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به رقص دود تو فضای نیمه تاریک اتاق نگاه میکرد و هر دفعه پک عمیق تری به سیگار 

 .... نگونبخت میزد تا شعله ی طالیی و سرخش رو تیزتر کنه

صدای موسیقی و همهمه و حرؾ و خنده از بیرون هی بلندتر میشد تا باال رفتن میزان 

 .... مستی مهمونها رو نشون بده

و زیباست اگر به انتخاب خودت باشه این فکر تو سرش میچرخید که تنهایی چه باشکوه 

صدای باز شدن در اتاق اومد ...حدس زدنش سخت نبود که کی ممکنه باشه پس حتی به 

 سمتش نگاه نکرد 

خسته نباشی واقعا .......خیلی لطؾ کردین جناب اقای مقدم که بعد یک ماه التماس  _

 مودین تا اخرش تشریؾ بیارید خودتونو تو اتاق حبس کنید دعوتمو قبول کردید و قدم رنجه ن

 ؼر نزن مسعود....ناراحتی برم ؟ _

ؼر نمیزنم ....ناراحت هم نیستم فقط دوس داشتم با بقیه اشنات کنم ...خیلیا منتظر بودن  _

 بعد عمری با برادری که این همه تعریفشو شنیدن اشنا بشن که مثل اینکه قسمت نیست 

 ایره های اشناهامو بیشتر کنم ...همونایی که میشناسم واسه هفت جدم کافین نیومدم د _

 لبخند زد و صندلی اورد کشید و اومد کنارش نشست 

 ممنون که اومدی...میدونم سختته ...ببخشید که خیلی اصرار کردم  _

بدون اینکه ...کامی عمیق از سیگار برگش گرفت ،رومبل کمی خم شد تا نزدیک تر باشه 

 با هم پخش فضا شدن   خمشو از هم وا کند کلمات و دودا

اینکه نمیخوام اشناهای جدید پیدا کنم معنیش این نیست که حاضرم اشناهای قدیمیم رو از _

 ... دست بدم

 ... تولدت مبارک مسعود جان

 .راستی کادوت هم صبح رسید..فکرشو بکن پنج صبح اومدن شروع کردن و ماممنون . _

 .ولی نیلوفر و بچه ها خیلی ذوق زده شدن زندگی انداختن . رو از خواب و

 تو نشدی ؟؟؟ _

یعنی سادیسمت تا چه حد باید باشه که به کسی که از اب متنفره ...خودت چی فکر میکنی  _

 استخر کادو بدی 

 با صدای بلند قهه قهه زد و باز پکی از سیگار 

 به اونها ؼلبه کنه  وقتشه داداش کوچولوی ما بر ترسهاش رو درو شه و _

ما اهل جنگ و دعوا نیستیم ..صلح طلب صلح طلبیم ...رو ..قربون دستت .. ممنون  _

درویی و مواجهه رو گذاشتیم واسه شما ...راستی اسم سادیسم اومد فرید باز اومده بود مطب 

 ..که
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 اخماش حسابی رفت تو هم 

 ؼلط کرده ...مگه نگفتم دیگه بش رو نده  _

 تلفوناشو نمیدی ...الاقل ببین چی میخواد بگه  چرا جواب _

اگه دیدیش بش بگو دور و ور من نپلکه که بد میبینه ..نه خودش واسم مهمه نه حرفاش  _

 ...بدجور بد میبینه ..فکر کنم اونقدر منو شناخته که بدونه این یعنی چی 

 .. بهروز ولی اون تو رو دوس _

 .... دشو دیدجمله ش نیمه تمام موند وقتی نگاه تن

بهروز از جاش بلند شد و سمت پنجره رفت ...چندتا جوون اتیش روشن کرده و با خنده و 

 ... شوخی گوشت کباب میکردن

 من دیگه باید برم ....کاری نداری ؟؟ _

 کار که نه ...فقط  _

 فقط ؟؟؟ _

 راستش میدونم بدت میاد ولی حامد کلی خواهش کردکه ازت بخوام که  _

 امد دیگه کدوم خریه حامد؟؟ح _

 چند بار دیدیش که  ..دستت درد نکنه ..برادر خانممه با اجازه ت  _

 خب ؟؟؟ _

اقا این یه دوست داره که معتاد قمار و ورق بازیه ..مثل اینکه چند شب پیش باخت بدی  _

 داشته و کلی رفته زیر بار قرض 

 خب ؟؟ به من چه ربطی داره ؟؟ _

ای دوستت داریوش بوده و اون ضمانتشو کرده ولی حاال یه هفته بازی تو یکی از مکان ه _

 ...ای پولشو میخواد و اینم فعله وقت الزم

 .. اصال حرفشم نزن ...ؼلط کرده وقتی پولشو نداره تز الکی میاد _

 بذار داریوش یه گوشمالی حسابی بهش بده تا حد و حدودشو رعایت کنه 

 بهروز ؟؟ _

 .فعال خداحافظگفتم نه ....من برم .. _

  

تو حیاط پالتوشو پوشید و سعی میکرد با کمترین برخورد و اتصال چشمی یا فیزیکی ممکن 

از اون باغ شلوغ فرار کنه ولی موفق نشد و چندتا از فامیال و اشناها گیرش انداختن و 

 .... شروع کردن خوش و بش
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 ... ش چرخی زد که دیدشلعنتی تو دلش گفت به این بدشانسی و نفس عمیقی کشید و به چشا

نه اینکه ادم خاصی باشه یا تیپ و شکل و شمایل متفاوتی داشته باشه ولی یه چیز تو این ادم 

 .... متفاوت و متمایزش می کرد

روبروی منقل ، بی تفاوت به اطراؾ ، ؼرق در دنیای خویش زل زده بود به گدازه های 

 زؼال 

 ....ت،خطر داشت ، خون داشتچشمهایش برق داشت ، زردی داشت ،سرخی داش

 ...گویی که اتش درونشان بود و منقل فقط انعکاس اینه وار انها

 .... زود چشم ازش گرفت و یک خداحافظی سرسری و شاید بی ادبانه و بیرون زد

 محمد تو ماشین منتظرش بود و با دیدنش زود پرید درو براش باز کرد 

 سالم اقا ..خوش گذشت ؟؟ _

 نه  _

 ..چه بد ...کجا بریم ؟؟اوه . _

 خونه ...خستمه  _

 باشه چشم  _

تمام مسیر به این فکر میکرد که باید یه اسلیو جدید بگیره ...نفهمید چرا ولی یهو حس نیاز 

 ش زد باال

 

 ... وقتی رسید مهمون ناخوانده ای پشت در منتظرش بود

 اینجا چه ؼلطی میکنی فرید ؟؟  _

 سالم سرورم  _

 ...برو گمشو از جلو چشمم تا ندادم سگام تیکه تیکه ت کنن سالم و کوفت _

 خواهش میکنم ...خواهش میکنم ارباب بذار حرؾ بزنیم _

 در اپارتمان رو باز کرد و رفت داخل 

 دو دقیقه وقت داری ...بعدش تا ابد گم و گور میشی و دیگه نبینمت  _

 خیلی جدی به ساعت مچیش زل زد و تایم گرفت 

 نو زد و پاهاشو گرفت ... لگدش زد و از خودش دورش کرد سرش فریاد کشید فرید زود زا

 به چه جراتی به من دس زدی سگ کثیؾ ؟؟ _

اقا ببخشید ...اقا ؼلط کردم ...گوه خوردم ...بذارید بتون خدمت کنم مثل قدیما ...مگه  _

 نمیگفتید یکی از بهترین برده هاتونم ...باور کنید من همون فریدم 

 هه زد ...از اون خنده های ترسناک که از صدتا نعره بدترهقهه ق
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هه ..همون فرید؟؟ احیانا عروس خانم اطالع داره شوهر عزیزش پالیس یه مرد دیگه  _

 ست ؟؟؟ 

 با چشمهای پر اشک از پایین بهش زل زد ....اروم زمزمه کرد 

 مجبور بودم ارباب...خودتون که بهتر میدونید شرایطتم چی بود  _

واسم مهم نیست ...چیزی که مهمه اینه که من ته مونده ی یکی دیگه رو حتی واسه خاک  _

زیر کفشم بودن نمیپسندم ....حاال دیگه برو تا دوتا تیر حرومت نکردم که ارزشت خیلی 

 کمتر از اونه که بخوام خونه مو با خون کثیفت به گند بکشم 

شونه گرفت و اونو از پا انداخت ...به یخ زد ....این کلمات همچون تیرهای یخی قلبشو ن

سختی از جاش بلند شد و بعد نگاهی ؼمگین به بهروز که پشت بهش ایستاده ، بی سروصدا 

 و اروم درو بست و رفت
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 تو راه بود که داریوش زنگ زد و محل قرارو تؽییر داد

 نفرم نمیشد زودتر اطالع بدی ...خوبه میدونی از بدقولی مت _

 جان خودت نباشه جان عزیزم کار ضروری پیش اومد  _

 باشه حاال الزم نیست جون همه ی اعضای محترمه بکشی وسط بحث ...کجا بیام؟؟  _

 االن ادرس میدم  _

با اینکه سالهاست با داریوش کار میکنه ولی هیچوقت مورد اعتمادش نبود ...پس عالوه بر 

 رخ و سیروس هم تو یه ماشین دیگه دنبالش می اومدنمحمد راننده و محافظ قدیمیش، شاه

... 

 وقتی رسیدن به اون خونه ی خارج از شهر و و

 دور افتاده فهمید تصمیمش کامال به جا بود

باغ فلزی زنگ زده ی بزرگ خونه با صدای بدی باز شد ....داخل خونه حتی از بیرونش 

..زمینی پر از برگهای زرد و خاک و داؼونتر بود ...باؼی با درخت های خشکیده و خمیده .

خاشاک ...خونه ای با نمایی شبهه مخروبه همه چی رو به شکل درماتیکی ازار دهنده به 

 .... تصویر میکشید

سگهای بزرگ نگهبان با زنجیرهایی به درخت ها بسته شده بودن و یک دقیقه ساکت 

 ... نمیشدن

اونها هم زود پخش شدن تا موقعیت  بهروز به بچه ها اشاره کرد بیشتر مراقب باشن و

 ... بهتری نسبت به دشمنهای فرضی داشته باشن

 

 داریوش اما با روی گشاده نزدیک شد و ازشون استقبال کرد 

 اینجا چه خبره داریوش ؟؟ جا قحطی بود ؟؟ _

ببخشید بهروز خان ...یه زمزمه هایی شنیدم که تحت مراقبتیم گفتم اینجا بهترین گزینه  _

 اسه این مالقاتست و

 

 .... داخل ساختمون ولی وضعیت کمی بهتر بود و با کلی تشکیالت ازشون پذیرایی شد

 بهروز ولی به عادت مالقات های کاری لب به هیچی نزد 

 داریوش بیخیال این مهمونی بازیا ....بارمون کی میرسه ؟؟ _

رد کردن اون همه چی بگم واال وضعیت به هم ریخته ست ...مرزها رو بستن و سخته  _

 اسلحه 
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من این حرفا سرم نمیشه داریوش ....کلی قول دادم اینور و اونور و خوب میدنی من سرم  _

 بره باید سر حرفم بمونم که از هر سند و ضمانتی معتبرتره 

نقش امروز و فردا رو  اگه نمیتونی بگو نمیتونم یکی دیگه رو جایگزینت کنم ...ولی این

 که اصال خوشم نمیاد واسه من بازی نکن 

این چه حرفیه اخه بهروز ؟؟ تا حاال از من بدقولی دیدی که اینطور مارو مستقیم بستی به  _

 تیر و امون نمیدی ؟؟

 گفتم چند روز بیشتر طول میکشه ...همین 

 بهروز بلند شد و دگمه ی کتشو بست 

پیش نیاد که تو  به هر حال تا اخر هفته وقت داری بعدش هر تصمیمی اخذ شد دلخوری _

 کار بیزنس روابط دوستی و اشنایی تاثیری نداره 

داریوش بلند شد و خواست چیزی بگه که یکی از زیر دستاش اومد و یه چیزی تو گوشش 

 . پچ پچ کرد

بهروز مشکوک به این حرکت یکی از ابروهاشو داد باال و نگاه نه چندان دوستانه ای 

 ... بهشون کرد

سمت کلت کمری پنهون زیر کتش رفت ولی حرؾ داریوش باعث شد ناخوداگاه دستش به 

 دست نگه داره 

 ببخشید بهروز جان ...مثل اینکه یکی از فراریا اوردن  _

 فراری؟؟ _

اره ...فراری از طلب ...نمیدونی این پسره چقدر تخسه ..یکی از بهترین بازیکنای پوکر  _

کنه طلبشو بده ..ولی کاری کنم درس عبرتی تو شهره... حاال بعد عمری باخته ولی قبول نمی

 ... بشه واسه بقیه

 با بی تفاوتی به سمت در رفت

منتظر تلفنت هستم که بگی کجا بیام جنسامو ...جالب نیست   این بچه بازیا اصال واسم _

 تحویل بگیرم وگرنه اصال به خودت زحمت نده تماس بگیری

 

 .. رشو نداشتتو حیاط اما با صحنه ای مواجه شد که انتظا

چند نفر دور یکی جمع شده بودن و با مشت و لگد به جونش افتاده بودن ....چیز عجیب این 

 ... بود که به جای داد و بیداد یا حتی طلب کمک یا بخشش فش بارونشون میکرد

سعی کرد اهمیت نده و به سمت ماشین حرکت کنه ولی حرفاش رو با داریوش نمیشد نادیده 
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 .. بگیره

ریوش مادر مرده خدا لعنتت کنه ...مرد نیستین به موال وگرنه یکی یکی می اومدین دا _

 جلو تا بتون بگم 

 خفه ....پولمو اوردی یا نه الشی؟؟ _

 کدوم پول ...خوبه خودت هم میدونی تو بازی تقلب شد و حقشون برد نبود  _

 ببین این حرفا واسم پول نمیشه ....پولمو کی میاری ؟؟  _

 ...داشتم هم نمیدادم ..برو هر ؼلطی دوس داری بکن  ندارم _

باشه ...بچه ها ببریدش زیر زمین ده تا انگشتشو با چکش خورد کنید و بعد بندازینش  _

 بیرون 

یا ابوالفضل......اخه نامسلمون ده تااااش ؟؟؟ چه خبره خو همش پنجاه میلیون پول  _

 نقدر نمیشه ناموسا میخوای از من ...بخوای با ربا هم حساب کنی ای

 .... بهروز خنده ش گرفت و ناخوداگاه برگشت

صورتش زخمی و کبود بود و از لب و دهنش خون می اومد ولی اون چشمها رو زود 

 ... شناخت

 داریوش طلبش با من  _

همه صورتا برگشت ...متعجب تر از همه خود ادرین بود که مطمئن بود این ادم سیاه پوش 

 ... دهرو قبال جایی ندی

 ....نزدیک شد و چکی امضا کردو به دستش داد

 بهروز ؟؟ مطمئنی ؟؟  _

 اره ...اشناست  _

 ... به خدا نمیدونستم وگرنه _

 مهم نیست ...این درس واسش الزم بود  _

 نگاهشو از داریوش گرفت و به ادرینی که هنوز روی زمین ولو بود دوخت و پوزخندی زد 

 ار تو ماشین محمد بیا اینو جمع کن بذ _

چیکار ..من نمیشناسمت ...اشنا کجا   این اگه منظورت منم خودم میتونم بیام ...اصال بیام _

 بود؟؟ 

 نزدیکتر شد و حاال باال سرش بود 

 مگه نه دوست حامدی؟؟ _

 عه؟؟ شما ...شما داداش اقا مسعودی ؟؟ _

 دیر شد ...خودمم ...پاشو زودتر  _
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ت بده ننه ...اصال نزدیک بود الکی الکی به فنا بریم جان ای به روی چشم ...خدا خیر _

 خودت 

با کمری خمیده لنگون لنگون به سمت ماشین میرفت و ولی نه بدون اینکه تو مسیرش یه 

 یه دقیقه ساکت نشد   چندتا مشت و لگد حواله ی افراد داریوش نکنه...تو ماشین هم

اخه جهنم کارو زندگی نمیگن ..ت میدادم دیدی ...دیدی داشتم انگشتان نازنینمو از دس _

 واسه یه کار ضروری و حیاتی حداقل هر مردی یه دست سالم باید داشته باشه یا نه ؟؟

چقدر حرؾ میزنی ...خون صورتتو پاک کن به جا زر زدن که اگه ماشینمو کثیؾ کردی  _

 مجبورت میکنم همشو با مسواک بسابی 

و مریض و درد کشیده م ...چطور میخوای از من کار دستت درد نکنه ...من االن علیل  _

 بکشی با این وضعیتم 

معلومه کار میکشم ..نکنه فکر کردی اون پول رو در راه خدا خرج کردم ...در ازای هر  _

 قرونش کار میکنی 

یا ابوالفضل ....واال اینجور که گفتی دلم ریخت و باید با اسفنج اشپزخونه قطره قطره شو  _

شاید خورد کردن انگشتام به صرفه تر ...بذارم فریزربلکه خودشو بگیره دوباره جمع کنم 

 باشه

حاال هم دیر نشده ...میتونیم راه اومده رو برگردیم و بدم داریوش حسابی از خجالتت  _

 دربیاد 

نه دیگه ننه ...راضی به زحمت نیستم ...این همه راااه...پول بنزین ...چشای خسته ی  _

 ... هالک ماشین،من، داریوش ، شمامحمد ...است

چه کاریه اصال ...مگه کارگری چشه ...اصال کار خیلی شریؾ و ابرومندانه ایه ...اتفاقا من 

از چند منبع موثق شنیدم که حضرت بیل گیتس بزرگ از کارگری شروع کرد و حاال به 

 اینجاها رسید 

 خفه ...فقط، خفه، شو ...میتونی یا نه ؟؟ _

رض شریفتون برسونم که اینکار از من برنمیاد به هیچ وجه ...مثل اینکه در واال به ع _

 .. روزهای جنینی وقتی تو شکم مادر گرامی زندگانی مینمودیم اتفاقی

 حرفش نیمه تموم موند وقتی بالاخره صبر بهروز تموم شد و دستشو روی دهنش گذاشت 

به شکم مادر گرامیت برگردی یه حرؾ دیگه ...فقط یه حرؾ دیگه بزن تا کاری کنم  _

 ...فهمیدی ؟؟ 

با چشمهای متعجب اروم سرشو تکون داد که اره ...دستشو بلند کرد و وقتی دید خونیه 

 عصبی روی لباسهای ادرین کشید پاکش کنه 
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 .... ...گند زدی به همه چی خدا لعنتت کنه  _

 زی بگه با لبخند موذی شونه هاشو داد باال و اشاره کرد که نمیتونه چی

 .. بهروز اوفی کشید و روشو برگردوند

خدا لعنتت کنه مسعود ..بیین چه اتشی انداختی تو زندگیم ...همینو کم داشتم فقط ...دیوانه  _

 ست این بشر

 بالخره به شهر رسیدن و چند دور تو خیابانا گشتن تا بالخره ازش پرسید 

 بچرخیم بالخره میگی خونه ت کجاست یا تا صبح دور خودمون  _

خونه ؟؟ خونه واسه چی ؟؟ ببین اقا بهروز من وقتی گفتم کارگری منظورم کارگری  _

 جنسی نبود ها.....من اصال اهلش نیستم ..شرمنده

 

ابروشو داد باال سعی میکرد لحن و چهره ی خونسردشو حفظ کنه ولی لعنتی چقدر سخت 

 بود در مقابل این ادم 

 چی فرمودین ؟؟؟ _

کجا بدونم متجاوزگر نباشی ...یکی دوتا هم نیستید مصیبت ...چهااار نفرید  چیه خب؟؟ از _

 ..یعنی هر کدوم یه دست و یه پا هم بگیرید کافیه 

 واقعا فکر میکنی واسه به فنا دادن جنابعالی به کمک احتیاج دارم ؟؟ _

ه خدا من چه اها ...دیدی گفتم ..دیدی ..من که میدونستم از اولش هم بهم نظر داشتی ...اخ _

گناهی کردم اینقدر جذابم...اخه چرا اینقدر منو خوشکل خلق کردی که همه بخوان بهم دس 

 ..... درازی کنن

 نگاهشو از باال گرفت و دوباره به بهروز دوخت 

 .. اصال شاید قاتلی میخوای منو بکشی ...یا دزدی میخوای خونه رو لخت کنی_

اگه اینقدر پولدار تشریؾ داری چرا به خاطر پنجاه  خونه ت چی داره بخوام لختش کنم ؟؟ _

 .... تومن داشتی انگشتاتو از دست میدادی

همه چی داره ...همه چی ...لیوانی که مامانم بچگیام واسم خرید ..دیگی که جزو جهیزیه  _

ی مادربزدگم بود ...عکس جد بزرگم که یکی از ادمای معروؾ دوران خودش بود ..میگن 

ود که سوسیس رو اختراع کرد بعد این امریکایهای خونخوار به نام خودشون اولین کسی ب

 ... زدن این اکتشاؾ بزرگ رو

 با انگشتانش روی زانوش ضرب گرفت که دیگه واقعا در حال انفجار بود 

 استؽفرهللا  _
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 بله توبه کن ..توبه کن ...استؽفار کن از خدا که فقط اون میدونه چه نقشه ای واسم کشیده _

 بودی 

محمد ماشین رو نگه دار ...تو هم برو گمشو پایین تا همین جا نکشتمت ...ادرس رو از  _

 صبح دم در خونه باش تا کارتو شروع کنی  ۸مسعود بگیر فردا ساعت 

هشت ؟؟ مگه آش میفروشی ؟؟ مگه کله پاچه ای داری ؟؟ مگه فضای سبز شهرداری _

 قرارداد بستی ؟؟مگه

 د و با پا هلش داد بیرون در ماشین رو باز کر

 .برو گمشو ..فقط بروووو _

 باش پس ..من دیگه زحمت رو کم میکنم ..فعال  _

 ... خندید و پیاده شد و رفت

 محمد فقط حرکت کن تا پیاده نشدم این پسرو نکشتم  _

 محمد خندید و گاز زد 

 با مزه ست حرفاش اقا  _

 ادمش میکنم ...ادمش نکردم من بهروز نیستم _

 ... وقتی از خواب بیدار شد دیر بود ولی بازم عجله ای واسه انجام کاراش نداشت

 .... شاید باید از همین روز اول به بهروز نشون بده با بقیه ی نوچه هاش فرق میکنه

 .... اصال شاید بیخیال کار کردن و حتی طلبش بشه وقتی ببینه واسش به صرفه نیست

 شده بود ۰۱و تاکسی گرفت و به اونور شهر رفت ساعت  تا صبونه خورد و لباساشو پوشید

... 

