؟ نمی اگه شد؟ می چی میرسید دیر بهادر اگه

 

 .بهادر بودمو من خداروشکر انداختم، اطراف به نگاهی بردم، باال سرمو ترس با در خوردن هم به صدای با

 

 ؟...رسید نمی بهادر واقعا اگه پشتمه، بهادر اینکه بهم، داد می امنیت حس همین نبودم، تنها ارین با دیگه

 

 ....اما مراقبمه بهادر دونستم می. نیست اتاق تو ارین دیگه دونستم می. شد گرفته سر از دوباره گریم

 

 :کرد دعوتم بودن اروم به اوردو باال دستاشو. افتادم هق هق به بهادر شدن نزدیک با بود، وجودم تو دیب ترس حس یه

 . شد تموم اروممم، باش اروم-

 

 تکیه شکمش به سرمو کردمو حلقه کمرش دور سالممو دست.. گرم اغوش این بود امن خیلی کشید، اغوشم به اومدو طرفم به

 .دادم

 

 کرد می نوازش موهامو که همونطور گذاشتم اش سینه روی سرمو که نشست کنارم و خندید گلو تو ت،گرف خندش کار این از

 :گفت اروم

 خوبه؟ االن حالت-
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 :برد چونم زیر دستشو کردو جدا خودش از سرمو که دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو

 .شد تموم همچی نیستی؟ خوب چرا-

 

 باشه؟ داشته چشمایی چنین کسی داشت امکان رسید، می نظر به طبیعی طبیعی یرغ خیلی نزدیک از شدم، خیره چشماش به

 

 :کرد تر نزدیک کمی سرشو شدم، خیره بهش گنگ اومدمو در فکر از که داد تکون کمی چونمو

 باشه؟ باش اروم-

 

 :کردم جمع ناز با لبمو

 .شدم اذیت بهادر-

 :شد خیره صورتم به جدی

 نکرد؟ که کاری-

 :کردم زمزمه لب زیر زور به و گرفت رنگ هام گونه حرفش از

 !نه-

 باشم؟ مطمعن_

 ..دادم تکونی سرمو

 .اره-

 

 بهادرم واقعا ولی بود برادری فقط حسم دونم می شدم، می خیره چشماش عمق به من و شد می تر نزدیک سرش لحظه هر

 ؟...بود همین حسش

 

 "سینامیرح"
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 .گذاشتم طرف دو دستمو کشیدمو خستگی از ای کالفه پوف دادم، لم مبل روبروی ی کاناپه روی

 

 .گفت می چی دیگه این کشید، خط مخم روی زنونه های کفش صدای که دادم تکیه مبل به سرمو

 

 ناز با دادو گردنش به پیچی که کردم نگاهیش عصبی و کالفه نداد، اجازه گذاشتو سینم روی دستشو که شم بلند جام از خواستم

 :گفت

 ای؟ عصبی چرا عزیزم امیرحسین-

 

 :غریدم دندونام الی از میزدم پس دستشو که همونطور و زدم کنه این به ای غره چشم

 اخه؟ چه تو به-

 

 ..برچید لبشو عشوه با کردو نزدیک صورتم به صورتشو شد، نزدیک بیشتر نخوردو تکون جاش از

 ..اینطوری نگو_

 

 . بود همین کارش عوضی، کنه تحریکم یخواستم

 دیدع توش لباس از اثری که تاپ یه شدم، خیره لباسش به برد، فرو موها توی پشت از دستشو نشستو پام روی اومدم خودم به تا

 !لی  باسن پایین شلوارک یه شدو نمی

 

 بودم حساس پوشیدنش لباس رو جدیدا. هرجایی ی دختره بشکونم گردنشو داشتم دوست لباس؟ شد اینم اخه

 

 :غریدم اعصبانیت با

 ها؟ پوشیدنه لباس وضع چه این-
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 شدن؟ غیرتی به چه بادیگاردو منه کرده، تعجب میدونستم ، شد بلند پام روی از ترسیدو دادم صدای از

 

 :شد جمع بغض از لباش بود، مخم رو ولی

 ..پوشیدمش تو برای بخدا-

 :فشردم مشتم تو تاپشو ی هیق و گرفت وجودمو کل خشم حرفش از

 ...حیف ارینی خواهر که حیف رو؟ هرجایی توعه حرف کن باور پوشیدی؟ من واسه احمق_

 

 :لرزید بغض از چونش

 ..اوردنت بدست بخاطر من_

 :کردم نزدیک خودم به صورتشو و بده ادامه نذاشتم

 نیست؟ اونا واسه کنم باور چطور هست، دیگم مرد چندتا من جز اینجا_

 :چکید چشماش از اشکی قطره که داد تکون تند شوسر

 !میکنم موندنت بخاطر همونکارو امیرحسین کنم چیکار بگو بگی، تو هرچی اصال قران، به نه_

 ..زدم نیشخندی

 ....هرکاری؟_

 

 هرکاری؟_

 .اتاق تو کردم پرتش ضرب به کردمو باز درو ، بردم تاقشا سمت به گرفتمو دستشو مچ که داد تکون مظلوم سرشو

 

 .شد ثابت جا یه خوردن تلو تلو بعد ولی زمین، بخوره مخ با داشت امکان سانتی12 قرمزه کفشای اون با

 

 :بردم باال اشارمو انگشت برداشتمو سمتش به قدمی که شد خیرم تعجب با زد، می نفس نفس ترس از
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 !من ناموس همیش بمونم واسش که کسی_

 

 ...دیگه قدم یه

 .بپوشه لباس وضع این با که نیست کسی من ناموس و_

 .کردم اشاره لختش گردن و پاهاش به و

 

 :ایستادم روبروش برداشتمو رو بعدی قدم

 !خوره نمی لول بغلشون تو و کنه نمی بش خوشو مردی هر با من ناموس_

 

 :شدم متوقف صورتش روبروی کردمو مخ سرمو بود، گردنم زیر تا ها پاشنه اون با قدش

 باشی؟ من ناموس تونی می_

 

 !من حاال بود،و نگرفته سخت واسش اینطوری داداششم تاحاال بود، کرده هنگ

 رفع بعدی با نباشم من که داشت بهم گونه هوس حس یه تونست، نمی که بود معلوم زدم، بهش پوزخندی کرد، می فکر داشت

 ...شه می

 

 حرف به تعللی بعده که وایستادم سرجام چسبید، سفت دستمو که برم کشیدم راهمو کردم، نگاهش پوزخند با بردمو باال سرمو

 :اومد

 .بگی تو هرچی_

 

 .کردم باز درشو رفتم، کمدش سمت به بهش توجه بی دادمو تکون سرمو خواستم، می همینو رفت، باال لبم گوشه

 

 نباشه؟ بینشون جابمح با لباس یه میشه مگه لعنتی موند، باز دهنم



42 
 

 :گفتم بهش لباسا به اشاره با کردم، نگاهش اخم با سمتشو برگشتم

 .نیست نیازی بهشون دیگه_

 

 :گفت تعجب با

 چی؟ یعنی_

 :دادم تکون سرمو کالفه

 ..دور بندازشون نیست، مناسب حجابشون_

 :زدم صدا تحکم با اسمشو که کنه اعتراض خواست

 !آیناز_

 :برگشتم سمتش گفتموبه ای خوبه داد، تکون سرشو شدو خفه صدام تحکم از

 نداری؟ پوشیده لباس_

 :گفت فکر کمی با

 .پوشم می اونارو جلوش که دارم جدا کمد یه میاد ارین که وقتایی_

 :اومد لبم روی دوباره پوزخندم

 نه؟ نداره خبر کارات از داداشیت پس_

 ...که داد تکون سرشو ترس با

 

 :زدم نیشخندی که داد تکون سرشو ترس با

 کمدت؟ اون کجاست_

 ..بقلی همین_

 :بود قفل درش که کوچیک کمد یه انداختم، نگاهی کمد بغل به

 کلید_

 :نالید پته تته با
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 ...نمیشه حاال_

 

 :حرفش وسط پریدم عصبی

 یانه؟ بشی ادم خوای می_

 .انداختم نگاهی داخلش لباسای به کرد، باز کمدو در دست به کلید بعد لحظاتی ولی نشنیدم، ازش حرفی

 

 :صورتش تو کردم پرت و بیرون کشیدم سفید شال و شلوار با ای سرمه تونیک یه

 !سریع بپوش، همینارو-

 نبودم، یریسختگ ادم کرد، می گوش حرفامم به باید خواست می منو واقعا اگه بود، خوب که اینجا تا داد، تکون سرشو مطیع

 ..کرد ادمش باید اینو ولی

 

 :گفتم شده گشاد چشمای با بیاره در تاپو خواست می که دیدنش با

 بیاری؟ درش من جلوی خوای می_

 ...شد کلید بهم اعصبانیت از دندونام که داد تکون مظلوم سرشو

 

 فهمی؟ می حیا از چیزی تو یعنی_

 :نالید حوصله بی کردو ای کالفه پوف

 !کنم عوضش نوراو برگرد_

 . برگشتم حرف بی

 

 ...گرفتم ازش شالو روبروشو رفتم اس، خیره دستش توی شال به و پوشیده لباسشو دیدم که برگشتم موندمو منتظرش دقایقی

 

 چیه؟ این که بلدی ایشاهلل_
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 ..داد تکون سرشو

  الزمه؟ خب ولی. چیه میدونم-

 .شد ریز چشمام

 الزمه؟؟؟ که چی یعنی-

 :گفت اخر در کردو پته تته کمی

 ...بپ مجبورم نیست کسی که خونه تو اینکه یعنی_

 

 نفهمه؟ اینقدر چرا کثافت بود، حقش ولی زدمش می نباید شد، ام خیره اشکی چشمای با زدم بهش که ای دهنی تو با

 :گفتم داد با

 بادیگاردات؟ اون یا پس؟ چیه اشپزت اون احمق_

 :دادم امهاد تر بلند اوردم یاد به که چیزی با

 فهمیدی؟ میکنی اخراج همشونو دورته؟ ادم اینهمه که هستی کی تو اصال -

 

 .بود موفق نا ولی بپوشونه بغضشو خواست می زور به بود، مشخص چشماش تو خون از هایی رگه بود، شده گشاد چشماش

 

 .شد جاری هاش گونه روی زمان هم اشک چندتا کردو باز سر بغضش که دمکشی سرش به دستی

 

 .کرد اسیر دستم دو با هاشو شونه زدمو کنار اشکاشو دستم با شد، می ادم باید ولی سوخت، واسش دلم

 

 ..چشماش تو زدم زل جدیت با دادمو تکونش کمی

 خوای؟ می !شی ادم باید بودن من با برای نه؟ یا شی ادم خوای می آیناز،_
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 :کشیدم لبش روی دستمو کردمو ولش گفتم، ای خوبه که داد تکون مظلوم سرشو

 ! متاسفم اینم بابت_

 :دادم ادامه که بزنه لبخندی خواست

 .بود حقت ولی_

 

 ..شد تر پررنگ اخمم دادم، رو بهش زد،باز بازوم به مشتی همو تو کشید اخماشو

 بود؟ کاری چه این_

 .کرد نمیشه کاریش ولی ندارم اخالقی ثبات میدونم خودمم دستم، از بود کرده هنگ شد، درشت چشماش

 ..کردم ای مصلحتی سرفه

 .بریم سرت بزار شالو_

 

 .بیرون زدیم در از گذاشتو سرش روی شالو داد، تکون سرشو اروم

 

 "ایدا"

 

 :گفت گوشم زیر و بوسید گونمو که بودم زده زل بهش ترس با

 سیانتر دیگه کوچولو خوهر_

 .کرد؟ می درازی دست بهم ارین اگه بود، وحشتناکی ی لحظه واقعا

 

 :کردم بلند سرمو سریع چیزی اوریه یاد با

 درسته؟ کرده می تجاوز داشته خواهرش به امیرحسین گفت ارین-

 ...دادو تکون سری تاسف با
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 :گفت دادو تکون سری تاسف با

 !بوده اینطوری اینکه مثل_

 ..شد ریز چشمام

 بوده؟ اینطوری که چی یعنی-

 ..کشید ای کالفه پوف

 .گفته دروغ ارین به آیناز نتیجه در پس نیست، کارا این اهل امیرتون دونم می_

 

 :پرسیدم تعجب با میشه؟ مگه شد، گشاد چشمام

 چی؟ یعنی_

 !نداشت مو که این میشه؟ مگه ولی کرده، رشد موهاش کمی که شدم متوجه تازه کشید، شسر به دستی

 

  کنه؟ نمی رحم نرم پشه به ایناز گفتم یادته ببین،_

 :داد ادامه که دادم تکون سرمو اومدمو بیرون فکر از

 !بیاره بدست امرو که کرده درست داستانو این نداده پا بهش امیر که وقتی" مطمعنا_

 

 :گفتم هل با بود، شده تنگ داداشم واسه دلم زدم، می زنگ امیر به باید باشه؟ وقیح تونست می ادم یه چقدر شد، گشاد مامچش

 بهادر؟_

 

 جانم؟_

 ..کردم من منو کمی

 بزنم؟ زنگ امیر به میشه_
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 :کرد ریز چشماشو

 چرا؟_

 :کشیدم ای کالفه پوف

 .دارم کارش شده، تنگ واسش دلم ها، داداشمه_

 :کرد نگاهم وردلخ

 ببوگالبیم؟ اینجا من یعنی_

 :بیارم در دلش از کردم سعی کردمو درشت چشمامو کمی

 ..اخه میدونی نیست امیر ولی پیشمی تو ببین نه، نه_

 

 :اورد باال سکوت ی نشانه به دستشو

 ! بدی توضیح خواد نمی_

 داری؟ شمارشو

 .گرفت سمتم به گوشیشو که دادم تکون سری تند شدم، می خبر با امیرحسین حال از باید اول ولی دلخوره، دونستم می

 

 دستش از گوشیو سریع کرد، ای خنده تک فهمیدو خودش که کردم نگاهش جوری یه بترکه، داشت، ایفون اپل عوضی اشغال

 .کردم وارد امیرو شماره گرفتمو

 ...که خورد بوق چندتا

 پیچید گوشم توی صداش که خورد بوق چندتا

 بله؟_

 زدم صداش ناز با بستمو چشمامو اروم افتاد، دلم توی ناپذیری وصف شوق صداش شنیدن با

 امییر؟-

 

 :گفت تعجب کمی با و اروم شنیدم، می امیرو نفسای صدای فقط و شدو سکوت دقیقه چند
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 دختر؟ آیدا؟تویی_

 

 :گفتم ذوق با نشناخته، کردم فکر رون،بی کردم فوت نفسمو

 .عشقم دیگه منم کیه؟ پس_

 

 اورد لبم روی پهنی لبخند گرش توبیخ صدای

 .عشقم نگو من به گفتم چندبار! ایدا-

 .زدم می حرفایی چنین اذیتش واسه اوقات بیشتر میاد، بدش کلمه این از دونستم می دادم، سر بلندی ی خنده

 

 نداختما باال ای شونه اعتنا بی

 !.هست که همینی_

 :دادم ادامه دلخوری کمی با و

 بگیری؟ خواهرت از حالی خوای نمی_

 :گفت تند باشه افتاده یادش تازه انگار

 خوبه؟ حالت بزنه؟ حرف ادم زاری می مگه اه_

 

 :گفتم دلخور و زدم گوشم پشت رو کوتاهم موهای

 !خوبم_

 ؟..!یعنی کجاست خواهرش گه نمی گیره، نمی حالیم یه زدم نگز مدت اینهمه بعد داشتم، حق شد، دلخوریم متوجه

 

 :بیاره در دلم از کرد سعی

  جان؟ ایدا_
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  هوم؟_

 رفت یادم که گفتم-

 :کشیدم ای کالفه پوف

 .نداره موردی_

 :گفتم که نزد حرفی

 نداری؟ کاری

 کنی؟ قطع خوای می_

 :زدم لب حوصله بی

 اره-

 کیه؟ ی شماره این_

 :گفتم کنم اذیتش خواستم می هرموقع که شیطنتی بود؟با که نبود بد اذیت یکم

 !داداشمه مال_

 

 :کردم حس کامل متعجبشو صدای

 .نداشتم ای شماره چنین من_

 :گفتم خیال بی

 .دیگمه، داداش یه مال. نخیر تو؟ چرا تو؟_

  غرید حرص با

 ؟ گی می چی دیگمه؟ داداش ی واسه که چی یعنی-

 در نگم، چیزی تونستم نمی بودم، ناراحت. شد نمی حس واسش من نبود که بود همینم واسه نبود، سیاحسا با ادم کال امیرحسین

 :کردم فوران نتیجه
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 شد باعث امشب که همونی کی؟ دونی می داد، می نجاتم دادم می جون ارین پای دستو زیر وقتی که همونی کی؟ میدونی_

 اره. شکستم دلشو من ولی نیستم؟ داداشت من مگه گفت ، بزنم زنگ ساسماح با داداش به خواستم ازش که همونی نره، ابروم

 فکر خواهرت به نداره، اشکال مهمی، خودت فقط که هستی خودخواهی احساس بی ادم یه زدم، زنگ بهت کردم اشتباه امیر،

 ... و. نکن

 

 که فشردم سینش به سرمو. بود فکرم به همیشه که شدم کشیده اغوشی به.. زدم می نفس نفس اعصبانیت از کردم، قطع گوشیرو

 ...بهترن همخون صدتا از ها غریبه وقتا گاهی.. نیست برادری خواهر مالک همیشه بودن خون هم شدم، سرم نوازش مشغول

 :زد بل اروم اوردو گوشم کنار سرشو بهادر. بود اینطور گاهی واقعا

 ناراحتی؟ اینقدر چرا کوچولو؟ خانوم شد چی_

 مخفی اش سینه تو بیشتر سرمو حرفش معنی به توجه بی. نشست صورتم روی بزرگی اخم حرفاش و امیرحسین اوریه یاد به با

 :زدم لب  کردمو

 ..داداشی دارم دوست_

 

 خواست می انگار. شد ریز خوداگاه نا چشمام زد، هولی لبخند که شدم خیره چشماش به. ایستاد حرکت از ناخوداگاه دستش

 .کنه پنهان رو چیزی

 

 :زد لب و گرفت دستش توی و کوتاهم موهای از ای تره شد، خیره پایین به و نیاورد دووم چشمام نگاه زیر

 کنی؟ می چیکار گفته دروغ بهت نزدیکات از یکی رو چیزا بعضی بفهمی روزی یه اگه_

 

 :شدم خیره بهش و نشستم چهارزانو تتخ روی. شدم جدا ازش کامل

 نه؟..شده چیزی یه کنم می احساس بهادر_

 

 :گفت کالفه و کشید اش شده بلند تازه موهای به دستی

 .نیست چیزی نه_
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 ...گرفتم قرار روبروش و کشیدم دستشو که بره خواست

 ..فهمم می من اینو کنی می پنهون داری رو چیزی بهادر_

 .شد ام خیره که کشیدم دوبار رو مشکیش جذب تیشرت استین انداخت، اتاق کل به هینگا و دزدید ازم نگاهشو

 

 :زد لب اروم و کرد تر رو لباش زبونش با دادم، تکون شده چی اینکه عنوان به رو سرم

 کنیم؟ صحبت" بعدا شه می_

 .شد می دیده عرق پیشونیش روی و بودن شده سرخ ابیش چشمای. شدم خیره چشماش تو

 

 :رفتم کنار راهش جلوی از و کشیدم ای الفهک پوف

 .برو_

 کنه؟ پنهان خواست می رو چی یعنی.. رفتم تختم سمت به که بیرون زد اتاق در از سریع. شد پشیمون اما بگه چیزی خواست

 .ندارم ارامش دستت از که ارین بهت لعنت شه؟ باز خواد می کی این اه کرد، می اذیتم دستم گچ اما بخوابم خواستم

 

 "امیرحسین"

 

 حتی. دونم می کردم صحبت باهاش بد. کشیدم چشمام به دستی.. اورد خودم به رو من پیچید گوشم تو که اشغال بوق صدای

 خوبیش که منی از نگیره تنفر کاش. نشه ناراحت این از بیشتر کاش. بودم خواهرم عاشق که قسم وهلل به ولی نپرسیدم رو حالش

 ...خوام می رو

 "امیرحسین"

 

 و داد می تکون هوا تو رو دستش هرزگاهی. شدم خیره بود کارکنا با کردن بحث مشغول که آیناز به و کشیدم ای کالفه پوف

 .بفهمونه بهشون رو چیزی داشت قصد
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 ...پرداخت حرفش ادامه به و انداخت بهم نگاهی نیم آیناز که رفتم سمتشون به و شدم بلند جام از

 .ندارم شما به نیازی دیگه من. خوام نمی کارکن دیگه گم می من.. ببینید_

 

 بازو چشمامو. نداد ادامه دیگه که گذاشتم اش شونه روی رو دستم... کنه عمل حرفم به خواست می پس. کردم پنهون رو لبخندم

 .من با اش بقیه یعنی که کردم بسته

 

 :کردم صاف صدامو که موند ساکت حرف بی

 یک فقط.  بسته بادیگارد یه عمارت این برای گفت میشه و هستم اینجا خودم من. نداریم شما به نیازی دیگه ما. دوستان ببینید_

 هست؟ کسی. بده انجام رو خونه کارای هم و باشن اینجا که خوایم می خانم آشپز

 

 به رو که وایستاد پیشمون. پیشم بیاد کردم اشاره سر با که کرد بلند رو دستش تپل مخانو یه نفره چهارده جمع اون بین از

 : گفتم همشون

 .کنید می و فکرش که اونیه از بیشتر باشید مطمئن. شه می واریز حساب تصفیه پول همتون حساب به فردا_

 

 ..گرفتم طرفشون به رو دستم کف جدیت با که کنن باز دهن دوباره خواستن

 .:دادم ادامه در به اشاره با و. بهتون نداریم نیازی دیگه ما_

 .برید تونید می_

 

 :انداختم نگاهی خانم اون به. کردن ترک رو عمارت همشون و نشد شنیده ازشون صدایی دیگه

 چیه؟ اسمتون_

 :انداخت پایین خجالت با رو سرش

 .هستم نزهت_

 :کردم اضافه گرفتم می رو آیناز دست که همونطور و گفتم ای خوبه و دادم تکون رو سرم
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 چندسالته؟_

 .آقا سال سه و چهل_

 :دادم تکون سرمو

 .ام گرسنه آشپزخونه برو. برسی کارت به تونی می_

 .شد دور ازمون چشمی گفتنه با

 

 باال هدیدت ی نشانه به و انگشتم رفتم می طرفش به که همونطور. کردم ولش اتاق وسط و بردم اتاقش سمت به خودم با رو ایناز

 :بردم

 .شم نمی کسی عاشق بازی جلف با من فهمیدی؟ باشی داشته حجاب باید هنوز.. نه. راحتیا ام تو رفتن مردا این نگی_

 .عرضه بی جلفه. احمق ی دختره. داد تکون رو سرش اروم و بست رو چشماش که گفتم بلند اینقدر رو ام جمله اخر

 

 .حقشه. کنم می خوب اصال بدبخت؟ مگه گفت چیزی دادم؟ می فحش بهش داشتم چرا االن واقعا

 

 لذت غرق کارش این از. بوسید رو ام گونه اروم که برگشتم سمتش به اروم. گرفت رو دستم که برم بیرون اتاق در از خواستم