ساختمون خیلی بزرگ و مجللی بود و به سختی بهروز مقدم رو بین اون همه اسم پیدا کرد 

 .... و زنگ رو زد

 پنت هوس م ...بیا باال  _

 پورخندی زد و رفت داخل و سوار اسانسور شد 

مت شما ...بله خوبم ...نگران نباشید اصال علیک السالم ..صبح شما هم بخیر ...به مرح _

 ..از کتکاشون که کاری نبود بیشتر شبیهه نوازش بود اصال 

دوتا دختر جوونی که تو اسانسور بودن با تعجب به حرفهاش که معلوم نبود مخاطبش کیه 

 ...گوش میدادن 

 برگشت و بشون لبخند زد 

اکن پنت هاوس میشن خودشونو با خدا اشتباه واال به خدا ...میبینید تو رو خدا ..مردم که س _

 میگیرن ...حاال مگه چیه ؟؟ منم میتونم ..خودم دوس ندارم فوبیای ارتفاع دارم اصال 
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 ... دخترا به هم نگاه کردن و با صدای بلند خندیدن و طبقه ی مورد نظرشون پیاده شدن

وقتی پشت اون در خاص ادرین هم چند طبقه دیگه فقط تا خونه ی بهروز فاصله داشت ....

چندتا تق اروم   و بزرگ که تراشهای چوبی زیبایی روش انجام شده رسید به جای زنگ

ولی یک ...روش زد ...شاید امید داشت بهروز نشنوه و بهونه دستش بده واسه برگشتن 

 .... لحظه در باز شد و به داخل خونه کشیده شد

هو دست بهروز دور گردنش قفل شد ...سعی وقت نکرد موقعیت رو تجزیه و تحلیل کنه که ی

کرد انگشتان قوی رو از دور گردنش باز کنه ولی فقط چند ثانیه تالش کرد که دردش خوش 

ایند بود دوس داشتنی بود خواستنی بود ....همیشه از درد کشیدن لذت برده و هیچوقت به 

 ... همچین فرصتهایی استثنایی نه نمیگفت

دایی که حلق و ریه ش در تقالی نفس ایجاد میکرد ، گوش بهروز چشم در چشمش به ص

میداد..ولی این لبخند و این نگاه رو درک نمیکرد ...اتش لذت تو چشمهای ادرین لحظه به 

لحظه روشنتر و شعله ورتر و سرختر میشد ...کم کم کمبود اکسیژن کار خودشو کرد و 

.با سرفه های شدیدی شروع کرد روی دیوار سر خورد و بهروز بالخره گلوشو رها کرد ..

 کشیدن هوا به ریه های درددیده

 

 انگشتشو تهدیدگرانه باال برد 

دفعه ی دیگه گردنتو میشکنم ....جای تو بودم ریسک نمیکردم و سر موقع می اومدم  _

 سرکار

 بین سرفه ها خندید و با کمک دیوار بلند شد 

ر و گفتار و کردار صاحبکار اونم با میگم به نظرت اداره ی کار با این نحوه ی رفتا _

 کارگر بیچاره موافقه ؟؟ 

 خفه شو ...نمیخوام صداتو بشنوم ..این چیه پوشیدی ؟؟  _

چشونه ..به این قشنگی ...عروسی پسرخاله م واسم گرفتن ..دیگه ساقدوشش بودیم و اینااا  _

 ...ده؟؟ گفتن باید زرشکی یپوشید همه ....تقصیره منه که سلیقه ش تا همین ح

 یقه ی پیرهنشو گرفت و کشید دنبالش 

 .... همینجوری کلی دیر کردم حاال باید بریم واسه جنابعالی خرید هم بکنیم _

 دارم واست ...فقط صبر کن 

من قلبم ضعیفه میبینی سکته میکنم و ...تهدید نکن دیگه قربون اون قد و باالی رشیدت  _

وصله ی پزشک قانونی و دیه و نمیدونم چی داره میفتم و خونم میشه وبال گردنت ..کی ح
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  ... اخه

 هلش داد تو اسانسور و بعدش سوار شد 

 نترس ..به سکته نمیرسه ..تا خودم بادستای خودم نکشمت که دلم اروم نمیگیره  _

 من اگه بدونم مشکلت با من چیه ؟؟  _

 خفه ...ببر صداتو  _

 چشم  _

وقتی به طبقه ی پارکینگ رسیدن کلیدای ماشین  در سکوت به حرص خوردناش لبخند میزد

 ... رو داد دستش اونم سریع رفت پشت فرمون نشست

تا وقتی ...چنان ؼرق امکانات و دکور داخلی ماشین بود که متوجه نشد بهروز سوار نشده 

 ...اومد و با پشت انگشت چند تق به شیشه ی ماشین زد 

 پیاده شو و اول درو واسم باز کن حیوون _

 اهی کشید و پیاده شد 

 ... جسارتا مگه دستتون مشکلی داره ؟؟ نکنه مصنوعییه و نمیتونی درو خودتون باز کنید _

 ضربه ی نسبتا محکمی پشت سرش نشست 

 خفه  _

 به خدا مخم جا به جا شد _

 ...جای فعلیش که اصال مناسب نیست  بهتر  _

 دم نمیدونه چطور جبران کنه دستتون درد نکنه ...یعنی این دریای الطاؾ رو ا _

  ... خفه شو و حرکت کن _

 چشم عالیجناب  _

لحنش سراسر تمسخر بود ولی بهروز به روی خودش نیورد و با نفسی عمیق خشمشو 

 کنترل کرد

 .... دهمین کت و شلوار یا شاید هم بیشتر بود که پرو میکرد ولی باز باب میلش نشد

  همین خوبه ...من خوشم اومد ازش _

 اونی که باید خوشش بیاد منم نه تو  _

 با فشار انگشت دستش رو پیشونیش به عقب هدایتش کرد و دوباره تو اتاق پرو بودن 

 ناخوداگاه چشش اومد پایین رو دگمه های باز باالی پیرهنش 

به رد کبود انگشتان زل زد ....چقدر زیبا روی اون پوست گندمی خودنمایی میکرد 

 .... اس بر گردنش میدرخشید..همچون طوق الم

چنان محو ان تصویر بود که متوجهه نگاه ادرین نشد ...یک ان به خودش اومد و نگاه 
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 ... شیطون و پر از پوزخند چشمهای اتشین خشکش کرد

 .. چه مرگته _

 ... صدتا کت و شلوار پرو کردم ...خسته م شد _

 یم هزارتا هم پرو کنی تا مورد پسندم نباشه ادامه مید _

اوفی کشید و برگشت و لباساشو با حرص کند ....تو اینه اما کامال در تیررس نگاه بهروز 

 بود 

 دیدن تاتوی ان گلهای سرخ روی شونه ها متعجبش کرد 

 فکر کردم فقط دخترا از این تاتوها میزنن  _

 اشتباه فکر میکردین استاد ...مردا هم میزنن البته فقط نوع خاصشون  _

 ... ولی با خودش فکر کرد این ادم واقعا با هر که تا کنون دیده فرق میکنهپوزخند زد 

و شلوار سورمه ای و مشکی با چند پیرهن روشن انتخاب شدن و دوباره  بالخره دوتا کت

 سوار ماشین شدن 

 فقط من اینطور فکر میکنم یا شبیهه گارسون ها شدم ؟؟ _

...چشمهای اتشینی که اینبار پشت عینک  سرشو باال اورد و از اینه به چشاش نگاه کرد

 دودی پنهون شده 

 کاش میتونستی یه گارسون درس حسابی باشی ....لیاقت اینم نداری  _

مرسی ....کاش که همه ی رییس های عالم مثل شما بودن ...یعنی ادم کیؾ میکنه بس که  _

 اعتماددبه نفس ادم رو میبرید باال و روحیه میدین ...واقعا مرسی 

 خفه  _

 چشم _

 

 

مقصد بعدی یه کافی شاپ دو طبقه ای وسط شهر بود که از لحاظ مساحت و وسعت و مدل 

 ..... خیره کننده بود

 همه ی ادمایی که طبقه پایین نشسته بودن با دیدن بهروز از جاشون بلند شدن و سالم کردن

... 

اینقدر مهربون بود که با یه از بینشون فقط محمد واسه ادرین اشنا بود ....مرد میانسالی که 

 ...لبخند به استقبالش بیادد

 ... بهروز سریع رفت طبقه ی باال و تنهاشون گذاشت
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 چقدر خوب شد که تصمیم گرفتی به جمعمون اضافه بشی _

 محمد در حالی اینو میگفت که پشت میز مینشست و با دست دعوتش میکرد به نشستن 

 مچین هم دست و بالمون تو انتخاب باز نبود واال باید به عرضتون برسونم که ه _

 اشکال نداره ....باور کن پشیمون نمیشی .اینروزا ادمی به اقایی بهروز خان کم پیدا میشه  _

بله ..بله ..البته...اتفاقا از صبح تا حاال چندین بار بارقه هایی از شخصیت عالی و  _

 ... متعالیشون رو به نمایش گذاشتن

 ادرین و گارسون رو صدا کرد خندید به حرفهای

 چی میخوری ؟؟؟ چایی قهوه نسکافه  _

 هیچی ...ممنون  _

باشه...راستی بذار با بچه ها اشنات کنم ..این دوتا سیروس و شاهرخ هستن ...اونا هم  _

 تقریبا کارشون مثل توه 

 مثل من ؟؟.دقیقا کار من چیه راستی ؟؟ _

 ستور بده راننده... محافظ...و هررچی که اقا د _

 این همه محافظ واسه چیشه اقا بهروز ..اصال کارش چیه که اینقدر ِؼر و فرش زیاده ؟؟ _

 مرد جوونی که محمد سیروس معرفیش کرده بودجوابشو داد 

 اینش دیگه به شما مربوط نیست  _

عه ؟؟ نیست ؟ ..هیچی پس ...اخه فکر کردم مربوطه چون بحث جون و زندگیمون در  _

 ...ینا میونه و ا

 محمد دستشو رو دست ادرین گذاشت و با لحنی مهربون گفت

....به هر حال طوری که شنیدم  عجول نباش پسرم ...کم کم بیشتر با کارمون اشنا میشی  _

 قراره زمان زیادی با ما باشی 

 نگاهش رنگ تعجب گرفت 

خواد ازم کی گفته ؟؟ مگه این بهروز جونتون در ازای طلبی که صاؾ کرده چقدر می _

 بیگاری بکشه؟؟؟؟ 

 سیروس با لحن تندی بهش توپید

 هی مودب باش ....اسم اقا رو بدون پسوند نیار  _

 مگه امام زمانه ؟؟ _

 باز خواست چیزی جوابش بده که محمد بش اشاره کرد ساکت بشه 

 واال به خدا اقا، اقا میکنن واسم ....حاال هر کی ندونه میگه چه خبره  _

اخر کامل از دهنش خارج نشده بود که پس کله ای که خورد سرشو تا نزدیکی  هنوز کلمه ی
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 میز خم کرد .... حدس زد که کی ممکنه باشه که شدت ضربات دستشو از بر شده بود 

 تو ادم نمیشی ؟؟؟ _

 عه ؟؟ اقا شما اینجایی؟؟ ..ذکر خیرتون بود واال _

 بازوشو گرفت و مجبورش کرد بلند شه 

 کار پیش اومد پاشو بریم  _

 محمد اومد جلو 

 من با شما بیام اقا ؟؟ ادرین هنوز تجربه ی کافی رو نداره  _

 اره به خدا من هنوز کم تجربه م ...محمد رو ببری بهتره  _

 رو به ادرین کرد 

 تو یکی خفه  _

 برگشت سمت محمد 

 نه ..الزم نیست ...همین بزمجه رو میبرم کافیه  _

 ی ؟؟ بزمجه رو با من بود _

 راه بیفت  _

 ای پدر بی پولی بسوزه که ادمو ذلیل وکوچیک هر کس و ناکسی میکنه  _

 کنار در خروجی بودن وقتی اینو گفت و یک ضربه ی دیگه خورد 

 خفه میشی یا مجبورم میکنی گگ ببندم واست ؟؟ _

 یک لحظه مکث کرد از این حرؾ بهروز 

 بهروز هم برگشت و نگاش کرد ...

 چته ؟؟ _

 دماشو سریع کرد و از بهروز جلو زد و در ماشین رو باز کرد ق

 هیچی  _

 کجا تشریؾ میبرید جناب رییس  _

 سوار شو و حرکت کن بعد بهت میگم  _

 خب االن بگو  _

 بدم میاد حرفامو تکرار کنم ادرین  _

اولین بار بود اسمشو به زبون می اورد .. لبخند زد و درو بست ...سوار شد و عینک 

 دیشو زدو استارت زد دو

پس اسمم بلدین ....نگاه چه خوشکل هم تو زبون مبارکتون میچرخه ...خو همیشه اینطور  _
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 صدام کنید مگه چیتون کم میشه ...ها ؟؟ چی ؟؟ 

 بهروز نفس عمیقی کشید و کمی جلو اومد و باز پس کله ای محکم 

 راه بیفت  _

 الق و کور و کر،، مگه ول میکنی اخخخخ ....تا ضربه مؽزیم نکردی و علیل و چ _

حرکت کرد و سعی کرد همونطور که بهروز گفت پر حرفیشو بذاره کنار ولی مگه 

  ...تونست

 از موسیقی که تو ضبط ماشین پخش میشد خوشش نمی اومد 

 اقا بهروز اخه این چیه جان ننه ت ؟؟؟  _

 یادمون اومد به خدا افسردگی مزمن گرفتیم و تمام قرض و قسط و بدبختیامون 

 بتهوونه احمق ...چی میفهمی تو موسیقی یعنی چی  _

 خب خدا بیامررز یه چیز شادتر نداره ادم باهاش حال کنه ؟؟  _

 نه ...سبکش همینه  _

همینکارا رو میکرد که ناکام از دنیا رفت دیگه ...همه موسیقیش خار ختم و فاتحه ست  _

 ...کال انگار با جشن و شادی مشکل داشته 

 دستش به سمت جیبش رفت که ادرین از این حرکت پرید

 لبخند زد به این کارش و سیگار و فندکشو درااورد

 چه مرگته ؟؟؟ _

 ... هیچی ...عقده ای شدم رفت ...همش منتظرم یکی بزنی پس کله م _

 لبخندش بیشتر شد 

 ادم باش تا نزنم پس کله ت  _

که باید باهام حال نمیکنی ...به نظرتون مشکل از ادمم به خدا ...فقط نمیدونم چرا اونطور  _

 منه یا شما یا هردو؟؟ 

 من که مشکلی ندارم ...مشکل از توهه که اونم قابل حل و اصالحه ...درستت میکنم  _

 دستتون درد نکنه ...حس دوچرخه ی بدون زنجیر محتاج به تعمیر بم دس داد  _

 و از نو ساختکال باید کمپلت کوبید ...حتی اونم نیستی  _

 

منتظر یه جوابیه پر حرؾ دیگه ای بود و مکثشو که دید کنجکاو سرشو اورد باال و به اینه 

ی ماشین زل زد ....لعنت به این عینک که اجازه نمیداد چشمهای این پسر و اونچه تو 

 ذهنشه بخونه ....ولی لبخند شیطون گوشه ی لبش حرفها داشت 
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 سازی ...ارباب  کال..... تو کار ....ساخت و _

 ....حرفها رو با تاکید و تانی و مکث بیان کرد و دمای بدنشو برد باال 

کال همه ی ادمهای دنیای بی دی اس ام میتونستن همدیگه رو به راحتی شناسایی کنن که 

نشونه ها و اشاره ها زیاد بوده و هست ولی این پسر دیگه زیادی باهوش و زیرکه ...اینو از 

 نست حدس بزنه که اون چشمها اسرار و رازهای زیادی پشت خود پنهون کرده اول هم میتو

 شاید باشم ....چطور مگه ؟؟ _

 خندید و موذیانه بحث رو عوض کرد 

هیچی واال استاد ...گفتم شاید بتونید کمکم کنید اخه میخوام خونه ی کلنگی پدری رو  _

  خراب کنم و جاش ساختمون پنج طبقه بزنم

ز این کارش ...معموال از این بازیها لذت میبرد ولی نه االن ...نه وقتی که حرصش گرفت ا

....برده  درجه ی سادیسمش روز به روز باالتر میرفت و احتیاج داشت به یه برده ی جدید 

 ای متفاوت با هر که تا کنون داشته 

 گفتم که ...تو کار ساخت و ساز ادمام نه خونه ها  _

 یرم یه مهندس پیدا میکنم میپرسم ازش اها ...هیچی پس ...م _

از سیگارش پک عمیقی گرفت لعنت به تو پسره ی احمق ...روزی که بیفتی زیر دستم 

 .... تالفی تمام این کاراتو سرت در میارم

 

 با بی حوصلگی و مالل کامل به کل کلهای سیروس و شاهرخ سر بازی فوتبال گوش میداد

.... 

بده که بهروز بیشتر وقتشو تو دفترش میگذرونه.....حاال که  نگاهی به باال کرد ...چقدر

 داشت فکرشو میکرد بهترین اوقاتش تو این دو هفته ، وقتیه که تو ماشین باهاش میگذرونه

... 

 .... اصال هیچی مثل اذیت کردن این ادم سرگرم کننده و نشاط اور نیست

 یهو شاهرخ ازش سوالی کرد که متوجه نشد 

 تی ؟؟ها؟؟ چی گف _

 میگم ورق بازی هم بلدی؟؟_

 اتش توی چشاش ناخوداگاه افروخته شد 

 نه زیاد ...ولی خب تو گوشی بعضی وقتا بازی میکنم  _

محمد که یکم دورتر داشت فاکتور خرید کافی شاپ رو چک میکرد لبخندی زد و سری 
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 تکون داد 

 میای بازی کنی ؟؟ یه نفر کم داریم  _

فت ...لعنت که هیچی نمیتونه جای عشقش به قمار و ریسک رو تو دلش یه خدایا شکرت گ

 بگیره 

 باشه حاال که اصرار دارید بازی میکنم ولی بلد نبودم بهم نخندین  _

 محمد با صدای بلند خندید و برگه هاشو جمع کرد تا بره اشپزخونه 

 ه ادرین چشمکی بهش زد و رفت سمت بچه ها و کؾ دستهاشو به هم مالید گرمشون کن

 

گرفتن تمام پول توی جیبشون بیشتر از دو ساعت طول نکشید ولی سروکله ی بهروز تو 

 همین لحظه پیدا شد 

 چیکار میکنید  _

 هیچی واال بازی  _

 مگه نگفتم تا وقتی پیشم کار میکنی از قمار خبری نیست  _

ما در ضمن ...قمار نیست که ...همش یه سرگرمی و بازی ساده ست واسه وقت کشی  _

زندگیمون سراسر قماره فدات شم ...کال لحظه به لحظه که این هوای پر دود و مریضی رو 

 نفس میکشیم داریم ریسک میکنیم دیگهههه 

 خفه شو و پول همه رو بشون پس بده  _

 اخم کرد 

 ..پول خودمه که به شکلی کامال عادالنه و جوانمردانه و فری پلی به دست اوردم ...نمیدم _

 

 که توقع داشت پس گردنی رو خورد همونطور

 گفتم پسشون بده  _

 اصال من نمیدونم کدوم پول مال کیه ..چطور پس بدم  _

 بهروز برگشت سمتشون 

 پوالی خودتون رو میشناسید دیگه ؟؟ _

همه بدون استثنا تایید کردن ..بهروز هم پوالرو از دست ادرین گرفت و انداخت وسط میز 

 سکناسا و چک پوالشون رو ورواشتن ..اونا هم خدا خواسته ا

انشاهلل از حلقومتون پایین نمیره ...انشاهلل پول دوا دکترتون شه ...انشاهلل سنگ شه گیر کنه  _

 .. تو گلتون ...انشاهلل زهر شه تلخ کنه کامتون ...انشاهلل

 حرفش نیمه تموم موند وقتی بازوشو گرفت و کشید 
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 یرزنای کولی مادر مرده نفرین میکنی پاشو بریم بسه دیگه ...چته مثل پ _

 .. کجاشو دیدی ...خوب خوباشو واسه شما نگه داشتم _

 باز یه پس گردنی محکم خورد و ساکت شد

 

 تو ماشین با اخم در سکوت رانندگی میکرد

 بهروز با لبخند بهش زل زده و بالخره خود سکوت رو شکست 

 قهری مثال االن ؟؟؟ _

 رد ولی باز هیچ نگفت تو اینه به بهروز نگاه ک

 جالبه ..نمیدونستم یه مستخدم حق داره با رییس خودش قهر کنه  _

 طاقت نیورد بیش از این سکوت کنه 

 مستخدم ادم نیست ؟؟ دل نداره ؟؟ شعور نداره ؟؟ ؼرور نداره ؟؟ _

اوه اوه ...چه خبره ...حاال همه اینا خدشه دار شد به خاطر چندرؼاز پولی که گفتم پس  _

 بده ؟؟

واسه شما چندر ؼازه واسه من خرج زندگیم ....حاال من پول شیر و پوشک بچه مو از  _

 کجام دربیارم؟؟

 لبخند بهروز جمع شد 

 .. بچه داری تو جوونور ؟؟ ؟؟بت نمیاد اصال _

 مسعود چرا چیزی بم نگفت پس ؟؟

 گم ببینم چی حسی داره نه خب ...ولی کال میگم ...مثال بود و اینا ...همه میگن گفتم منم ب _

 بهروز چشاشو داد باال 

 تو خودت هنوز شیر و پوشک الزمی ... تز این چیزارو بذار واسه اهلش بزمجه_

 مگه من چمه ...اصال مگه نه قهرم باهات ...بام حرؾ نزن  _

 یکی زد تو سرش 

 هی میخوام نزنم ...نمیذاری که  _

 اخخخخ .....حیؾ ..حیفففؾ  _

 .... گو حرفتوحیؾ چی ؟؟ ب _

 حیؾ که راننده تم  _

 نبودی مثال چه ؼلطی میخواستی بکنی؟؟؟ _

 چهارتا چرخ ماشینتو پنچر میکردم حالتو میگرفتم  _
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 توقع این حرفشو نداشت و ناخوداگاه صدای خنده ی بلندش تو فضای ماشین پیچید

 سری به تاسؾ تکون داد به خنده های بهروز 

ه همتون دارم ...پول یک راننده ی مظلوم بی پول رو باال دارم واسشون ...اصال واس _

 ... میکشید ....اصال پول من خوردن داره

 خنده شو جمع کرد و سیگاری روشن کرد 

 حاال چقدر بود مگه که خودتو کشتی _

 سیصدو پنجاه و چهار تومن و پونصد ....کوفتشون بشه اجمعین و فُرادا  _

 ستش داد کمی خودشو کشید جلو و چکی به د

همش همین؟؟ ....بیا این حقوق دو هفته کارت اینقدر ؼر نزن ...معموال ماه به ماه با بچه  _

 ها حساب میکنم ولی میترسم بدون شیر بمونی تا اونموقع سوتؽذیه بگیری 

چک رو از دستش گرفت ولی با دیدن مبلػ نوشته شده چشاش گرد شد و دستاش شل و کمی 

وق ماشینی که از کنارشون گذشت در چند فش ابدار از طرؾ از مسیر منحرؾ و جیػ ب

 راننده ش گم شد 

 حواست کجاست توووو  _

 چشاشو بست از فریادی که سرش کشید 

 ببخشید ...یهو سرم چرخید  _

 مراقب باش کال سرتو به باد ندی پس  _

جای طلبم  خب حق بدین استاد....اخه نمیدونستم به منم حقوق تعلق میگیره ...فکر کردم _

 باید وظیفه نظام گونه در خدمت باشیم فقط 

اره خب ...واسه همین نصؾ حقوقتو دادم فقط بقیه ش به جای پولی که به داریوش دادم  _

 هر ماه کسر میشه 

 این نصفشه؟؟ جسارتا شما دقیقا کارتون چیه ؟؟  _

 یه پک از سیگار گرفت و لبخند موزیانه ای زد 

 به تو چه  _

 .یعنی این حجم از اطالع رسانی و روشن نمایی خفایای عمل بی سابقه بود مرسی .. _

 خفه  _

 چشم _

 

 وقتی رسیدن و ماشین رو تو پارکینگ گذاشت پیاده شد 
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 بیا باال میخوام یه چی بت بدم  _

 چی ؟؟ _

 لباس _

 شرمنده من لباس مستعمل کسی رو نمیپوشم ...چندشم میشه  _

  ??از من چندشت میشه جوونور _

 هر کسی که باشه ...پوستم حساسه کال  _

 پوزخند زد و به سمتش برگشت 

سفارش داده بودم واست... ادرس اون خراب شده تو ....لباسای به قول تو مستعمل نیست  _

 نداشتن فرستادن اینجا 

وای رییس نمونه ی سال کی بودی تووو.. اینقدره خوب نباش لعنتی یهو دیدی عاشقت  _

 شدم ها 

 اسانسور بودن که اینارو با لحن لودگی گفت و یه پس گردنی هم خورد  تو

 داخل خونه که شدن دیدن اون خدمتکار چشم بادومیه بهروز ،ادرین رو متعجب کرد 

ای وای ...چه الرج ...فکر کردم فقط تو فیلما از اینا هست ...انگلیسی فقط میشه باهاش  _

 دیالوگ رد و بدل کرد ؟؟ 

 ویتنامی هم بلده  فیلیپینی و _

واااووو...چه خوووب ...خدا رو شکر که مامانم ویتنامی و عمه م فیلیپینیه وگرنه با این  _

 بی زبون چطور رابطه برقرار میکردم با این انگلیسی نحیؾ و مردنی مون 

 شام نمیخوری ؟؟ _

پسری نه ...ممنون ..رفع زحمت میکنیم دیگه ...ممکنه مهمونی ..دوس دختری ..دوس  _

 چیزی تو راه باشه منو ببینه معذب بشه و اینااا 

تک خنده ای کرد و کتشو دراورد و رفت سمت یخچال و دوتا بطری اب اورد و یکی رو 

 پرت کرد سمتش که تو هوا گرفت 

 بشین کارت دارم  _

 چیکار ؟؟؟ _

 .... اب بطری رو سر کشید و پشت میز نشست و بهروز هم روبروش

 

 .... و به ادرین سیگار تعارؾ کرد وخودش هم یکی ورداشت پاکتشو در اورد

 ... با فندک سیگارارو روشن کرد و با پکی عمیق دود سیگارشو تو روی ادرین فوت کرد
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لبخند زد در پاسخ این کارش و چشم تو چشمش شد....گستاخی و شیطنت این چشمها هر بار 

 میخکوبش میکرد 

 .. خب ؟؟ بفرمایید ...در خدمتم _

 ادرین ...میدونی از چی تو خوشم میاد ؟؟ _

عه ؟؟...یعنی یه چی تو وجود این حقیر پیدا کردین که واستون خوشایند باشه ؟؟ فکر  _

 کردم کال سوهان روح و روان و اعصاب تشریؾ داریم 

 پوزخند زد ...متفاوت از هر بار ..سرد ، خطرناک ، تیره 

 ت به صالح نباشه ؟؟ فکر نمیکنی بازی با لیگ باالتر از خود _

 اختیار دارید استاد...من عاشق بازیم ....کال با اللیگا به باال حال میکنم فقط  _

 باز پکی و دود سفید و ؼلیظی که بینشون فاصله انداخت 

 بپا یهو کله پا نشی بزمجه ؟؟ _

 بیمه ی حوادث دارم ..نگران نباش  _

باال و جای سوختگی سیگار و زخمهای تیػ  یهو سریع و بی مقدمه استین لباس ادرین رو داد

 رو اشکار 

ادرین نه تعجب کرد نه حتی جلوشو گرفت ..حتی شعاع نگاهشو تؽییر نداد و هنوز به 

 چشاش زل زده بود 

بهروز سیگارشو به ساق بازوش نزدیک کرد ...حرارتشو میتونست حس کنه و همین تشنه 

 ... ترش کرد و ریتم نفسهاشو سرعت بخشید

کشیدن رو دوس داشت و حاال این ادم همچون شکارچی حاذق داشت روی این تنها  درد

 نقطه ضعفش مانور میداد 

میدونستی دوتا ادم بالػ و عاقل که اتفاقا عالیق خاص و متفاوت با بقیه دارن میتونن  _

 مکمل هم باشن ؟؟

 ادرین لبخند زد 

 ل شد میدونستی تا اعتماد کامل نباشه نمیشه وارد این منز _

 به من اعتماد نداری ؟؟ _

 .. اعتماد از شناخت میاد ،شناخت از زمان _

 فکر کردم اهل ریسک و قماری ؟؟؟ _

 نزدیک شد ...خیلی نزدیک ..اینبار دود سیگار بهروز روقورت داد و بهروز رو دیونه تر

 ... اهلش هستم ولی _

 ولی؟؟ _
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 ... نه به قیمت همه چی _

 به ریسک باالش نیست ؟؟؟ مگه تمام هیجان قمار  _

 .... چشمهاش سرخ شده بود از فشار عصبی

انگار ؼرورش کم خدشه دار شده تا االن، که تو عمرش به عنوان مستر پیشنهاد دهنده نبود 

 ..... که حاال باید اصرار هم بکنه

 لعنت به این پسر که تمام معادالتشو ریخته به هم 

 ز پوزخند زد چند لحظه در سکوت به حرص خوردن بهرو

 حماقته محضه که به خاطر چیزی که ارزش چندانی نداره همه چیتو بذاری وسط  _

اتشی که این جمله تو وجودش انداخت ؼیر قابل کنترل بود ...صورتشو گرفت و محکم 

فشرد ....حس کرد هر لحظه احتمال شکستن استخونهای گونه ش هست که تو عمرش 

شتناک مالقات نکرده ..چشاشو بست نه از ترس،و نه از انگشتانی با این قدرت تخریب وح

 درد فقط نمیخواست بهروز متوجهه لذتی که این اعمال قدرت تو وجودش پخش کرده بشه

.... 

من به جات بودم خیلی مراقب حرفام بودم و زر اضافی نمیزدم که هیچکس نمیدونه ِکی  _

 ممکنه یه کلمه نابه جا زندگیمو به باد بده 

 ه مکث کرد و سکوت ادرین رو که دید با ضرب صورتشو ول کرد چند لحظ

 برو گمشو فعال نبینمت  _

 با خنده از صندلی بلند شد و کمی صورتشو ماساژ داد

استاد به نظرتون دور از وظایؾ تعریؾ شده ی میزبان نیست اینطور با مهمان بیچاره  _

 رفتار کردن 

دم تا میزبان به ده قسمت مساوی تقسیمش میکر  من جای مهمون بودم زودترگورمو گم _

 نکرده 

 خندید 

چشم ...چشم میرم فقط اگه لطؾ کنید لباسامون رو تحویل بدید تا زحمت رو کم کنیم  _

 گفتم شام نمیخورم نگفتم نمیبرم که.....شام هم یادتون نره لطفا 

 دنفس های پر خشمش که بلند شد یه قدم رفت عقب ولی لبخندشو همچنان حفظ کر

خب حاال شام ندادی ،ندادی الاقل لباسامو بده ببرم . ....یا نباید میگفتی یا االن که گفتی  _

باید بدی وگرنه تا صبح خوابم نمیبره ...اخه میدونی فکر کنم منشاء مشکلم برمیگرده به 

 ...فکرشو بکن یه بار وقتی هشت سالم بود...کودکی پر دردسرم 

 کرد حرفشو با دادی که سرش زد قطع 
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 ... خفه شو    خفه شووو...فقط _

 

از جاش بلند شد و ادرین یه قدم دیگه عقب تر رفت ...به طرفش رفت و بازوشو گرفت و 

 به دنبال خودش کشید و به سمت اتاق رفت 

 ... بریم لباسای کوفتیتو بهت بدم فقط روی نحستو نبینم دیگه _

 ... ش وارد شدبه اتاق خواب که رسیدن هلش داد داخل و خودش بعد

 دهنش چند دقیقه باز موند با دیدن اون شکوه و زیبایی خیره کننده ...سوت ممتددی کشید 

واو ....به این میگن اتاق خواب ...اصال خوراک خواب و استراحت و عشق بازیه ....نه  _

 مثل اتاق من انگار یه لوکیشن از فیلمهای ترسناک دهه ی شصته 

د تا پالستیک دست داره بزرگ ورداشت و به سمتش پرت رفت سمت گوشه ی تخت و چن

 کرد که تو هوا گرفتشون 

 برو گمشو دیگه نبینمت _

..لطؾ کردین استاد ...چقدر هم زیادن .خو حاال بذار بپوشم ببینم چجورین  وای مرسییی. _

 .... کال عادت ندارم بدون پرو چیزی بگیرم 

فعته زودتر بری خونتون تا وقتی هنوز سالمی و ادرین باور کن وقتی دارم بهت میگم به ن _

 توانشو داری 

یه نگاه سرسری به ...باشه باشه میرم ....تو خونه پرو میکنم اگه اندازه نبود بت میگم  _

..حاال اشکال نداره دفعه ی  پالستیکا کرد...ولی مثل اینکه کفش یادت رفت واسم بگیری 

 دیگه انشاهلل 

 نشست نسبتا ارومتر شده بود دست به سینه گوشه ی تخت 

 اگه سایز پامون یکیه و حضرت اقا چندشش نمیشه میتونی چندتا از کفشامو ببری _

 ...نه بابا ...چندش چیه ..اون لباِس این کفِش فرق میکنه  _

 کجاست حاال کفشاتون که چندتا خوبشو سوا کنم

 

چشم و ابرو بهش اشاره بلند شد و سمت دیگه ی اتاق رفت و در کوچیکی رو باز کرد با 

 ... کرد که بره جلو

 ادرین هم پالستیکارو زمین گذاشت و به طرفش رفت 

 

خدا وکیلی اگه میخوای مثل تو فیلما تو کمدت زندونیم کنی بگو بدونم ...باور کن من فوبیا  _

 دارم سکته میکنم ولو میشم شر میشم واست ها
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 دیدن اون اتاق و آنچه در آن است ساکتش کرد 

 ..... ارام و با حیرت چند قدم برداشت و داخل شد

 .... تو عمرش اینقدر پیراهن و کراوات و کت و شلوار رو یک جا ندیده بود

جالب تر از همه قفسه ی خیلی بزرگی بود که انواع کفش و بوت و حتی چکمه های بلند 

 ..چرمی رو در خود جای داده بود

 

 ه ستون در تکیه داده و به او زل زده نگاه کرد به سمت بهروز که یکی از شونه هاشو ب

 

 خداییش این یعنی چی ؟؟؟ واقعا اینا همش کفشه ؟؟؟ _

 میدونی این ظلمه در حقم ؟؟ 

برو خدا رو شکر کن فوت فتیش ندارم وگرنه همینجا خودمو حلق اویز میکردم تا روحم تا 

 .... ابد اینجا پالس باشه حالشو ببره

 ر میتونم از بین این همهههه، هفت هشتا کفش انتخاب کنم اخه نامسلمون من چطو

 لبخند زد 

 دوتا +

 خب حاال شیش تا  _

 دوتا +_

 پنج تا خیرشو ببینی  _

 دوتا +

 چهارتا چونه نزن _

 دوتا+

 سه تا اعتراض هم وارد نیست  _

 دوتا  +

 میشه  ای خدا ...یعنی ادم مثل شما نوبره واال ....ادم اینقددددررر خود رای هم _

 

 لبخندش بیشتر شد و تکیه شو از دیوار گرفت و چند قدم نزدیک شد 

 

 اخه میدونی فکر کنم منشا مشکلم برمیگرده به کودکی پرماجرام +

 کال همیشه دنیا و امورش باید به امر و خواسته ی من بچرخه و جور دیگه ای نمیشه 
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 آدرین تک خنده ای زد و چشم در چشمش شد 

الن بزرگ شدی و فهمیدی از این خبرا نیست و خیلی چیزا هست که خدارو شکر ا _

 نمیتونی رو اونا و امورشون تسلطی داشته باشی

 

 ... نگاهش در یک لحظه شیطانی شد ، سیاه شد ، ترسناک شد

 

 ...نزدیک تر شد

 .. سینه به سینه

 ... رو در رو

 .... تن به تن

لندتر و اندام درشت تر و تسلط بیشترشو به دستشو به قفسه ی پشت آدرین تکیه داد تا قد ب

 رخ بکشه 

 

 میدونی بازی شکارچی با شکارش چجوریه ؟؟؟+

شکارچی به شکار اجازه میده تو حیطه و مساحت از قبل تعیین شده اینقدر تقال کنه و 

 .. خودشو به اب و اتیش بزنه تا خسته بشه

 ... کال تمام مزه ی شکار کردن به همینه

چرخیدن و تو داالن های بن بست فرار کردنش و اینکه با اون عقل ناقص و این دور خود 

ؼرور کاذبش فکر میکنه رها و ازاده در حالی که تمام مدت موجبات تفریح و سرگرمی 

 شکارچی رو فراهم کرده و بس 

 

 ... چشمهای آدرین براق شد

 روشن شد ..اتش شد

 

صید شدن که هیچی بدتر از دست کم خوشم میاد کم نیستن شکارچیایی که توسط شکار  _

 گرفتن طرؾ نیست

 

 ... بهروز با صدای بلند خندید ولی خنده ش به همان سرعتی که امده بود ناپدید شد
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 ... لبهاشو به گوش آدرین نزدیک کرد

 ... نفسهاش گدازه های اتش رو تو گوشش تخلیه کردن

مقابل این حمله ی همه چشمهاشو بست که یک لحظه فقط یک لحظه احساس ضعؾ کرد در 

 جانبه

 

 ....خوشم میاد فکر میکنی من یه شکارچی معمولیم و میتونی باهام رقابت کنی+_

 ... خودشو عقب کشید و باز نگاه و پوزخندی ازار دهنده

 چند قدم عقب نشینی کرد

 

 ....من میرم حموم به اندازه ی کافی وقتمو گرفتی امشب +

 دبیرون که رفتی درو پشت سرت ببن

 

 به اتاق پر از وسیله و خالی از او نگاه کرد چرا ساکت شدی؟ 

 چرا خفه خون گرفتی اخه ؟

 یه جواب درس حسابی میدادی حالشو میگرفتی ...اَه
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 ... راس ساعت مقرر تو ماشین و روبروی ساختمون بود ولی از بهروز خبری نشد

 ....گوشی شو درآورد و شروع کرد بازی

 چنان تو َبهر بازی ؼرق شد که متوجه ی اطرافش نبود 

 .....وقتی بهروز با یه دختر به سمتش اومدن

 ... سری تکون داد و با انگشتش چند ضربه به شیشه ی ماشین زد

 

 سریع پیاده شد 

 .. عه....اومدید استاد _

اخه نیست عادت ندارید دیر کنید و اینا گفتم حتما ببخشید فکر کردم خواب موندین ...