 .دمنیاور لب به لبخند یه حتی ولی شدم

 

 چه این. گذاشتم گونم روی رو دستم و بستم سرم پشت درو. رفتم بیرون اتاق از و زدم پس رو دستش بگم بهش چیزی اینکه بی

 !نباشه کنم می فکر بهش که چیزی اون امیدوارم حسیه؟

 

 "ایدا"

 دست روی و شال خورد در به که ای تقه با. کنه باز رو دستم گچ و بیاد سهیل بود قرار امروز. گذشت تنشم پر ماه یک این

 .نباشه معلوم لختم دست تا کشیدم سالمم
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 نگاهش متعجب. سرم تو زد یکی اومدو سمتم به. دادم رو جوابش اروم که کرد بهم سالمی سهیل. شدن وارد سهیل همراه بهادر

 :گفت لودگی با که کردم

 .شدن تنبل نه نه.. گ روزا این مااد عجیب. حموم تو ببری رو تشریفت میام تا گفتم. نشکسته که پات_

 

 :کردم نگاهش اخم با. نشه پرو این از بیشتر تا گرفتم رو خندم جلوی. بگه چی خواست می تربیت بی دوسنتم می

 ؟ گفتی من به کی تو_

 

 :گفت خارونشد می که همونطور و کشید چونش زیر دستی

 نگفتم؟_

 :زدم بهش ای غره چشم

 :دادم ادامه حرفش ونا جواب در بعد. نگفتی که نه_

 .دارن فراموشی روزا این ادما عجیب-

 .دادم نشونش رو دندونام که کرد نگاهم باز دهن با

 

 :گفت اورده کم بود معلوم که لحنی با دید که رو نگاهم. کردم بهش پیروزمندی نگاه که زد ای غره چشم متقابال

 !کنمااا نمی باز و گچت_

 .خنده زیر زدم پقی گفت بامزه اینقدر ولی نخندم خواستم می. اوردن کم که بود هایی بچه پسر شبیه

 

 گرم سهیل با نمیاد خوشش فهمیدم که کرد اخمی روشه نگاهم اینکه دیدن با. شد جلب بهش نظرم که کرد کرد ای سرفه بهادر

 .بگیرم

 

 :کردم نگاه سهیل به و زدم بهش لبخندی. میاورد در یباز غیرتی داشت قشنگ

 کنی؟ نمی باز_
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 :رفتم بهادر طرف به و شدم بلند جام از تفاوت بی. گفت نچی و انداخت باال رو سرش

 جونم؟ بهادر_

 :شد ریز چشماش که نکشید طولی اما. کرد نگاهم شده گشاد چشمای با بهادر

 بچه؟ خوای می چی_

 

 :گفتم و کردم کج سرمو مظلوم ولی. اومد لبم روی شروری لبخنده. دارم ستهخوا ازش بود فهمیده

 .دیگه یکی پیش ببر منو. میاد بدم گوریل ازین من_

 

 :اومد پشتم از سهیل صدای

 گوریلم؟ من االن اها_

 جلوی رو تشدس که بودم مشکیش چشمای محو. بودم نشده دقیق صورتش رو دقت این به تاحاال. خوشگله چقدر. سمتش برگشتم

 .داد تکون صورتم

 

 کجایی؟. ام تو با هعی_

 :دادم تکون گیج و سرم

 گفتی؟ چیزی_

 :شد کج لبش

 چیه؟ این پس گوریلم؟ من گم.می. بودیا شده محو_

 

 کمی شدنم جدی و اخمم دیدن با. گوریل بگه بهادر به نداشت حق. اومد صورتم روی اخمی که کردم اشاره بهادر به دست با

 .کرد تعجب
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 :گفتم حرفش به توجه بدون

 نه؟ یا کنی می باز گچو_

 :گفت و کشید ای کالفه پوف

 .میام االن حموم برو_

 ...کنه؟ عوض رو زندگیم راه تونه می همین که دونستم می چه من. رفتم حموم سمت به و دادم تکون سری

 

 بشینم؟ کجا خب. انداختم نگاهی اطراف به و شدم حموم وارد اروم

 :شنیدم پشتم از رو سهیل صدای بودم اطراف محو که همونطور

 . وان تو برو_

 

 :گردم می چی دنبال فهمید نگاهم از. میومد بهادرم کاش. انداختم نگاهی پشت به. بودم معذب کمی

 .کنما قطع رو دستت خوام نمی بخدا خوای؟ می و جونت بهادر چیه_

 

 .رفتم وان سمت به و زدم لبخندی لودگیش هب

.. 

. 

. 

 می فرق راستم دست با خیلی کل در. بود گرفته سیاه رنگ کمی.  بود شده جمع پوستش بودو شده الغر. شدم خیره دستم به

 .کرد

 

 :گفت خیال بی. انداختم بهش نگاهی سهیل صدای با دادم فحش ارین به دلم تو هزارم بار برای

 نداری؟ که درد... شده خوب کامال دستت معلومه که اینطور. بیا بگیر دوش یه_
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 سرشو که شدم اش خیره منتظر رفت؟ نمی چرا این وا. بره شدم منتظر. گفت ای خوبه که دادم تکون منفی ی نشونه به رو سرم

 :داد تکون بیخیال

 چیه؟ ها_

 

 :کردم کج و لبم

 بیرون؟ بری خوای نمی_

 :کرد نگاهم ساختگی تعجب با

 بیرون؟ برم چرا وا_

 :توپیدم بهش و کشیدم پوفی حوصله بی

 .بیرون برو. کنم حموم خوام می_

 :نشست لبش روی شیطونی لبخند

 .میکنم نگات میشینم منم. بکن حمومتو تو خب_

 :گفتم میومد چاه ته از که صدایی با انداختم، پایین سرمو و گرفت گر بدم خجالت از

 .بیرون برو_

 

 :رفت باال به سرش که ردک ای خنده تک

 .کشه می خجالتیم چه جانم ای_

 .جوجه باش راحت. بیرون میرم من بابا باشه

 :گفت زد می مج توش خنده که صدایی با بره اینکه قبل. شدم اینطوری چرا من وای. شد اب دلم تو قند گفتتش جوجه لفظ از

 برم؟ بعد بیاری در لباستو بمونم میشه حاال_

 ...شد باز حموم در که اوردم در تاپمو پاشدمو سریع. زد بیرون حموم در از قهقه با که یدمکش حرص از جیغی

 

 :گفت خنده با سهیل که شدم خیره در به ترس با. شد باز حموم در اوردم در که رو تاپم
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 ...اومدم_

 .گرفتم خودم جلوی رو تاپ و اومدم خودم به که شد خیره بدنم به... بودتم ندیده اونموقع تا. موند نصفه حرفش دیدنم با

 

 و کرد باز کامل درو شده مسخ ادمای مثل.. بیرون برو بگم که چرخید نمی دهنم تو زبونم. شدم اش خیره خجالت و ترس با

 .کشید بیرون خلصه از رو هردومون بهادر صدای که بیاد نزدیک خواست

 

 به رو ام شده حبس نفس. بست سرش پشت درو و بیرون رفت سریع. شدم خیره سهیل به نگرانی و ترس با ادربه صدای با

 ..ای دیگه اتفاق چنین از جلوگیری برای کردم قفلش سریع. دویدم در سمت به و فرستادم بیرون شدت

 

 کوچیک دوش یه گفت سهیل اینکه اوریه یاد با. نشستم وان توی اروم..بود تنشی پر دقایقه چه چرخوندم، حموم دور رو چشمام

 .اوردم در تنم از رو لباسام باقیه سریع

. 

. 

. بیرون برم حوله بدون و خیس که بودم متنفر این از ولی نبود اتاقم تو کسی درسته. ندارم حوله اومد یادم که بیرون برم خواستم

 :ایستادم پشتش و کردم باز کمی درو

 بهادر؟_

 :زدم داد تر بلند

 ؟...بهااااادر_

 :گفتم جیغ با که نشنیدم صدای

 .خواااام می حوله بهادر_

 ...!نبود بهادر که این..این. شدم خیره دستش به دقت با. داد بهم رو ام حوله دستی که نکشید طولی

 

 تخت روی که دمش خیره ارین به. بیرون رفتم حموم از و کردم تنم رو حوله سرعت به. بستم درو سریع و گرفتم رو حوله اروم

 ... پام صدای شنیدن با..بود پایین سرش بودو شده خم جلو به کمرش و بود نشسته
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 .نکنم توجه بهش کردم سعی. بودم معذب کمی. انداخت بهم پا سرتا نگاهی و برگشت طرفم به پام صدای با

 

 و رفتم تخت سمت به. برداشتم مشکی روسریه و مشکی شلوار با مشکی ربع سه استین یکتون یه و رفتم کمد سمت به اروم

 .تخت رو گذاشتمشون

 

 پوف. افتادم ارین یاد که بیرون بیارم دست یه خواستم. کردم باز رو زیرام لباس کشوی و شدم خم رفتم کمد سمت به دوباره

 .بستم رو کشو و کشیدم ارومی

 

 .باشه آرین که زدم می حدس کسی، ی سینه تو خورد سرم که مبرگرد خواستم و شدم صاف

 

 :زد لب اروم.. بود اروم چشماش کردم، نگاه بهش و اوردم باال رو سرم

 خودش؟ با واقعا کرده فکر چی.. زدم بهش پوزخندی خوبه؟ دستت_

 

 :گفت اخم همون با..کشید هم تو رو اخماش دید که رو پوزخندم

 ..بردار برداری، کشوت از خواستی می که رو چیزی. میرم من-

 

 پرروئی با..گرفت می ازم ضعف نقطه وگرنه میاوردم، کم جلوش نباید. کنه اذیتم خواست می بود معلوم. شدم سرخ حرفش از

 .زدم زل چشماش تو ساختگی

 

 :گفتم که رفت باال کمی چپش سمت ابروی

 . کنم عوض رو لباسام امخو می بیرون برو حاالم. دارم می برش. نباش اون نگران تو_

 ..بشکنه رو راستم دست اینبار ترسیدم می. کردم روی زیاده دونستم می. شد پر خشم از چشماش
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 درد از" مسلما داد می فشار زیاد اگه.. بود اومده بیرون گچ از تازه دستم..گرفت دست به رو چپم دست که رفتم عقب به کمی

 .مردم می

 

 :کرد نزدیک گوشم به و سرش و کشید خودش طرفه به رو دستم

 .میادا بهت کوتاهم موهای-

. گریه زیر زدم بلند صدای با کردو باز سر بغضم. کرد چیکار موهام با ره نمی یادم هنوز اشغال. گرفت حرصم حرفش از

 ..فشرد خودش به رو من گرم آغوشی که نکشید طولی اما. کرد نگاهم متعجب و شد دور ازم کمی

 

 ..خشن؟؟؟ ادم این واقعا یعنی..یعنی...شد نمی باورم بود؟ کرده بغل منو ارین. شدم دلچسب گرمای این هنگ

 

 ..کردم حس گوشم زیر رو نفسی

 .تو سر ریختم بودم اعصبانی دیگه نبود،ازجای خودم دست.. کنم کوتاه رو موهات خواستم نمی من_

 

 حقم این. بدم پس رو پدرم کار تاوان که نبود من حق..نبود حقم این. لرزیدم می اغوشش  تو اروم و شد تبدیل هق هق به گریم

 .بدم پس رو آرین پدر مرگ تاوان که نبود

 

 :زد لب اروم شد خیره چشمام به و کرد جدا خودش از رو من

 ..بگیرم تو از رو پدرم مرگ تاوان باید ..شه نمی ولی نکنم اذیتت خوام می..شه نمی ولی ندم عذابت خوام می_

 

 :برام بود مرگ ناقوس مثل صداش.. بویید رو گردنم و کرد فرو گردنم گودی توی رو سرش اروم سپس

 ..اس ساخته کارت نباشه پیشت بهادر باش مطمئن. رفتی در قسر رو اوندفعه_

 



61 
 

 و ایستاد راست که کردم جدا گردنم از دستم دو با  رو سرش حرص با. نداشت اخالقی ثبات ادم این.. حرفش از رفت بند نفسم

 .کرد شلوارش جیب وارد رو دستش

 

 :گفت پوخند با و انداخت باال رو ابروهاش از یکی

 ..نزاره تنها هم با تورو و من روزی یه بهادر کن دعا_

 ..شد خارج اتاق از بیام خودم به تا و زد ترسناکی پوزخند که شدم اش خیره ترس با میکنه عملی رو تهدیدش دونستم می

 

 به اتاق در تقدیریه؟ چه این خدایا.  میزد دهنم تو قلبم..نشستم زمین روی و خوردم سر اروم و چسبوندم کمد به رو خودم

 ..شد وارد بهادر که انداختم در به رو نگاهم رمق بی شد باز شتاب با و سرعت

 

 :داد تکون رو شونم. کشید سرم به دستی و شد نزدیک بهم شتاب با

 عزیزم؟ جان؟ ایدا ایدا؟_

 بهش اروم داد، تکون رو شونم دیگه بار زدو پیشونیش به اروم.. حرفاش...چرخید نمی دهنم توی زبونم. بدم که نداشتم جوابی

 ..انگار بودم شده الل. انداختم نگاهی

 

 :زد گره هم تو رو شابروها نگرانی با و کالفه

 .بگو چیز یه فقط ایدا تروخدا..بگو چیز یه کردی دیوونم دختر؟ اخه شده چت_

 

 ..نتونستم واقعا که شم بلند کنه کمک خواست و گرفت رو دستم.. کشید عمیقی نفس که هیچی زدم لب اروم

 

 معلق هوا روی من و اومد ایستاده حالت هب نشسته حالت از..گردنم زیر رو اش دیگه دست و برد زانوهام زیر رو دستش اروم

 ..شدم
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 اروم.. نزاره سرت منتی هیچ و کنه کمک بهت وار برادر که بهادر مثل یکی. باشی داشته حامی یه مواقع اینجور خوبه خیلی

 ..بوسید رو پیشونیم و گذاشت تخت روی رو من و شد خم

 

 تا کنم نزدیک هم به رو حوله دستم به کردم سعی و کردم لعنت رو دمخو اروم..افتاد بازم ی حوله به چشمم که رفت کنار اروم

 .شه پوشیده هام سینه

 

 که زد بهم لبخندی. انداختم بهش قدردانی نگاه که کشید باال سینم تا اروم رو محالفه ام فایده بی تالش و سعی دیدن با بهادر

 .چرخوندم مخالف جهت به رو سرم زده خجالت

 

 شمرده که بتوپم بهش خواستم. بود لباش روی شیطونی لبخند و بود اروم نگاهش. برگردوند رو سرم و تنشس چونم زیر دستی

 :گفت اروم و شمرده

 منم پیش ای؟ چطوری اون پیش. امیرحسینم منم کن فکر.. کنی می اینطوری که ندارم چشم بهت واقعا..داداشتم من ایدا ببین_

 ..باش

 

 رو سرم اروم. گرفتم می رو ازش! من؟ کردو می خدمت واسم وار برادر اینطور! داشت قح. شدم شرمنده کمی حرفش این از

 ..که نشوندم اش گونه رو ارومی ی بوسه و بردم باال توانیم بی تمام با

 

 .دادم تحویلش لبخندی متقابال و شد گرم وجودم لبخندش از. شد باز لبخند به لبش که نشوندم اش گونه روی ارومی ی بوسه 

 

 :کرد اشاره در به که شدم خیره بهش. ایستاد شدو بلند کنارم از

 ...بیاد سهیل بگم میرم_

 :نشستم تخت روی و پاشدم جام از ها گرفته برق مثل سهیل اسم اوردن با

 .خوبم خواد نمی..چیزه..نه نه_
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 توی رو دستش و برگردوند قبلی حالت به رو چشماش بیخیال که زدم دندونمایی لبخند ،کرد می نگاهم شده ریز چشمای با بهادر

 :برد فرو شلوارش جیب

 خوای؟ نمی چیزی پس..اوکی_

 

 :خاروند رو اش شقیقه اش اشاره انگشت با و اومد یادش چیزی انگار که دادم تکون رو سرم اطمینان با

 نه؟ اتاقت تو بود اومده ارین..امم_

 ...!تهدیدش..بست یخ رگام تو خون ارین اسم ناومد با

 

 :شد نگران کمی که نکرد دریافت ازم جوابی

 ...اومدی در حموم از اینکه بعد نکنه اومدی حموم از تازه ایدا؟؟؟ کرد؟ چیکارت نه؟ شدی اینطوری که بود اون بخاطر_

 

 ..زدم صدا بلند صدای با رو اسمش بده ادامه بیشتر نزاشتم

 !بهادر-

 حتی..کرد می جذابش خیلی این و بودن شده بلند موهاش ماه یه این تو..برد موهاش بین رو دستش و کشید ای کالفه هوف

 ...قبل از بیشتر

 

 :کرد ای خنده تک کرد حس که رو ام خیره نگاه

 جذابم؟ اینقدر. منو خوردی هوی_

 :رفتم بهش ای غره چشم

 کنن؟ قبر وخودشون برن کجا جذاباش جذابی تو ؟. گی می چی_

 .رفت هوا به ام قهقه که کرد نگاهم حرص با

 

 :شدم خفه عصبیش صدای با
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 .رو دهنت ببند چته؟_

 گرفتم ازش رو غلیظی اخم با.. کردنه صحبت وضع چه این اصال شد؟ ناراحت چرا این... شد گرد زدنش حرف لفظ از چشمام

 :زد صدام اروم. شد کارش متوجه که

 ایدا؟_

 :غریدم داشتم سراغ خودم از که لحنی ترین یجد و ترین خشک با

 ...بیرون گمشو اتاقم از_

 

 ...جنبه بی اون اما بود شوخی همش گفتم؟ بهش چی مگه..ببره باال واسم رو صداش نداشت حق ولی بود پشیمون مطمئنم

 

 داشت امکان لحظه هر.. کردم مشتش دستم توی و کشیدم سرم روی و بود اشتهگذ روم که رو ای محلفه و کشیدم دراز سرجام

 .شم رسوا و بترکه بغضم

 

 :کرد بیشتر رو بغضم پشیمونش صدای. اشغال ی جنبه بی..بزنه دست بهم خواستم نمی..نشست سرم روی دستی

 ..گلم شدم عصبی لحظه یه. نداشتم منظوری بخدا...عزیزم ایدا_

 

 سرم از رو دستش تا دادم تکون رو سرم! بکشه داد سرم اونطوری بخواد که نزدم حرفی واقعا ولی..هشد عصبی دونم می

 .برداره

 

 اینجا؟ بهادر غیر داشتم و کی..شکست که بغضی با شد یکی در شدن بسته صدای بعد لحظه چند. کشید ای کالفه پوف

 

 ..مونه نمی باقی من از چیزی که کنه تخریب رو خصیتمش و بکشه داد سرم هردفعه بخواد بهادرم!نداشتم رو کسی واقعا
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 لباس و پاشدم جام از سریع.! تونستم می من.. گرفتم می پس رو شدم خرد غرور یکم باید..ذاشتم می کنار رو بازی ضعیف باید

 ..مشکی شلوار با جذب مشکیه کوتاهه استین یه. پوشیدم رو هام

 

 می گپ داشتن و بودن نشسته جا یه. رسیدم سهیل و بهادر و ارین به که کردم طی رو راهرو کل..زدم بیرون اتاق از سریع

 ..اس کالفه بود معلوم بهادر حالت از زدن،

 

 !بهادر کنم چیکارت دونم می...گزینه بهترین..خورد سهیل به چشمم

 .. ردمک دم چای سریع اومد که جوش ابش موندم منتظر.. کردم روشن سازو چایی و شدم اشپزخونه وارد

 

 کردم اضافه حرکاتم به ناز کمی.. چرخید سمتم نگاهشون همه شدنم وارد با. شدم هال وارد و ریختم ها فنجون توی هارو چای

 به و میز رو گذاشتم براش چای یه بگیرم ارین جلوی رو سینی اینکه بدون که کرد نگاهم گنگ. گرفتم بهادر جلوی رو سینی و

 ...رفتم سهیل سمت

 

 نگاهش بودن، متعجب یهویی تغییر این از همه. انداخت صورتم به نگاهی..داشتم نگه جلوش رو سینی و شدم خم سهیل جلوی

 .موند ثابت ام یقه روی و رفت پایین

 

 تکون بردار رو چای اینکه معنیه به رو سینی کمی و نکردم اعتنایی. رسیدم بازم" نسبتا یقه به که کردم دنبال رو نگاهش رد

 .برداشت سینی رو از فنجونی و اومد خودش به که دادم

 

 :اومد لبم به لبخند سهیل صدای با که برم خواستم و کردم صاف رو کمرم.. گذشت خوب مرحله اولین

 ..بشین ام تو_

 

 .نشستم سهیل کناره فرهن سه مبل روی و انداختم خورد می رو خونش خون داشت که بهادری به نگاهی
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. داشتم دید بهش کامال بود ال شکل به مبال چون خب ولی...  راست سمت نفره یک مبل روی ارین. انداختم نگاهی دورتادورو

 .بود نشسته ما روبروی دقیقا بهادر و

 

 :چرخوندم طرفش به رو سرم سهیل حرف با

 نداری؟ که درد چطوره دستت_

 :فتمگ اروم و زدم محجوبی لبخند

 .کردم مظلوم رو چشمام و افتاده قیافه و شکل از خورده یه دستم فقط..خوبم_ 

 

 :بهش زد تکیه بردو باال مبل دوطرف رو دستاش و خندید

 :زد لب اروم ادامه در و..  دیگه روز چند تا میشه خوب نترس_

 :بازوش به زدم محکم و اوردم باال رو دستم حرص با.. میخوره غصه اینقدر نیوفتاده قیافه از اصلی جای خوبه حاال-

 ..!گفتی چی شنیدم_

 :غرید میمالید رو دستش که همونطور. گرفت مبل از رو تکیش و گفت اخی

 :کرد تموم رو بحث بهادر صدای که بتوپم بهش خواستم.. چپم به خب. شنیدی که شنیدی خب. وحشی چته_

 .ببینم ساکت چتونه؟_

 

 حرف به توجه بی.. آقاهه خوندی کور ولی..نزنم حرف سهیل با من که کنه کاری یه.. طوری یه خواست می فقط بود معلوم

 :گفتم سهیل به خطاب و کردم ریز رو چشمام ریزی کرم با بهادر

 چپت؟ چیه به_

 :گفت ریلکس و اومد خودش به سریع ولی. پروعیم از کرد هنگ یکم اول

 .ام کلیه_

 ...اما باشه بهادر کردم می فکر...گرفتم باال رو سرم متعجب شد کشیده که دستم..بیشعور. اورد در رو حرصم دندونماش لبخند
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 .زد می نفس نفس و بود قرمز چشماش بود؟ شده اینشکلی چرا..رفت بند نفسم آرین دیدن با اما

 

 اتاقم طرف به. شدم کشیده آرین دنبال به. کردن می نگاهمون متعجب هیلس و بهادر..شدم بلند جام از که کشید رو دستم دوباره

 !نگفتم اخم ولی دستم بغل دیوار به خوردم بار چند راه تو. رفت می

 

 .شدم ثابت جا یه که خوردم تلوتلو بار چند..تو داد هلم و کرد باز ضرب به رو اتاق در. بیاد در اخم نامرد این پیش خواستم نمی

 