 مریضی، دردی، تبی ، چیزی افتاده به جونتون 

 

میزه ی بانمکی که کنارش ایستاده ابرویی باال انداخت و در ماشین رو  با دیدن دختر ریزه 

 باز کرد

 

 عه؟؟ پس علت اصلی تاخیر هم مشخص شد  _

 

 ه وای ددیییی..چقدر ماشینتون قشنگهههه _

 

دختره اینو گفت و سوار شد ولی صدای نازک و جیػ جیؽوش چنان تیز بود که دندوناش تیر 

 .... کشید

 

با تعجب برگشت و نگاه بهروز کرد که اصال توقع نداشت همچین شخصی با این مشخصات 

 .... مورد پسندش باشه

 

 خفه شو  _

 من که چیزی نگفتم  _

 بهش فکر که کردی  _
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 ه اختیار افکار خودمون رو هم نداریم ؟؟؟ای بابا ...دیگ _

 همینه که هست  _

 خب االن فکرمو بخون ببین چی جوابتو دادم  _

 یکی زد پس کله ش 

 مودب باش  _

 استاد نزن خب....الاقل جلو مهمونتون احتراممو نگه دار ..زشته به خدا  _

ش بست و رفت خنده ش گرفت ولی جلو خودشو گرفت ....سوار شد و ادرین هم درو واس

 پشت فرمون

 خب کجا تشریؾ میبرید استاد ؟؟؟ _

 راه بیفت تا بهت بگم  _

 دختره زود پرید وسط 

 وای ددی بریم خرید ..بریم بریم بریم ..برررییییممممم_

 

انزجار و اشمئزاز رو میتونست تو تک تک اجزای صورت ادرین بخونه ...لبخند زد و 

 دستش گذاشت ارومش کنهخونسرد رو به دختره کرد و دست رو 

 

مگه نگفتم اینجور صدام نکن ....من باید برم سرکار ولی راننده م هست ...هر جا  _

 خواستی میبرتت راحت خریداتو بکن 

 استاد ؟؟؟ _

 چیه ؟؟ _

 خواهش میکنم نه  _

 .... روشو برگردوند و به بیرون نگاه کرد و هیچی نگفت _

 ز کرد تو راه رفتن بازوشو گرفت به کافی شاپ که رسیدن و درو واسش با

استاد خواهش میکنم ..جان مادرت ...جان بابات ..به خدا نمیتونم تحملش کنم ...یهو دیدی  _

 زدم ناقصش کردم 

 .... ؼلط میکنی _

 ... استااااد _

 خفه ....وظیفته بزمجه ...زودتر برو دیگه ...عسل خانم منتظره  _

 به این تلخی نیست  عسل ؟؟ این عسله ؟؟ سم هالهل هم _
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 خندید یکی زد پس کله ش 

 بدو دیر شد ...کلی خرید داره خانم _

 

ؼر میزد وقتی میرفت که سوار ماشین بشه ...بهروز هم با لبخند سری تکون داد و داخل 

 ...شد

وضعیت از اونی که فکر میکرد بدتر بود که خط های ظریؾ و پهن عمیق بود که رو 

 ... ها و حرفهای دخترهاعصابش مینشست با رفتار

پنج ساعت بعدش باالخره بهروز زنگ زد که برن دنبالش ولی تو مسیر دختره چنان جیؽی 

 زد که ناخوداگاه پاش رفت رو ترمز و ماشین با صدای بدی متوقؾ شد...بهش توپید 

 اخه چه مرگته تو دختر  _

 بستنی فروشی ...بستنی میخواااام _

 ود سکته کنم ...اخه این صداست تو داری یا اژیر خطررای کوفت بخوری ...نزدیک ب _

 عههههه...به ددی میگم دعوام کردی میزنه میکشتت  _

 لطؾ میکنی ...که مرگ از این شکنجه و عذابی که توش هستم بهتره _

 

 .... تمام مدتی که بهروز تو ماشین بود دختِر داشت بدون توقؾ شکایت ادرین میکرد

نشون نمیداد و در سکوت به حرفهاش گوش میداد ...انتظار ادرین ولی عجیب عکس العملی 

 برای خوردن چند پِس کله ی جانانه طوالنی شد ودر اخر هم خبری نشد 

 بریم نهار عزیزم ؟؟؟ _

 ددییی؟؟ چرا به حرفهام بی توجهی میکنی ؟؟ _

 خوبه اوال گفتم من ددیت نیستم ...دوما کی گفته توجه نمیکنم ..همه چی به وقتش  _

 رو به ادرین کرد 

 بریم پیتزایِی کچاپ  _

زیر زبونی چندتا فحش نامحسوس به هفت جد و پدر جد و جد اند جِد دختره کرد و مسیرو 

 ... تؽییر داد

 خب برو واسمون میز بگیر تا شلوغ نشده من االن میام  _

 باشه ددییییی یه میز خوشمل میگیرم  _

 سریع از ماشین پیاده شد و رفت دستهاشو به هم کوبید و با ذوق و 
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 ماشین رو بذار تو پارکینگ تو هم میای بامون نهار  _

 نمیام  _

 چرا.....میای  _

 نمیتونم ..باور کن نمیتونم تحملش کنم دیگه  _

 خندید و از ماشین پیاده شد و بازوشو کشید 

 چرا میتونی  _

 م به پدر جدم که از االغ افتاد و ضربه مؽزی شد نمیتون _

 کشیدش پایین و درماشین رو بست 

 نترس نمیخورتت ..اینقده بی ازاره  _

باور کن دیگه اعصابم نمیکِش ..یهو دیدی یه چی گفت زدم تو دهنش بعد شما میزنی منو  _

 .... میکُشی بعد پلیس میاد شما رو به فنا میده

 ا یعنی هر جور بخوای حساب کنی به صرفه نیست ...معافم کن استاد خواهش

 ... نه _

 واقعا مرسی  _

 هلش داد به سمت ورودی و پشت سرش راه افتاد

 

سرش درد میکرد و منشا این درد هم درست کنارش نشسته بود و با صدای نخراشیده ش یه 

 ... ریز حرؾ میزد

یه لیوان اب پر کرد و همین که به دهن گرفت چنان جیؽی زد که اب تو گلوش پرید و 

 شروع کرد سرفه کردن

 

ای خاک بر سر کرمهاِی باؼچه ِی یزید ....خب چته تو اخه دختر ...نگران حنجره ت  _

 نیستی به گوشای بدبختمون رحم کن ..جرر خوردن از صبح تا حاال به موال

 

 چشم نازکی به ادرین کرد وبه بهروز گفت 

 م ..برم ددی..ددی ..اکواریوم دارن ..کوسه کوچیک دارن ..برم نگاشون کنم ...برم ..بر _

 ... برو عزیزم _

سریع از جاش بلند شد و رفت ...بهروز سیگاری روشن کرد و به ادرین که با نگاهی 

 سراسر سرزنش بش زل زده خندید 
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 چیه؟؟ _

خداییش ...خداییش ...خدااااایییش....از چیه این مخِل اسایش و ارامش جامعه خوشت _

 اومده؟؟؟ 

 باهاش کار کنم ...شاید قابل اصالح باشه  تازه امروز اولین روزِش و نرسیدم _

این اگه قابل اصالح بود خانواده ش از تربیتش استعفا نمیدادن ....استاد به خدا این هم  _

شمارو به کشتن میده هم منو ...حاال شما شاید یه نفعی ببری مِن بدبخت چه گناهی کردم اخه 

 این وسط که باید تحملش کنم

 

 درست میشه باهاش یکم راه بیای  _

 حتی حضرت ایوب هم اینقده با خدا راه نیومد که من دارم با این میام  _

 خوب حاال دیگه ...ایجوریا هم نیست  _

 پیشونیشو به شکل دراماتیکی به میز کوبید 

 ... حس میکرد لحظه به لحظه سردردش بیشتر میشه

 هست شما حس نمیکنی  _

 بهروز کمی خم شد و صداشو اورد پایین 

من یکی دیگه رو در نظر داشتم ولی فعال ناز میکنه واسم و جواب مثبت نداده  _

 ...مجبوریم موقت با همین سرکنیم دیگه 

 کمی صورتشو چرخوند چشم تو چشمش باشه ولی سرشو از میز بلند نکرد 

 شما داری سر میکنی ولی اونی که لحظه به لحظه داره نیست و نابود میشه منم  _

اورد باال و سیگارو گذاشت تو جا سیگاری و با دو انگشت شروع کرد  خندید و دستشو

ناخوداگاه چشاشو بست که چنان حرکت انگشتاش جادویی ....ماساژ دو طرؾ پیشونی ادرین 

 بود که انگار درد رو از موضع الم میکشید و تسکینش میداد

 

ن در رفت و امد بود دستهاش بوی سیگار میداد ولی ذرات ریز ِ عطِر دیگه ای هم اون میو

 ....که نمیتونست تشخیص بده دقیق چیه

 ....ترکیبی از بوی خاک و چمن خیس بارونی

ارامشی که این ماساژ و این عطر و بو تو وجودش تزریق میکرد چنان شدید و قوی بود که 

 .... داشت خوابش میبرد

 ز جابه جا شد ولی یهو به خاطر جیػ بلندی که پخش فضا شد چنان از جاش پرید که می
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 دددیییییی......میشه به جا پیتزا همبر بگیری واسم ...میشه ؟؟ میشه ؟؟ میشههه؟؟؟ _

یعنی لعنت به بن و ریشه ی اون احمق سودجویی که کاندوم چینی کرد تو پاچه ی بابات  _

 و باعث به وجود اومدنت شد 

 از صندلی برخاست 

یقه دیگه بشینم این دختره و همه ی اینجا رو به من میرم تو ماشین استاد .....واقعا یه دق _

  .... اتیش میکشم

 ... با قدمهای سریع از اونجا دور شد تا فرصت هر عکس العملی رو از بهروز بگیره

تو ماشین یه نیم ساعتی نشست تا باالخره بهروز پیداش شد....ولی تعجب کرد که دختره 

 خره بهروز صداش در اومد همراهش نبود ....چند دقیقه منتظر شد تا بال

 چرا حرکت نمیکنی ؟؟؟ _

 منتظر بمب کشتار جمعی تون هستم استاد  _

اون نمیاد ...تاکسی گرفتم واسش رفت خونه ...به این نتیجه رسیدیم که به درد هم  _

 نمیخوریم 

 چشاشو گرد کرد از حیرت و البته خوشحالی 

 ... توروخدا ؟؟؟ تورو عزیزت شوخی که نمیکنی _

اال منو این همه خوشبختی محاله ...یعنی روزم که هیچی ماه و سال و عمرمو ساختی با و

 این خبر مسرت بخش 

 .... راه بیفت اینقدر حرؾ نزن ...واسه تو هم دارم فکر نکن ازت میگذرم _

 چیکار کردم من بدبخت مگه ؟؟؟ _

 بازم بگم ،؟؟...مون کل کل کردن با جفت...لجبازی با مهمونم ...سرپیچی از دستوراتم  _

ها ..اصال حواسم نبود ...ولی مهم نیست اصال تو بیا تیکه تیکه م کن من  عه ..راس میگی _

 .... راضیم همین که از دست مهمون جیػ جیؽوی کذاییت راحت شدم خودش کلیِ 

 .... خواست بزنه تو سرش ولی پشیمون شد که میدونست سرش درد میکنه

 ...کرد سمتش  عوضش پالستیک ؼذا رو پرت

 نهارتو بخور _

 اخخخ ....قربون دستت استاد..داشتم هالک میشدم از گشنگی  _

 گاز بزرگی از ساندویچ گرفت و تو اینه به بهروِز توفکر فرو رفته زل زد
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 بهروز رو که دید زود پیاده شد و در ماشین رو باز کرد 

نمیگی یکی این پایین داره از چرا دیر میکنی اینقدر اخه قربون اون قد و باالت....._

 نگرانی پودر و خاکستر میشه ؟؟؟؟ 

 ابرویی باال داد و سوار شد ادرین خندید و رفت پشت فرمون 

 راه بیفت  _

 ماشین رو روشن کرد و حرکت کردد

ولی خدا وکیلی استاد ...هر دقیقه که تاخیر میکنی من تپش قلب میگیرم که نکنه با یکی  _

 اژیر دار دیروزی بیای و حالمو بگیری  تو مایه های باربی

 بهروز لبخند زد 

 ... نکنه دلت واسش تنگ شده _

من ؼلط بکنم از این دلتنگیا کنم ..... نمیدونی که دیشب چی بر من گذشت ..تمام شب  _

کابوسشو میدیدم هی دم گوشم جیػ میزد و من مثل گربه ی مادر مرده ای وحشتزده صدمتر 

 ...میزدم به درو دیوار میپریدم هوا و چنگ

 اخماش رفت تو هم 

 ادرین ؟؟ میتونی سرعتتو بیشتر کنی ؟؟؟ _

 ....متعجب از لحن و چهره ی جدی ش سرعت رو بیشتر کرد

 نزدیک شد طوری که نفس های داؼش تو گردنش میریخت 

هرچی شد سعی کن خونسردیتو حفظ کنی ... گوش به حرفم باش و به صداهای دیگه  _

 ... خودم لحظه به لحظه بهت میگم چیکار کنی توجه نکن

 .... ناخوداگاه چشمش به اینه ی بؽل کشیده شد و ماشینهای تمام مشکی که دنبالشون میکردن

 بهروز _

 دقیقا نمیدونست چرا اسمشو صدا کرد ...تاثیرات حس نگرانی بود و شاید هم ترس 

 دست رو شونه ش گذاشت و کمی فشار داد 

احتماال یه هشدار معمولیه ولی اگه جدی هم شد من از پسشون چیزی نیست .. _

 برمیام....نگران نشو 

 با اینکه خیلی وقت نیست که میشناستش ولی به حرفاش اعتماد داشت 

 ... بهروز ُکلتشو اماده به شلیک کرد و زنگ زد محمد

ش با عامل سرعتشو تا جایی که ترافیک اجازه میداد بیشتر کرد ولی لحظه به لحظه فاصله 

 تهدید کمتر شه 
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 فرعی بعدی از اتوبان خارج شو  _

 ....باشه _

 .... سعی کن نذاری ازت جلو بزنن_

 سخته بهروز _

 .. میدونم _

نگاهش بین اینه ی بؽل و جلوش در رفت و امد بود....اتفاقات بعد این اینقدر پرشتاب و 

 .... ست دادخارج از سرعت نرمال بود که ذهنش قابلیت پردازش رو از د

 ..... فقط صدای وحشتناِک تیراندازی و شکست شیشه و شاید هم فریاد بهروز

بدنش تو یه لحظه یخ زد و کنترلشو روی فرمون ماشین از دست داد ....هر لحظه منتظر 

 .... تصادؾ بود که دستی روی فرمون اومد و چرخوندش

 ن جهنم اینقدر خونسرد باشه صداش اروم بودد.....خیلی اروم ...چطور میتونست وسط ای

 .... نترس ...چیزی نیست ....خوب میشی _

خوب میشم ؟؟ یعنی چی ؟؟ این فکر تو ذهنش میچرخید وقتی کم کم ضعؾ کرد و چشاشو 

 بست

 

چشم که باز کرد دیگه سردش نبود ....بلعکس اتش بود تن و بدن و مرکز این اتش درس تو 

بود ....همه چی ؼریب و نااشنا بود ...اتاق ، تخت  ؼریب....پهلوش در حال شعله ور شدن 

..دیوار و پنجره و پرده ها....تنها اشنای موجود بهروزبود که با اخمهای در هم گوشی به 

 .... دست باال سرش ایستاده بود

 مسعود کدوم گوری هستی دوساعته دارم زنگ میزنم ؟؟؟ _

 ....سونی باِغ تسنیمنمیخواد توضیح بدی ... همین االن خودتو سریع میر

نگفتم کی میتونی بیای نگفتم داری چه ؼلطی میکنی گفتم همین االن خودتو سریع برسون 

 ..... باغ

 ... قطع کرد و کمی رو تخت خم شد ...نگاهش به پیشونی و صورت شبنم زده ی ادرین بود

 خوبی ؟؟؟ _

 ... ودخواست جوابشو بده نتونست ...زبونش خشک شده.رطوبت نداشت .چوب ب

ناخوداگاه دستش به سمت موضع درد پیش رفت که دستشو گرفت و اورد کنار سرش روی 

 بالشت قفلش کرد

 دس نزن  _
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خندید ...تبدار ، خسته ، بی جان ولی خندید اخه کی میتونی بین مرگ و زندگی بخنده 

 ...شاید هیچکس ...هیچکس به ؼیر ادرین که با همه فرق میکرد 

 کار میکنی مثال دس بزنم چی _

 بهروز هم خندید ...نگران ، عصبی ، تلخ ...اما خندید 

 مجبورم ببندمت  _

 ... دسبند یا طناب؟؟؟ _

 لبخندش بیشتر و فاصله کمتر شد ...چشم در چشم ...نفس در نفس ...هوا در هوا 

 کدومشو بیشتر میپسندی  _

 ...تا حاال هیچکدومشو امتحان نکردم  نمیدونم  _

قطع شد که به گردن و گوشش نزدیک کرد لب و دهان ...زمرمه کرد شعاع نگاهها 

 ...کلماتش گرم بود..اتش بود ..میسوزوند

 پس مجبورم جفتشون رو امتحان کنم با عالیقه ت بیشتر اشنا شم  _

چشمها خمار شد ..مست شد ...بسته شد ....ضعیؾ بود ..تو بدترین موضع ممکن بین درد و 

این ادم سپری نداشت ، سدی نداشت ، قدرتی نداشت ....ناخوداگاه به تب و بیماری در مقابل 

 ... سمت منبع صدا گردن کج کرد

چرا اینقدر بوی خوبی میده ....چرا خاک خیس و برگ سرخسهای بارون خورده تو وجود 

 این ادم اینقدر زیاده ؟؟

 خستمه ...خوابم میاد  _

 نخواب  _

 چرا؟ _

 ... چون من میگم _

 از کرده ...دوباره چشم در چشمش بود چشمهارو ب

 من ادم حرؾ گوش کنی نبودم هیچوقت  _

 هستی ...فقط خودت نمیدونی هنوز  _

 وابسته ی کسی نمیشم  _

 میشی ....فقط خودت نمیدونی هنوز  _

 متعلق به کسی هم نیستم  _

 هستی ....فقط خودت نمیدونی هنوز _
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رنگ که مالفه ها رو سرخ کرده نشونه ی  اون همه...نگاه مسعود اطمینان بخش نبود 

 ... خوبی نبود

 بهروز ؟؟؟ _

با چشم و ابرو اشاره کرد که جلو ادرین خودشو جمع و جور کنه متوجه ی وخیمی اوضاع 

 نشه 

 سری تکون داد که باشه ...اب دهنشو به سختی قورت داد

رو در بیارم و  کاش میگفتی چی شده با خودم بی حسی می اوردم ...باید زود گلوله _

 زخمشو بخیه بزنم ...نمیتونیم صبر کنیم خونریزیش زیاده ...میتونه دردشو تحمل کنه ؟؟

 دست رو پیشونی ادرین کشید و نم روشو گرفت لبخند زد 

 معلومه که میتونه ...مگه نه توله؟؟؟ _

 توله پدر جد شوهر عمه ته  _

وش خم شد..چشم تو چشمش بود خندید و دوتا مچ دستشو گرفت و باالی سرش برد ...ر

 زیادی کم ولی با مسعود هیچوقت رودرواسی نداشته و نداره....فاصله کم شد 

 مسعود کیفشو باز کرد و وسایلشو چید 

 کاش یکی بیاد پاهاشو هم ثابت کنه تکون نخوره  _

 الزم نیست ...خودش میتونه خودشو نگه داره  _

 ... ل کردادرین با سر این امِرؼیر مستقیم رو قبو

ولی علت مخالفت بهروز رو درک نکرد ....نمیدونست که بهروز خود را تنها مالک و 

صاحب این درد ،این زخم و این ناله و این تشنج های جسم و روح میدونست و بقیه حق 

 ... نداشتن ادرین رو تو این وضعیت ببینن

 ودن زیادی ؼریبه بودن ...زیادی ؼیر خودی بودن ...زیادی بهروز نب

یک تیکه چرم بین دندونهاش گذاشت ....با اولین بارقه های تیز درد شروع کرد فشار دادن 

 ... و طعم و مزه ی ؼریبانه ش تو دهنش پخش شد

به علت باال رفتن تپش قلب خون با سرعت بیشتری تو رگها جریان گرفت ،،صورت قرمز 

 .... شد چشمها قرمزتر

گرفت که لحظه به لحظه درد ؼیر قابل تحمل تر  در جستجوی رحمی نگاهش رنگ التماس

 ..... میشد

نزدیک تر شد ، نمیتونست منکر لذتش بشه که اتش برافروخته ی درد، پرده ای به رنگ 

 ....اتش روی ان چشمها کشیده و زیباترین صحنه ی عالم رو ساخته 
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ردن به خاطر این طبیعی و نرمال نیست ؟؟ احتماال نه، که خیلیها اورا به دیوانگی متهم ک

 ... احساساتش

ولی چه اهمیتی داشت عالم و ادمهاش و هر چه در موردش فکر میکنن ...که در دنیای 

 خویش تنها پادشاه و سلطان مملکتش است و میماند

 

 .... ناله هایش موسیقی بود

 .... گوشها رو نوازش میداد

 مچاله شدن تن و رخ نقاشی بود 

 چشمهارا میبوسید 

 ....تمام شد ،، حسش کرد ولی صبرش

 ...روح شوم مرگ نزدیک شد از سرمایش لرزید

 .... خسته بود از جنگ ...خسته بود از نبرد ...خسته بود از تقال و درد.

 دستهاشو رها کرد و چونه شو گرفت و فشرد 

 نمیذارم ...اجازه شو نمیدم ...فهمیدی،؟؟؟؟ ....حق نداری تسلیم شی  _

 ... بد که این چرم لعنتی نمیذاره چندتا چیز بارش کنه دلش خنک شهباز تیز شد ...چقدر 

 ... حرؾ دلش رو شنید ..لبخند زد و اون تیکه ی سراسر رد دندون رو از دهنش دراورد

شروع کرد فش دادن ...به بهروز ...به داریوش ...به قمار ..به اونایی که بهش شلیک کردن 

 به عالم ..به زندگی ..به روزی که اونو دیده ..به دنیا ..

بهروز خندید ...با صدای بلند خندید ..در اخر مثل همیشه ،خوشه های زرد خشم است که 

 ... خون زندگی رو در رگها جاری میکنه....نه هیچ چیز دیگه ای

 راحت شدی؟؟ _

 نه ...روزی که صدتا پس گردنی بزنم له ت کنم راحت میشم  _

 توانشو داری ؟؟؟ _

 توانشو دارم  _

 مطمئنی ؟؟ _

 امتحان کن و ببین  _

کم  خندید ....اینقدر مشؽول کل کل کردن شد که حس نکرد ِکی کار مسعود تموم شد ....کم

 ...انرژیش تحلیل رفت و چشمهاشو بست ...رو صورتش دست کشید

 ....تحسینش میکرد همه چیزش متفاوت و خاص بود 
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 بهروز قضیه چیه؟؟ _

 فت سمت کمد مالفه ی تمیز بیاره از گوشه ی تخت بلند شد و ر

 قضیه ی چی ؟؟ _

فقط فرید واست اینقدر مهم بود ...خبریه ...این حجم از توجه رو فقط یه باراز تو دیدم  _

 ؟؟؟

 به تو ربطی داره؟؟ _

 ... بهروز خواهش میکنم ..دوست حامده ...بیخیالش شو لطفا _

 بده بیرون کشید مالفه های کثیؾ رو اروم و بدون اینکه زیاد تکونش 

 نمیشه  _

 چرا ؟؟ _

 چون مال منه  _

 به این زودی؟؟؟  _

 اره  _

 قبول کرد ؟؟؟ _

 پوزخند زد مالفه های نو رو پهن کرد 

 قبول میکنه  _

 واقعا؟؟؟_

 چاره ای نداره ..راه های فرارو بستم  _

 فت سری تکون داد و ِسُرمی اورد و باالی سرش به گوشه ی تخت بست ...از دستش گر

 خودم انجامش میدم ..امروز به اندازه ی کافی لمسش کردی  _

 عصبی شد

 میدونستی اصال نرمال نیستی ؟؟؟ _

میدونستم ...وسایلتو جمع کن و برگرد سرکارت ..اگه دیدم تبش پایین نیومد میفرستم  _

 دنبالت 

 کاری که گفت انجام دادو شروع کرد جمع و جور کردن کیفش 

 رستم دست محمد ...به موقع مصرؾ شه انتی بیوتیک میف _

 باشه  _

 خداحافظ  _

سری تکون داد به عالمت خداحافظی و شروع کرد دگمه های پیرهن ادرین رو باز کردن 

 ....باید لباساشو عوض میکرد که سراسر خون بود و شاید هم درد
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ا هم روشن چشاشو که باز کرد زود متوجه شد شب شده ..... اتاق تاریک نیست ولی اونقدر

 .... نبود که نورش ازاردهنده باشه

 پنجره ی اتاق باز بود ...اینو از رقص نسیم بین پرده های سفید فهمید 

 ...عطر گلهای شب بو ارامش میداد و بر طبل مستی مینواخت و دعوت به خواب میکرد 

دن تو چرا همه جا اینقدر ساکته ...تو عمرش این همه سکون رو تجربه نکرده که بزرگ ش

 ..شهر پر جنب و جوش و همیشه بیدار اونو از این مزیت محروم کرده 

 ... صدای جیرجیرکا مثل قصه های دوران کودکی ؼریبانه و دور به نظر میرسه

 کمی سرشو کج کرد و دیدش 

 خسته بود ...صورتش ،نگاهش حتی لبخندش 

 ... هیچوقت بهروز رو اینجوری ندیده

لعنتی حتی تارو پود پارچه ی پیراهنش ازش حساب ...جابوده همیشه همه چیش مرتب و به 

میبرد و جرات چروک شدن نداشت ....کرواتش حتی یه میل از جای تعیین شده تکون 

 ...نمیخورد

ولی حاال همون ادم با چهره ای متفاوت با پیراهنی که چند دگمه ی باالش باز مونده با 

 نگاهی ؼریب و خسته بهش زل زده 

 ؟خوبی ؟؟ _

 حتی صداش خش دار و خواب الوده 

 خوبم _

 .چیزی الزم نداری؟؟ _

 .... تشنمه _

 اب واست خوب نیست _

 به درک ...تشنمه  _

 پارچه ای خیس کرد و روی لبهاش کشید 

 باید رو ادبیاتت کار کنم  _

لبهاشو باز کرد ...زبون خشک رو به این رطوبت مطبوع رسوند ...ولی سیراب نشد ... 

 شتر شد فقط عطشش بی

 بهروز تشنمه ....تشنمه  _

 ... نگاهش تیره شد ...کدر شد ..ؼمگین شد

 تحمل کن ....تا صبح تحمل کن فقط  _
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 نمیتونم  _

 میتونی  _

دست رو صورتش کشید ..یخ بود ...مطبوع بود ...خوشایند بود ..گونه شو بیشتر به این 

 انگشتان سرد فشرد ...چشمهاشو بست 

 ... اری داؼی بین دو ابروش نشستبین خواب و بید

 بوسه بود؟؟ احتماال نه 

 به خواب رفت و تو رویا هم در جستجوی چشمه ای پر اب سرگردون ماند

 

 .... نور تیز افتاب کم بود که صدای جیػ گنچشکای موذی هم اضافه شد

 با ؼر ؼر روزشو شروع کرد 

 ... ای لعنت بر هرچی حیوون و پرنده و چرنده و خزنده ست _

 الهی منقرض شید برید پی کارتون که خوابمونو گرفتید 

چشم که باز کرد و اون پارچ بزرگ اب پرتقال رو دید زود از جاش پرید و به سمتش هجوم 

 ... برد

 .... چنان حرکتش سریع بود که دردی شدید تو پهلوش پیچید و اخ بلندی کشید

  دو ثانیه نشده در اتاق باز شد و بهروز اومد داخل

 چیه ؟؟ چی شد؟؟؟  _

 پارچ و لیوان رو تو بؽلش گرفت و قبل هر حرفی یکی پر کرد و سر کشید 

 ...اخییییش ....ای خدا هر یزید ِصفِت بی رحِم سنگدل رو از روی زمین محو کنه _

چند قدم ورداشت و نزدیک شد ....برگشته بود همون بهروز همیشگی ...همون تیپ ، همون 

 سردی و اخم و نگاه استایل ، همون خون

 ???االن با من بودی _

 نه .....مگه به خودت شک داری که به خودت میگیری _

 نزدیک تر شد و لیوانی که دوباره پر کرده و به سمت لبش میبرد رو از دستش گرفت 

 .... بسه دیگه _

 چرااااا؟؟؟تشنمه هنوز  _

 ؼذاتو بخور اول،، بعد _

نگو ....کال روده کوچیکِ و بزرِگ به جون هم افتادن اون  اخ گفتی ...اینقدر گشنه مه که _

 ....تو

 چند دقیقه دیگه سوپت اماده میشه _
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سوپ ؟؟ سوووپ؟؟؟ سوپ چیه دیگه ...مگه بچه م ؟؟ مگه سرما خوردم ؟؟؟ مگه صدو  _

 .. بیست سالمه ؟؟ مگه. دندون ندارم ؟؟ مگه

 .. بس کن ....اینقدر حرؾ نزن _

یهههه؟؟؟ این همه خون از من رفته ..باید جبران شه ...ستیکی، خب استاد، سوپ چ _

 .... کوبیده ای ، دیزی،چیزی

 اخه سوپ میتونه خون سازی کنه؟؟؟ خیلی به خودش فشار بیاره بتونه کمی ادرار درس کنه 

 نمیتونی ساکت باشی ..نه؟؟؟  _

 بهروز خسیس بازی درنیار دیگه  _

 ردار، هر چی خواستی میگم واست درس کننسوپتو بخور و بعدش چندتا قدم و _

 هر چی هرچی ؟؟؟ _

 ... هر چی _

 

 .... چند روز طول کشید تا وضعیت جسمیش تقریبا به حالت طبیعی و نرمالش برگشت

دیگه حوصله ش سر رفته از این اتاقی که اسیرش بود مخصوصا که بهروز مثل زندانبانی 

ده و از خورد و خوراک تا زمان تعویض سختگیر همه چی رو تحت کنترل خودش قرار دا

 ... پانسمان و دوا و قرص و حتی حموم رفتنشو زیر نظر داشت

احساس خفگی میکرد که در طول زندگیش از تحت تسلط قانون یا حکم کسی بودن فراری 

 .... بود حتی پدرش

 .... کتی پیدا کرد و پوشید و گوشی و کیفشو ورداشت و زد بیرون

ز منظره ی روبرو ...تو زندگیش ویال و باِغ زیادی ندیده و باب مقایسه نفسش گرفت اما ا

چنان وسیع نبود ولی امکان نداشت مکانی به وسعت این با درخت های زینتی و گل بوته 

 .... های رنگی و گیاهان و نخل های عجیب ؼریب وجود داشته باشه

 لبخند به سمتش اومد محمد که داشت تلفنی حرؾ میزد همین که دیدش قطع کردو با 

 خوبی؟؟ _

 خوبم  _

 خوبه ....اقا تو باغ پشتیه ....منتظر بود بیدار شی کارت داره  _

چیکار دیگه ...اصال من میخوام برم خونه م ...این ادم روانیه ...یه بار دیگه بیاد واسم  _

 برنامه و منوی روزانه بچینه سرمو میکوبم به دیوار 

 ی مرخص شدن داد بگو خودم میرسونمت هر جا خواستی نمیدونم ...اگه اجازه  _
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مگه دکتره ؟؟ پرستار دست چندم هم نیست ...کال داشت منو به کشتن میداد اگه خدا و  _

نظر اهل بیت و پنج تن ال عبا و پیامبرای اولی العظم و پیامبران اصلی و پیامبران فرعی و 

 جانبی نبودن 

 اوه ....این همه ؟؟ _

..دیدی چقدر ادم االؾ خودم کرده بودم الکی الکی ...اخرش هم هشدار کاذب از اره واال . _

 اب دراومد و همشونو گذاشتم سرکار و نمردم 

 محمد خندید و سری تکون داد 

 برو اینقدر حرؾ نزن ...بفهمه خیلی وقته بیداری و نرفتی پیشش عصبی میشه  _

 خب بشه ...نکنه فکر میکنی میترسم ازش؟؟ _

 رض کنم واالچه ع _

خب درس فکر میکنی ...میترسم ...المصب دستش سنگینه هااا....یعنی عمرا حتی  _

 هرکول بتونه همچین پس گردنیایی بزنه 

 خب برو پس زودتر تا نیومده  _

باشه باشه رفتم ...تو هم که همش میخوای از دستم خالص شی ...اصال متوجه نیستی این  _

از درد فراقت ...اصال درک نمیکنی هر کلمه ای که در دل عاشق چطور شرحه شرحه شده 

باب فواید جدایی و دوری از لبای خوشکلت خارج میشه چه به روز این احساسات شکننده و 

 لطیفم میاره 

 با صدای بلند خندید و هلش داد 

 برو بچه برووو...بسه دیگه  _

همش داری نقش بازی خب رفتم ..چرا هل میدی عشقم ...من که میدونم دوسم داری و  _

 میکنی ولی وایسا یه روز میرسه به پام بیفتی و من محلت ندم

 

باغ پشتی هیچی از باغ جلویی کم نداشت هیچ، باشکوهتر هم بود ...مخصوصا که استخر 

 .... طرح هندسی همچون نگینی از جواهری فیروزه رنگ اون میون میدرخشید

تاشو از پشت به هم قالب کرده و به روبروش بالخره بهروز رو کمی جلوتر در حالی که دس

 ... زل زده پیدا کرد

به چند قدمیش رسیده بود که بهروز برگشت  ...خواست بی صدا از پشت بهش نزدیک بشه 

 ...لعنتی تو دلش فرستاد که نتونست ؼافلگیرش کنه 

 دیر کردی  _
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 خواب بودم  _

 خیلی میخوابی این روزا  _

دم ...تو استراحت مطلقم االن ..بیمه ی حوادث بهم تعلق میگیره ناسالمتی تیر خورده بو _

 . ..چون حین کار بوده دیه هم تعلق میگیره تازه

معموال وقتی اینقدر پر حرفی میکرد یه خفه شویی نصیبش میشد تا ساکتش کنه ولی اینبار 

 بهروز اینقدر در سکونی ؼریب بهش زل زد که خودش ساکت شد 

 ..له میکرد نگاهش سنگین بود ،،

 بیا اینجا _

 کجا؟؟ همین جا جام خوبه  _

 بیا اینجا میگم  _

 ... نمیخوام ..نمیام ...مشکوک میزنی _

 اومد جلو و مچ دستشو گرفت و کشید 

 انگشتاش سفت بود ، محکم بود ، قفل میکرد 

وق اصال من بی خیال دیه شدم .. به اداره ی کار هم شکایتتو نمیکنم ....اصال همون حق _

 بخور نمیر همیشگی رو بدید من راضیم 

 رسیده بودن به وسط باغ و از ساختمون کمی دور شدن

 

یکهو ایستاد و با فشاری به دستش مجبورش کرد جلوش بایسته ...تفنگ رو دراورد و داد 

 ... دستش

 ... وقتشه که قابلیتهاتو به عنوان یه بادیگارد و راننده ی درجه یک باال ببریم _

 .... رو تیراندازیت کار میکنیمامروز 

 لبخند زد و تفنگ رو به شکل عمودی گرفت و به اهدافی نامعلوم نشونه گرفت 

 عالیه ..همیشه ارزوم بود مثل فیلمای اکشن از این کارا بکنم _

به شونه ش فشار اوردو تعدیلش کرد ...دست ...ساق دستشو گرفت و تفنگ رو افقی کرد 

 صافش کردرو ستون فقراتش کشید و 

 .... خوبه خودت هم میگی فیلم بودن ...واقعیت خیلی فرق میکنه _

دست دو طرؾ پهلوش کشید و کمی جهت ایستادنشو تؽییر داد ....سعی کرد خودشو از بین 

 دستاش خارج کنه 

 داداش اینقدر دسمالی م نکن دیگههه....اینقدرا هم بی صاحاب نیستیم خب  _

رکت نداد...لبخند زد البته شبیه پوزخند بود بیشتر محکم تر گرفتش و اجازه ی ح
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 .....نزدیکتر شد ...نفسهاش از پشت به گردنش برخورد کرد

 ... خوبه خودت هم بالخره فهمیدی بی صاحاب نیستی _

 

 .... خواست جوابشو بده که نذاشت

 .....هشششش _

ذاشت و بینشون نزدیک تر شد ...خیلی نزدیک تر ....پاشو از پشت بین دوپای ادرین گ

 فاصله انداخت ..چانه شو روی شونه ش گذاشت و سینه ش با کتفهاش مماس کرد 

 چشاتو ببند و بم بگو چی میشنوی  _

حاال چشامو واسه چی ببندم ..اینجوری هم میتونم بشنوم خب اصال چه ربطی بین این و  _

 اون هست من نمیفهمم 

 دستش جلو اومد و روی صورت ادرین نشست 

 ه ی دهان با گوش خیلی کم بود و کلمات تو گوشش بی واسطه ریزش میکردن فاصل

 گوش کن..فقط گوش کن ....چی میشنوی ؟؟؟ _

 ... سخت بود تمرکز وقتی اینقدر اماکن اتصال زیادشده .....ولی سعیشو کرد

 صدای نسیم میااد _

 نسیم ؟؟؟ _

 اوهوم ...وقتی بین برگ و شاخ درختا میچرخه  _

 .دیگه چی ؟؟خوبه .. _

 سگ ...صدای پارس سگ هم میاد  _

 خب ؟؟؟ _

 صدای پرنده ها ..گنجشکها ...کبوتر هم  _

 خب ؟؟؟؟ _

 ...صدای ِ...صدایِ  _

 مکث کرد ....چند لحظه ..چند ثانیه ...چند دقیقه و باز بیشتر 

 اروم شد ...تو خلسه رفت ..خاموش شد 

 صدای نفسهات  _

 لبخند زد،،نشنید ،،،حسش کرد 

 صدای نفسهامون ادرین  _

 ... دستشو از صورتش ورداشت ...ادرین کمی صورتشو چرخوند و چشم تو چشمش شد
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 .... با تعجب بهش نگاه میکرد ...واقعا چطور تونست نفسهاشو تنظیم و با خود هماهنگ کنه

 بهروز ؟؟؟ _

 به جلو نگاه کن  _

 ...همینکارو کردد

 نفس بگیر و حبسش کن  _

 اطاعت کرد

 حاال شلیک کن _

شلیک کرد و فشار تفنگ به پشت پرتابش کرد... بهروز همچون سدی قوی این ضربه رو 

تیربه هدؾ مورد نظر که نه به مرکزش ...در خود حل کرد و حتی یک سانت تکون نخورد 

 اصابت کرد ..باورش نمیشد و با دهانی باز به روبرو زل زد 

  ... خوبه _

 قدر خوب زدمبهروز ؟؟؟ دیدی؟؟ دیدی چ _

 ....دیدم ...افرین _

 بازم بزنم ؟؟ _

اره ..باید تمرین کنی ....به محمد بگو نحوه ی پر و خالی کردن و روؼن کاریشو یادت  _

 بده ...من باید برم 

 کجا ؟؟؟ _

 وقت انتقامه ادرین ....باید تاوان خون تورو با جونشون بدن  _

 (ی شدن تو یه لحظهبه چشاش نگاه کرد ....چقدر خطرناک و وحش )

 منم بیام ؟؟ _

 نه  _

 ... ولی _

 ... گفتم نه _

 برگشت و با قدمهای بلند به سمت ساختمون رفت

 

 خیلی دیر شده بود 

بعد نیِم شب دیگه وضعیت رو از نگران کننده به  ۲نه، از دیر خیلی دیرتر ...که ساعت 

 ...... دیکؼیر قابل تحمل، ترفیع داده و ادرین رو به نقطعه ی جوش نز

زنگ زد ...نه یک بار، نه ده بار، احتماال صد باری زنگ زد ....ولی دریػ از یه پاسخ هر 
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 ..... چند کوتاه یا پیامی اطمینان بخش

پیامی سراسر فش و خشم و نفرین تایپ کرد و واسه بهروز فرستاد و رفت تو اتاقش چراؼو 

 خاموش کرد و خوابید 

یز که احتماال شب وفاته یکی از امازاده هاست با به درک....به حق این شب عز _

 ... دلم خنک شه  تیربارون سوراخ سوراخت کنن ابکشت کنن

عصبی بود و نفسهاشو با صدا فوت میکرد ...چشاشو بست ...اصال به تو چه ...تو چیکاره 

شی این همه کار ...این همه ادم حسابی که میتونی راننده شون با...ای ...مگه ادم قحطیه 

 .. تازه دستشون هم سنگین نیست..

تو تخت چرخی زد و چشمهاشو بست ....لج کرده بود ...با همه...با خودش با بهروز با .