 :فشردم هم روی محکم رو چشمام دادش شدم،با خیره اش شده سرخ صورته به

 میشماری؟ رو مردم راست و چپ..دیدیم که بودیم ندیده رو هرزگیت-

 

 کل خجالت کنم می فکر بهش بودم،خودمم رفته تند خیلی..داشت حق.. خجالت از خشم،بلکه از نه..شدم سرخ حرفش این از

 .گیره می رو وجودم

 

 :زدم لب اروم

 ..نداشتم منظوری واقعا من..من..بخشیدب_

 ..فشرد رو دلم پوزخندش

 .بردی ارث به رو هرزگی..کرد شه نمی کاریت_

 ...بزنه ننگ بهم بخواد اینکه ولی دارم قبول بود اشتباه کارم. کنه می تار رو چشمام جلوی اشک

 

 کرد دراز رو دستش..ایستادم که خورد تخت به پام..شد نزدیک بیشتر و شد کج لبش..برداشتم عقب به قدمی که شد نزدیک بهم

 .بستم رو چشمام و
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 اروم آزادش دست شصت انگشت با ، بود دید تو خیسم های مژه..کردم باز رو اشکیم چشمای گردنم پشت دستش گرفتن قرار با

 :زد لب و کرد پاک رو چشمام

 ..نیست خوب اصال این و میاره سرت رو شبدتر...بینی می بد که اونوقته..نکنی تحریک رو مردی حسادت کن سعی_

 :گفت مبهمیم بردن بین از برای سردش صدای با و کرد جور و جمع رو خودش کمی که کردم درشت رو چشمام متعجب

 ...میگم بهادرو...آر_

 

 :کشید پهلوم به دستی که کردم نگاهش پرسشی و گیج..مطمئنم بیاره رو ای دیگه اسم خواست می

 ..بشی قائل ارزش خودت واسه خودت کن سعی..نامحرمیم بهت هرسه ما..نیست درست اصال وشیدنپ لباس وضع این_

 

 کرد می بازی داشت اشغال..زد پوزخندی و انداخت بهم نگاهی نیم..افتاد شمارش به نفسم که چرخید پهلوم روی بیشتر دستش 

 .باهام

 

 :شد لبهام به خیره و داشت نگه صورتم سانتیه چند رو سرش

 ..بود لبهام به خیره چشماش اما بودم چشماش به خیره لرزون تن با هوم؟...کنی توجه جلب تنت با نداری دوست که تو_

 

 ور چشمام که شد نزدیک بهم بیشتر صورتش..آرین مسخ و بودم شده الل انگار. نشد خارج ازم صدایی که دادم تکون رو لبم

 .بستم

 

 .میکنه کش فحش رو دره پشت که کسی داره دونستم می..گفت چیزی لب زیر و شد صاف سریع در صدای با

 

 به چشمام بهادر ورود با..زدم ای مسخره لبخند و کردم  جور و جمع رو خودم سریع کرد، نگاهم بد که گرفت خندم فکر این با

 ..کرد می نگاهمون نگران که خورد در
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 :خورد گوش به ارین اعتراضیه صدای که کشید عمیقی نفس..کرده پارم و الت زده ارین االن کرد می فکر دشخو با البد

 .ها دختره یه اتاقه اینجا داخل؟ میای پایین انداختی رو سرت خوای؟ می چی اینجا_

 

 که دونه نمی رو این چرا پس و؟ت بیاد بندازه رو سرش نباید دونست می میشد؟ حالیش هم چیزا این از خان آرین مگه..اوه اوه

 !کنه؟ بلند پناه بی تنهای دختره یه رو دست نباید

 

 .شم مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی نفس.. بود شده دار نم کمی چشمام زدم، پس رو افکارم

 

 رو دستم که بگه چیزی اومد! کنه نصیحتم خواست می اینم البد..بهادر و موندم من و رفت بیرون اتاق از آرین که نکشید طولی

 :نالیدم و گرفتم جلوش

 .کن ولم یکی تو_

 

 :پرسید متعجب و شد گشاد چشماش

 به شدنم کشیده با...  ی پسره بودم عصبی ازش هنوز..چرخوندم کاسه تو رو چشمام کنم؟ سرزنشت خوام می فهمیدی کجا از_

 ... و ماسید دهنم تو حرف طرفش

 

 دریغ اما کنه کم رو فشارش که دادم تکون رو دستم کمی. میفشردش محکم بودو بازوم روی دستش..شدم خیره بهش متعجب

 ..از

 

 :کرد ریز رو چشماش که زدم زل چشماش تو

 نمیدی؟ رو جوابم چرا مثال؟ قهری چرا_

 .یستادها جلوم ارین کردم می احساس..بود شده سگ انگاری.میومد در داشت اشکم
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 داد سرش من کردم می احساس که بود طلبکار طوری لحنش اما بودم نکرده اشتباهی کار..دادم قورت ترس با رو دهانم آب

 .کشیدم

 

 :شد اشکی دوباره چشمام که کرد نگاهم منتظر

 .کن ولم-

 و بود دیده اسیب دست ونهم بازوی اما..بود نگرفته رو دستم ساق یا مچ درسته..رفت ضعف دلم که شد بیشتر دستش فشار

 .رسید می استخونم مغز به داشت دردش

 

 ..کردم حلقه بازوم دور رو انگشتام که برداشت رو دستش سریع دید که رو خیسم چشمای

 

 ولی دیدم، می خوبی به چشماش توی رو نگرانی..دوختم بهش حال بی رو نگاهم که داد تکونم اروم.. شد بسته درد از چشمام

 !؟سود چه االن

 

 اینبار اما شدم بهتر..بود رفته بند واقعا نفسم..داشت زوری چه ،اشغال کنم نگاهش خواستم نمی..گرفتم ازش رو نگاهم سریع

 :فشرد رو قلبم نگرانش صدای بخشمش، نمی

 !ایدا؟..کن نگاهم کردم غلط دختر؟ شد چت..بده و جوابم تروخدا ایدا؟؟ عزیزم؟ جان؟ ایدا خوبی؟-

 

 بزنم حرفی خواستم نمی..بود بازوم روی دستم همچنان..کردم پشت بهش..شد جاری ام گونه روی ودخ به خود اشکم

 :گفتم سرد خیلی جمله یک در فقط پس..باهاش

 !نبینمت اتاقم تو دیگه...و..بیرون برو_

 

 اینطوری چرا اون؟ جز دارم کیو..میگم بازم..شه خورد اینطوری که بود حقش..بود حقش ولی کردم خوردش بد دونم می

 ....شدم گرفته اغوشی تو پشت از میکنه؟
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 :شد شنیده گوشم کنار گرمش صدای

  دلم؟؟ عزیز-

-... 

 دوباره رو دستم بود نزدیک هم کشید داد سرم هم امروز..برخورد بهم خیلی..بدم خواستم نمی رو جوابش داداش؟ عشق-

 ..بشکنه

 خانومم؟_

 

 خانومم؟_

 ..اینکه..این...شد گرد چشمام

 .شدم روبرو سهیل برزخیه ی قیافه با که برگشتم پشت به همزمان..برگشت پشت به و شد شل دورم از بهادر دستای

 

 از اشو تکیه سهیل خانومم؟ بگه بهم بهادر جلوی باید سهیل چرا..بیرون زد می حدقه از داشت چشمام..بودم اش خیره تعجب با

 ..برداشت قدم طرفمون به سینه به دست و برداشت در چهارچون

 

 رو اون جزء به جزء بهادر داشت سعی که بلندی صدای با..وایستاد روبروم و کرد رد رو بهادر بودم بهادر پشت من چون

 :غرید بشنوه

 ها؟ تو؟ میکنی چیکار دیگه یکی بغل تو_

 

 کرد حالیم چشمک با..اومدم خودم به که زد سینم باالی به نامحسوسی ضربه هیلس..بود بسته کامال دهنم بگم؟ چی دونستم نمی

 ..کنم همراهیش که

 

 مرموز لبخند همون با و زدم بود وایستاده بهمون کرده پشت هنوز که بهادر به مرموزی لبخند..قراره چه از داستان فهمیدم تازه

 :گفتم

 ..برام بوده داداشه مثل بهادر اما..عزیزم ببخشید_
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 و پهن لبخنده اتفاق این از..کوبید هم به محکم درو و رفت بیرون اتاق از حرف بی بهادر. کردم تاکید روش قصد از رو بوده

 .اومد لبم روی پیروزمندی

 

 :زد شیطونی لبخند..نشنودتم تخت رو که شدم خیره بهش متعجب..برد تخت سمت به منو سهیل و شد کشیده دستم

 خانومم؟ چطوری_

 

 :گفت اش خنده بین بریده بریده. رفت هوا به اش قهقه که زدم بهش ای غره چشم

 ..باشی من..زن بخواد..دلتم..قیافشو..خدایا..وای_

 

 خنده؟ می اینطوری که دید من ی غره چشم تو داری خنده چیزه چه..شدم خیره اش خنده از شده قرمز صورت به

 

 :داد قورت رو خندش سرفه یه با که شد کج لبم

 دیگه؟ درسته..بیاری در رو حرصش خوای می دونم می.. خب_

 :خندید مرموز که دادم تکون رو سرم اروم

 ..بخشش اطمینان لبخند با ولی کرد مشکوکم یکم یهوییش کمک این...  میکنم کمکت من_

 

 :زد بهم چشمکی سهیل..بیارم در رو حرصش تونستم می سهیل با عاواق شاید..شدم اروم منم بخشش اطمینان لبخند با

 .بریم بزن...خانوما خانوم خب_

 

 سرم روی و اومد طرفم به شالی با که کردم نگاهش متعجب..رفت کمدم سمت به اخم با که شدم بلند و کردم ای خنده تک

 :انداختش

 .باشه حجاب بی ناموسم دم نمی اجازه و غیرتیم من دونن می_
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 خجالت کمی رسیدیم که نشیمن به..شدیم خارج اتاق از هم با و گذاشت کمرم پشت رو دستش که انداختم باال رو ابروم تای یه

 ..انداختم پایین رو سرم و کشیدم

 

 "امیرحسین"

 

 سمت به تشدس. بپوشه چی امشب مهمونیه برای دونست نمی و بود کنده سر مرغ شبیه..کردم می نگاه عصبی ایناز به خنده با

 .رفت هم تو اخمام که رفت اش دکلته لباس

 

 تخت روی کالفگی با و کرد ول تخت روی رو لباس سریع اخمم دیدن با..برگشت سمتم به و کرد حس رو نگاهم سنگینیه

 :نالید و فرستاد باال رو هاش چتری دستش با..نشست

 لعنتی؟ کنم چیکار_

 

 و بود گرفته دلش به رو دستش.. شدم خیز نیم اتاق روی ی کاناپه روی زا که گفت اخی و رفت معدش سمت دستش ناگهان

 .زدم زانو روش روبه و رفتم سمتش به.. بود هم تو اخماش

 

 :شدم اش خیره نگران و گذاشتم بود شکمش روی که دستش روی ، رو دستم

 خوبه؟ حالت یهو؟ شد چت-

 .دزدید ازم رو نگاهش که کردم نگاهش منتظر. بشه؟ شچیزی نکنه شد؟ بد یهو حالش چرا..براش بودم نگران واقعا

 

 :دادم تکونش و گذاشتم اش شونه روی رو دستم و پاشدم

 یهو؟ شد چت ایناز؟ شده چی_

 :نالید لب زیر و گرفت گاز رو زیریش لب
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 ..عادیه نیست چیزی_

 :شد گشاد چشمام

 داری؟ معده مشکل یعنی_

 :فتگ اروم خجالت با و انداخت نگاهی اطراف به

 ..ماهیانمه بخاطر-

 و بود برداشته منو اخالقیات ایناز دقیقا ماه یک این تو بود جالب...نکشه خجالت بیشتر که دادم قورتش سریع ولی گرفت خندم

 ..بود شده حالیش حیا و حجب

 

 :گفتم اروم

 ..بده حالت مهمونی؟ نریم خوای می-

 :داد تکون تند رو سرش

 ..زد می واسم خدمتکار شدم می که هروقت..دلم و کمرم درد برای هست کرم یه..نه نه_

 

 :زدم شیطونی لبخند

 :تخت روی خوابوندمش که کرد تکذیب و گزید لب.. واست میزنم من_

  کجاس؟ کرم..ببینم بخواب-

 .میزه روی_

.. باشم دشمع ی زاویه تو تا نشستم کنارش تخت روی و برداشتم روش از رو کرم..رفتم میز طرف به و دادم تکون سری

 خجالتش از شده سرخ صورت به نگاهی..شدم دلش دادنه ماساژ مشغوله و مالیدم دستام روی رو کرم و دادم باال رو لباسش

 ...و زدم لبش روی ای بوسه..خواست می شیطونی کمی دلم..انداختم

 

 ..رفت می دستشویی سمت به خمیده و بود پیچیده خودش دور رو محلفه ایناز...کردم باز رو چشمام الی تخت خوردن تکون با
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 شدم متوجه که شدم خیز نیم جام تو اروم کشیدم، پوفی اش ماهیانه عادت یاد با داره؟ درد دل چرا این نکردم کاریش که من

 ...نیست تنم چیزی

 

 ...بود آشنا نا واسم واقعا ؛که نشست ملب روی لبخندی..اومد ذهنم به نزدیکیمون و پیش چندساعت

 شدم؟ خود بی خود از ایناز ی رفته باال لباس دیدن با چطور زدم نمی دست بهش کردم نمی صیغه رو دختری تا که منی

 

 ..بود؟ شده.!! یانه.. بشه گیرم گریبان بود قرار که حسی از میترسیدم

 

 و کشیدم صورتم به دستی ای کالفه پوف با....نمیفهمیدم

 .بودن افتاده جا یه هرکدوم.. رفتم تختم پایین لباسای سمت به و شدم بلند جام از اروم

 

 

 .بودم کالفه...بیرون زدم اتاق از و کردم تنم لباسارو سریع

 حسی خانوممه؟مگه مگه خانومم؟ گفتم چرابهش باشه؟ مهم برام ایناز باید چرا..شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تختم روی

 ...خودم حس اما بودم مطمئن آیناز حس از بهش؟ دارم

 

 روی نگران دیدنش با..شد کوبیده بهم محکم سرش پشت در. شد وارد پریده رنگ با ایناز بعد ای لحظه و اومد صدا به اتاقم در

 :نشستم تخت

 .بود دلش روی دستش..رفتم سمتش به سرعت به و....نمونده روت به ای؟رنگ اینطوری چرا چیشده؟-

 ...خورد تکون هاش لب فقط نگفت زیچی

 

 سمت به و کردم بلندش دستام روی که افتاد می داشت..شد حال بی که گرفتم رو هاش شونه و رفتم سمتش به سریع شدم هل

 ..رفتم تخت
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 دوباره و داد سر ای ناله که تخت روی گذاشتمش...ودب اش پریده رنگ صورت روی فقط نگرانم چشمای..زد می دهنم تو قلبم

 ..گذاشت دلش روی رو دستش

 

 موندم اش خیره و گذاشتم اش پیشانی روی رو دستم.. فرستادم می لعنت زنا ی ماهیانه عادت به دلم تو که بود باری اولین

 

 ..شدم خفه ثانیه چند برای زدم ذهنم ویت که حرفی با بده؟ سکتم رو من اینطوری هرماه باید کنیم ازدواجم بخوایم یعنی

 

 بود گرفته مشت به رو دلش زیر که دستش روی رو، دستم و شدن خراب فکرام بعدیش ی ناله با ازدواج؟ آیناز؟ با من؟

 و داد نمی راه اتاقش توی رو کسی میرد می درد از اگه که بود اروم اینقدر ایدا یعنی..نداشتم یکی این تو مهارتی هیچ..گذاشتم

 ..!کنم تجربه نذاشت

 

 بیرون دستم زیر از رو دستش کم کم..فشردم بیشتر رو دستم من که شد باز دستش مشت اروم کرد حس که رو دستم گرمیه

 ..کشید

 

 توی محم و خوابیدم پیشش نفره یک تخت اون تو و اوردم در تنم از رو شرتم تی سریع..داره آرامش و گرما به نیاز فقط فهمیدم

 ...رفت خواب به درد و خستگی شدت از آیناز که نگذشت دقایقی..شدم دلش مالیدن مشغوله همونطور و رفتمگ آغوشش

 

 "آیدا"

 

 ..اومد صدا به بهادر ی گوشیه که خندیدم می سهیل بازیه مسخره به داشتم

 ..گرفت فمطر به رو گوشیش بود کرده متعجب رو بهادر زدنش زنگ که تلفن پشت فرد با احوال و حال کمی بعد

 

 .!بگیرش یعنی داد، تکون رو دستش بار چند که شدم اش خیره گنگ
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 ...!کرد پاره رو دلم بند امیرحسین نگران صدای..سپردمش گوشم به گنگی با و گرفتم دستش از رو گوشی.

 

 ...!کرد پاره رو دلم بند امیرحسین نگران صدای

 ا؟اید_

 ..باشم خوب باهاش خواستم نمی..باشم مسلط خودم به کردم سعی اما 

 

 :دادم جواب ممکن حالت ترین سرد با پس

 بله؟-

 :کرد تموم رو موندن منتظر ولی.. خورد می گوشم به نفساش صدای..وایستاد کمی

 ..بدی جواب رو پرسم می که سواالیی خوام می ازت.. بده آیناز حال-

 

 :پرسیدم عادی و گرفتم ازش رو نگاهم پس..کنم نگران رو ارین خواستم نمی..شدم خیره ارین به و شد تیز امگوش حرفش این با

 خب؟-

 

 :شدم سرخ بناگوش تا حرفش با من و کرد باز زبون بالخره اما..داشت تردید گفتنش برای انگار..کرد من من کمی

 ..!خوابه االن و شد بیهوش درجا کشیدن درد بعد که بیحاله اینقدری...کنه می درد کمرش و دل..شده عادت ببین_

 

 خودم به گرش توبیخ و نگران صدای با بگم؟ ماهیانه عادت از داداشم واسه بشینم تا؟ سه این بین اونم..بگم چی دونستم نمی

 :اومدم

 ایداااا؟-

 

 . بگم واسش چیزا این از امبخو که نبودیم نزدیک اینقدر ولی بود داداشم درسته..کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی
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 نداشته لرزش صدام کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس..ایستادم راهرو توی و کردم دور بود پیشم گوششون که پسرا از رو خودم

 :باشه

 اینکه اول بکشه درد کمتر خوای می اگه اما شه، می خوب مرور به..بردش بین از کامل شه نمی..طبیعیه دردش این ببین-

 ..بپوشونش مگر لباس

 

 :شد مشتاق صداش

 خب؟ خب-

 :کشیدم حرص از عمیقی نفس

 ..بگو.. بگو بهش بهش دادی گرم لباس اینکه بعده! اها ؟ بودیم کجا دیگه؛ میگم دارم وسط؟ این چیه خبت خب_

 

 :بدم ادامه شدم مجبور که کرد اعتراض دوباره نگم؟ بگم..بودم مردد

 درست داغ نبات واسش ابجوش با حتما اینکه و..بزاره گرم اب کیسه همونجارو..وکجار میدونه خودش..دلش زیر بگو بهش-

 ..بخوره که کن

 

 :اومدم در فکر از صداش با نیست؟ عجیب یکم نگرانی این ولی..اینازه نگرانه و خورده اعصابش خیلی بود معلوم

 خوبی؟..امم..مرسی-

 

 :گفتم بجاش ندادم رو جوابش و نشست لبم روی پوزخندی بود؟ اومده یادش رو من االن

 نداری؟ کاری-

 

 حقش..چسبوندم سینم به رو گوشی و کردم قطع درجا ولی..کنم خداحافظی شد منتظر و گفت ای نه اروم..دلخورم ازش فهمید

 .کشیدم عمیقی نفس..بود
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 بهش رو گوشیش و رفتم بهادر سمت به و ندادم نشون ای توجه بهشون..کردن نگاهم منتظر همشون پسرا که شدم نشیمن وارد

 ..بعیده واقعا نگرانی اینهمه و امیرحسین..بودم فکر توی هنوز. دادم

 

 :شه پاره افکارم رشته باز شد باعث ارین کنجکاوه صدای

 بود؟ کی-

 :غرید که چه؟، تو به اخه یعنی کردم نگاهش جوری

 شده؟ تنگ دستم ضرب واسه دلت...نه یا باشی؟ داشته ارتباط کسی با نباید دونی نمی هنوز-

 

 پاش که اونروزی یاداوریه با بشه؟ تنگ کتکهاش واسه دلم که بودم دیوانه مگه بشه؟ تنگ دستش ضرب واسه دلم باید چرا

 :زد پوزخندی که کردم لرزی بود شکمم روی

 .بود کی بینمب بنال..درازه زبونش ولی..ها ترسه می سگ مثه هنوز_

 

 :گرفتم قدرت که کرد حله دورم رو دستش..نشستم سهیل کنار و کردم تر زبونم با رو لبام

 :گفتم سرعت به که شد گنگ نگاهش...بود امیرحسین-

 ..!پرسید سواالت سری یه ازم..بده حالشون یکم خانوم ایناز گفت می! داداشم-

 

 :پرید باال ابروهاش

 کنی؟ درمانش تونی می پاچلفتیدستو توعه که بود دردی چه-

 گفتن برای بنال گفت که تشرش با..حیف..رفت می خواهرت ابروی گفتم می اگه که حیف..گرفتم دندون به رو لبم حرص با

 ...و شدم مصمم

 :گفت گوشم زیر و شد مخ که انداختم بهش نگاهی فشرد، رو پهلوم سهیل که کنم باز لب خواستم

 ..بگو گوشش در برو منکراتیه موضوع اگه-
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. بود خیره بهم رفته باال ابروهای با که ارین سمت به اروم..شدم بلند جام از دادم تکون رو سرم! سهیل این بود تیزی ادم عجب

 .سمتش شدم خم و ایستادم کنارش

 

 :زدم لب اروم و بردم گوشش نارک رو سرم که داد تکیه مبل به بیشتر کمی نامحصوص خیلی

 منم که کنه اروم چجوری و دردش بپرسه بود زده زنگ امیر! بگم خواهرت شرعیه مشکل از دیگه پسر دوتا جلو تونستم نمی-

 !گفتم بهش

 

 :شدم خیره متعجبش چشمای به و بردم باال رو سرم کمی

 نمی زور بهم اینجا بپرسن،تو رو حالم و بزنن زنگ بهم كه داشتم کار و کس اگه یکی من وگرنه..نگفتم جمع تو همین واسه_

 ...گرفتیم نمی لقد مشت زیره و گفتی

 

 رو اتاقم و نشیمن بین راهه سرعت به..ببینم رو قیافش نموندم و گرفتم فاصله ازش سریع اما..گفتم بغض با رو اخرم جمالت

 .داد هل درو و شد مانع کسی که ببندم درو خواستم..شدم اتاقم وارد و کردم طی

 

 :کرد ریز رو چشماش..دیدم رو سهیل که برگشتم عقب به تعجب با

 ..که بهت نگفت چیزی کردی؟ فرار چرا-

 ..شد عوض هم با جاهامون و چرخید دورم..بود معلوم چشمام تو اشک برق هنوز

 

 از چشمام که شد خم صورتم روی ومار..بشم بغلش وارد کامل تا بود مونده کمی فقط..شدم کشیده بقلش تو که زد چنگ کمرم به