 ....حسش ...التماس خودش میکرد که خوابش ببره 

چشاشو باز نکرد و همونجا بی حرکت تو تخت موند ...به خودش تلقین میکرد که خوابه و 

ش نیست ....ولی حس کردن بوی دود سیگار کافی بود که زود هوشیار بودنش توهمی بی

 .... برگرده و ببینتش

نشسته روی صندلی روبروی تخت ...با چشمهایی که ملودی قتل و خون و مرگ رو 

 ....مینواختن بهش زل زده 

سریع بلند شد نشست ....چیزی نگفت ...سوالی نپرسید ..توضیحی نخواست که این موجود 

خاطرات شوم و دنیای ارواح سیاه و داالن های مرگ چیزی فرای کلمات نیاز  خارج شده از

 ..... داشت تا ارومش کنه

 ... و چه کسی بهتر از ادرین که اگر به او محتاج نبود به او و اتاقش پناه نمیبرد

از تخت سر خورد و جلو رفت ...ناخوداگاه و ؼیر ارادی ...بدون نقش یا فیلم بازی کردن 

درخواست یا خواهش یا دستور ...بدون فکر ..بدون ؼرور .....بدون افکار ازار  ...بدون

 دهنده و سرکوب احساسات جورواجور 

 ... روی زمین نشست ..روبرویش ..زیر پایش ..کنار کفشهایش

 تو چشمهای سیاه و خاموش بهروز کلید چراؼی زده شد ، جرقه کرد، برق زد، روشن شد 

ده رو پایین اورد و کمی بین دو پایش فاصله انداخت ...دعوتی بود پایی که روی پا قرار دا

برای نزدیکی بیشتر که ادرین رد نکرد ...پکی عمیق از سیگار که دودش روی صورت 

 ... ادرین پخش شد ...لذت داشت چشمهاشو از مستی بست

 

 .....دست روی دسته ی صندلی گرفت و روی زانو بلند شد
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 ..... یشتری به سینه جذب کنهدهنشو باز کرد تا دود ب

 ..... دود سفید همراه کلمات از بین دو لب رها و ازاد شد

 چه حسی داره ادم کشتن ؟؟؟؟ _

 ناگهان گردنشو گرفت و فشرد ....ادرین اهی از لذت کشید ،مسخ شد 

 ... بعضیا مستحق مرگ هستن _

 ... به بهروز نزدکتر شد ...شاید در جستجوی درد بیشتر

 ا بودن بهت دس میده؟؟حس خد _

 خدا؟؟؟؟ _

 فشارو روی گردن بیشتر کرد ...راه هوا کامل بسته نه، ولی محدود شد 

 نزدیکتر شد ....توی گوشش زمزمه کرد ..اسرار نهان هستی ست که با او در میان میگذارد 

 ... خدا نه ....ولی شیطان _

 بیشتر ،مکث کرد ...تقالی سیب گلوی ادرین زیر دستش برای اکسیژن 

 شیرین بود 

 خواستنی بود

 زیبا بود

 !!!شاید _

 .... خندید و کمی خودشو عقب کشید

 شیطان هم روزی فرشته بود ...ازکجا طرد شدی که خون شدی ؛؛؛ _

 حسرت شدی؛؛؛

 شیطان شدی ؛؛؛

 

 ... پوزخند زد و موهایش را نیز کشید ....باز اهی از درد و شاید هم لذت

 .... ..به زیر کشیدفشار داد ...خم کرد ..

 ... پا روی کمرش پیچاند و راه فرار رو بست

 اسلیوم شو  _

 نه _

 بذار رامت کنم  _

 همه چی رام شدنی نیست  _

 همه ی حیوونا رو میشه رام کرد  _

 شاید حیوون نباشم  _
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 اسب سیاه منی ....وحشی و بکر و زیبا ....بذار تربیتت کنم  _

 .شاید وحشی و ازاد بودن رو بیشتر دوس دارمشاید نمیخوام تربیت بشم .. _

 

 

 

 

 .... محکم هلش داد .....پشتش به تخت کوبیده شد ....ناله ی تخت و ادرین با هم دراومد

 ... به بهروز نگاه کرد

 ... در یک لحظه عوض شد

  .. طوفان شد

 ...گردبادشد

 سیالب شد،،موج ؼرید 

خت ...روی شکمش نشست و دستهاشو گرفت گربیانشو گرفت و کشید باال و روی تخت اندا

 و باالی سرش برد 

 به خواسته ی تو نیست _

 ... خندید ....این بازی براش جالب شده بود ...تفریح میکرد

 نیت این بود که حواس بهروز رو ازاتفاقات امشب پرت کنه ولی حاال خودش کم لذت نمیبرد

.. 

 ... شاید انتخابم نباشی _

 نشست ، چشمهاشو بست ...وحشتناک خوشایند بود  سیلی که روی گونه ش

 حیوون انتخاب نمیکنه ....انتخاب میشه _

 مطمئنی از پسم برمیای ؟؟؟؟_

 .. سیلی دوم امد

 ... خیلی محکم تر

 ...خیلی قوی تر

 ...خیلی درداور

 لب پاره شد،،، خون از گوشه ش لؽزید 

 دیونه م نکن  _
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 عصبیم نکن 

 روانی بشم بدبختت میکنم 

 

 ... شاید عصبی دوستت دارم _

 شاید اسب هم میخواد سوارشو تربیت کنه

 

 ....باز سیلی ها امدن ... اینبار دو سمت ِصورتش نشست 

 یکی از دستها ازاد شد 

 انگشت شصتشو به داخل دهنش برد گوشه شو کشید 

 .... افسار اسب وحشی رو محکمتر میبندن_

 ...ختیار بهروز بود نمیتونست لبخند بزنه که کشش لبش در ا

 ولی چشمهایش میخندید ،،قهقهه می زد

 

 .... لبش رو ول کرد و شسصت خونی رو روی صورتش کشید

 از گوشه ی پیشونی شروع کرد و از گونه گذشت و به سمت چانه و سپس گردن پایین اومد

.... 

 ..... رخش نقاشی زیبایی بود با این طرح سرخ ،زیباتر شد

 ...میان رفت ....تخلیه شدخندید ...خشم از 

 ...دروغ میگه _

 ....اینو گفت و خم شد و پیشونی مماس پیشونیش کرد 

 کی؟؟؟ _

 ....پرسید ولی زخم لبش تیر کشید

 .... هر کی میگه مهم نیست اسلیوش قبال مالک دیگه ای داشته _

 ... مهمه

 ....ِبکر بودنتو دوس دارم 

ی نکرده خواستنی ست ....زیباست اینکه ردپای شخص دیگه ای وجودتو خط خط

 ....بوسیدنی ست 

 .... بلند خندید.....ارزششو داشت این خنده درد لب رو به جون خریدن.

 .... باز گلوش قفل انگشتان شد .....خنده قطع شد صدای نفسها نیز هم
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 نگاهش خوشرنگتر شد،،،

 اتشش شعله ورتر،،،

 سراسر نیاز شد ،،،

 .... از روی او و تخت بلند شدولی در حرکتی رهاش کرد و 

 .... از تخت روی زمین لؽزید ....تشنه بود ..تشنه ی درد بیشتر

 .... به ضعفش خندید و دست روی سروصورتش کشید

 شب بخیر کره اسب کوچولوی من  _

 ... رفتنشو نمیخواست.. عصبی شد ...دندوناشو به هم فشرد

 ... تباز خندید و چند قدم به عقب وعقب ترو بعد رف

 ... بلند شد و گلدان کوچکی که گوشه ی اتاق کز کرده رو به دیوار زد و شکست

 ؼرید 

 دارم واست ...حالتو میگیرم بهروز_

 

 

 ... ونهوا گرگ و میش بود که از خواب پرید...زود اماده شد و زد بیر

 .... باید قبل بیدار شدن بهروز دس به کار میشد

پیدا کردن پارکینگ زیاد وقتشو نگرفت و همونطور که حدس میزد چندتا ماشین شیک تو 

 ..... محوطه ش برق میزدن ...بعد چندتا دور زدن یکیشون رو انتخاب کرد

 به صفن  به حماقتش خندید که فکر میکرد مثل فیلما کلیدای ماشینهاروی دیوار

باز زد بیرون و به داخل ساختمون رفت ...میدونست محمد همین دور ورا باید باشه ...همه 

 ....خواب بودن ولی تونست یه خانم میانسال تو اشپزخونه پیدا کنه

زن بیچاره در ارامش و بدون ایجاد سروصدا صبونه اماده میکرد که ادرین یهو پرید داخل 

 و زن بیچاره سه متر پرید 

 وای اقا سکته کردم  _

ببخشید قربون اون قد و باالت برم ......قربون اون دستای قشنگت که اشپزی نمیکنه  _
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 ،جادو میکنه جادو ...جواهری در قصر شمایی چشم بادومیا اداتو درمیارن فدات شم 

 ... شرمزده خندید از تعریفای ادرین

 میگی ...نکنه مستی؟؟ خدا بگم چیکارت کنه پسرجون ....اخه این حرفا چیه _

مست شب موها ...مست ....اره واال ..مستم ..مست دریای چشا ..مست اون اسمان نگاه  _

 سرخ لبا ...مست یک به یک اندام و بقیه ی اجزاتم اصال 

 با قاشق یکی اروم زد رو شونه ش 

 بس کن دیگه ...تو کی هستی اصال ؟؟ تا حاال ندیده بودمت اینجا بال  _

ه عرض کنم ...کال منو پنهون کرده بهروز خان ....اخه نیست عشق و سوگولی و واال چ _

عزیز دردونه شم خیلی خیلی نگرانم میشه.. میترسه دشمناش بدزدنم واینااا ...واسه همین 

 قایمم کرده

 

 ... چشاش گرد بود گردتر شد.....دهان نیمه باز زن رو با انگشتاش بست و لبخند ملیحی زد

خودتو ناراحت نکن عزیزم ...انشاهلل بهتر از منو تور میکنی ....حیؾ و صد حاال شما  _

حیؾ که قبل بهروز شمارو ندیدم وگرنه االن تو بؽل گرم و نرمت بودم به جای بؽل سفت و 

سخت اون عصا قورت داده ی بداخالق خشن ...خواهر نمیدونی چه دست سنگینی داره 

سط اتاقی بعد یهو میبینی چسب دیوار شدی ...دوسش ..یعنی وقتی میزنه میزنه هااااا ...و

دارم مجبورم تحمل کنم وگرنه با این اخالق گندش تا ابد وره دل مامانش میموند و ناکام از 

 ... دنیا میرفت

اه دراماتیکی کشید و رو صندلی نشست و یه لیوان اب پرتقال از پارچی که روی میز بود 

 ریخت و سر کشید

یشه کرد ...بخت ما رو هم با طعم نمک دریا و به رنگ سیاِه شب بستن قسمِت دیگه چه م _

...ولی خب شکایتی نیست ...اخه میدونی چیه... راستی سگ خلق و شؽال صفت و گرگ 

دندونه ولی خداییش خررررج میکنه هااااا.....یعنی پول رو پول ...ساعت رو ساعت 

تفریح و سفر خارِج و سفر داخِل رو که ...لباس رو لباس ..ماشین رو ماشین ...رستوران و 

 .... نگم واست

کال نصؾ عمرمون در حال خوش گذرونی و دور دوریم نصؾ دیگه ش در حال دعوا و 

 ....کتک کاری و بزن بزن

 .. کال فیلم هندی و اکشن رو باهم ادؼام کردیم

دلی هیچی نمیگفت ولی حس کرد رنگ زن بیچاره پرید ...دستشو گرفت و نشوند رو صن
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 روبروش 

 ... بشین عزیزم پس نیفتی _

 یه لیوان واسش ریخت و داد دستش 

 .... بخور عزیزم فشارت افتاده مثل اینکه _

 میگم نمیدونی اتاق محمد کجاست ؟؟کار ضروری دارم باهاش پیداش نمیکنم

 

 خیلی اروم وارد اتاق شد ....مرد بیچاره با یه رکابی سفید تو تخت خوابیده و صدای خرو

 ... پفش اتاق رو ورداشته بود

پتو تا رو سینه ش باال اومده و شکم تقریبا برامده ش با هر دم و بازدمی باال پایین میشد 

 ......رفت رو تخت رو ارنج کنارش ولو شد

 محمد ؟؟ اقا محمد؟؟ بیدار شو کارت دارم  _

...دست رو شونه ش  مثل اینکه خوابش سنگین تر از اونی بود که با این زمزمه ها بیدار شه

 گذاشت و شروع کرد تکون دادنش 

عههه ...محمد بیدار شو دیگه ..چه خبرته ..حتی زنت همرات نیست بگم دیشب عملیات  _

 داشتید دیر خوابیدی 

 چشاشو کمی باز کرد ولی با دیدن ادرین از جاش پرید 

 چیه؟؟ چی شده ؟؟ اقا بهروز کارم داره ؟؟  _

 رو تخت نشست  اوفی کشید و چهار زانو

در ضمن اینقدر سیر نخور ....عشقم اینقدر بهروز بهروز نکن ...حسودیم میشه ها _

...نمیگی شاید دوس داشته باشم تو خواب بوست کنم ...اینجوری که با این روایح خوش بو 

 ؼش میکنم لعنتی 

 سری تکون داد و دوباره دراز کشید و ادرین رو هل داد

 وای این وقت شب ..اخه تو خواب و زندگی نداریبرو بچه اتاقت چی میخ _

 ... خواب تویی...عشق تویی...راه تویی..کار تویی...مسکن اسرار کو _

 نه ..فکر کنم مخزن اسرار بود ..نه ؟؟ 

 نمیدونم ...بهروز جان مادرت برو بذار بخوابم ...خستمه جان تو  _

 حمت کنم باشه میرم میرم ...فقط کلیدای ماشینو بده من رفع ز _

 ماشین؟؟ _

اره دیگه ...بهروز بهم کادو داد ...گفت هر کدوم دوس داشتی ببر به جای زخمی که  _
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برای نجات زندگیم و اون همه از خودگذشتگی و ایثاری که از خودت نشون دادی تو اون 

 .. موقعیت بؽرنج و حساس و خطرناک و ترسناک و وحشتناک و

 حرفشو قطع کرد

قعا؟؟ بهروز گفت؟؟ وا _

ماشیناشو خیلی دوس داره ها 

 ...ندیدم بده کسی

کسی؟؟ کسی چیه عشقم  _

خجالت بکش ...من کسی نیستم 

..من عشقشم ..زندگیشم ..تمام 

دارییش فدای یه موی خرماییم 

 ....ماشین چه ارزشی داره اصال

خمیازه ای کشید و پتورو روی 

 سر برد

باشه ..باشه ..برو حاال بیدار  _

 ..بده چشم بشه دستورشو

محمممددد...اذیت نکن دیگه  _

قربون اون بینی بزرگ فابریکت ....میگم خودش دیشب بم گفت ...یعنی من دروغ میگم ؟؟ 

 ... باید برم خب ...دیرم شده اصال

 چشاشو چندبار باز و بسته کرد مستی خواب بپره 

 کدومشون رو گفت حاال _

 ... لبخند زد و از تخت پرید

 بت بگم پاشو بریم تا _

 

 

منطقه ی پایین شهر و کوچه های تنگ و تو در   اون ماشین لوکس و گرون قیمت میون اون

 ..... تو نامناسب و ناجور به نظر میرسید

ادرین اما بی تفاوت به نگاه های متعجب همسایه ها ماشین رو جلوی خونه پارک کرد و 

با خودش ؼرؼر میکرد وقتی تو راهروی تنگ خونه ی کلنگی قدم رفت داخل .....

 برمیداشت 
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خدا چی میشد حاال خونه مون حیاط داشت ..تو که ماشین رو دادی الاقل حیاطی پارکینگی 

چیزی هم در نظر میگرفتی ...اخه قربونت برم یکم اینده نگر باش ..ناسالمتی خدایی این 

 چیزارو هم من باید یادت بدم ؟؟؟

باساشو کند و رفت حموم ...احساس میکرد گشتن زیاد تو منطقه های الکچری با ادمای فاز ل

باال مثل بهروز گردی ؼریب و نا اشنا رو تنش ریخته و باید هر چه زودتر خودشو از این 

 ... ناخالصی ها پاک کنه

ت دو ساعتی تو حموم به اواز خوندن و لیؾ زدن گذشت و تا وقتی دو سه الیه از پوس

نازنین رو الیه برادری نکرد راضی به دل کندن نشد ...یه حوله دور کمرش بست و زد 

 ... بیرون

 خونه ی کوچیکی بوددو فاصله ی حموم تا اتاق خوابش دو سه قدمی نه بیشتر 

 ..... وقتی بوی سیگار گرون قیمت بهروز به مشامش خورد لبخند به لبش اومد

 ..... ودالبته که سرعت عملش قابل تقدیر ب

 صداش توی فضای ساکت خونه طنین انداخت 

 .... میبینم که یه عدد کره اسب سرکِش فراری داریم اینجا _

 ... برگشت و دیدش و لبخندش بیشتررشد

مثل همیشه جذاب بود ولی با لباسهای تمام مشکی که با شالق اسب توی دستش ست بود از 

 .... همیشه مقتدرتر به نظر میرسید

 مثل اینکه افسارتون به اندازه ی کافی محکم نبود               _ 

 

 ... تک خنده ای به حرؾ ادرین زد و چند قدم نزدیکتر شد              

از جاش تکون نخورد ...حتی یک سانت عقب نشینی نکرد.....منتظر و مشتاق این نزدیکی 

  .. بود شاید بیشتر از بهروز

                تک خنده ی شالق کمتر از با شالق ضربه ی صداداری به پای خود زد .. ..

 .... بهروز تهدید و وعید نداشت

 شاید اینبار باید دست و پاشو هم ببندم ..یا بهتر  _

 کمی مکث کرد..و کؾ شالق رو روی شکم لخت و خیسش کشید  

ِبشکنم تا دیگه فکر فرار به سرش نزنه ....نه؟؟؟؟

 پا شکسته سواری گرفت  تا جایی که میدونم نمیشه از اسب دست و 

شالق باال اومد و بعد گذشتن از سینه و گردن به صورت رسید ....سیلی محکمی روی 
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 .. صورتش نشست

میسوزوند ..با سیلی دست فرق داشت ...فکر نمیکرد نیش تیز چرم  ...دردش متفاوت بود 

 ... ممکنه اینقدر خوش ایند باشه

 ر میکنن ؟؟ اسب اصیل ِ پا شکسته رو میدونی چیکا _

 میکُشن  _

خندید و شالق رو دوباره به پایین اورد ....از گردن و سینه و شکم سرخوورد و باز پایین 

 .... تر

شروع کرد همگام با شالق دور بدن ادرین دور زدن ...حوله رو در حرکتی باز کرد و 

 ... روی زمین انداخت

 حرکت شالق روی باسن عریانش لذت داشت

 قلقک میداد 

 کیؾ میکرد

 دوباره در ثانیه ای در مقابلش بود و با ان پوزخند معروفش چشم در چشمش 

 نوچ نوچ نوچ ...اشتباه گفتی حیوون کوچولوی من  _

 ... میشه از این اسبها برای جفت گیری و تولید اسبای ژن خوب استفاده کرد

 د نگاهش سر خورد و به پایین شکم ادرین رسید ...خندی

 البته شک دارم تو این مورد به خصوص مفید باشی  _

 امتحان کن ....فکر نکنم پشیمون بشی ...شاید ؼافلگیرت کردم...از کجا میدونی ؟؟ _

 ... با شالق ضربه ی محکمی بین دو پایش زد

 ... دردش شدیدو وحشتناک بود روی زانو به زمین افتاد

 حظه ُمرد نفسش بند اومد ....دنیا سیاه شد ...چند ل

 .. دوباره به پشت سرش رفت موهاشو کشید و مجبورش کرد از پایین بهش نگاه کنه

 چشمها سرخ شد 

 پر خشم بود

 خوفناک شد

وقتشه ِقلِق همدیگه بیفته دستمون .. وقتشه تمرین و مشق بازی و رسیدن به راه درست  _

 بعد صدها راه خطا و اشتباه 

 ... خندید...با اون همه درد خندید

 همه میگن ادم بد قلقی م و کسی حریفم نمیشه  _

 ادم ؟؟ _
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من ادمی نمیبینم اینجا....فقط یه حیوون کوچولوی چموش و گستاخ میبینم که جایگاهشو 

 نفهمیده هنوز 

ولی سرگرمی خوبیه ...تربیت و اهلی کردن

 

 .... موهاشو یه ضرب رها کرد

 ... شتاز گوشه ی اتاق صندلی اورد و پشت سر ادرین گذا

 .. با ترقب و اشتیاق بهش زل زده در انتظار حرکت بعدیش

 روی صندلی نشست و از پشت دست روی گردن ادرین کشید 

 چند حرکت کافی بود که باز تحت سلطه ی جادوی انگشتاش قرار بگیره 

چشمها مست شد ، خمار شد ، پلکها روی هم نشست ...گردن خم شد و سر روی رون 

 .... بهروز افتاد

 چرا اینقدر خوابش می اومد ؟؟ 

 ... کند شد ...اروم شد...نفسش بی صدا شد 

ناگهان صدای شکافته شدن هوا و دردی تیز روی شکمش حواس و چشم و فریاد رو با هم 

 ... پروند

 ... ضربات پشت سرهم اومدن ..سریع ، بدون استراحت ، محکم و بدون ترحم

 بل تحملسعی کرد صبر کنه نشد ..نتونست ....قا

 ... نبود ...به دنبال راه فراری میگشت نبود

وول خورد ...چرخید ...خزید ولی پیدا نکرد ...بهروز همه ی راهای فرار رو بسته با یک 

 . ... دست و دوپای قویش

لذت داشت لذت ببر به خود گفت که چه شبهایی در ارزوی این درد به خودش پیچید اما تو 

د حجم درد واقعی رو تصور کردن ..شکمش میسوخت ..سینه خواب و خیال کجا ادم توان

 ...پهلو..حتی رونها...