 ..شه عملی فکرمه تو که چیزی خواستم نمی..شدن گرد تعجب

 

 می دهنم توی قلبم. فشرد خودش به رو من و زد چنگ کمرم به بیشتر که شدن کشیده عقب به سرم و کمرم..شد نزدیک بیشتر

 ...گرفتنه قرار با که بگم چیزی خواستم...زد
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 این چرا...بودم هنگ هنوز گذاشت، انگشتاش روی ؛ رو لباش و شد خم سریع شدم، خفه لبم روی انگشتش دوتا گرفتن قرار با

 ..کرد باز اروم رو چشماش بعد دقایقی..کرد کارو

 

 :زد دماغم به انگشتش نک با ومار که بودم اش خیره گنگ و سوالی کرد، صاف رو خودش بعد و دید رو پشتم گردنم بغل از

 !نبره خوابت کوچولو؟ چته_

 

 :زدم لب خنگا شبیه و دادم تکون رو سرم اروم

 بود؟ چی فازت_

 :کشید پیشونیش به دستی و گرفت اش خنده لفظم از

 دارم هکن فکر شدم خم روت سریع میاد، داره دیدم بهادرو..نیستم ابروت و چشم عاشق نترس کردی؟ هنگ همین واسه..اخی-

 ..بوسم می رو خانومم

 

 :گرفت رو وجودم کل خشم که گفت ای مسخره لحن یه با رو خانومم

 ..کردم می سکته داشتم بده چیزی خبری یه قبلش روانی خب--

 :گفت ای مزه با حالت با و خاروند رو ابروش ی گوشه

 !خوبه؟ باشه، حواست کنم بوست سوری میخوام میگم اینبار میشی؟ عصبی چرا-

 

 لب حوصله بی. برداشتم سرم از کالفگی با رو شال و نشستم تخت روی..شدم رد کنارش از و گفتم بهش لب زیر ای روانی

 :زدم

 !خستم..بخوابم خوام می بیرون؟ بری میشه_

 

 :بود شده شروع لودگیش این باز وای..کرد باز هم از رو دستاش

 .کرد نثارم چشمکی عدب و.. ها میشه راحت راحته جات..بخواب عمو بغل بیا_
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 ..!گذاشت فرار به پا ثانیه صدم تو که شدم خیز نیم جام رو عصبی نمایشی حالت با

 

 ...!رفتم فرو عمیقی خواب به اما گذشت چقدر دونم نمی..کردم ول رو خودم تخت روی و دادم تکون سری کاراش از عصبی

 

 "امیرحسین"

 

 به رو بازوش و رفتم سمتش به عصبی! کرد می روانیم داشت این و کرد می محلی کم بهم..شدم می دیوونه داشتم رسما دیگه

 :غریدم شدم کلید دندونای الی از عصبی..گرفتم چنگ

 !ندی؟ محلم که جوابم؟ شد این پرستاری و نگرانی اونهمه بعده کنی؟ می اینطوری چرا چته؟-

 

 :نالید ای گرفته صدای با زدناش هق وسط این؟ بود چش..انداخت بغلم توی رو خودش و شد بارونی چشماش ثانیه از کسری در

 ...دارم توجه به نیاز ادمم منم بخدا..دی نمی محل اما..بخری رو نازم و کنم ناز میخوام. نیست خودم دست امیر-

 ناز ادمه اما...باشه ناراحت کوچولوم خانوم خواستم نمی...کردم شکار رو لباش و گرفتم باال رو سرش..بده ادامه بیشتر نزاشتم

 ..!نبودم خریدن

 

 جدا ازش طوالنی تقریبا ی بوسه یه بعده..بود العاده فوق لباش طعم..شدم باهاشون بازی مشغول و گرفتم دندون به رو لباش

 ..شدم

 

 :شدم کردن نجوا مشغول گوشش زیر و کشیدم سرش به دستی اروم

 ..خانومی باش اروم..گلی باش اروم...عزیز اروم..باش اروم..ایناز اروم..یشششه_

 :نالید بغضش پر صدای با باز که زدم می بوسه هرازگاهی رو موهاش روی حرفام با

 امیر؟ چرا..کنی نمی اضافه مالکیت" میم" وقت هیچ..عزیز..گلی..خانومی میگی همش_
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. هوف..بود شده حساس و بود عادت که االنم..کردن نمی فکر که چیزهایی چه به زنا این..میومد در داشت حرصم واقعا دیگه

 ..!کردم می اذیتش نباید. شم مسلط اعصابم به کردم سعی

 

 ..نیست کننده قانع واقعا که دونستم می خوب خودمم اما..بدم ای کننده قانع جواب کردم سعی عمیق نفس یه با

 .بسه بکن ناز کمتر حاال..خانومم گم می بهت شدی خونم خانومه هروقت..ینیست نه منی؟ زن االن شما ببین_

 

 :شد جدا ازم حرص با چون. کردم خرش فهمید

 :زد کمرش به دستاشو  خونم؟ خانوم خانومم؟ هه! خودتی...منم میکنی فکر که اونی_

 .. گلمت؟ یا..عزیزمت بشم بیوفته اتفاقی چه باید اونوقت_

 

 اما..شه اینطوری خواستم نمی...دوید باال سمت به و کرد بغض دوباره دید که رو سکوتم. نداشت وابج که حق حرف. شدم الل

 .!بود ترین وابسته االن هرچند..شه وابسته ترسیدم می..نبودم پایبندی ادم

 

 "ایدا"

 شم تر نزدیک تا یادب در حرصش خواستم می..زد نمی حرفم باهام دیگه حتی..بود سرسنگین باهام خیلی بهادر روز چند این

 ..کردم خرابش بدتر اما..بهش

 

 بهادر اشفته و نگران صدای که بیرون بزنم اشپزخونه در از خواستم..کردم باز رو پیشبندم و دراوردم دستم از رو دستکشام

 :کرد کنجکاوم

 !ایدااا ایدااا؟؟؟؟...ایدا-

 

 :گفت فقط میومد چاه ته از که اییصد با..داد بیرون رو نفسش و شد خم کمی که رفتم سمتش به سریع
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 ..کن قفل درو اتاقت تو برو-

 ...بودم متعجب

 :گفت نفس نفس با اتاقم سمت داد می هلم که همونطور.. شد عصبی پرسشم از  چرا؟؟_

 ..و..... میکشتت ببینتت..شده تازه ارین دل داغ..اومده جوابش شکافی کالبد_

 

 :گفتم استرس با و شد گشاد چشمام حرفش این با

 :لرزوند رو خونه ارین داد صداي كه بزنه حرفي خواست و داد تكون تاسف با سري! شده؟ كشته چجورى_

 آیــدا_

 

 :موند بیرون خودش و کرد پرت اتاق تو رو من سرعت با بهادر اما..رفت بند نفسم

 !سریع..کن قفل درو ایدا_

 ...چرخوندم رو قفل و رفتم در دستگیره سمت فقط. اومد نمی بر دستم از کاری هیچ و بودم رفتهگ استرس

 

 و کردم سعی لرزون دستای با دوباره داشتم که ای انرژی تمام با و شد سیاه برام دنیا که بود لحظه همون دقیقا..نشد اما...اما

 :زدم داد همونطور

 ..دمش بدبخت بهادر...نمیشه بهادر..بهادر_

 

 :کرد زمزمه بشنوم که طوری اروم بهادر چون..شده نزدیک ارین فهمیدم

 رو خودم سریع اما چجوری دونم نمی.! نمیامـ بر پسش از یكي من بگیرتت. ایدا باش سریع. كن قفل درو و اتاقت حمامِ  برو_

 ..ارین زخیهبر ی چهره با بودم من و... شد و داده هول در کنم قفل درو اومدم..رسوندم حمام به

 

 تونست نمی برادریاش تمام با بهادر..شده تموم دیگه دونستم می.. شد می بسته و باز بینیش های پره و بود خون کاسه چشماش

 ...شدم می تنها واقعا اینبار من و بود شدنش اخراج امکان چون بگیره رو جلوش
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 :کردم زمزمه لب زیر و بستم رو چشمام گرفت مشت تو رو ام یقه که دستش

 ...اومد فرود دهنم توی محکمی مشت و نشد داده بهم حرفم ی ادامه ی اجازه اما( خدا) ُخــ_

 

 خواستم..شدم خیز نیم تخت روی سریع..انداختتم تخت روی ضرب به و کشید بیرونم اتاق از کشون کشون که گفتم لب زیر اخی

 ..شد خارج لومگ از" اخ" پیچید لبم توی که وحشتناکی درد با اما بگم چیزی

 

 صورت و.. شدم دراز تخت روی کم کم که رفتم اینقدر..اومد جلو...رفتم عقب..شد نزدیک بهم زنان خیمه و تخت روی اومد

 :غرید اش شده کلید دندونای با..گرفت قرار روبروم ارین

 کشتتش؟ چجوری حرومزادت بابای دونی می_

 و گذاشتم بازوش روی رو دستم..زد می نبض اعصبانیت از که شدم شا شقیقه خیره و ریخت پایین چشمم ی گوشه از اشکم

 :داد ادامه بیشتری خشم با که کنم صداش خواستم

 

 

 ..زد ای شیطانی پوزخند که شدم اش خیره ناباور... کرده تزریق بهش اسید حرومزاده کثافت..کرده اش خفه_

 :کرد بیان رو جمالتش حرص با و کرد یکنزد گوشم به رو لبش و...بکشی زجر اونطوری ام تو چیه نظرت_

 .... کمه برات مرگ..بمیری خوام نمی...زجر فقط_

 

 سر رو كرده پدرش با درمپ كه كاري خواست مي.. بود كشیدن زجر از بهتر خیلى مرگ زجر؟؟. ایستاد حركت از انگار قلبمم

 ...!بار اولین...شدم متنفر پدرم از بار اولین براي! بود چي گناهم من اما..كنه پیاده من

 

 حامیم.. بهادر شد، روشن دلم تو امیدي نور و شد كشیده در طرف به چشمم خورد مي در به كه محكمي هاي ضربه صداي با

 .كنه باز رو در كه خواست مي ارین از و كوبید مي در به داشت
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 بُرم نفس گردنم به ارین گرم هاي نفس..!لنگه پاي واسه همیشه كه سنگي به لعنت ؟!نشد كنم قفلش خواستم من وقتي چرا

 ...كنه درازي دست بهم خواست مي كه اومد یادم رو روزي اون باز..كرد

 

 خشن اش بوسه...  اي بوسه.! بهش نتلع..بود رحم بي.. فشرد رو قلبم ارین پوزخند كه كرد لرزیدن به شروع بدنم

 .كشیدم بلندي جیغ كه گرفت گردنم پوست از دردناكي وحشتناك گاز و نشوند گردنم روي خشن اي بوسه.. نبود عاشقانه..بود

 

 و تن روي دستاش پي در پي هاي ضربه شد شروع...شد شروع و زد صورتم به محكمي ي وكشیده شد جري جیغم شنیدن با

 مي بند رو نفسم و رفت مي بدنم هاي استخون كل تو دردش و زد مي ام سینم ي قفسه به كه محكمش هاي مشت دش شروع..بدنم

 ..اورد

 

 صدام نگران و شد بلند تخت روي از میاد یادم فقط..نیست یادم اخرش هاي ضربه..گذشت چطور دقیقا..گذشت چقدر دونم نمي

 ...هیچي بعد و زد

. 

 

 

 ها صدا كه گفتم اخي..گرفت وحشتناكي درد گردنم كه شدم دقیق اطراف به. كردم باز حال بي رو امچشم فریاد و داد صداي با

 :شد قاطي هم با نفر چند نگران صداي و شد قطع

 ؟!ایدا ؟!خوبي ؟!ایدا چطوري___

 ..میپرسیدن رو سواالت همین همشون

 

 رو سرش دید كه رو رنجورم نگاه..بود ایستاده سینه هب دست اتاق ي گوشه كرده كز كه كردم مي نگاه اریني به فقط من ولي 

 ....ي نعره صداي بعد و شد باز بدي و بلند صداي با اتاق در..بهش لعنت..انداخت پایین

 

 :كرد پر رو اتاق كل امیرحسین ي نعره صداي
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 .ارین كشمت مي_

 كرد اخمي ارین. زد ارین ي چونه به محكمي مشت و رسید ارین به امیر جنبوندن دست سهیل و درتابها..شد ور حمله سمتش به

 :زد پوزخندي امیرحسین كه

 !نیست زدي خواهرم به كه هایي ضربه صدمِ  یك این ؟!داره درد چیه. هه_

 

 بهادر دستاي تو پشت از امیر بازوي دو كرد، محارش بهادر كه كنه اش حواله مشتي خواست و كشید بلندي ي نعره دوباره و

 :زد فریاد بلند امیر كرد، دورش بهادر اما..برسه ارین به لگد با داشت قصد امیر و بود

 . رسه مي زن به زورش فقط كه رو عوضي اشغالِ  این ندارم كاریش..اشغال كن ولم!بهادر..كن ولم گم مي بهت..كن ولم_

 

 :گفت تر اروم كمي فقط...  كمي كه نكرد ولش بهادر

 !م..ر..ا..د..ن ریش...كا..  گم مي بهت_

 ارین روبروي و زد جستي امیر كه كرد ولش تردید با و اروم بهادر..شد همینطورم شه، قانع بهادر تا گفت شمرده رو اخراش

 :غرید حرص با..گرفت قرار

 گفتي بودم دوستت چون بدي ازار رو من خواستي نمي نگهداریت؟ بود این! فرق چقدر ولي..دستته خواهرم..دستمه خواهرت_

 كنم؟؟؟ مي زجركشش بعد و اینجا میارم رو خواهرش كنم مي خر رو امیر

 

 :زد فریاد و شد تموم صبرش امیر كه انداخت زیر به سر ارین

 ؟!اره! ام تو با_

 محض به..شد عجم صورتم و گرفت دردم ارین جاي من..خورد امیر از محكمي ي كشیده كه كرد بلند سر شرمنده فقط ارین

 اومد، سمتم به و انداخت ارین پاي جلوي تفي امیر كه گفتم اخي صورتم شدن جمع

 

 سرم توي سوزشي كه كنه نوازشم خواست اروم..كشید سرم به رو دستش و چشمام تو شد خیره محبت با و زد زانو تخت كنار

 زمزمه اروم و كشید بهشون دستي...بود كوتاهم وهايم هنگِ  فقط امیر اما..كرد مي درد و بود كشیده رو موهام ارین..پیچید

 :كرد
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 ؟!كو موهات_

 

 تازه ؟؟!دوستن اینا بودم شده متوجه تازه كه مني كرد؟ كوتاهشون دوستت كه گفتم مي گفتم؟ مي چي..كنم بغض تونستم فقط

 ...بود كرده عتمادا دوستش به و بده غریبه یه به راحت منو كه نیست غیرت بي امیر و كردم قضاوت زود فهمیدم

 

 خیلي وضعم پس..كرد نمي محبت امیر..كبودم و شدم داغون فهمیدم..چرخید صورتم كل تو نگاهش و بوسید رو پیشونیم روي

 ..بود داغون

 نفس بدون حتي..كامل شد اخر در و شه مي بیشتر دردش گیرم مي كه نفسي هر با داره سینم ي قفسه كم كم كردم احساس

 ..ردك مي درد كشیدنم

 

 :كرد نگاهم دستپاچه امیر كه شد سرازیر درد از اشكام

 ؟!عزیزم ایدا؟ ؟!نفسم چیشد_

 : داد جواب سریع سهیل كه گفت سهیل به نگراني با رو حرفم و عقب به برگشت. نمیاد باال نفسم بگم تونستم فقط

 بلند امیر كه اومد طرفمون به حرف این زدن با ،،،.. بره بین از كم كم درداش تا بخوابه باز زنم مي االن..رفته داروهاش اثر--

 جه تو امیر صداي كه كردم تر لب..رسیدم بهادر نگران چشماي به چرخوندم چشم..كرد تزریق سرمم توي امپولي سهیل و شد

 :كرد جلب رو ام

 ...رفتم فرو بیخبري عالم به و بدم گوش نتونستم بیشتر! خودم پیش برمش مي_

 

 و گذروندم نظر از رو اطراف كمي..بود فكم انگار منبعش و كرد مي درد وحشتناك پاشدم، خواب از سرم سنگینيِ  احساس با

 !میگیره درد اینطوري كه معلومه زد فكم به كه مشتایي با.. هاش فحش..كتكاش...بعد

 

 ..شدهـ شبــ داد مي نشون این و بود تاریك كامال اتاق

 كردم سعي اروم اروم. داشت شدن برداشته یا تعویض به نیاز و میشد تموم داشت كه افتاد سرمي به نگاهم..بود شده خشك دهنم

 .شم بلند جام از
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 اروم..رفتم در سمت به ریز هاي ناله با و گفتم درد از اخي. كرد مي درد بدنم كل..گرفتم دست به و برداشتم جاش از رو سرم

 ..برگشت طرفم به ها سر ریزم هاي ناله از شدم كه وارد كردم، طي ،رو راهرو

 

 كه افتاد دختري به چشمم كه كردم نگاه رو دو دورتا..بشینم نفره تك مبل روي كه كرد كمكم و اومد سمتم به سرعت با سهیل

 .داد نمي اجازه درد چون نكردم فكر بهش زیاد..بود نشسته امیرحسین كنارِ 

 

 غر لب زیر كشید مي بیرون دستم از رو سرم داشت كه همونطور..برگردوند طرفش به رو نگاهم سهیل گر سرزنش صداي

 :زد مي

 !تو شقي كله چقدر..! خدایا اخه كني؟ صدامون نداشتي زبون یعني بیرون؟ اومدي چرا بدونم خوام مي من اخه--

 

 صداي با و كردم باز لب غرغراش به توجه بي..بود شكخ كامال دهانم نشد،، برطرف اش خشكي كه كردم تر زبون با رو لبم

 :نالیدم ضعیفي

 .آبـ_

 :زد داد كنه نگاه مخاطبش فرد به اینكه بدون..زد روش رو چسب و بیرون كشید دستم از رو سرم

 .بیار اب آیناز-_

 

 ارین كنار بهادر. بود سنگین یليخ جو..رفت اشپزخونه سمت به و شد بلند سریع كه دوختم ایناز به رو نگاهم..بود این ایناز پس

 لیوان گرفتن قرار امیره،با مشته بخاطر حتما..زدم پوزخندي. افتاد ارین ي كرده باد لب به نگاهم..جلوشون امیر و بود نشسته

 .برداشتم كردن فكر از دست چشمم جلو ابي

 

 لبم به رو اب. نشست كنارش و رفت میرا سمت به باز حرف بدون كه گرفتم ایناز دست از رو اب ارومي و كوتاه تشكر با

 ...افتادم سرفه به بهت با زد امیر كه حرفي با.. شد تازه روحم..كشیدم سر اروم اروم و كردم نزدیك
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 ..افتادم سرفه به حرفش با

 كرد خمم و گرفت قرار پشتم سریع سهیل

 

 شد باز كه نفسم..پشتم زدن به شد مشغول و

 .بسته كه گرفتم باال رو دستم

 

ـ   آهنه..كه نیست دست المصب  ..!آهن

 .كردم نگاه امیر به بهت با و كشیدم عمیقي نفس

 

 .خواهرست خونه اونجام..داداشست ي خونه اینجا االن؟ كرد فرقي چه ببره؟ منو خواد مي كه چي یعني

 

 :اوردم باال رو سرم اعتراض با

 !امیر_

 . زدم مي حرف باید ولي..اورد درد به رو فكم كلمه یك همین

 

 ! شم دست به دست و اونور اینور برم هي كه نبودم كاال من

 .اشغال و بداخالق ارینه حتي..بودم كرده عادت سهیل و بهادر به من..من

 

 :داد رو جوابم بود بعید ازش واقعا كه اي مهربوني با امیر

 جونم؟--

 ..بود محبت از پر نگاهش
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 ..بود نكرده ناراحتم كم اونم ولي شه ناراحت اومد نمي دلم شه؟ ناراحت و بگم نكنه. داشتم تردید

 

 

 :نندازه صدام توي ضعف چونم درد كردم سعي و كردم صاف رو صدام پس

 !بیام خوام نمي من__

 

 ..!اعصباني..متعجب..شد عوض نگاهش رنگ امیر

 .!داد مي خودداریش البته صد و خشم از نشون مبل ي دسته روي اش شده مشت دست

 

 :غرید امیر اما..شد اش خیره نگران و گرفت رو امیر ازاده دست اروم فهمید رو این كه ایناز

 بموني؟ این پیش خواي مي_

 

 .انداختم پایین رو سرم..بود ام خیره متعجب اونم كه رفت ارین سمت به نگاهم..كرد اشاره ارین به دست با و

 

 ..واسم شد قلبي قوت كه كرد وارد ارومي فشار و نشست ام شونه روي سهیل دست

 :گفتم افتاده پایین سره همون با

 

 .ادم این خواهرِ  ي خونه اومدم بازم اونجا بیام اگه داره؟ فرقي چه_

 . ببینم رو العملش عكس تا اوردم باال رو سرم

 

 .!كمي فقط..بود شده اروم كمي انگار

 :كرد ترش رو باز اما
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 ...بهت دیگم دوروز البد..بخوره كتك رواني یه دست زیر خواهرم زارم نمي_

 

 ..انداخت ارین به خشمگیني نگاه و فشرد هم روي رو لباش و گفت لب زیر اي استغفرهلل

 

 :گفت و كرد زیر به سر ارین

 !ندارم كاریش دیگه كه وهلل به..بمونه بزار بمونه خواد مي اگه--

 ..كه وایستادم امیر جواب منتظر

 

 .پاشد جاش از حرف بي امیر

 كشید، رو ایناز دست كه كردم دنبال رو حركاتش نگاهم با

 

 شد خم گوشم كنار و اومد سمتم به حرف بي امیر. شد بلند هم ایناز

 

 

 :كرد زمزمه گوشم زیر اروم

 !نداري رو لیاقتش چون..دادم نمي اهمیت بهت كردم مي خوب قبال  _

 

 .شد گشاد تعجب فرط از چشمام

 . رفت ورودي در سمت به حرف بي و زد پوزخندي

 

 .شد خارج در از امیر پشت و كرد ارومي خداخافظيِ  شده قفل هم تو دستهاي و پایین سر با اینازم
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 ..كرد خالي رو پشتم زود داداشم

 ..گرفتم رو بهادر قدر تازه..بود این اره

 

 .شدم اتاقم راهيِ  افتاده زیر به سره با داشتم كه شدیدي درد بدن با و شدم بلند جام از فحر بي

 

  شد، كشیده دستم كه بودم راهرو وسط

 .برگشتم بود كشیده رو دستم كه شخصي سمت به و گزیدم لب اروم

 

 :گفت اروم و انداخت پایین رو سرش دید كه رو خیرم نگاه! بود ارین

 .نبود خودم دست. خوام مي معذرت ازت نم..من ایدا.. امم_

 

 :شد مظلوم چشماش كه زدم زل بهش همونطور حركتي هیچ بي

 بخشي؟ مي__

 

 .كردم حركت بالخره

 .زدم بهش پوزخندي بعد و كشیدم بیرون دستش از رو دستم اول

 

 .شد خالي بادش دید كه رو پوزخندم

 دم؟دا مي پس تاوان پدرم جاي باید چرا نداشتم؟. داشتم حق

 

 :نالید اروم و نشست شونم روي دستش كه بود زیاد چشمام غمِ  انقدر بود؟ رسمش این
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 . میكردم مجازاتت پدرت جاي نباید دونم مي_

 !ببخش. فهمیدم االن

 

 دادم، ادامه راهم به حرف بي و زدم كمرنگي لبخند

 ایدا؟--

 ..بود ارامش صداشم. اومد لبم به لبخند

 

 .بود زده صدام و بود ایستاده پشتش بهادر..دیدم رو ارین ناراحت ي چهره كه برگشتم سمتش به عمیقي لبخند با

 

 :گفتم دل ته از لبخندم همون با

 جونم؟_

 

 ..دیدم رو غمش یكي من اما. ببینه رو ارین ي چهره تونست نمي بهادر

  لبخند با االن و بودم نداده محلش چون شاید

 

 !بودم گفته بهش ممجون یه و بودم برگشته بهادر سمت به

 

 !رفت..ارین و گرفت قرار روبروم و گذشت ارین از سریع بود گرفته نفس جونم این با كه بهادر

 

 .كمي فقط اما..گرفتم وجدان عذاب

 :كرد نگاهم موشكافانه و فهمید بهادر كه شد هم در چهرم
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 !شده؟ چیزي_

 .دادم تكون سري نیست چیزي  معنيِ  به اروم. كرد ریز رو شچشما بعد و

 

 .فهمید انگار. بزنم نداشتم حرفي

 .نداشت حرفي اونم افتاد، من و من به چون

 

 !باشیم هم كنار حرف بي داشت دوست فقط من مثل

 .كردي آشتي و اومدي بهوش كه خوشحالم

 

 ..انداختم زیر به رو سرم اروم

 .باهاش كردم قهر كه ارهبی روم به كردم نمي فكر

 

 .شدیم اتاق وارد هم با و كشید رو دستم و كرد اي خنده تك. كشیدم خجالت فهمید

 .انداختم زیر به رو سرم بیارم دووك نتونستم.. كرد نگاهم خیره. نشستیم تخت روي

 

 شه فشرده كارم از قلبم كه شد باعث ناراحتش صداي

 .!لقد و مشت زیر میگرفتم داشتم تدوس..كردي مي تحریك رو غیرتم كه وقتي--

 

 !موند لبم رو لبخند یه و دادم قورتش اما. گرفت خندم كه گفت حرص با رو اخرش ي جمله

 

 .كردم نگاهش ساكت گوشیش زنگ صداي با كه رفت هوا به ام قه قه. زد بازوم به مشتي و گرفت حرصش لبخندم از
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 !جان.سالم_

-... 