 ....در این اتِش درد گم شد ، ناپدید شد ، از خود بی خود شد ..از حال رفت

نمیدونست چند دقیقه تو عالم بیخبری بود ولی وقتی چشم باز کرد هنوز سرش روی رون 

 .... بهروز بود

 ... ش لؽزید ...از کجا؟؟ چرا؟؟ چگونه ؟؟ نفهمیدقطره اشکی از گوشه ی چشم

 خوبی ؟؟؟ _

 خندید ...ضعیؾ نیست و کسی نباید ضعفشو ببینه حتی بهروز 
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 افترکر کی شروع میشه ؟؟ من کلی فانتزی دارم واسش  _

 هلش داد و بلند شد 

 پاشو خودتو جمع کن ...افتر کر واسه لیتل دخترای ظریؾ و حساسه نه توی نرخر  _

 دید و لحنشو عوض کرد خن

 ددییییی دلت میاااد ؟؟ _

 ای زهرمااااار  _

 صدای خنده ش بیشتر شد و سعی کرد از جاش بلند شه

 

 .... درد ناجوانمردانه تو تمام سلولهای بدن تیر کشید و اونو از پا انداخت

 ... بهروز نزدیک شد و بازوشو گرفت و کمکش کرد

 جمع کن باید بریم  _

 متی کجا به سال _

 خونه م ...تا اطالع ثانوی اونجا زندگی میکنی  _

نه قربون دستت ...من همین جا راحتم ...کال به مکان های مرتفع فوبیا دارم ..سرگیجه  _

 .. میگیرم

 هلش داد و چسبوندش به دیوار و گردنشو گرفت 

 .... از این به بعد راحتی و خواست تو کوچکترین اهمیتی نداره _

 د بدون ِاذن من حتی حق نفس کشیدن نداری از این به بع

پوزخند زد ولی ترجیح داد سکوت کنه ...میتونست درد و کتک بیشتری تحمل کنه ولی بهتر 

 بود کمی ارومتر پیش بره 

قرارداد کی مینویسم پس ؟؟ یعنی من لیسانس گرفتم و کلی تمرین امضا کردم به امید  _

 همچین روزی 

 

 قرارداد؟؟ _

قراردادی در کار نیست یه سری قانوناست که شفاهی به ..که فیلم زیاد میبینی مشکلت اینه 

 ... عرضت میرسونیم

 از این به بعد تا هر وقت من صالح بدونم اسلیو و برده ی منی 

 خسته م کردی مثل سگ از خونه م میندازمت بیرون 

 خیانت کردی میدم سگام تیکه تیکه ت کنن 
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 و باغ دفنت کنن فرار کردی میدم زنده زنده ت

باشه بابا مشکل اگه ابقا در خونه ....این همه خشونت واسه چیه اخه قربون شکل ماهت  _

ی زوجیه و عدم تمکینه من در اختیارتم دربست دیگه اینقدر اعمال فشار الزم نیست ...افتر 

کر هم انجام ندادی ندادی ...من کال همش رو خشک حساب کردم و جلو جلو دریافت کردم 

 ...دستت درد نکنه واسه ماشین ..یعنی عشقه عشق 

 فشار رو روی گردنش بیشتر کرد و به صورتش نگاه دقیقی کرد 

 جای رد کبود شالق روی صورتش زیبا بود حتی زیباتر از اون دو خال گونه ش 

 ... اره ؟؟ ماشین دوس داری ؟؟ خوبه _

 

 ستوران هم مونده ...نه ؟؟؟تازه سفر خارِج و سفر داخِل و ساعت و لباس وخرید و ر

 با صدای بلند به حرؾ بهروز خندید 

 نه دیگه ..اونارو تخفیؾ میدم مشتری شی  _

 فشار روی گردن بیشتر شد 

 زبون درازی نکن ...بدم میاد  _

 سخت بود جواب دادن وقتی حلق و گلو قفل انگشتای قویشه ولی سعی خودشو کرد 

 میشی بدت نمیاد  عادت میکنی ...بعد مدتی دیگه ِسر _

 زیاد رو صبر من و شانس خودت حساب نکن _

 فعال حساب میکنم ببینم چی میشه  _

 اگه کشتمت چی ؟؟؟ _

 .اگه عاشقم شدی چی ؟؟ _

 

 من و تو آخورمان مرگ است

 

 از این ُدرشکه بیا پایین

 

 تو نیز ِشیهه بکش گاهی
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 ... نگاه بهروز عوض شد ...رنگ گرفت ...ؼریب شد

 ... د ..عقب رفت ...چند قدم دور شدولش کر

من میرم دیگه ....خونه رو بلدی ...زیاد ات اشؽال بار نکن....فقط چیزای ضروری  _

 .. ....مراقب باش رو ماشین خط نندازی

 ... خندید و تکیه شو از دیوار گرفت

 ه ماشین خودمه ... دوس دارم خط خطی ش کنم ..نقاشیش کنم ...طراحیش کنم ..به تو چ _

صندلی رو ورداشت و ...لبخند زد ...رفت سمت شالق افتاده روی زمین و بلندش کرد 

 .. گذاشت سرجاش

 درسته ....ماشین خودته  _

 ... از تایید بهروز شوکه شد لبخند رو لبش ماسید

 واقعا؟؟؟ _

 خنده ی بهروز بیشتر شد 

مد ...چیز دیگه ای تو خب معلومه ...مگه نه انتخابش کردی ...فقط از قناعتت خوشم او _

 .... ذهنم بود که

 نزدیک شد ...شالق به دست ...لبخند به لب ...گرگ به چشم 

 دیدم انتظاراتت خیلی کمتر از این حرفاست  _

 بهروز؟؟؟ _

اذیت نکن ...جان مادرت اینجوری نکن من میمیرم ....اخه مگه داریم چیزی بهتر از این 

 ماشین ؟؟

 .. تقهقهه زد و به سمت در رف

 حتما داریم دیگه  _

 بهرووووز الشی بازی درنیار  _

 قبل بیرون رفتن یک لحظه برگشت 

 الشی ؟؟ به اربابت گفتی الشی ؟؟؟  _

 بهروز بگو دیگه  _

ده دقیقه وقت داری جمع و جور کنی ...سی دقیقه هم حساب مسیر و ترافیک ...چهل  _

 ... دقیقه دیگه خونه باش وگرنه

 و ادرین رو تنها گذاشت در و بست و رفت 

 نفس پر حرصی کشید 
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به درک ..نگو ...اصال داره بازیت میده احمق ..تو چرا باور کردی ...خدا تو بگو اصال  _

 هست چیزی بهتر از این ماشین ...واال نیست 

 ... شکل متفکری به خود گرفت ولی یهو به خودش اومد و شروع کرد عوض کردن

 جمع کنم من ..تا برسم بپوشم ده دقیقه تمومه که اخه چهل دقیقه ظالم ؟؟ چی

 

 پشت چراغ قرمز گیر کرد پس بهترین فرصت بود واسه زنگ زدن 

 کدوم گوری هستی ؟؟ _

 گفتی چهل ...هنوز چهل دقیقه نشده که  _

 هانا داره میز نهار رو میچینه ....کارش تموم شد و نرسیده باشی از نهار خبری نیست _

 .... ه ؟؟ بابا بذار پامو بذارم تو اون خراب شده بعد واسم هوو بیارهانا؟؟ هانا کی _

 نفس ؼلیظی کشید ...سوزشش حتی از پشت گوشی قابل تشخیص بود 

..دختر خوشکل فیلیپینی ویتنامیه ....اصال مشخصه از اولش   اهاااا....تازه یادم اومد  _

 گین ترم نمیخوای نهار بم بدی ...ساندویچ بگیرم بخورم تو راه سن

 جرات داری چیزی کوفت کن تا بت بگم  _

اخه استاد...عزیزمن ...قربون اون اخمت ...من وسط روز... اونم تو تهران ...اونم تو  _

 اتوبان ..اونم با شیفت مدارس چطور میخوام خودمو برسونم ....پرواز کنم ؟؟ 

 ... خندید ... خنده ش گرم بود ....اروم میکرد

 .خواستی صبح از ویال فرار نکنی ؟؟مشکل خودته .. _

اخ گفتی ویال ..یاد اون زن تپلیه ی اشپزخونه افتادم ...نمیشه اونو بیاریم اپارتمان  _

....خیلی خوبه المصب ...واال همین تولیدات وطنی از صدتا هانا ماناها بهتره 

ل میدن درصد تقلی ۰۱درصد به  ۰۱....مخصوصا که احتماال مخ زدن ارباب منزل رو از 

....ادم اینجوری با خیال راحت میره به کارش میرسه به جای اینکه همش فکر کنه پارتنر 

 گرامی داره پوزیشن های مختلؾ رو روی شخص کذایی پیاده میکنه 

 پارتنر ...چه خودشو هم تحویل میگیره حیوون  _

هشم ...اسب پس چی ؟؟ اخه حیوون داریم تا حیوون ...یکی یه روز گفت اسب زیبای سیا _

 اصیل هم گروووون ...خدااااا تومنه 

اسب اسِب....واسه سوارِی....گرون و ارزونش توفیری نمیکنه ...مخصوصا واسه کسی  _

 که پولشو داره 

راس میگی ... پول خوبه ...منم پول دوس دارم....تازه دارم با مزیت های پولدار بودن _
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ندتا دختر شماره دادن ...اینقدر که این ماشین تو اشنا میشم .... اخه نمیدونی صبح تا حاال چ

 ... دوساعت مخ زد من تو تمام عمر گرانبهام نزدم

 سکوت اونور گوشی مشکوک بود...یه جورایی نگران کننده 

 بهروز؟؟؟ _

 استاد؟؟؟

 اقا؟؟؟

 قربان؟؟؟

ین صداشو اورد پایین تر ...خیلی پایین تر ...انگار خودش هم از خودش خجالت میکشید ا

 صفت رو به زبون بیاره 

 ارباب؟؟؟؟

 پوستت کنده ست  _

 چراااا؟؟؟  _

 مخ زنی میکنی واسم ؟؟ _

نه به خدا....من و اینکارا ...اونا خواستن مخ منو بزنن منم پا ندادم ..یعنی تا این حد پسر  _

مومن وسربه زیرو با حیا و بزرگ شده ی مکتب اهل بیت و ائمه ی اطهار و بیت رهبری 

 م هست

 قطع کن حاال رسیدی صحبت میکنیم  _

 چشششم ...قربون اون ؼیرت و تعصبش  _

 خفه شو  _

 چشم ...فعال باااای _

 

نفس عمیقی کشید و چندتا ضربه به در زد ... ..تا خودشو رسوند دیر شده بود ....خیلی دیر

 ...دو ثانیه نشده هانا درو براش باز کرد 

.مشتاق دیدارر...کجایی تو سراغ نمیگیری ...نمیگی این بهههه.....سالم خوشکل خانم ... _

دل بیچاره ی مادر مرده از درد هجران داره خودشو حلق اویز میکنه . ..بهروز پشت میز 

 .... بزرگ ؼذا خوردی نشسته و بش زل زده بود

 دیر کردی  _

مینجوریش ببخشید ...سریعتر از این می اومدم تو قیامت همدیگه رو زیارت میکردیم ...ه _

 هم چند بار نزدیک بود تصادؾ کنم و به خاطره ها بپیوندم 
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 ... هانا راهنماییت میکنه ساکتو ببر اتاقت بعد دوباره برگرد اینجا کارت دارم _

ما که ؼریبه نیستیم ...یه نون و پنیریه دور ...باشه چشم ...ولی به خودت زحمت ندی ها  _

 ... هم میخوریم دیگه

ق بهروز بود ...کامال همون مدلی شاید یکم کوچیکتر ...واقعا این ادم خیلی اتاقش شبیه اتا

 خوش سلیقه ست ..به خودش تو اینه لبخند زد 

 .... خو معلومه خوش سلیقه ست نبود که تو انتخابش نبودی

 سریع زد بیرون و پشت میز رو صندلی کنارش نشست 

 اجازه دادم بشینی ؟؟ _

  مگه نگفتی بیا کارت دارم _

 بلند شو ...اجازه بگیر....اگه قبول کردم بعد میتونی بشینی _

چه کاریه خب استاد ...به خاطر کاردستِی صبحتون تمام تنم کوفته و له و داؼونه جان  _

 حاال جون دارم هی پاشم بشینم ؟؟؟...عزیزت 

 خفه شو و بلندشو بایست  _

 ای باباااآاا _

 زهرمار  _

 ایستاد با نارضایتی تمام بلند شد 

 عالیجناب رخصت میدن؟؟؟ _

 نه ....نمیخوام جلو چشم باشی فعال...اشتهام کور میشه ..برو اتاقت تا نگفتم بیرون نیا  _

 استاااااد؟؟ _

 .. درد...برو گمشو میگم _

 نفسشو با صدا فوت کرد و به سمت اتاقش رفت 

وری انشاهلل ..تو گلوت خسیِس گدا ...از اولش هم نمیخواستی بهم نهار بدی ...کوفت بخ _

گیر کنه خفه شی نفست باال نیاد....مسموم شی ده روز تو بیمارستان بستریت کنن....سرطان 

 شه ده سال شیمی درمانی کنی 

صدا هایی میشنوم ...احتماال که حیوون زبون دراز ما نیست؟؟هست ؟؟ نکنه باز هوس  _

 شالق کرده ؟؟

 رون و لبخند زد داخل اتاق بود دیگه ولی سرشو اورد بی

 ... نه ...نه ...اسب نجیب اصلیتون نیست که _

 این دوشیزه هانا خانمه داره تلفنی رسِم ؼیبت کنون رو با خانواده ی محترم ادا میکنه 
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خندید ..نتونست جلوی خنده شو بگیره ...نگاهی به سفره کرد ... میلی به ؼذا نداشت ...بلند 

 تشد و رفت اتاقش و درو پشت سرش بس

 

 ... برای صدمین بار اومد اتاقش

خو ...جان من نباشه جان شما دارم میمیرم از گشنگی  .... خدایی شام هم نمیخوای بم بدی _

 من اینجوری که دوم نمیارم ....اگه افتادم مردم کی پاسخگوه ..ها؟؟ کی ؟؟؟

به روی تخت دراز کشیده و ساعد دستشو رو چشم و پیشونی نگه داشته و سعی میکرد 

اذیتیای ادرین توجه نکنه ...تصمیم داشت کال امروز رو بهش استراحت بده بعد تنبیه سخت 

 صبح ..ولی دیگه داشت زیاده روی میکرد 

 ادرین فقط یه کلمه دیگه بگو که تا صبح مهمون قفس شی  _

 قفس ؟؟ _

 خودشو رو تخت انداخت 

 فکر کردم اسبارو تو اسطبل نگه میدارن پس  _

س حسابی رو اره ...اونایی که خیلی ور ور میکنن افسار میزنن میندازن تو اسبای در _

 قفس

 باشه من دیگه هیچی نمیگم ..خوابم میاداصال  _

 دستشو از رو چشا ورداشت و بش زل زد 

 برو اتاقت  _

 نمیخوام .. من اینجا راحتم  _

 من ناراحتم  _

 ... خب مشکل خودته _

برق از سرش پرید ...حس کرد وقتی جای زخم لبش پاره  سیلی چنان محکم و یهویی بود که

 ... شد و دوباره خون جاری

 با لبخند و چشم در چشم بهروز انگشتش رو روی رد خون کشید و به دهن گرفت 

 ... پاشو برو از کمد یه پماد ابی رنگ هست.. بزن به شکم و سینه ت _

 ایین چرا ؟؟ میترسی رد شالق بمونه رو تنم قیمتم بیاد پ _

 کاری که میگم بکن بدون حرؾ اضافه ...میتونی ؟؟ _

خندید و از رو تخت بلند شد و پماد کذایی رو پیدا کرد ...پیرهنشو از تنش خارج کرد و 

 دوباره کنار بهروز دراز کشید 
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 خودت بزن واسم  _

 مگه خودت چالقی _

 اسب که دست نداره..چطور پماد بزنه ؟؟؟ _

 پماد رو از دستش گرفت 

 اول اخر ادمت میکنم  _

 فکر کردم میخوای اسبم کنی  _

 .... باز سیلی محکم دیگه ...خندید

 ... خفه _

 چی گفتم خب ؟؟  _

پمااد سرد بود دست بهروز سردتر ...از گردن شروع کرد و سعی میکرد نگاهای شیطون 

 ادرین رو نادیده بگیره ...روی تاتوی گلهای سرخ هم دس کشید 

 مجنسگرایی ؟؟کی فهمیدی ه _

 خندید 

 همون موقع که تو فهمیدی سادیسم داری ؟؟ _

 سیلی بعدی و باز خنده 

 تو نه شما حیوون ...تا حاال با کسی رابطه داشتی ؟؟ _

 نه ...منتظر شرفیابی عالیجناب بودم  _

 چند نفر ؟؟ _

 یادم نیست  _

 حرصش گرفت ..حرکت دستش رو زخمها خشن تر شد 

 ؟؟ اینقدر زیاد بودن _

 استاد اخه حیؾ بود این همه زیبایی و کماالت بال استفاده بمونه  _

 تاپ یا بات ؟؟ _

 تاپ  _

 ... پوزخند زد

 اون روزا دیگه تموم شد _

 حاال به خاطر شما ورس هم میشیم ...بده بکنیم میدیم بکنی  _

 این بار دوسیلی پشت سر هم اومدن ..اینقدر محکم که نفسش بند اومد
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 .... لذت داشت ...تشنه میکرد ...بیشتر میخواست ولی هنوز

 دست بهروز به زخم گلوله رسید ...ناخوداگاه تو خودش مچاله شد 

 ضدعفونیش نکردی چرا ؟؟؟ _

 خوب شده  _

 ... خوب شده بود اینقدر درد نداشت _

 ... بلند شد و رفت و بعد چند دقیقه با جعبه ی کمکهای اولیه برگشت

عتماد کردم ...گفتم خودت بزرگی میفهمی حتما مراقبی ..نگو از بچه هم فقط امروز بهت ا _

 بچه تری ...عقل که نیست تو سرت یونجه ست 

 با حوصله کارشو میکرد و تمرکز زیاد باعث شد اخماش بیشتر بره تو هم 

ناخوداگاه دستش باال رفت ...انگشت بین دو خم ابروی بهروز گذاشت ..فشار داد چینها رو 

 ... ردصاؾ ک

 بهروز؟؟؟ _

 تو طول زندگیم تنها کسی که اندازه ی تو اسممو استفاده کرد مامانم بود  _

 خب ارباب دوس ندارم  _

 ؼلط میکنی ..مگه به دوس داشتنه  _

دست روی بازوش کشید و از پشت پیرهن لمسش کرد ماهیچه هاشون تقریبا هم سایز بودن 

  ...پس چرا حس میکرد اینقدر ازش قوی تره

 .. خوابم میاد _

 ضعؾ کردی ...االن یه چی میارم بخوری  _

چشاشو کم کم بست ....حالش خوب بود ...زیادی خوب بود ...دردهایی که امروز از دست 

 بهروز کشید خواستنی بود ...شیرین بود ...ارومش میکرد 

 انگشتان قوی رو چونه ش اومدن و محکم تکونش دادن 

 ... مگه نمیگم نخواب _

بهروز بچگیام یه درخت سرخس داشتیم کنار خونمون ...بوش رو دوس داشتم ...وقتی  _

حالم بد میشد میرفتم کنارش مینشستم تا عطرش حالمو خوب کنه ....همیشه میرفتم ....زیاد 

 ... میرفتم .....خیلی زیاد ....حاال نیستش ...قطعش کردن

 چی میگی ادرین ؟؟؟ _

 اشت ..نگران شد ...نکنه زیاده روی کرده دست رو پیشونیش گذاشت ..تب د

بهروز من که میدونم اون درخت روح داره و حاال تبدیل شده ...من که میدونم اون  _
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 سرخس تویی 

 نگاه چشای خمارش میکرد وقتی کم کم رو هم اومد بسته شد ....اسمشو اروم زمزمه کرد 

 ادرین _

 