 .باشه. اینجاست بله.اره_

 

 .داد تكوني كه كردم نگاهش گنگ. گرفت سمتم به رو يگوش

 :گرفتمش گوشم جلوي و گرفتم دستش از اروم

 

 ؟!ایدا_

 :گفت حرص با كه گفتم ارومي ي بله.. بود امیر

 نه؟ كردي خوردم جلوشون--

 :داد ادامه كه نگفتم چیزي

 اي؟ مرتیكه اون پیش همش چرا_

 

 :گفتم غرور كمي و حرص با خودش مثل. میگه رو بهادر میدونستم

 !داداشمه چون_

 

 :كرد عصبیم بلندش ي خنده

 خندي؟ مي چرا چته--

 :گفت موزي و شد قطع خندش صداي

 شكلیه؟ چه میدوني داداشت ي قیافه اصال تو_

 

 .میگه چي كرد اشاره دست با كه شدم خیره بهادر به گنگ
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 .قراردادم بینمون و گذاشتم اسپیكر روي رو گوشي

 

 :گفتم تريبلند صداي با

 حرف؟ این از چیه منظورت

 :رسید گوش به پوزخندش

 !نیست اون قیافشم حتي..پنهانه تو از هویتش اقا اون اینكه یعني-_

 

 !؟....چي یعني..كردم كرد،نگاه مي نگاه گوشي ي صفحه به ترسیده و زرد ي قیافه با كه بهادري به گنگي و تعجب با

 

 !بهادر حالت گفت،،اما مي چرت داشت امیر..بود قفل دهنم

 .داره وجود چیزي یه كه داد مي نشون این

 

 بده، ادامه چرتاش به نذاشتم و كردم قطع رو گوشي تفاوت بي شد، ام خیره نگران و اومد باال بهادر سر

 

 :گفتم حس بي و نشستم كامل تخت روي

 !شنوم مي--

 :نذاشتم كه بگه چیزي خواست و داد قورت استرس با رو دهانش اب

 

 !بیرون ُگمشي اتاقم از حاال همین میتوني بگي دوروغ خواي مي اگه--

 .انداخت زیر رو سرش. كردم اشاره اتاق در به و

 

 ..كردم پنهون فقط. نگفتم دروغ االن تا من. ایدا_
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 .كرد مي خالي شونه داشت خوب چه. زدم پوزخندي

 

 :گفتم كالفگي كمي و ندپوزخ همون با

 ..!واقعیت.. خوام مي رو چیز یه فقط! بدم گوش پرت و چرت به كه نیستم بیكار یني. بشنوم دلیل خوام نمي--

 

 

 :اومد حرف به اخر در و كرد من و من كمي

 !ارینم عمویه پسر من..من_

 ..بود بتعج چشمام تو فقط.. ببینه خواست مي رو العملم عكس..كرد نگاه بهم و شد ساكت

 

 :داد ادامه بود زده زل چشمام تو كه همونطور

 !اسمم..اما و..بوده راست گفتم هرچي سرگذشتم و خواهرم درمورد_

 

 :كرد تر رو لبش

 ! آروینه اسمم_

 .بودنم احمق از..شد مي فشرده قلبم بیشتر..من و گفت مي

 

 !نیست ابي چشمام من! قیافم و_

 .كشیدم عقب رو خودم كه بزنه دست بهم خواست و اومد سمتم به ریعس چون.  ترسید انگار قیافم دیدن با

 

 :شد غمگین چشماش

 !نیست چیزي دیگه بخدا! همین فقط ایدا_
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 :گفتم داد با باشم، خونسرد نتونستم اما زدم، پوزخندي

 .بیرون اتاقم از گمشو. گو دروغ اشغاله. باشه بازم بیا تروخدااا، نهه_

 

 :زدم غجی كه كرد نگاهم حرف بي

 .بیروووون گفتم--

 

 :گفتم ارین به رو اشكي چشماي با. شد اتاق وارد سراسیمه ارین و شد باز شتاب با اتاق دره

 ...بیروووون بنداز اینو-

 

 :اورد باال باش اروم نشانه به رو دستش دو و اومد سمتم به سریع ارین

 كني؟ مي اینطوري چرا ؟ چیشده! ایدا اروم_

 :زدم زار و رفتم عقب تخت رو

 .!ارین بیرون بندازش رو اشغال دروغگوعه این بیرون، بندازش_

 

 ..بودم شنیده دروغ. بودم خورده نارو. تونستم نمي! تونستم نمي اما كنه دعوتم ارامش به كرد سعي

 

 ..داداش گفتم مي بهش كه كسي كي؟ از اونم

 !اروین.. نه بهادر..هه..بهادر بهت لعنت

 

 .بودن رفته بیرون ارین و بهادر اومدم خودم به وقتي ولي ؟!ِكي دونم نمي

 .كنم عادت باید! اورین بگم بهش دیگه بود بهتر
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 كرد؟ اینكارو چرا اروین؟ جز داشتم رو كي! شد روون اشكام و شدم جمع خودم توي تخت گوشه

 نگفت؟ بهم چرا

 

 

 !چراها زاره و

 .برد خوابم كه كردم گریه چقدر دونم نمي

 

 .!بود خوابیدنم موچاله بخاطر..كرد مي درد بدنم. كردم نگاه اطرافم به خماري با

 .سوخت مي فجیحي طرز به چشمام. دادم تكون رو خودم كمي

 

 !دارهن زندگیم تو رو چیزي هیچ لیاقت بكله..گریه لیاقت دیگه اروین. نشست لبم روي پوزخندي

 .پاشدم تخت از اروم

 

 و اي سرمه ي مردونه پیرهن و زدم بیرون اتاق از حوله با شستم، رو صورتم و دست و رفتم اتاق توي سرویس سمت به

 .اوردم بیرون جذبي مشكیه شلوار

 

 ..بیرون زدم اتاق از موهام به شونه زدن بعد و پوشیدمشون

 .شد مي شروع اروین به ایم توجه بي بعد به این از

 

 .كرد مي پایین باال رو وي تي هاي شبكه داشت و بود شده پهن مبل روي ارین كه شدم نشیمن وارد

 

 .انداختم نگاهي بهش متقابال انداخت، نگاهي بهم و كرد جمع رو خودش سریع پام صداي شنیدن با
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 .زانو تا شلوارك با بود پوشیده اي مشكي جذبِ  ركابیه

 

 :اومدم خودم به ارومش صداي با! كردن مي خودنمایي خیلي هاش عضله. گرفتم ازش رو نگاهم سریع

 خوبي؟_

 

 :گفتم و زدم پوزخندي پس پشتمه، اروین كه فهموند بهم پایي صداي

 !بودم كرده تلف رو وقتم خود بي و مسخره ادم یه براي االنشم تا باشه؟ بد باید چرا_

 

 من و نشست ارین كنار اروین. شدم آشپزخونه وارد و شد تر پرنگ دمپوزخن كرد، نگاه سرم پشت و من به باز دهن با ارین

 .كردم درست البالو شربت دوتا

 

 فكر..زد برق چشماش( بهادر)اروین. كردم تعارف بهش رو شربت. رفتم ارین سمت به خیال بي و گذاشتم سیني تو هارو لیوان

 ...من اما ارینِ  اونو واسه دوتا كرد

 

 .گذاشتم میز روي رو سیني و برداشتم رو شربت اروین به توجه بي من اما

 !انداختم پا روي پا و نشستم روبروشون مبل و زدم پوزخندي

 

 .كنم تعارف اونم به داشت انتظار البد! بود مات هنوز اروین

 .پوشونهب رو خندش داشت سعي كه شدم خیره ارین به

 

 

 .بیرون زد خونه از بزنم دوري میرم اینكه گفتن با و انداخت ارین به خشمگیني نگاه اروین

 .نشست لبم روي پیروزمندي لبخند
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 و اعصابه بي حد چ تا فهمیدم ماشینش الستیكاي چرخش و جیغ صداي با

 .رفت

 

 .خندیدن به كرد شروع بلند كنه كنترل رو خودش نتونست دیگه ارین

 .رفتم بهش اي غره چشم

 

 .خندیدم ریز و گرفت خندم خودمم ولي

 :میلرزید زیاد ي خنده از ارین صداي

 ..لعنتي. واي_

 

 .كرده اشتباه فهمید چون شاید..بخشیدمش ولي..چرا دونم نمي. بودم بخشیده رو ارین

 

 .شد فعال شاخكام سریع نیست جمعمون تو سهیل اینكه فكر با

 ارین؟_

 

 :گفت سرخي قیافهِ  با و داد قورت رو دشخن اي سرفه تك با

 جان؟_

 

 :كردم ریز رو چشمام كنجكاو

 .نیست چرا كو؟ سهیل_

 .شد جدي اش قیافه كمي سهیل اسم اوردن با
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 :داد نشون العمل عكس انگار طوري یك

 .رفت بودي خواب_

 .پاشدم مبل رو از و انداختم باال اي شونه اروم. شد سرد یهو چرا این..وا

 

 بزني؟ زنگ بهش بري میخواي چیه؟_

 :گفتم حرص با و شد گشاد چشمام. زد پوزخندي و

 آیا؟ دارم مبایل من استاد_

 

 سینك تو لیوان همراه و برداشتم میز از رو سیني و كردم اي قروچه دندون انداخت، باال شونه بیخیال چون زده گند فهمید

 .گذاشتمشون

 

 دوستیم، سهیل و من كنن مي فكر هنوز اینا كه نبود یادم

 .ارین پیش رفتم و نشست لبم روي مرموزي لبخند

 

 :كردم حرفم چاشني ناز كمي اورد، باال رو سرش سوالي كه ایستادم سرش باال

 بزنم؟ سهیل به زنگ یه دي مي گوشیتو..امم_

 

 :شد ریز چشماش

 بزني؟ كه داري حرفي چه نهار، موقع این_

 :زدم نمایي دندون لبخند

 .بیاد اونم بگم..كنم ستدر غذا میخوام_
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 :رفت بهم اي غره چشم

 !بیرونه دوستاش با مرگش خبر--

 :بدم نشون دلخور رو خودم كردم سعي

 !اینطوري نگو..عه_

 

 :گرفت سمتم به رو گوشیش كه انداختم بهش نگاهي شونه از چسبید، رو دستم مچ كه برم بكشم رو راهم خواستم

 

 !كن قهر گلِ  بیا--

 .گرفتم ازش رو گوشي و رفتم بهش اي غره چشم

 

(  گوالخ مهدي مغز، چیز سعید اوبي، پیمان..!) رو دوستاش بود كرده سیو چیزایي چه..گرفتم خندم..مخاطباش لیست تو رفتم

 .اینا از بدتر خیلي ووو

 

 .خودمونه سهیل فهمیدم سهیل ُدكي..اومد سهیل تا سه كه سهیل زدم سرچ

 :داد جواب كه خورد دوبوق. كردم برقرار رو تماس سریع

 

 

 رو دست وقتي تا مگه؟ نزنگ بهم نگفتم بهت اشغال كثافتِ  كردي؟ پار و لت رو زنم زدي باز ندارم؟ اسایش دستت از چیه؟_

 .نزن حرف من با كني مي بلند جماعت زن

 

 ! رواني..پیچید گوشم تو بوق صداي

 !كه بیرونه دوستاش با گفت ارین بود؟ بد ارین با من بخاطر یني زنم؟ بود، دهش گشاد چشمام
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 :رفتم ارین به اي غره چشم

 !قهره باهات اینكه_

 .رفتم بهش دیگه ي غره چشم كه افتاد من ِمنو به

 

 :زد داد سهیل كه گرفتم شماره دوباره

 ...اشغالِ  نفهمِ -

 :كشیدم سرش جیغي

 .مـنمــــ_

 :گفت تعجب با مدتي بعد و شد، خفه سریع

 تویي؟ ایدا عه_

 

 :گفتم اعصباني

 !اه كیه، ببین كني كش فحش رو طرفت اینكه قبل_

 :گفت شرمنده

 ..َخـ نره اون كردم فك ببخشید،_

 .شد ساكت كه زدم بهش تشري

 

 :كشیدم عمیقي نفس

 !بیا كنم درست نهار میخوام كه بگم خواستم. خب_

 :كردم اضافه مصنوعي لبخند با ارین نگاهِ  دیدن با

 !عشقم_
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 !عشقم-

 :رفت هوا به اش خنده شلیك صداي

 میگي؟ اینطوري كه پیشته كي_

 

 :زدم نمایي دندون لخند

 دیگه؟ میاي پس..دلم عزیز باشه_

 :بود گرفته حرصش

 .میام گفتم كي من ام، تو با هعي_

 

 :خندیدم عشوه با

 .نكنم كار زیاد دم مي قول چشم چشم! كنم نمي اذیت رو خودم آقایي اشهب_

 

 :فرستاد بیرون صدا پر رو نفسش

 ..كني مي غلطي چه اونموقع ببینم! میرسه بهت دستم كه من یني_

 .كردم خداخافظي ازش چندش دادنِ  قلوه و دل عالمه یه با و خندیدم بلند

 

 ..اوا. شد مشت دستاش و رفت اي غره چشم كه دادم كرد مي نگاهم داشت باز دهن با كه اریني به رو گوشي

 

 !شدم اشپزخونه وارد سریع

. 

. 

. 
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 سهیل قامت كه ایستادم ورودي در كنار و كردم باز درو ساختگي خوشحالي با زدن، رو زنگ كه چیدم رو میز نهار تهیه بعد

 .شد نمایان

 

 !كردم مي استفاده ازش داشتم فقط و نداشتم بهش حسي هیچ

 .گرفت اش خنده دیدنم با

 

 كه چسبوندم سهیل به رو خودم سریع پایین میاد پله از داره ارین دیدیم! شدیم خونه وارد و كردم پرسي احوال باهاش اروم

 

 :گفتم بشنوه ارین كه صدایي ناز با. كرد حلقه كمرم دور رو دستش هول با نیوفتم اینكه براي

 !كردي دیر خیلي عزیزدلم واي_

 

 قراره، چه از موضوع فهمیدم ارین دیدن با ولي شد گشاد چشماش

 .ایستاد صاف دوباره و داشت نگه لبم سانتي چند رو لبش و شد خم روم سریع

 

 :گفت و

 .كشید طول داشتم كار مطب یكم! ببخشید شم قربونت_

 بود، كرده ختم بوسیدن به رو سهیل شدن خم ي صحنه ارین

 

 :گفت و داد دست سهیل با قهرم هنوز هم با بود معلوم كامال كه اي پرسي احوال و سالم بعد و اومد سریع چون

 .بدید انجامش خلوتتون تو كارارو، این عیبه واال_

 

 .بخوریم نهار تا كردم دعوتشون و دادم سر اي خنده

 داره، اورژانسي بیمار كه گفت و خورد زنگ گوشیش سهیل نهار خوردن بعد
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 بردم،،از پناه تختم به لباسام اوردن در بعد.. غروب شش ساعت و رفتم اتاقم به ظرفا شستن و میز ردنك جمع بعد منم و رفت

 ..رفتم خواب به زود بدنم درد و زیاد خستگیه

 

 !بود شب یازده كشید،، سوت سرم. كردم نگاه اتاق ساعت به بود، شب اوه اوه.. كردم باز رو چشمام الي اروم

 

 ..شدم اي زنونه عشوه پر و نازك صداي و اروین صداي ي متوجه كه رفتم بیرون اتاقم از كردم تن به لباس اروم

 

 ؟!میشنیدم درست داشتم..شدن ریز چشمام

 .بود اروین هاي خنده صداي اینا..صداها این..نداشت امكان

 

 ..برسم خودم به كردم يسع پس..باشه خونه تو دختري كه دادم احتمال

 

 .پوشیدمشون و اوردم بیرون جذب مشكي شلوارك و تاپ كمد از سریع

 

 ....كردم طي كه رو راهرو.. اومدم بیرون پاورچین.. كردم باز رو اتاق در اروم و كردم درست رو موهام اینه جلوي

 

 

 نشسته پاش رو قرمز سوتین و لي شلوار با دختره و بود كنده رو تیشرتش اروینم..افتاد لخت نیمه دختر یه..و اروین به چشمم

 !بود

 

 .باشم خونسرد كردم سعي كارا؟ این و اروین دیدم؟ مي چي داشتم خدایا
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 .زد كنار پاش رو از رو دختره و شد دستپاچه اروین دیدم اپن از كه شدم اشپزخونه وارد صدا و سر با

 

 نیم همونطور و كرد نازك چشمي پشت دختره كه شدم نشیمن وارد سریع..گذاشتم سیني تو و ریختم شربت تا سه..زدم پوزخندي

 .شد اشم خیره لخت

 

 :گفتم طعنه با و گذاشتم شربت دوتا میز روي واسشون..بشر این داشت رو چقد

 !ضعف و غش هزار استو رابطه بالخره..میشه نیازتون_

 

 :گفت مضخرفش صداي با دختره كه برم خواستم و دادم تكون تاسف از سري واسش فقط كه بگه چیزي خواست اروین

 اَدا؟ اینهمه خدمتكارو..كن اماده رو اتاقمون_

 

 ..خرید رو جونم باال از صدایي كه..دیدنم نمي و بودم كرده پشت بهشون شد، اشكي ثانیه از كسري در چشمام

 

 تو و است خونه این خانوم ایدا' كردم تكرار خودم واسه رو حرفش چندبار و كردم نگاه پایین میومد داشت كه اریني به تعجب با

 ..'كنه بیرونت تا كني ناراحت رو خونه خانوم نكن سعي پس..امشبي براي فقط

 

 :انداختم باال رو ابروهام و برگشتم.. دادم قورت رو بغضم و زدم لبخندي

 شنیدي؟_

 

 :زدم پوزخندي..بود پریده رنگش كمي دختره

 ....بردم پناه اتاقم به دادم نتكو دستي.. بكن رو حالت! نترس_
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 !دادم تكیه بهش و بستم سرم پشت رو اتاق در

 دیدم؟ چي خدایا

 

 ؟ چه من به ناراحتم؟ چرا من اصال! اینجا چرا كرد؟ اینكارو چرا بود؟ اروین واقعا   اون

 

 !مطمئنم كامال   نیستم، اروین عاشق مطمئنم

 ..سخته خیلي ببیني اینطوري رو داداشت همینكه ولي

 

 اعتماد بهش تونم نمي دیگه كه كسي..باز دختر و كثیف ادم یه شده داشت، فرق همه با برام كه ارویني االن كنم مي احساس

 ..كنم

 

 ..هرفت بین از دیگه اعتمادا كنم مي احساس.. كنه مي مراقبت ازم و حامیمه كنم نمي احساس دیگه كه كسي

 

 ادم یه جاش و مرد بهادر نزدم صدا بهادر رو اسمش دیگه كه موقع همون..نمیشناسم اروین اسم به كسي من..امروز از..اره

 !اروین اسم به اومد جدید

 

 .كردم باز رو در و برگشتم اروم در صداي با بزنم، پس رو بغضم تا فرستادم بیرون صدا پر رو نفسم

 

 باشه گرفته جون لبخندم از كه انگار. اومد لبم روي لبخندي و افتادم حرفش یاد ناخوداگاه دیدنش اب. بود ایستاده در پشت ارین

 .نشست تخت روي مستقیم و شد اتاق وارد

 

 كمي دید كه رو كنجكاوم نگاه..بزنه حرف تا شدم منتظر دادم، تكیه بهش و زدم پشتم به رو دستام دوباره و بستم اروم رو در

 :كرد ورج و جمع رو خودش
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 بزنیم؟ حرف باهم میشه_

 

 :زدم لبخندي

 چیشده؟ نه؟ كه چرا_

 :فرستاد بیرون درد پر رو نفسش

 داري؟ دوسش_

 :شد گشاد تعجب فرط از چشمام

 گي؟ مي رو كي_

 :چرخوند اطراف به رو نگاهش و باشه تفاوت بي كرد سعي

 .نگو چیزي اصال بگي دروغ خواي مي اگه ولي! میگم رو اروین_

 

 :نشوندم ابروهام میون اخمي. رفتم تر جلو و گرفتم در از رو ام تیكه

 دارم؟ دوست رو اون من گه مي كي_

 ....بعدیم حرف با اما زد لبخندي كه داشت صداقت و بود جدي حرفم اینقدر

 

 :شد محو لبخندش بعدیم حرف با اما

 !دنیام همه شده سهیل رایيجو یه! سهیلم عاشق من_

 

 سیبك واسه دلم چرا؟؟اما دونم نمي..رفتم اش صدقه قربون ناخوداگاه..رفت پایین گلوش سیبك كه داد قورت رو دهانش اب

 ..رفت ضعف گلوش

 

 .. نكنم درگیرش رو خودم كردم سعي بود؟ حسي چه این..لعنتي اه
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 :رسید مي بنظر عصبي صداش

 .نیست مهم برام اصال چون بگي دروغ منم به نكن سعي پس! اروینه دادنِ  ازار بخاطر فقط هیلس و تو ي رابطه دونم مي_

 

 :نشست لبم كنج پوزخندي

 !هوم؟!میكشتیم میزدي كردي؟البد مي چیكار بود مهم درگیرشي؟ اینقدر نیست مهم واست االن! عزیزم_

 

 :داد فشار هم روي محكم رو چشماش و كشید موهاش بین دستي باشه، مسلط خودش به كرد سعي

 !همین فقط..شم تصور احمق میاد بدم_

 

 :گذاشتم لبم كنج رو اشارم انگشت و گرفتم خودم به متفكري ي قیافه

 احمقي؟ تو گفته كي..اممم_

 :زدم دست بار چند براش و شدم جدي

 ..براوو..براوو_

 .بعدي مرحله فرستمت مي امتیاز٢٠ با خب..باهوشي چقد! افرین

 

 بهش رو خودم سریع رسید كه در كنار و شد بلند جاش از. كنه اذیتم دیگه خواد نمي دونستم مي..شد سرخ خشم زا صورتش

 .دادم تیكه در به و رسوندم

 

 رو دستم اروم..میزدم نفس نفس.. اومد فرود كنارش مدتي بعد و شد خشك هوا رو بگیره رو دستگیره خواست مي كه رو دستش

 :گرفتم بروش رو رو ام دیگه دست و گذاشتم قلبم روي

 !گوشیت_
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 :دادم تكون رو دستم كه كرد نگاهم گنگ

 !بده رو گوشیت میگم_

 !كنم چیكار باید میدونستم..گذاشت دستم كف و اورد در جیبش از رو گوشیش متعجب

 

 :چیدپی گوشم تو خوابالودش صداي كه شدم مي امید نا داشتم..خورد بوق چند..گرفتم رو سهیل ي شماره سریع

 ارین؟ چته_

 :باشه عاجز لحن كردم سعي

 ؟!سهیل_

 :گفت سریع باشه اومده خودش به انگار

 چیشده؟ ؟!ایدا جانم_

 :بودم ناچار..شدم مظلوم

 ..!میكنن اذیت خیلي اینا سهیل بیا..كنم زندگي عشقم پیش خوام مي! باشم خونه این تو دیگه خوام نمي! ببر اینجا از و من بیا_

 ....رو ارین ناباورِ  و تعجبم صورت دیدم و

 

 .زدم چهرش به پوزخندي

 !عموت پسر هم..تو هم..میاد بدم همتون از! احمق

 

 :اومدم خودم به سهیل جديِ  و هول صداي با

 .میام دارم االن! كن جمع رو وسایلت سریع_

 

 ..كنم تشكر ازش نداد فرصت حتي

 .كرد قطع رو شيگو سریع
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 .اوردم پایین رو گوشي داد مي پیروزیم از نشون كه لبخندي با

  كرد مي نگاهم خیره تعجب از كه اریني به ثانیه چند

 

 

 اومد، خودش به كه كوبیدم اش سینه توي رو گوشي سریع اما..كردم نگاه

 گرفت دستاش تو هول با رو گوشي سریع

 

 :دادم گردنم به تابي و رفتم كنار اي مسخره حالت با در از! نیوفته تا

 

 !بیرون بري توني مي حاال_

 ..میره سرخي به رو داره صورتش كه ببینم تونستم مي

 

 .كوبید هم به محكم رو در و شد غیب چشمام جلوي از ثانیه، از كسري در

 ..بودم بخشیده رو ارین.. زدم پوزخند بازم

 

 ..كنم نكاروای كه بود نیاز اروین حرص اومدن در براي ولي

 

 !نه یا هست درستي ادم دونستم نمي حتي و..نداشتم زیادي شناخت سهیل از

 .بودمش دیده ام معالجه براي بار چند فقط من
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 !بشناسم رو یكي بخوام تا بود كم خیلي این

 !بودم پشیمون سگ مثل تصمیمم از..كشیدم اي كالفه پوف

 

 ..بریزم دور رو منفي فكراي كردم سعي

 ..ریختم كوچیكم ساك توي رو نیازم مورد وسایل و رفتم كمدم سمت به سریع

 

 !بود اومده سهیل كنم فكر..شنیدم بیرون از رو بحثي و جر صداي شد تموم كه كارم

 

 

 چیزي كه بیرون زدم در از و گذاشتم كنار رو وسایلم سریع

 ..كرد جلب رو ام توجه

 

 !بود اروین اتاق باز دره اونم

 ...ها ناله صداي ولي..نداشت دید اتاقش داخل و تخت به

 

 ..خودم از خورد بهم حالم

 ..بقلیم اتاق به بیاد كه خواستم ازش بود شكسته دستم وقتي خودم

 

 !شدم پشیمون سگ مثل بار دومین براي امروز و

 ..بدم قورت رو بغضم و نفرت كردم سعي

 

 ..دادم ادامه راهم به دختر اون ي زنونه هاي عشوه و ها ناله صداي به توجه بي
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 !بشه قوي كه خواست كه هموني!! ایدام من

 

 !میشه خیره زدشون ارین كه موهایي به خوابش قبل هرروز.. كه هموني

 !بود یادگاري االن و بریدشون كه همونایي

 

 ..ندم دل ناری به و ببینمشون هربار خواستم مي...داشتم نگهشون اره

 

 ..شم وابسته ترسیدم مي

 ..خوبه خیلي برام دوري مدت یك پس.. خواستم نمي رو این و رفت مي ضعف واسش دلم داشت كم كم..بود همین تصمیمم االنم

 

 ..شد واضح سهیل صداي كه رفتم جلوتر

 ؟!!!!اره؟ ؟!قولت بود همین.كني نمي اذیتش گفتي..بودي داده قول_

  

 

 ..میشه دعوا االن گفتم كه طوري..گفت بلند یليخ رو اخرش ي اره

 .رسوندم بهشون رو خودم پس

 

 :شد برزخي دیدنم با سهیل

 !بیا وسایلت با شو حاضر برو سریع نپوشیدي؟ لباس چرا_

 

 :زد تشري كه بگم چیزي خواستم

 !سریع گفتم_
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 !اومد نمي بیرونم بازي فردین نقش تو بود رفته االن اینم..زدم بهش حالي بي ي غره چشم

. 

. 

 

 .زدیم بیرون ازخونه و كشید رو دستم خداحافظي بي. ایستادم كنارش وسایل برداشتن بعد

 

 !اینجا اورد منو كه بود موقعي اونم.بودم گذاشته توش یكبار فقط پامم كه بزرگ باغ یك..انداختم نگاهي اطراف به

 

 :زدم سوتي ماشینش دیدن با..رفت ماشینش سمت به سهیل

 كردي؟ نمي رو و بودي دار مایه..واو_

 

 ..شد سوار و كرد اي خنده

 ...شدم سوار جلو رفتم اش (BMW X4) وه ام بي سمت به منم

 

 ..اورد در حركت به رو ماشین كه بستم رو كمربندم عمیقي نفس با

 

 ..روند رو نماشی دروازه سمت به و زد دور و رفت عقب دنده

 

 !بودمش ندیده تاحاال من. كردم تعجب..كرد باز درارو مردي پیره كه شدیم مي نزدیك داشتیم

 

 :خوردم تكوني سهیل صداي با كه..دادم تكیه شیشه به رو سرم..بیرون زد دروازه از و كرد تشكر ازش بوقي تك با سهیل
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 .كارا این از یخورهم بهم حالم! بازیا فردین نقش تو بودم رفته بدجوري اوف_

 

 اي طبقه سي حدودا   آپارتمان جلوي.. موند ساكت مقصد خودِ  تا و ندارم حال فهمید كه گفتم بهش اي مزه بي..داد سر اي خنده

 ..داشت نگه

 

 !نجومي هاي قیمت با و باال مدل هاي ماشین از بود پُر پاركینگ..شد پاركینگ وارد و زد رو ریموت

 ..نشینیه یانع اپارتمانه بود معلوم

 

 ..اومدم پایین ماشین از سریع كه داشت نگه

 ..رفتیم اسانسور سمت به هم با زدو رو ماشین دزدگیر

 

 ..بودم زده حدس درست..انداختم نگاهي هاش دكمه به كه شدیم اسانسور وارد..نشد بدل و رد بینمون چیزي هم باز

 

 !بود پنجم و سي ي طبقه ، اش طبقه اخرین

 ..ایستاد اسانسور كه كردم مرتب رو شالم اسانسور اینه تو.. فشرد رو ام سي دكمه سهیل

 

 .. برم اول زد اشاره دستش با و كرد باز رو در سهیل

 ..كنه باز رو در تا شد رد كنارم از و گفت ببخشیدي. اومد سرم پشت كه برداشتم قدم اروم

 

 :كرد اشاره داخل به و كرد باز رو در

 !بنده درویشيِ  كلیه اینم..بفرمایید_

 :رفتم بهش اي غره چشم

 كنن؟ فرار كجا هاش درویشي.. درویشيِ  اینجا كه چقدم_
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 از یني..بود متوسط.. داشت زیبایي خیلي خونه..شدم خونه وارد و دادم تكون تاسف ي نشونه به براش سري..داد سر اي خنده

 ..بود تر كوچیك صد در صد اینا ارین خونه

 

 :دكر اشاره راهرویي به

 ! اولي اتاق تو بزار رو وسایلت_

 :كردم نگاهش سوالي

 راستي؟ یا چپي_

 

 :داد سر بلندي ي خنده

 ..بانو بزرگه نشیمنش فقط! داره خواب اتاق تا سه كال اینجا_

 !ددا مي عذابم نبودش كه بود كم اینجا یكي..شایدم یا..بود كننده اذیت كمي واسم و اینجا بود اشنا نا...كشیدم عمیقي نفس

 

 ^ آرین^ 

 

 ..كردم خاموش دستم بغل سیگاري جا تويِ  رو سیگار ي مونده ته

 !ساعت نیم

 

 !رفته كه ساعته نیم فقط

 !عیاشه خیلي دونم مي اینو و دوستم سهیل با سالِ  هفت..قراره بي دلم ولي چرا؟ دونم نمي

 

 .كنه اذیت خیابون تو رو خترد یك كه نیست اونایي از

 ..سهیل تخت تو زاره مي پا خودش ي خواسته با طرف
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 !دیگه نمیاد اروینم این لعني. كشیدم بیبیم به دستي

 ..نبود اش موقعه االن واقعا  

 

 ..بیرون داوم راهرو از دختره كه اتاقش تو برم پُر توپ با خواستم و پاشدم جام از كالفه. اه كنه نمي تمومش چرا دونم نمي

 

 ..انداخت بهم اي عشوه پر نگاه

 ..اومد جلو تونست مي كه حدي تا و شد نزدیك بهم عشوه با اروم اروم

 

 :مخم رو انداخت خط خركیش ي عشوه پر صداي

 جانید؟ اروین داداش شما..ببخشید_

 

 :كردم گاهشن كالفه.. اتاقم تو میاد منم با بدم رو بهش ولي..پایینا اومده تخت از االن همین اوف

 !اونوره ورودي درِ _

 

 ...زد جیم درجا و گفت ارومي خداحفظ..خوابید بادش كه كردم اشاره در به دستم با

 

 ..كردم باز شتاب با رو در..رسوندم اتاقش به رو خودم و كردم تند پا...بتركونم رو اروین برم بود اش موقع االن اوف

 

 ..در به خیره و شد خشك ريهمونطو..پوشید مي شلوار داشت و بود شده خم

 

 سمت به ترسونه مي رو بهادر حتي دونستم مي كه اي جذبه و اخم با.. احمق ي پسره..میدادم رو بهش نباید ولي..گرفت خندم

 :رفتم تخت
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 !كوفتیتو اون بپوش_

 

 

 ..وایستاد مجلو زیر لباس حتي و تیشرت بدون و پوشید رو شلوارش سریع..شدم خیره بهش و نشستم چندش با تخت رو

 

 !دیوار به بكوبم رو سرش كه دارم رو این قدرت میشم اینطوري وقتي دونست مي

 

 :كرد تر زبونش با رو لباش

 ارین؟ كردم كاري_

 :شدم منفجر حرفش این با

 !كشید پَر امنیتش احساس ایدا و اینجا اوردي دختر فقط! نكردي كاري تو! اصال نه_

 

 ..كرد یزر رو چشماش و رفت باال لبش گوشه

 ..ایستادم اش سینه به سینه و پاشدم و رفتم بهش اي غره چشم

 

 :پیچید اتاق تو صداش كه زدم ضربه لختش سینه به دست كف با..بود تر كوچیك هیكلم ولي..نبود تر كوتاه زیاد ازش قدم

 ..رفت عشقش با! سهیل با! كي؟ با اونم! رفت ترسید میفهمي؟..رفت_

 

 به یكم اروین تا گفتم مي اینجوري باید ولي..اورده رو سهیل اروین كردن اذیت براي دونستم مي خودمم.  گفتم مي چرند داشتم

 !بیاد خودش

 

 ..متعجب نگاهش و شد هم تو اخماش ناخوداگاه

 :زدم اش سینه به ضربه چند اشارم انگشت با..زدم بهش پوزخندي
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 ..خدایي جیز دمت!دادي فراري دختَررو!پهلوون افرین_

 :داشتم نگه جلوش سكوت ي نشانه به رو دستم كه بگه چیزي خواست...داد قورت سختي به رو دهانش اب

 

 ..مونه نمي حرفي_

 

 ..كردم گرد عقب و گذاشتم پاسخ بي رو متعجبش چشماي و

 !نیست وجودش تو غیرت جوز یه..بفهمه اصال ؟!فهمید مي امیر اگه اوف

 

 ..سوخت وجودم عمق تا..كشیدم عمیقي نفس

 ببره؟ رو كسي زند ارینِ  ي خونه از بیاد سهیل

 

 ..همین فقط. ایدا بهت لعنت

 

 ^ ایـــدا^ 

 

 *بعد روز سه*

 

 !ولگرد ي پسره. برده كجا رو لشش این نیست معلوم باز

 .میكنه اذیتم داره این تنهام خونه همش

 

 !جاش سر اومد مي حوصلم مینداختم تیكه بهشون یكم بودم اینا ارین خونه حداقل
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 !خواب براي مگر نمیشه پیداش خونه اصال این

 ..نخوابیدم هنوز من بود شب یك اوف..  انداختم نگاهي نشیمن تو ساعت به

 

 ..شد پیداشون اقا! عجب چه. چرخوندم ورودي در طرف به رو سرم كلید چرخش صداي با

 

 بست رو در اروم.. خمار چشماش و بودن افتاده هاش شونه. اس خسته خیلي بود معلوم..شد مشخص در تو قامتش و شد باز در

 ..گرفتم قرار سرش پشت و شدم بلند مبل از كه

 

 :كردم نثارش پوزخندي و زدم سینه به رو دستام! شد سینه تو سینه باهام كه تو بیاد برگرده خواست

 میاي؟ دیر اینقدر كه خونته تو تنها دختر یه دوني نمي تو بودن؟ كجا االن تا اقا_

 

 :زد خماري لبخند

 ..ها ُدخي این از باشه تا..جوووون_

 ...شد دستش اسیر دستم مچ كه برم بكشم راهمو اومدم...بود مست خدایا..نبود خسته اینكه این..شد گشاد چشمام

 

 ..شد شدستا اسیر دستم مچ كه

 ..شدم خیره خمارش هاي چشم به و اوردم باال رو نگاهم ترس با

 

 ..اورد جلو رو صورتش و زد چندشي لبخند

 ..دادم قورت صروصدا پر رو دهانم اب كشیدم عقب رو سرم كمي

 

 ..گذروند نظر از رو صورتم كلي دورِ  یه و شد كج لبخندش
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 :شد تر پررنگ لبخندش

 !مهموني بودم رفته من بودو خونه تو جیگري عجب_

 

 ..گرفتتم محكمتر كه كنم ازاد رو مچم خواستم و كشیدم رو دستم ترس با

 

 :نالیدم درد با

 ..ایدام من باش نداشته كاریم! بیا خودت به سهیل..كن ولم لعنتي_

 :داد سر اي قهقه

 خانم؟ ایدا اونوقت كني مي چیكار من خونه تو..قشنگي اسم چه ؟!ایدا_

 

 :دادم خودم به تكوني دوباره و گرفت تندام رنگ نگام

 ..بیا خودت به تروخدا..مهمونم ات خونه تو من كن ولم سهیل_

 

 ..نیست خودش دست كاراش بود معلوم..شد متمائل عقب به سرش و خندید مست دوباره

 

 ..دهنم تو اومد قلبم كه شد ام خیره جدي و گرفت جلوم رو صورتش یهو

 هوم؟ میكنه پذیرایي اش خونه صاحب از كه مهموني بدال..اممم مهموني؟ بابا؟ نه_

 

 :خندید موزي كه كردم نگاهش گنگ

 !قشنگا پذیرایي اون از_

 :شدم كثیفش دستاي از دستم مچ كردن ازاد مشغول ازادم دست با و كشیدم جیغي

 ..كننننن ولم..كثافت نیستم كاره این من..اشغااال_
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 قفل موهام توي رو انگشتاش و گرفت دست به رو سرم كاسه ازادش دست با..وردمخ اش سینه تو صورت با كه كشیدتم محكم

 ..كرد

 

 :بشم اش خیره كرد مجبورم و كشید پایین سمت به رو سرم محكم كه گفتم اخي

 .پالسي اینجا كه اي اینكاره البد_

 :زد مغروري پوزخندِ 

 !زیرمي قبل شباي مثل امشبم_

 

 پشت كرد مجبورم و كشید رو دستم همونطوري..شدم خم كه كرد ول شدت به رو سرم..كنم چیكار دونستم نمي واقعا دیگه

 ...كنم حركت سرش

 

 ..پیشش اومدم پشیمونم خدایا

 ..بود اشتباه كارم اولم از

 

 !داشت زوریم چه عوضي ي نعشه..بكشم بیرون دستش از رو دستم داشتم سعي منم و رفت اتاق سمت به

 

 .!بدبختیه همیشه اخرش..دیگه اره بود؟ همین..افتاد چشمم گوشه از اشكي كه كرد باز ضرب به رو خوابش اتاق در

 

 ..بست سرش پشت درو و شد وارد چندش لبخند یه با خودش اتاق تو كرد پرتم محكم

 

 ..خوندم رو فاتحم كردم برخورد كه پشتم ردیوا با..رفتم عقب به سرعت با كه برداشت قدم سمتم به اروم اروم
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 ..كنه كشم زجر خواست مي نتیجه در.. ندارم فراري راه دونست مي اونم

 

 برم اینجا از! خواد مي رو اروین و ارین لحظه این تو دلم واقعا..كردم غلط خدایا..چكید چشمم از دیگه اي قطره كه چسبید بهم

 ..شم ادم دم مي قول

 

  پوزخندي. رفت هوا به هقم هق و كردم لرزي نشست مگردن رو كه دستش

 

 :زد

 میگه؟ چي وسط این دیگه هات گریه این..اي چكاره معلومه خب..من ي خونه تو شب موقع این...دختر یه_

 

 :دادم قورت سختي به رو دهانم اب

 ..ایدام من بیا خودت به تروخدا سهیل_

 

 ..كرد حركت به شروع گردنم رو دستش

 زدم ضربه پاش وسط به محكم زانوم با..رسید ذهنم به كار یه فقط و ردك قفل فكرم

 

 

 مي اش خونه تلقن گوشي دنبال..بیرون زدم اتاق از سریع و شد بلند گریم صداي..شد خم كمر تا و گفت بلندي اخ درد با كه

 ..گشتم

 

 :شنیدم رو دادش كه فشردم امانگشت بین رو موهام كالفه..زد غیبش كجا بود چشمم جلو االن تلفن این خدا واي

 .....هرزه كنم مي بیچارت_
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 ..بارید شدت به اشكام و رفتم سمتش به ذوق با..كردم پیدا نفره سه مبل روي رو خونه تلفن شدم امید نا واقعا   كه موقعي دقیقا

 

 ..نداد بهم رو اش شماره ارین چون بود ناروی براي رسید ذهنم به كه اي شماره اولین

 

 ..گرفتم گوشم جلوي رو گوشي و گرفتم رو اش شماره سریع

 ..بوق چهار..بوق سه..بوق دو..بوق یك

 من؟ پاي وسط میزني حاال_

 

 :شد تاریكي تو نور مثل تلفن پشت از صداي كه كشیدم جیغي میشد نزدیك كه سهیل دیدن با

 زنگیدي؟ چرا سهیل چته_

 

 :افتادم هق هق به و گرفت شدت مگری

 ..منو این اروین..بده نجاتم اروین_

 ..زدم حرص از جیغي..موند نصفه حرفم ازم گوشي شدن گرفته با

 

 ...اومد ذهنم به چیز یه فقط..كوبید دیوار به محكم و كرد قطع رو تلفن گوشي پوزخند با

 

 ..كردن اذیت اونهمه بعد اومد؟؟؟ مي اروین واقعا

 بود؟؟ چي واسه تالشم دیگه..بودم زده رو زنگم من..شد گرفتار سهیل مشت وت موهام

 

 !بده نجاتم..ببین رو تالشم و سعي خودت..خدایا..برد اش لعنتي اتاق به باز كشون كشون منو خم همونطور
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 :انداخت بدنم به لرز جدیش صداي كه شم بلند خواستم.. كند رو پیرهنش و كرد پرتم تخت رو

 !میكنم ات تیكه تیكه بخوري تكون جات از بخواي_

 

 اي گوشه رو پیرهنش چشمام توي ترس دیدن با.. میكرد هم رو كار همین دقیقا   داشت؟ باید انتظاري چه مست ي نعشه ادم یه از

 ....زد خیمه روم و اومد تخت سمت به و كرد پرت

 

 .رفت، بند نفسم نشست گردنم روي كه لباش شد؟ تموم یعني خدایا..فرستادم مي صلوات لب زیر قطف كردم؟ مي چیكار

 

 ..كرد بیشتر گردنم روي رو هاش بوسه شدت اون و رفت باال ام گریه هق هق..كن كمكم خودت خدایا

 

 ..بودم رسیده خط اخر به دیگه..میزدم نفس نفس ترس از

 !!!سهــیلــ...بیا خودت به عزیزترینت مرگ..بیا خودت به سهیل..كن ولم_

 

 ..شد هیستریكم هاي جیغ ي كننده شروع این و..گرفت گردم از محكمي گاز و شد جري زدم صدا داد با كه رو اسمش

 ...!!!!!!ببین خودت خـــداااا اي..كـُــــنـــ ولم..حرومــزاده كن ولم...اشغااااال كن ولم_

 

 

 *ُكـلــ دانــایـ*

 

 راه هاش گریه و بده نجات رو خودش سهیل ي سینه روي بر زدن مشت با داشت سعي و كرد مي التماس بیچاره كدختر..ایدا

 بي اینقدر سهیل چرا راستي به...سهیل ولي كنه اب رو هركسي دل تونست مي اش پي در پي هاي جغ..بودند بریده رو نفسش

 ...بود؟؟؟ رحم
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 گرفت مي دخترك گردن پوست از كه ریزي گازهاي و هاش بوسه شدت و كرد يم پیشروي داشت همه از خبر بي كه سهیلي و

 ...شد مي بیشتر

 

 او اروین جاي كه كرد مي شكر..نرسد دیر كه كرد مي خدا خدا دل در و راند مي سهیل ي خانه طرف به سراسیمه ارین اینور

 ...دهد نجات را ایدا تواند مي و داده جواب را اش گوشي

 

 نمي پیش برایش مشكلي كه بود نگهدارش خدا راستي به و كرد مي عبور ها كوچه از داشت لومتركی١٤٠ سرعت با

 ..بود انجا در ایدایش كه ساختماني سمت به و كرد پارك را ماشینش...امد

 

 *ــدا ایــ*

 

 جیغي كه رفت لباسم زیر سهیل دستاي..داره كینه و هنوز بده باهام دونستم مي..  نمیاد دونستم مي نمیاد؟ چرا اروین خدایا

 ....شد یكي زدن در پي در پي صداي با این و كشیدم

 

 ..اورد در حركت به بدنم روي رو دستش دوباره خیال بي و گفت لب زیر اي لعنتي سهیل

 

 ..اومد بیرون از بیداد و داد صداي كه بود شده جمع صورتم چندش از

 

 ..كرد ول رو دستام و پاشد روم از بالخره و كرد دست اون دست این كمي سهیل

 

 .اومدم بیرون اتاق از و زدم پسش شدت به كه پاشه خواست

 

 ..روبروشدم ارین با كه كردم باز رو ورودي در
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 ..بست سرش پشت درو و شد وارد سریع كه اومدم گریه بیچارگي سر از یهو دیدنش با

 

 :زدم مي هق زیاد گریه از..بردم پناه اغوشش به دل و جون با كه ردك باز رو دستش

 ...تج م...بهـ..خواست. مي..اون..ارین_

 

 ..اینجام من ایدا شد تموم همچي..اروم..باش اروم..هیششش_

 اونم تا بگن باباعه به رو میكنه اذیتشون كه كسي خوان مي كه بودم شده هایي بچه دختر شبیه..شد سرم نوازش مشغول و

 ..كنه دعواش

 

 ..شدم مي بدبخت من اومدي نمي اگه..كرد اذیتم..خیلي..ارین_

 

 :برگشتیم سمتش به سهیل صداي با كه بگه چیزي خواست و نشوند سرم روي اي بوسه

 ..اینجاست كه ارینم آق..واو_

 ..باهم بیا دافیه عجب این! داداش اومدي شد خوب

 

 .برد ورشی سمتش به و شه تموم حرفش نذاشت ارین

 :زد صورتش به محكمي َچك و كوبوندش دیوار به محكم

 !نداري لیاقت تو! اشغال كنن ناموس بي سر تو خاك_

 

 :رفتیم اتاق سمت به و كشید رو دستم حرف بي ارین كه كرد نگاهش تعجب با سهیل

  اتاقته؟ كجا_
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 و كردم مي هق هق ترس از هنوز.. پوشیدم حسابي ستدر لباس یه منم و كرد جمع رو ساكم سریع رفتیم اتاقم به كه زدم اشاره

 ..كردم تنم رو لباسم گریه با

 

 ..پیچید ام شونه دور رو دستاش و چسبوند خودش به منو ازادش دست با و گرفت دست به رو ساكم

 

 ..شدم ماشینش سوار و زدیم بیرون خونه از سهیل به توجه بي هم با بود نشده تموم هنوز بدنم لرز

 

 ..شد ماشین سوار و گذاشت عقب ور ساك

 .كردم لجبازي و اینجا اومدم كه بودم پشیمون خیلي

 

 :بخوام معذرت ازش و كنم باز رو دهنم تا كردم سعي

 ..من ارین_

 

 ..شده غیرتي بود معلوم و بود كرده باد گردنش رگ..انداختم سرخش صورت به نگاهي و شدم خفه گفت كه بلندي هیس با

 

 خام خیاله شده؟ غیرتي برام غریبه یه میگفتم داشتم من اونوقت شد نمي غیرتي واسم داداشمم..نشست لبم رو تهناخواس پوزخندي

 ..بود

 

 قبل ارامش این ترسیدم مي.. زد سهیل صورت به كشیده یه فقط حتي و بود ساكت خیلي ارین كه بود این واسه ترس طرفم یه از

 ..باشه طوفانش

 

 با كه برم اتاقم طرف به خواستم.. شدم خونه وارد اون از جلوتر و شدم پیاده ترس با..ایم خونه یاطح تو دیدم ماشین ایست با

 :ایستادم دارش خش صداي
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 ؟!كجا_

 

 

 

 

 ..افتاد تنم به لرز كه كرد بیان رو حرفش طوري یك..رفت بند اي لحظه نفسم

 

 ..شدم سینه به سینه شباها كه سمتش برگشتم

 شد جدي صداش كه انداختم پایین رو سرم

 

 كردي؟ كارو این لجبازي یه با كه داري حسي چه االن_

 شد بلند صداش كه شدم خیره پام نوك به و ندادم رو جوبش

 

 ! كن نگاه من به_

 انداخت باال رو ابروهاش از یكي كه انداختم باال رو سرم

 نگفتي؟_

 

 :دمكر مظلوم رو چشمام

 بزنیم؟ حرف درموردش بعدا میشه! خستم خیلي من ارین_

 

 :فرستاد باال رو ابروش تاي یك

 بوده؟ خودت تقصیره كني قبول خواي نمي بازم یعني_
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 :انداختم باال اي شونه

 .بود اروین تقصیره همش_

 

 .خو رفتم نمي كرد نمي كاري چنین اون اگه داشتم حق خب..شد گشاد پروییم از چشماش

 

 .گفت لب زیر پررویي زدو بهم اي غره چشم كه كردم كج ندونستن نشونه به رو لبم

 

 .اتاقت تو برو گفت كرد مي كج راهشو كه همونطور

 .خورد چشمم به اروین اتاقه كه رفتم اتاقم سمت به خواسته خدا از

 

 ..شدم اتاقم وارد و اتاقش واسه اوردم در زدني عق حالت

 ..سهیل اونوقت كرد نمي نگاه بهم كسي پوشیدم مي شلواركم و تاپ اینجا من..كشیدم عمیقي نفس

 

 ..افتاد تنم به لرزي سهیل به فكر با

 ..كردم عوض رو لباسام سریع

 

 ...رفتم فرو خواب به و بردم پناه تختم به

. 

 . 

 وارد سریع ولي شد موچاله ام قیافه..كشید شدید تیر دلم كه بیرون زدم اتاق در از سریع..پاشدم خواب از بیداد و داد صداي با

 ....با كه شدم نشیمن

 ..شدم چشم تو چشم سهیل با كه شدم نشیمن وارد سریع

 ..كردم نگاه اطرافش به و نشست پیشونیم روي بزرگي اخم دیدنش محض به
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 ..كردن مي بحث باهاش داشتن و بودن روبروش ارین و اروین

 ..بود من به نگاهشون و شدن ساكت همه ورودم با

 

 !بگیرم پناه یكیشون پشت برم یا بمیرم بیوفتم ترس از اینجا االن داشتن انتظار البد

 

 در بازي كولي باید چرا بخوره بهم انگشتش نوك حتي زارن نمي و اینجان قولچماخ دوتا این دونستم مي وقتي! عمرا   ولي

 میاوردم؟

 

 :زدم بهش پوزخندي..زد صدا رو اسمم لب زیر سهیل كه شدم نزدیكشون اروم اروم مماخ همون با

 بله؟_

 

 بارید مي پشیموني ازش اش همه..حركاتش..نگاهش

 ...من ایدا_

 ..كرد سكوت كه بردم باال رو دستم

 

 خودم و كردم حلقه ارین بازوي دور رو دستم نتیجه در بودم قهر اروین با هنوز..رسیدم ارین به و بردم باال رو ابروم تاي یك

 چسبوندم بهش رو

 !پشیموني البد چي؟ تو_

 

 :دادم ادامه و كردم اویزون ارین به رو خودم بیشتر و كردم اي عشوه پر ي خنده تك

 !كثیفه ذاتت كه دونم مي خوب من ولي_
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 دادم نشون بهش دست با رو ورودي در راهِ  و شدم جدي

 !هرري حاالم_

 

 ..بره كه زدم اشاره دوباره چشمام و ابرو با كه كرد نگاهم ناباور

 ..بیرون زد خونه از خداحافظي بدون بعد و شد ام خیره كمي

 

 :شدم زدن غر مشغول لب زیر و كردم ول رو ارین دست چندش با رفتنش بعد

 !اومدم عشوه گوریل این واسه. نكردم بخاطرش كه كارا چه ببین..چندش ي پسره. اه اه_

 ..مامیشنو دارم--

 

 ..كردم حس رو اروین ي خیره نگاه كه خنده زیر زدم پقي ارین شاكیه صداي با

 ..رفتم اشپزخونه سمت به اي غره چشم با و دادم قورت رو ام خنده

 

 شد حلقه كمرم دور دستایي كه گرفتم شكمم به رو دستم و گفتم اخي كه كشید شدیدي تیر دلم زیر دوباره شدم كه اشپزخونه وارد

 ...و

 ..شد افتادنم مانع و شد حلقه دورم دستایي كه

 خورد گوشم به ارین صداي كه افتادم دستاش روي حال بي

 

 خوبه؟ حالت ایدااا؟ ایدا؟_

 وسط؟ این بود چي درد دل این..كنم جور و جمع رو خودم كردم سعي..بود نگران خیلي صداش تن

 

 گفتم ضعیفي صداي با و كشیدم بیرون بغلش از رو دمخو اروم

 ..گرفت درد دلم یكم..خوبم_
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 ..زدم صداش كه شه خارج اشپزخونه از خواست و داد تكون سري ولي..بود نشده قانع.انداختم، نگاهي صورتش به

 كرد نگاهم سوالي و برگشت طرفم به

 

 اشپزخونه؟ اومدي سرم پشت كه داشتي كاریم_

 كرد اي خنده تك

 

 كوبید پیشونیش به دست كف با و

 ..باشم زنم فكر به باید..میگیرم الزایمر دارم..شدم پیر دیگه_

 .كردم كج كمي رو سرم بیتفاوت كه انداخت بهم نگاهي حرفش این با

 

 :كرد اي سرفه تك و كرد جور و جمع رو خودش كمي

 .میفهمم اهاشنگ از ولي نمیگه..ها كنه مي دق كني؟ اشتي اروین با خواي نمي_

 

 ..نشستم روش و كشیدم كنار میز از اي صندلي و زدم پوزخندي

 !اعتماد بي..بگم بهتر یا..كرده امنیتم بي چطور فهمید مي باید خونه میاورد دختر كه موقعي همون_

 

 ..میكنه دست دست داره بود معلوم..شد پشیمون كه بگه چیزي خواست و كشید صورتش به دستي

 ..نكن دست دست..بزن رو حرفت ارین_

 

 اورد زبون به رو حرفش غیرمنتظره خیلي

 داري؟ عالقه اروین به تو_
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 كردم اخم كمي و گذاشتم روش رو ام شده مشت دست فقط كه كشید خفیفي تیر دوباره دلم زیر

 

 الو؟ تو الو یا برادري خواهر ایه؟ عالقه نوع چه منظورت_

 :داد قورت رو دهانش اب

 !الو تو الو_

 

 ..برخورد بهم..كشیدم هم تو شدت به رو اخمام حرفش این با

 عاشقشم؟ یعني باشه دختري با نخوام یا باشم داشته غیرت هركس رو_

 ..برخورده بهم فهمید

 

 اورد باال تسلیم عالمت به رو دستاش.. برخورده بهم فهمید

 ..نداشتم منظوري ببخشید_

 رفتم بهش اي غره چشم

 

 !كن درست رو فكرت طرز لطفا__

 چي؟ خونه بیارم دختر من اگه_

 

 ..كردم نگاه كنجكاوش صورت به شده گشاد چشماي با

 ..ایستاد قلبم اي لحظه

 

 !شده مشكوك خیلي ندادم جواب كه االنشم تا..گفتم مي نباید ولي! میكنم نصفت وسط از معلومه خب
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 وندمچرخ كاسه تو رو چشمام

 !ارین نیست مربوط من به تو كاراي_

 

 شد ناراحت نگاهش

 نیست؟ مهم واست یعني_

 انداختم باال اي شونه

 مي حرص بودن كنارم زندگیم سخت شرایط تو و مهمن واسم كه ادمایي براي فقط من! مربوطه خودت به تو كاراي! اصال_

 !زنم

 

 ..شد متوجه كامال رو كالمم تیكه

 ..شد موچاله گرفتگي و ناراحتي از صورتش

 !میگفتم دروغ سگ مثل

 

 نباشه؟ مهم برام شد مي مگه

 نزنم؟ دم و ببینمش اي دیگه دختره با شد مي مگه

 

 !كرده اذیتم واقعا قبال بفهمه كه بود نیاز ولي..شد نمي واقعا نه

 ..كرد رفتن قصد اي گرفته حالت با

 

 گرفتم بازي به رو لباسم ي كرد،گوشه نگاهم منتظر و برگشت طرفم به كه زدم صداش

 !شه مهم برام بوده زندگیم كابوس مدتي یه كه كسي باش نداشته انتظار..ارین_
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 دلم زیر..چكید چشمم از سمج اشكي قطره.. شد خارج اشپزخونه از و انداخت زیر به رو سرش..معلومه خب كردم؟ خوردش

 .كشید تیري

 

 ..شدم مي ماهیانه داشتم مطمئنا  ..شدم بلند جام از و فشردم رو دلم زیر دستم با

 ..رسوندم تختم به رو خودم و افتادم راه به اتاقم سمت به اروم اروم

 

 ..كشیدم دراز روش اروم

 ژلوفن فقط و بود همراهم ام ماهیانه چهارم روز تا كه میگرفتم سنگیني درداي..بود همین همیشه..شد مي بیشتر دردم هرلحظه

 !دردش دواي پي در پي هاي

 

 ..شدم خیز نیم جام تو و گفتم ضعیفي بفرماییده در صداي با

 ..كه بگم چیزي خواستم و كردم اخمي در پشت فرد دیدن با

 

 :كرد خواهش پاییني صداي تن با و اورد باال تسلیم عالمت به رو دستاش كه بگم چیزي خواستم و كردم اخمي دیدنش با

 

 بزنیم؟ حرف! اروم..ایدا_

 كرد مظلوم رو چشماش كه زدم اي غره چشم

 !لطفا_

 

 ..نشست ازم فاصله كمي با احتیاط با و بست رو در سریع..بشینه پیشم كه كردم اشاره میل بي. نشستم تخت لب و پاشدم ازجام

 

 :بردم باال رو ابروم تاي یك و مكرد نگاهش سوالي..گرفت فاصله ندارم رو اعصابش دونست مي..دادم قورت رو خندم

 !خب؟_
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 كشیدم اي كالفه پوف كه كرد نگاهم گنگ

 !برو و بگو اتاقم؟ تو اومدي كه بگي خواستي مي چي خب_

 شد غمگین چشماش

 

 كني؟ بیرونم كه داري تاكید اینقدر یعني_

 ..كرد حمایتم همش كه اوني ؟!بودم قهر باهاش چي براي كه راستي به..حرفم از شدم پشیمون

 

 باید خونه اورد دختر یه نیازش براي اینكه بخاطر فقط بردم؟ یادم از رو اروین خوبیاي چرا ؟!سفیدم چشم اینقدر من چرا

 ..شد فاش برام هویتش كه شد شروع جایي از دقیقا من نفرت نه؟ یا میكردم؟ تركش اینطوري

 

 لنز بدون..بود چشماش تو ابي لنز هنوز..كردم اهنگ صورتش به! بگه بهم رو چیز همه خواست مي دلم. داشتم حق خب

 یعني؟ چطوریه

 

 كردم صاف رو صدام

 .بردار لنزنو_

 :شد گشاد یهوییم حرف این از چشماش

 چـــیـــ؟_

 زدم بهش اي كالفه ي غره چشم

 !بردار كوفتیتو لنز اون میگم_

 

 :بود بهت تو هنوز

 !میكنه فونتع چشمم به بزنم داره میكروب دستام! ندارم مقطر اب_
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 !تونم نمي گفت االن اما! میكرد اجرا باید رو میگفتم كه هرچي. نیومد خوشم حرفش از

 

 :سابیدم هم روي رو دندونام

 .بیرون برو_

 كردم وارد بهش دیگه شوك یه باز

 میكني؟ عوض پوست چرا_

 :كشیدم مي عمیق هاي نفس حرص از

 !بیرون میري یا میداري بر رو لنزت یا_

 ..رفت چشماش طرف به دستش و كشید اي كالفه پوف..كردم اشاره در به دست با و

 

 .انداختشون پایین و شد متوقف راه وسط دستش اما..رفت چشماش سمت به دستش

 كردم نگاهش تعجب با

 

 بده؟ انجام رو گفتم كه كاري خواست نمي یعني

 

 ..چرخید ام دیگه سمت به شه بلند ازجاش اینكه بدون اروین اما. افتادم نفس سنف به حرص شدت از

 

 ..كردم مي نگاهش داشتم متعجب

 ..كرد مسخم اي لحظه براي مشكیش چشماي..لنز بدون اینبار..اما برگشت كه نكشید طولي

 

 !داشتن برقي چه لعنتیا
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 ..كردم جور و جمع رو خودم و شد جمع هواسم كرد كه اي سرفه با..اش جذبه

 كرد نگاهم شیطون و داد سر بلندي ي خنده

 

 !رسیدم خودم دادِ  به زود! بودما شده تموم_

 ..رفت هوا به اش خنده باز كه ام كشیده جیغي حرص از

 

 بود لبش روي اي گنده لبخند..كرد قفل رو دستام كه كوبیدم اش سینه به محكم و برداشتم خیز طرفش به حرص با

 اشتي؟_

 

 میكنه؟ كمكم برادرانه كه كسي واسش؟ میدم جونمم كه كسي نكرد؟ اشتي خوشگله این با میشه مگه..كردم كرف كمي

 

 گذاشتم هم رو مصمم رو هام چشم

 !آشتي_

 ..كشید اغوش به محكم رو من كه خندیدم ریز..شدم مواجه سفیدش دندوناي ردیف با كردم باز كه رو چشمام

 

 تخت روي هم با و دادیم دست از رو تعادلمون كه خوردم تكوني..بزنم كنار رو موهام خواستم..ریخت صورتم روي موهام

 ..افتادیم

 

 دو دستام..بودم كرده جلوگیري روش افتادن از دستام ي وصیله به و بود زیرم اروین..بودن ریخته روم طرف دو از موهام

 !گاهم تكیه و بود سرش طرف

 

 اش گونه روي اي بوسه و بردم پایین رو سرم..بودیم برادر خواهر چون..نكشیدیم خجالت..بود لبهامون روي عمیقي لبخند

 ....و شد باز هوا بي اتاق در كه نشوندم
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 ..خورد رو اش خنده اروینم و شد خشك اروین ي گونه روي لبم در شدن باز با

 

 .شدم خیره اروین به شده گشاد چشماي با میكنه؟ درموردم فكري چه واقعا صحنه این دیدن اب..ارینه كه بزنم حدس تونستم مي

 

 و كرد جدا خودش از رو من و اومد خودش به سریع اما.. بود گردش در ارین منو بین چشماش..نداشت من از كمي دست اونم

 ..نشستیم تخت روي هم با

 

 ..نداختما زیر به و سرم و انداختم گوشم پشت رو موهام

 !میگرفتن رو مچشون خطایي كار موقع كه بودیم شده هایي بچه شبیه درست

 

 ..و نكنه درموردم بدي فكر كه ترسیدم مي این از..نبود اشتباه كارمون كه ما بودیم؟ نگران اینقدر چرا واقعا ولي

 

 !كه بگم دروغ دمخو به تونستم نمي..زدم خودم به دلم تو پوزخندي باشه؟ برام ارین افكار باید چرا

 

 !بودم شده عاشق

 !میبافم چرت دارم واقعا   موقعیت این تو واي..نشدم نخیرم. گرفت حرصم

 

 ..كرد نگاهم همزمان كه كردم نگاه اروین به و چرخوندم سر اروم..بود رفته ارین. گرفتم باال رو سرم سریع در صداي با

 

 :شد هم در اخماش كه خنده زیر زدم پقي..بود شده باحال خیلي اش قیافه

 چته؟_
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 نشستم صاف دادم قورت رو خندم

 .هیچي_

 :شد بلند جاش از و كشید اي كالفه پوف

 میكنه؟ فكر درموردم چي یعني بگم؟ چي ارین به االن ایدا واي_

 

 :كردم ریز رو چشمام

 !كردیم رو فكرامون قبال   ما_

 ..كردم اشاره بود اورده دختر كه اونروزي به فهمید

 

 :كردم تنگ رو چشمام

 حساسه؟ روم چي یعني_

 :رفت در سمت به چرخوند كاسه تو رو چشماش

 !نبریده سرمونو تا بیرون بریم بیا حاال. نگیر جدي پروندم چیز یه_

 

 :گذاشتم چشمام روي ور دستم ساق و كردم پهن تخت روي بیخیال رو خودم كه رفت دستگیره طرف به دستش و

 !بدم توضیح اون به بینم نمي دلیلي_

 

 !میخوره حرص داره چقد اروین بفهمم میتونستم ام بسته چشم با

 :كشید اي كالفه نفس

 !!خیلي! داره نیش خیلي زبونت_
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 :شدم اش خیره گرد چشماي با..شدم خیز نیم و برداشتم چشمام روي از رو دستم

 داره؟ نیش زبونم اكج من االن؟ داشت ربطي چه_

 

 ...ارین بفهمي نداري شعور كه همین_

 ..بیرون زد در از و داد تكون تاسف نشانه به سري..خورد رو حرفش و كشید موهاش بین كالفه دستي

 

 باشه؟ داشته دوسم رو من ارین درصد یك حتي داره امكان یعني! بودم خیره بسته در به همچنان تعجب با

 

ً   عمرا  ..دادم تكون سري  عمراااا 

 اومد مي اروین اتاق از كه اروین و ارین صداي كه برم هال سمت به خواستم و اومدم پایین تخت از سریع! گرفتم وجدان عذاب

 ..كرد جلب رو نظرم

 

 میكني؟ نزدیكي بهش اینقدر چرا اروین_

 !!!خواهرمه شبیه ایدا ؟؟؟!!!من برادر میگي چي_

 

 ؟!میگفتن چي اینا..شد گرد چشمام

 میشه؟ نزدیك من به كي كه داره ربطي چه ارین به اصال

 

 ..من دوني مي خوب كه تو اروین_

 !بدم گوشم بخوام االن كه نبود مهم واسم حرفاش اصال. شدم دور اتاقش از و گرفتم نشنیده رو حرفش ي ادامه

 

 پسر دوتا بین رو من تونست مي چطور واقعا نه تونست؟ مي چطور! غیرت بي اشغالِ ! داوم فكر به امیر یهو چرا دونم نمي

 بزاره؟ تنها
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 !!!بزاره اینا بین رو من كه نداشت رو این حق بازم باشن اعتماد مورد بخوان اونا هرچقدرم

 

 با اماده اروین كه بودم ها كهشب كردن پایین و باال مشغول..كردم روشنش و نشستم تلویزیون روبروي مبل روي و كشیدم اهي

 .زد بیرون خونه از كوتاه اي خداحافظي

 

 ثابت كرد مي پخش تركي سلاير داشت كه ماهواره هاي شبكه از یكي رو انداختم باال اي شونه رفت؟ اینطوري چرا..شد كج لبم

 ..شدم

 

 بهش نگاهي نیم..نشست كنارم كسي هك بودم فیلم غرق.. دونستم نمي رو جریانش متاسفانه ولي بود باحالي فیلم خیلي

 .بود ارین..انداختم

 

! میبیني منو..گرفتن لب به كردن شروع همونجا وحشیا شبیه و شدن خونه وارد دختره و پسره.گرفتم ازش رو نگاهم توجه بدون

 هولن؟ اینقدر ایناچرا!!خدا یا..شد گشاد چشمام

 

 انداخت تخت روي رو دختره پسره..كشیدم خجالت كنه فكر ارین خواست نمي دلم..شدم جا به جا جام تو كمي و كردم اي سرفه

 ..كه نشست رونم روي ارین دست همزمان..رفت نفسم كه شد معاشقه و لباساش اوردن در مشغول و

 

 !بود تلویزیون میخ نگاهش..برگشتم طرفش به دادم قورت رو دهانم اب

 ..شد بیشتر پاهام روي دستش فشار چون كرد حس رو نگاهم ليو

 

 به داشت فیلم..كرد مي بیشتر رو ترسم این و باشه داشته رابطه زور به باهام خواست مي قبالنم ارین..ترسیدم..چرا دروغ

 .. رسید مي هاش صحنه از تري وحشتناك خیلي جاهاي

 



147 
 

 .كردم خاموش رو وي تي لرزون دستایي با شدنش پیدا بعد و گشتم كنترل الدنب آني تصمیمي در..كنم چیكار باید دونستم نمي

 

 ..كرد نگاهم خاص و برگشت سمتم به اروم

 ..بود كرده بیدار رو هردومون هاي نیاز فیلم این شاید..شدم خوشرنگش و اي قهوه چشماي محو

 

 لباي اون خواستاره واقعا من اما دونم نمي رو ارین..میداد قلقلكمون شاد شیطنت حس یه گذاشت،اما شد نمي نیاز رو اسمش

 ..بودم شده بازش نیمه و خوشرنگ

 

 دستش به چشمي زیر..گرفت دست به رو موهام از اي تره و كرد نزدیك بهم رو سرش اروم اروم..افتادم نفس نفس به شوق از

 ..كرد مي نوازش رو مو تار چند همون كه كردم نگاه

 

 ..یا بود داغ خیلي ارین دستاي شاید..شدم داغ نشست ام گونه روي كه ازادش دست

 ..دیدم لبهام روي رو، خواستنش از پر و مشتاق نگاه كه كردم نگاه صورتش به اروم

 

 بهتر بتونم تا دادم فاصله هم از رو لبهام اروم..شد تر نزدیك كه كشیدم عمیقي نفس و دادم قورت رو دهانم اب دوم بار براي

 ..بكشم نفس

 

 سكوت مهر لبهاش با كه بگم چیزي خواستم و افتاد دلم به ترس كمي..نزدیكه چقدر فهمیدم تازه خورد لبم به كه گرمش نفسهاي

 ...زد لرزونم لبهاي روي رو

 

 شدت از هنوز لبهام..حركتي هیچ بدون. دبو گذاشته لبهام روي رو لبهاش اروم.. رفت بند نفسم لبهام روي لبهاش شدن گذاشته با

 ..لرزید مي استرس
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 تونستم نمي من ولي بود بسته چشماش..لبهام زدن زبون و بوسیدن به كرد شروع كه بود كرده حس رو لبهام لرزش انگار

 .ببندم رو چشمام

 

 كم نفس.. كرد لبام خوردن به شروع و كرد دهنم وارد رو زبونش..گرفت دهن به رو لبهام كل و كرد بیشتر رو كارش شدت

 دستش كه بستم ترس با رو چشمام..بودم اورده

 

 كمرم روي تا ام شونه سر از ازادش دست با.. فشرد خودش به بیشتر رو من و شد قفل موهام بین و سرم توي موهام روي از

 .كرد مي نوزاش رو

 

 داشت.. اومدم خودم به گرفت زیرینم لب از كه ریزي گاز با نبري؟ لذت و باشي داري دوستش كه كسي دستاي تو شد مي

 بودم؟؟ داده اجازه من و میكرد چیكار

 

 ..شد اشكي چشمام اینكه دیدن با ولي..داد مي ادامه كارش به داشت هنوز..شدم خیره بازش چشماي توي و كردم باز رو چشمام

 

 خواستم نمي..افتاد شمارش به نفسام..گرفت تعجب رنگ مشتاقش چشماي..شد حركت بي لبام روي لباش و كشید كار از دست

 ..دارم دوستش چقدر كه بفهمه خواستمم نمي ولي شم جدا ازش

 

 به ناباور..شد جدا ازم راحتي به بود هنگ تو هنوز اینكه بخاطر.. كردم دورش خودم از شدت به و زدم اش سینه به رو دستام

 ...كردم قفل پشت از رو در و بردم پناه اتاقم به سرعت با. پاشدم جام از سریع و چكید پایین چشمام از اشكي كه رفت عقب

 

 ..من بودیم؟ كرده چیكار ما خدایا

 ..نشستم زمین روي و خوردم لیز در پشت

 

 دادم؟ اجازه بهش چرا من لعنتي..فشردم محكم رو سرم دستام با
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 ..ریخت اشكم كه كردم خودم ي الهحو اي كشیده! بهم لعنت

 

 !نــبـــــاید..میدادم اجازه نباید

 ..شدم خیره اتاق سقف به و كوبیدم در به رو سرم

 

 ..كردي زنده احساساتمو كه بهت لعنت. كردي كاري بد ارین

 

 ..شده دمیده هوا بهش االن و بوده خاكستر زیر سالها كه بودم شده اتشي شبیه

 

 ..نشه سرازیر اشكام كه رخوندمچ كاسه تو رو چشمام

 

 ..شدم بلند جام از و انداختم چنگ دیوار به اروم

 

 !!!نبود وقتش االن ارین واي..ایستادم صاف..خورد در به اي تقه

 

  لرزون دستاي با سریع باشن داده بهم دنیارو انگار اروین صداي با كه بودم مونده نكردن و كردن باز توي

 

 ..شد ساكت صورتم دیدن با اما بگه چیزي خواست اروین..كردم باز ور در و چرخوندم رو قفل

 

 !بودم انگیز بر تعجب اما..شدم شكلي چه دونستم نمي
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 :اورد در كمي گیجي از رو من نگرانش صداي

 ؟!دختر شده چي ایدا؟_

 

 ..بود كافي برام تلنگر یك همین شاید

 .شه سرازیر شكما كه

 

 :نالیدم رو اسمش ضعیفي صداي با

 ..اروینـ_

 ..بست سرش پشت رو در و شد اتاق وارد سریع و گرفت خودش به نگراني رنگ چشماش

 

 اروین؟ جونِ _

 ..فشرد خودش به رو من محكم كه كردم پرت بغلش تو رو خودم

 

 :زدم صدا رو اسمش ناالن دوباره

 ..اروین_

 :برد فرو موهام توي رو سرش

 خوشگلم؟ چیشده..اروین عسلِ  ؟!اروین جانِ _

 

 ..كنم نگاه بهش كرد وادارم و گرفت دستش توي رو چونم.. انداختم زیر به رو سرم كه كرد جدا خودش از رو من

 

 :زد مي دو دو نگراني از مشكیش چشماي..  نداشت لنز..چشماش

 عزیزكم؟ چیشده ؟!كوچولوم خواهر چیشده_
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 :ریختن بیشتر اشكام و دادم ونتك چندبار رو سرم

 !!!چیشده بزن حرف دختر! ایدا كردي جون نصف رو من_

 

 :شد بلند هقم هق

 ..من اروین_

 !!!شدم جون نصف بگو ایدا؟ چي تو_

 

 :افتادم پته تته به.. میشد قطع نفسم

 ..ما اروین_

 

 :شد تر گشاد نگرانش چشماي

 ..لعنتي بزن حرف..بگو شدم، لب به جون میكنم خواهش ایدا_

 

 :چسبوندم شكمش به محكم رو سرم و رفتم فرو بغلش تو دوباره خجالت با

 دادم؟؟؟ اجازه چرا من واي..بوسید منو آرین!!!اروین_

 

 :دادم ادامه نگراني با كه نیومد ازش صدایي

 ...كنم جلوگیري نتونستم فقط..  نكردم همراهیش بخدا_

 

 

 ..گریه زیر زدم دوباره و
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 ..شد بلند اروین ي قه قه صداي كه نگذشت اي لحظه

 

 ..شدم خیره بهش و اومدم بیرون اغوشش از شده گرد چشماي با

 

 :كردم ریز رو چشمام.. بود خندیدن مشغول همچنان

  میخندي؟ چرا_

 

 :بده قورت رو اش خنده كرد سعي

 گریه؟ از شتيمیك خودتو داشتي همین واسه ایدا_

 

 :شد تر ام نشسته خون به چشماي دوباره و كردم نگاهش دلخوري با

 !اي مسخره خیلي خندي؟ مي چرا اروین_

 

 ..شنیدم سرم پشت رو هاش قدم صداي.. رفتم تخت سمت به و گرفتم ازش نگاه دلخوري با و

 

 ام شونه دور رو دستش كه دزدیدم رو نگاهم دلخوري با.. نشست كنارم اونم كه نشستم تخت روي و برگشتم

 

 

 ..كرد نزدیك خودش به رو من و كرد حلقه

 

 :خورد گوشم توي دلجوش و اروم صداي

 ..نكردید بدي كار شما كه بود این واسه خندمم..شدم نگران واست واقعا   من..گلم ابجیه_
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 !میزني حرف نیست محرمت كه دیگه پسر یه و خودت بوسیدن از كه خورد بر بهم البته

 

 :داد ادامه كه دوختم دستم انگشتاي به خجالت با رو نگاهم

 ..بود شروع یه امروزم..دونم مي بهش نصبت رو حست_

 

 :نزاشت كه كنم انكار و بزنم حرف خواستم تعجب با

 !خواید مي رو همدیگه اون هم و تو هم! ایدا نكن توجیح_

 ..سخته واست دونم مي.. بیاید كنار دكنی سعي پس

 

 :نالیدم اروم و بده ادامه نزاشتم

 بیرون؟ بري میشه_

 

 !شدت به اونم..داشتم نیاز تنهایي به اما..كردم حس رو دلخورش نگاه..خورد جا حرفم از

 

 

 ..شد خارج اتاق از حرف بي و داد تكون سري

 

 ..داشتم احتیاج دوري به.. كنم قبول رو ارین تونستم نمي.. نتيلع

 

 ..گذاشتم چشمام روي رو ساعدم و كشید دراز تخت رو اروم
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 .داشتمن رو بشم عاشق كال بخوام اینكه یا..بشم پایبند و كنم ازدواج اینكه قصد من.. كنه راحتم تونست مي دوري فقط

 

 !كرد باهامون كارو این چرا؟چرا بپرسم ازش فقط و كنم پیدا بابارو باید اول

 

 ..بمونن اروم شه كشیده كار این به پدر شدن باعث كه اونایي زارم نمي..انتقامم سراغ میرم اونم بعد

 

 ..باشم داشته ارامش كه جایي یه برم باید شمال؟ از بهتر چه... شم دور باید من! باشه من پایان تونست نمي عاشقي

 

 !جنگل وسط بهكل یه شبیه جایي یه

 

 ..میگرفتم كمك ارین بادیگارداي از یكي از باید.. شدم بلند درجا و زدم فكرم به لبخندي

 

 

 ..دادن مي خبر بهش رو چیز همه و بودن ارین دست زیر اونا! نه من براي ولي..بودنا..نبودند اعتماد قابل كدومشون هیچ ولي

 

 ..افتادم راه به اروین اتاق سمت به و زدم زدلبخندي سرم به كه فكري با

 

 ..رفته فرو فكر به و نشسته تخت روي دیدم كه كردم باز زدن در بي رو اتاقش در
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 .افتاد پاهام به چشمش كه شدم نزدیكش اروم اروم.. نشد ام متوجه

 

 

 .پرید باال ابروهاش از یكي كه زدم اي احمقانه لبخند.. شد هخیر صورتم به كنجكاو و اورد باال پاهام از رو نگاهش

 

 !زدم گند همیشه مثل

 .. كردم مي رفتار عادي باید 

 :دادم تابشون كمي و زدم گره هم به رو دستام

 اروین؟_

 

 :كرد ریز رو چشماش

 بله؟_

 :كردم حركاتم قاطي ناز كردم اویزون كمي رو لبم

 !میخوام گوشي من_

 

 :شد گشاد چشماش حرفم از

 ؟!رسید ذهنت به االن چرا ؟!گوشي_

 كشیدم؛ اي كالفه پوف

 دي؟ مي كشش الكي چرا! دي نمي بگو بدي خواي نمي_
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 .وایسا گفت كه برم برگردم خواستم

 ..اومد سمتم به دست به گوشي بعد دقایقي.. شد گشتن مشغول و رفت كمدش سمت به كه زدم اي موزي لبخند

 

 

 ! قبلیشه گوشي كه معلومه ولي. بود ایفون اینم.. زد برق چشمام.. انداختم هينگا دستش توي گوشي به

 

 :گذاشت دستم تو رو گوشي

 خوایش؟ مي چرا بگو حاال. داره سیمكارتم_

 

 ...بدم بهش جوابي اینكه بدون

 

 

 

 ..زد صدام كه برم خواستم و ندادم رو جوابش

 :برگشتم سمتش به هكالف

 ها؟_

 

 :كرد جمع كمي رو لباش

 درخواست ازم چرا بگي باید كنم بازش خواي مي اگه حاالم! داره رمز گوشي این كه بگم اطالعت محض باید دوني نمي اگه_

 داشتي؟ گوشي
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 ؟!ادمد مي پس جواب حتما باید و نداشتم رو باشم داشته گوشي اینكه حق دختر یه.. من یعني..خورد بر بهم

 

 ..شد تر باز تعجب از چشماش كه زدم بهش پوزخندي

 

 پرت كنارش از رو گوشي و زدم تري دار صدا پوزخند رسیدم كه سانتیش چند.. شدم نزدیك بهش قدم به قدم پوزخند همون با

 ..تخت رو كردم

 

 :زدم لب اروم

 ! نخواستم هیچوقت رو بشم خواست باز بخاطرش كه رو چیزي_

 

 ..بود ایستاده ثابت رفح بدون همچنان

 ..كردم گرد عقب اتاقم طرف به عادي خیلي و كردم جمع رو پوزخندم

 

 !بدم پس جوابم بهشون باید كارام بخاطر..نفهم بیشعور

 

 

 

 

 .رفتم تخت سمت به و دادم هلش محكم و كردم باز رو اتاق در اخم با

 

 ..دیدم در چهارچوب تو رو اروین كه برگشتم بستمش مي رفتم مي دوباره باید و نیومد در شدن بسته صداي كهاین از عصبي
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 :گفتم بدي لحن با و چرخوندم كاسه تو رو چشمام

 خواي؟ مي چي اینجا تو_

 

 .زشته حرفت بگه خواست مثال ابرو و چشم ي اشاره با و گرفت دندون به رو لبش لودگي با

 

 .انداختم زیر به رو سرم و نشستم تخت روي گرفته و رفتم كارش به اي غره چشم

 

 ..شنیدم رو شد مي نزدیكم كه رو پاش صداي

 

 

 فشرد خودش به رو من و كرد حلقه ام شونه دور  رو دستش و نشست تخت روي كنارم

 

 !؟..ایدا_

 ..مالوندم اش سینه به گربه مثل رو خودم و گفتم هومي

 

 كرد جلب رو ما توجه ناراحتش صداي

 ایدا؟ چرا! دي مي نشون واكنش زود و شي مي آزرده رفتاري یا كار هر از شدي؟ رنجور اینقدر جدیدا چرا_

 

 !بودم اینطوري چرا من..پرسیدم مي خودم از خودم ها مدت كه بود حرفي این

 

 !خواست مي كردن ناز دلم شاید..كردم لوس كمي رو خودم

 ..اروین_
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 :شد پایین باال اش سینه كه كشید عمیقي نفس

 ؟!اروین جونِ _

 

 كردم جا به جا رو خودم كمي

 ..برم خوام مي.. بده حالم اروین_

 

 !برم خوام مي كه بگم..بزنم خواستم مي رو دلم حرف ولي چرا؟ دونم نمي

 

 سوال كردن پیدا براي و صورتم كل و شد خیره صورتم به..بودم اغوشش تو همچنان ولي..كرد جدا خودش از رو من كمي

 :كاوید

 چیشده؟ ایدا؟ كجا_

 

 :انداختم زیر به رو سرم و كشیدم عمیقي نفس

 .كنم عاشقي كه زاره نمي هدفم..هدفم ولي! میخوامش خیلي من اروین..  من..شم دور ارین از میخوام_

 

 :ریخت چشماش توي رو احساسش كل و دكر نگاهم خیره و برد ام چونه زیره رو دستش

 !!!باشي اون با باید تو! ارینِ  تو هدف ایدا؟ هدف كدوم_

 

 !شده عاشق االن اما! خواست مي گذرونیش خوش واسه رو دخترا كه كسیه ارین ایدا

 

 

 :داد ادامه و فرستاد گوشم پشت رو موهام مهربون كه چشماش تو زدم زل منتظر حرفش این با
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 ! ایدا نام به تخس دختر یه..قهرو ردخت یه عاشق_

 ..شنیدم ازش دیشب خودم رو این! خوادت مي خیلي ارین! كن فكر..جان ایدا

 

  خواستم؟ مي چیزي ارین جز ایا كردم؟ مي چیكار

 بخوام؟ كه بود چیزي

 

 !كنم مي فكر ارین به هرشب وقتي بگم دروغ خودم به چرا

 

 :كردم نگاهش تخس

 !كه نزده من به! زده تو به حرفارو این اون_

 

 !داشتم هیجان.زد مي گنجشك مثل قلبم..بهش رفتم اي غره چشم و

 

 :گرفت دستش تو رو دستام و كرد اي خنده تك اروین

 !بگیرم ازت رو شاجاز بیام بودم اومده منم! منتظره در پشت االن پسرمون شاه! بگم رو همین االن اومدم راستش_

 

 یعني؟ شنید رو حرفم خدا واي..انداختم زیر به رو سرم و انداخت گل هام گونه حرفش این با

 

 ایدا؟_

 :بردم باال اروم رو سرم

 !تركیده غیرتش رگ كنم فكر االن تا! میزنه له له داره بیاد؟ بگم بهش برم_
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 :كرد زمزمه گوشم زیر و بوسید رو پیشونیم اروم و زد لبخندي..دادم تكون رو سرم و كردم ارومي ي خنده

 !خواهري باشه مباركت_

 

 .گرفتم و دستش پشت از و پریدم جا از سریع كه بره خواست و شد بلند جاش از

 

 :نالیدم كه كرد نگاهم تعجب با

 .كردم غلط نگه اولي وزر! چیزي ارایشي یه بپوشم خوب چیز یه وایسا بابا_

 

 :داد تكون رو سرش و داد سر بلندي ي خنده

 .شو حاضر بدو_

 

 .زدم سرخي لب رژ اون بعد و زدم صورتم به كرمي و رفتم میز سمت به سریع بود، خوب لباسم

 

 ..بستم محكم كش با رو موهام و انداختم نگاهي خودم به ایینه تو

 

 .بستشون شد مي و بودند شده بلند كمي

 

 :برگشتم اروین طرف به

 !تمام_

 :كرد نگاهم تعجب با

 همین؟_
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 ..شد خارج در از و گفت اي باشه كه دادم تكون سري

 

 ..گفتم بفرماییدي ارومي باصداي كردم حلقه هم تو جلوم رو دستام و دهنم تو افتاد قلبم..اومد صدا به در كه گذشت دقیقه چند

 

 ..شد باز در كه انداختم زیر به رو سرم

 

 .رسید مي نظر به تر جذاب اینبار و بود دستش بزرگي گل دسته..اوردم باال رو سرم اروم

 

 ..شد نزدیكم اروم اروم و شد صورتم محو

 ..ایستاد قدمیم چند و شد نزدیكم كه انداختم پایین رو سرم سریع خیلي و دوباره

 

 ایدا؟_

 صورتم سانتیه چند ي فاصله تو و شد تر نزدیك و شد خیره چشمام تو..اوردم باال رو سرم اروم كه بود دلنشین صداش قدراین

 :ایستاد

 

 میتپه؟ تو واسه ارین قلب دونستي مي_

 

 دستم به رو گل دست و داشت نگر رو چونم بادستش و نداد اجازه كه بندازم زیر رو سرم خواستم دوباره و گرفتم گر حرفش با

 :داد

 

 خواي؟ مي رو ارین ام تو..خوادت مي رو تو ارین_

 

 :شد مشخص سفیدش دندوناي كه زد ناباوري لبخند كه دادم تكون مثبت ي نشونه به سري اروم
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 ..ایدا دارم دوست_

 

 به شروع اروم..زد مي زبون گاهي و بوسید مي اروم..بود خوبي حس.. شد شكار گرمش لباي با لبام كه زدم لبخندي متقابال

 ..داد ادامه تر مشتاق كه كردم همراهي

 

 ..چسبوندم اش سینه به رو خودم خجالت با كه كشیدیم دست بوسیدم رو هم كه كمي

 

 ..كشیدیم دراز روش دوتایي و كرد حركت تخت سمت به اروم.. فشرد خودش به سفت رو من و گفت جووونمي اي

 

 :گفت كه كردم پنهون رو سرم

 خبر یه_

 

 :گفتم نطوريهمو

 خبري؟ چه_

 

 :زد گونم روي اي بوسه شادي و ذوق با

 .كنیم ازدواج كرده قبول. گرفتم رو ات اجازه امیر از_

 

 !نداشتم انتظاري هیچ غیرت بي اون از..زدم پوزخندي

 

 !دیگه خبر و_

 

 :زد لبخندي كه گرفتم باال رو سرم
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 !آینازه و امیرحسین عقد دیگه ي هفته_

 

 :زد موهام روي اي بوسه كه بردم فرو اغوشش تو بیشتر رو خودم و زدم لبخندي زوري ليو..نشدم خوشحال

 !ابد تا..ایدام عاشقتم_

 

 :كردم زمزمه و كشیدم هام ریه به رو تنش عطر

 !بیشتر من_

•••• 

 خونه سر كه اینازم و امیر..عالیه خیلي بودن ارین با..كردیم ازدواج و ایم عالي ما..ارین و من عالیه زندگیه شروع شد اون

 .....داره ادامه بدیش و خوبي با همچنان زندگي این و رواله چیز همه..شده عاشق تازه اروینم و زندگیشونن

 

 

 *پایان*

 

 ((zahrasfv ص_زهرا: قلم به

  

 !دارم اعتقاد بهش و شنیدم عمرم تو كه ایه جمله بهترین این..كمه خیلي نفرت و عشق ي فاصله..گن مي همیشه

 

 ایدا رو رمانم شخصیت اسم بخاطرش كه كسي( ب.ایدا) جان ایدا همرام و دوست بهترین به كنم مي تقدیم رو رمانم نای

 خودش شادي به كه میخوام و میكنم ارزو دردسراشون بدون رمانمون ي ایدا و ارین مثل عشقي براش و..گذاشتم

 ...داره جریان همچنان زندگي..برگرده

 ��️❤ص.زهرا دارتون همراهمید،دوست هممنوع منه از كه ممنون
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