یکی تو حمومه ..اخه این بهروز دیونه با صدای شرشر اب چشاشو باز کرد ....مشخص بود 

چرا باید تو اتاق خواب حموم داشته باشه ...لعنت ..پتورو روی سرش کشید ولی متوجه ی 

پارچه ای نم دار رو پیشونیش شد ....چند لحظه بهش زل زد ولی بعد انداختش یه گوشه و 

ه خواب دوباره چشاشو بست ...مخصوصا که دیگه صدای اب نمی اومد و میتونست ب

 برگرده ولی بعدش صدای بهروز مخل ارامشش شد 

 بزمجه بیدار شو ...بس ِدیگه خواب  _

یکی از چشاشو باز کرد و با تن لخت و خیس بهروز که ؼیر حوله ای کوچک دور کمرش 

 .... نبسته مواجه شد

 .... جووووون ....بیدار هم میشیم تو فقط دلربایی کن خیِس زیبای من _

ه داشت موهای سرشو خشک میکرد ضربه ی بدی به صورت و سبنه ش زد با حوله ای ک

 ...نم دار بود ،درد داشت ،صدا داد 

 ... برو زود اماده شو باید بریم...پاشو ببینم گند زدی به تخت  _

 

کش و قوسی به تنش داد و بلند شد ...پیرهنشو پیدا کرد و انداخت رو شونه ش و همینجور 

 داشت میرفت اتاقش 

 پیرهنتو بپوش هانا بیرونه  _

کت و شلوارشو رو تخت انداخته ...راه رفته رو برگشت و با لبخند شیطونی به سمتش اومد 

 .. و داشت کروات ست میکرد ولی با گوشه ی چشمش حواسش به ادرین هم بود

یهو و در حرکتی سریع از پشت بین دو شونه هاشو بوسید ....برگشت و یک سیلی محکم با 

 ...ت رو صورتش کوبید پشت دس

 ... اینقدر شدت ضربه قوی بود که روی زمین افتاد ولی خندید

 هیچوقت بدون اجازه بهم دس نمیزنی ...فهمیدی حیوون ؟؟؟ _

 دس که نزدم ..مزه کردم فقط _

 .. به کارش برگشت

 حیؾ که وقتشو ندارم االن ...ولی دارم واست ..شب ادبت میکنم ...برو گمشو نبینمت _
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 بی صبرانه منتظریم ...تو فقط ادب کن قربون اون قد و باال  _

 ... پیرهنشو پوشید و با خنده زد بیرون

 .... سری تکون داد که حجم انرژی که صرؾ این پسر میکرد داشت از حدش میگذشت

 وقتی بالخره اماده شد و زد بیرون ادرین پشت میز داشت تند تند صبونه میخورد 

..ؼیر اینکه اربابتم بهت یاد ندادن باید منتظر صابخونه و اجازه ش بپا یهو خفه نشی . _

 باشی بعد شروع کنی کوفت کردن ؟؟؟

شرمنده ...ما از این سوسول بازیاداصال تو خانواده مون نداشتیم ...مادر بزرگم میگفت  _

 .. مدیون مهمونت باش ولی مدیون معده ت هرگز

 گاز زد   زرگ دیگه واسه خودش گرفت ومحکم خورد ...یه لقمه ی ب  یه پس گردنی

 بهروز از قوری چینی که بینشون بود چایی ریخت ...ادرین چشش به فنجونش بود 

 چی میگن همه مسترا قوه تلخ میخورن  یعنی استاد گند زدی به تمام تصوراتم ...پس _

 لبخند زد 

 قهوه ی تلخ دوس ندارم ..مشکلیه ؟؟ _

 رایط ضرورِی مستر بودنِ نه خب... فکر کردم یکی از ش _

 چایشو مزه مزه کرد

 فیلم زیاد میبینی ...گفتم که  _

ادرین تازه متوجه ی چشا و صورت خسته ش شد ....مشخص بود کم خوابیده ...ترجیح داد 

  ... سکوت کنه و بذاره صبونشو در ارامش بخوره

 

 

 .... وسط روز فرستاد دنبالش

 .... رش قدم میذاشتاولین بار بود به طبقه ی باال و دفت

چند ضربه به در زد و وارد شد ....برنگشت نگاش کنه ...پشت بهش ایستاده و به مناظر 

 . پشت پنجره زل زده بود

 با محمد برو پیست تا اصول حرفه ای رانندگی رو یادت بده  _

 رانندگی بلدم خودم _

 نه اونجوری که راننده ی من، باید بلد باشه  _

 .نمیدی؟؟؟ دوس ندارم با محمدچرا خودت یادم  _

 ... کنارش ایستاده بود..یه لحظه به پهلو برگشت و چشم تو چشم شدن
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 ... دستش باال اومد و بهش نزدیک شد... چشاشو بست فکر کرد سیلی دیگه ای در راهه

 ... پوزخند زد و یقه شو درس کرد

 چرا دوس نداری ؟؟ محمد رو همه دوس دارن  _

 اشقم شده ..همش بهم پیشنهادات بیشرمانه میدهبهم نظر داره ..ع _

 خندید ...نتونست جلو خودشو بگیره 

 کرم از خود درخته ...کمتر کرم بریز تا کسی بت پیشنهاد بیشرمانه نده _

 اینو در حالی میگفت که دگمه ی باالیی پیرهنشو میبست 

ت برس و تیمارم تقصیر من نیست که ... خب وقتی سوارم بهم بی توجهی میکنه و سر وق_

 نمیکنه کرم میزنم دیگه 

 عه؟؟ تقصیر منه ؟؟؟ _

 امشب یه برسی بزنم کرمات که هیچی ،، پوستت هم بریزه 

 ...ذوِق خواستن و نیاز تو چشاش جرقه زد....اتش گرفت  خندید.

 با شالق؟؟ _

 شالق دوس داری؟؟ _

 اره ..دوس دارم ..عالی بود  _

 ... تنبیه لذت ببریپس نه ...قرار نیست که توِی  _

 موذی نباش خب  _

چشم تو چشمش شد ....دست از یقه ش باال اومد و روی گونه ش کشیده شد ..کبودی سیلی 

  ...صبح هنوز رو صورتش بود ..زیبا بود ،، اصال زیباترین

 چرا اینقدر ردپای کتکهاش رو این پوست ، زیبا طرح مینداخت ؟؟

 برو دیگه دیر شد  _

 ؟؟ میرم ...ولی _

 ولی ؟؟  _

 ... قبلش باید _

سریع جلو اومد و لبهاشو بوسید ......کوتاه،شاید دو ثانیه بیشتر طول نکشید ولی عمیق و 

 محکم 

اینقدر سرعت عملش زیاد بود که بهروز فرصت نیافت عکس العملی نشون بده ....خواست 

دو چشم و دو لب  فرار کنه که اجازه نداد و صورتشو محکم گرفت ...فاصله بین دو رخ و

 دو سانت بود شاید هم کمتر 

اخی از بین دو لب ازاد شد که حس میکرد هر لحظه امکان خورد شدن فک و استخون های 
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 ... گونه بین این انگشتان اهنی هست

 صبح چی بت گفتم ؟؟؟  _

 نگاهش جری بود گستاخ بود خندون بود ...حرصش داد پس فشار رو بیشتر کرد 

 ؟؟چی بت گفتم ؟ _

 به سختی جوابشو داد 

 حق ندارم بی اجازه بهت دس بزنم ...دس نزدم که ...فقط خواستم ببینم طعم لبات چطوریه  _

 خب ؟؟ _

 خوب بود ...شیرین بود ...دوس داشتم  _

 خب ...طعم لبمو چشیدی ...میخوای طعم بوسه مم بچشی ؟؟ _

 ... ذوق کرد

 کرد جفتک زدن  ..شروع  اسب وحشِی چشاش تیز شد ..براق شد 

بهروز به این همه شیطنت خندید و لبهاشو درانی به دندون گرفت و نفسشو گرفت ....گاز 

نمیگرفت ،نه ،که بوسه ی خشن قبال تجربه کرده ...میجویید و میخورد و بین دندون له 

 .... میکرد

 نمیبوسید ،نه نمیبوسید بلکه میسائید.. ُخرد میکرد ..متالشی میکرد 

 های خونی و زخمی رو رها کرد دوباره پرسید بالخره لب

 خب ؟؟؟ _

 به سختی لبهای درد دیده رو تکون داد

 خب؟؟ _

 چه طعمی میده بوسه م  _

 خون ، خنجر ، اتش _

 ... خندید ...فشار داد ...لبها از هم باز شد ...تو دهنش اب دهن ریخت

 خندید با کمال میل قورت داد 

 خب ؟؟_

 ب قرمز تند سیگار، نعناع ، مشرو _

 ... دوباره نزدیک شد ...چشمها خمار شد ..نیاز شد ..خواهش شد

 پوزخند زد و یک ضرب صورتشو رها کرد 

 .. برو محمد منتظره _

 اهی از درموندگی کشید ....لعنت که خوب میدونست چطور تشنه ش کنه 

 بهروز نکن  _
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 چی؟؟ چی گفتی ؟؟ _

 صداشو اورد پایین 

 ارباب ...نکن  _

 .. ید نزدیک شد دست رو لبهاش کشیدخند

 ... چشمهاشو از لذت بست ...دستهاش سرد بود اتش و التهابشو کم میکرد

 .... نزدیک تر شد ..بوسه ای روی پیشونیش کاشت

 زمزمه کرد

 برو عزیزم ....برو ..وقت رفتنه _

ون و اهی از درموندگی کشید ..خون لبهاشو با پشت دست پاک کرد و با ناراحتی زد بیر

 درو محکم پشت سرش کوبید 

 لبخند زد 

 اسب چموِش من _

 منم شکار ، شکارم کن
 

 سپس ببوس و بچرخانم
 

 سپس بچرخ و ببوسانم
 

 سپس چه کار ، چه کارم کن
 

 چه کار ، هرچه تو میخواهیست
 

 بخواه آن چه که میخواهی
 

 

 .... چند ساعتی میشد که رسیده بود خونه ولی همچنان از ادرین خبری نشد

نمیخواست زنگ بزنه که به نظرش باید اینقدر شعور داشته باشه که خودش تماس بگیره و 

 علت تاخیرشو توضیح بده ولی بالخره طاقت نیورد و گوشی رو به دست گرفت 

 کجایی؟؟ _

محمد هم خوبه ..کال هممون خوبیم ..مرسی که ..سالم ...خوبی ...خوشی ..منم خوبم  _

 میشی  جویای حال و احوالمون
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 کجایی؟؟؟؟؟؟ _

 تو پیستیم همچنان استاد _

 تا این وقت شب؟؟  _

اره خب ...محمد جان جانان میگه باید رانندگی در شب رو هم تمرین کنیم ...البته خودش  _

 میگه رانندگی ولی خدا میدونه چه نقشه هایی واسم کشیده که نمیذاره بیام خونه 

...تنها نبود که بتونه حسابی از خجالتش دربیاد  صدای خنده ی محمد توپس زمینه می اومد

 ...نفس عمیقی کشید و خودشو کنترل کرد 

 همین االن میای خونه ...همین ،،،االن  _

چشم عشقم ...دلتنگم شدی..اره ؟؟ خب منم دلتنگ تو و اون اخم قشنگت شدم ....ولی خب  _

ل کنم شما نمیتونی ..اصال هم میزان تحمل ادما باهم فرق میکنه ...من میتونم دوریتو تحم

 اشکال نداره ها...ادِم دیگه ،هر کسی یه ظرفیتی داره 

قطع کرد که بیشتر از این تحمل شنیدن چرت و پرتاشو نداشت ...هانا رو زودتر مرخص 

 ... زودتر از اونی که فکرشو میکرد رسید....کرد تو خونه تنها باشن 

ی الزم رو واسه امشب داره ...اومد روبروش صورتش خندون و بشاش بود ..خوبه که انرژ

 پشت میر نشست 

 سالم عشقم ..خوبی ؟؟  _

 هیچی نگفت ...ظرفی که بینشون بود رو هل داد سمتش 

 بخور  _

 نگاهی به بشقاب کرد ..یکم چیپِس میوه و مؽز خشکبار و دوتا خرما توش بود 

 میشه ..منم حسااااس  ..اشتهام کور نه ممنون ...اینارو میذارم واسه بعد شام _

 شامی در کار نیست ...بخور نمیخوام مثل دیشب پس بیفتی _

نههه...دوباره میخوای بمون شام ندی ،؟؟ اخه من نمیفهمم دشمنیت با این وعده ی مهم و  _

حیاتی و اساسی روزانه چیه که هی حذفش میکنی ...به نظرت اضافه وزن دارم روت 

 نمیشه بگی ؟؟

 ادی اروپایی و سالِم؟؟ستایل زندگیت زی

 تو خرید خونه میخوای صرفه جویی کنی ؟؟

خو بگو منم بدونم قضیه چیه یه فکری به حال خودم بکنم اینقدر گشنگی نکشم تو اوج 

 جوونی و فعالیت 

 نمیخوری ؟؟ _

اروم بود ، حتی ولوم صداش طبیعی بود ولی چیزی تو تن صداش ..نگاهش ...چشاش 
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 ، نگران میکرد وحشی بود ،خوفناک بود 

دیگه چیزی نگفت و بشقاب رو کشید جلو و شروع کرد خوردن ..بهروز هم، همچون 

 شکارچی اماده به حمله بش زل زد

 

 تموم؟؟؟ _

...شیطنت داشت ...دوس داشت اذیت کنه ..لج کنه  چشم تو چشمش پرسید ...ادرین لبخند زد

 ..خودش هم نمیدونست چرا 

 اونم ممنوعه تشنمه ...اب میخوام ..یا  _

 پوزخند زد 

 برو کوفت کن  _

 زانوم درده بس که رانندگی تمرین کردم ...خودت واسم بیار  _

 ... تک خنده ی بلندی کرد...بلندشد

 ... انگشتش رو روی میز کشید و بعد روی دستش اومد

ارتفاع گرفت و به بازو و سپس گردنش کشیده شد ...حاال دیگه پشت سرش ایستاده بود 

 وهاشو گرفت و کشید و از باال چشم در چشمش شد ...م

 اتش چشاش زودتر از موعد روشن شده و بهروز رو مشتاق تر کرد 

 این همه جرات رو از کجا میاری ؟؟؟ _

 نمیدونم  _

 بیشتر کشید ...از سوزش پوست سرش چشاشو بست 

 شاید از تو  _

ه سررو در مکان سیلی روی صورتش نشست ...ضربه محکم بود ولی موهای قفل شد

 خویش ثابت نگه داشت 

 تو؟؟؟ _

 .... شما _

 چشاشو باز کرد و پوزخند زد 

 .. اربابم _

 .. لحنش تمسخر داشت ... حرص اور بود

 باز سیلی دیگه اینبار پوست صورت هیچی ، تا ته استخونش سوخت 

شیدنام من به جات بودم تو این شب به خصوص بیشتر مراقب کارا و حرفا و حتی نفس ک _
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 بودم 

 .... خندید

 بچه میترسونی بهروز ؟؟ _

ناگهانی کشیدش و با صندلی از پشت رو زمین افتاد....درد تو شونه و گردن و سر و کمرش 

پیچید ولی باز خندید..پا روی گردن و سینه ش اومد ... پاشنه ی کفش درست بین دو جناقش 

 ... نکرد جلوشو بگیرهنشست ..سنگین بود ولی تحمل کرد ....حتی دست بلند 

بچه نه.....حیوون میترسونم ....حیوونی که امشب با صاحب و مالکش بیشتر اشنا میشه  _

 وقتشه حقیقت این رابطه و اربابشو بیشتر درک کنه....

یک ان فشار از رو گردنش برداشته شد ...به عقب رفت و چند قدم دور شد ...چشمهای 

 .... ی رو باز کرد و داخل شدادرین تعقیبش میکرد وقتی در اتاق

 ... سریع بلند شد و به دنبالش رفت

 ... چشم رو میزد...اتاق تمام سفید، زیادی روشن بود 

وسایلی که دور تا دور دیوارها اویزون بود ...تختی که به جای پایه قفس بزرگی زیرش 

ی بزرگ تعبیه شده و چند ستون چوبی معمولی و ضربدری وسط اتاق ..حتی اون قالبها

 توی سقؾ برای ادرین تصویری رویایی ساخت

 اینجاش دیگه درس مثل فیلماست  _

خندید و رفت روی صندلی مشکی که به شکل ؼیر معمولی پایه ها و حتی پشتش زیادی بلند 

 ... بود نشست

 دوس داری ؟؟ _

 اتاق بازی ؟؟ کیه که دوس نداشته باشه  _

 ... شهبازی ؟؟ برا بقیه شاید اتاق بازی با _

 .. نگاهی به سرتاپای ادرین کرد

 .. واسه من اتاق اصالح و تربیته _

 خندید و نزدیک شد 

 ... همونجا وایسا حیوون _

 فریاد کشید و از صندلی بلند شد و به سمتش رفت 

 تو این اتاق فقط یک نفر حق داره روی دو پا رااه بره  _

 ... حاال راه نداره تخفیؾ بدین دوتا بشن این بار _

 .. ضربه ای که روی جفت ساق پاش نشست وحشتناک درد اور بود روی زمین افتاد
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 تازه چشمش به اون چه تو دست بهروز بود افتاد 

 میدونی این چیه ؟؟ _

 شبیهه کمربند بود ...ولی پهن تر و بلندتر

 زین بند اسب...خصوصی واسه تو گرفتمش ...خوشت اومد ؟؟ _

 .انگار ترس تو وجود این ادم جایی نداشت تو چشاش ترسی نبود ..نه ..

چرا خوشم نیاد ..اینکه فهمیدی من با بقیه فرق دارم و نمیتونی وسایل همیشگیتو استفاده  _

 کنی باعث افتخاره ..مگه نه ؟؟

 

 بند چرمی رو روی گردن و صورتش کشید 

یون خوب و االن فرق میکنی ....کارم که تموم شد میشی همونی که باید باشی ...یه ح _

 مطیع واسه من 

 بند رو دور گردنش بست و کشید ...چشم تو چشمش شد 

 چشمهاش مثل همیشه برق داشت ، شیطنت داشت ، خنده داشت 

هممون حیوونیم استاد...از کجا میدونی اونی که تربیت میشه و باب میل دیگری ،شما  _

 نباشی 

 طؽیان کرد ، اتش گرفت ، فوران کرد 

.روی زمین افتاد پشت سرش روی زمین کشید ..شالق بزرگ و رشته بند رو کشید ..

مانندی رو پیدا کرد بند چرمی رو دور دستش پیچاند ...به مرز خفگی رسید ..صورت کبود 

 و چشمها سرخ شد 

 چرا عصبیم میکنی وقتی میدونی تو این مدار هر چی خشم من بیش درد تو بیشتر _

 .... سمت بند دار برد و سعی کرد کمی شلش کنهخواست چیزی بگه نتونست ...دست به 

 ... گفتم که ...عصبی دوست دارم ارباب _

 شالق باال رفت ...روی کمر و گردنش نشست ...پیرهن پاره شد ، پوست نازک تن نیز هم

...... 

میسوخت ...جای رد شالق میسوخت و لذت میداد ...اه و ناله میکرد ولی نه از درد ..دردش 

ت ...بیشتر و عمیق تر میخواست پس دیوانه ترش کرد ...بین نفس نفس را دوس داش

 زدنهایش زمزمه کرد 

 ارباب ؟؟ مثل لیتال شالق میزنی ....میترسی ناخنات بشکنه ؟؟ _

برخالؾ انتظارش دست نگه داشت ...بند گردنش رو ول کرد چند قدم عقب رفت ...برای 
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 ... طعه ضعفش را میدانست ،، خندیداولین بار سایه ی ترس رو تو چشاش دید ...نق

 میدونی چیه کوچولوی من ؟؟ ترس تو از ازدیاد درد نیست ..از فقدانشِ  _

 ... رفت و روی صندلی نشست

چشمهاشو محکم فشار داد ...نمیخواست التماس کنه ..نه ..ولی نیاز داشت ...به او ..به 

 شالقش ..به اعمال سلطه و زور و دردش 

د ،، به خودش میگفت طاقت بیار ،، مگه قبل او چیکار میکردی ..اتش ، چند دقیقه مکث کر

 ... تیػ ، چاقو

ولی چرا حس میکرد اینا دیگه مازوی باالشو ارضا نمیکنه ...چرا حس میکرد بعد نوشیدن 

 .... از شراب نابی به نام بهروز دیگر چیزهای تقلبی و تو خالی ارومش نمیکنه

 

 . خواست بلند شه نتونست

 شدت نیاز و خواستن نفس نفس میزد ، سرش درد میکرد ...دستاش لرز داشت  از

 ..... به خودش التماس میکرد بلندشو برو بیرون ...اونم به تو نیاز داره چرا باید التماس کنی

 ... تو ذهنش هزار و یک فکر میچرخید

 .... ؼرورش همچون گرگی زخمی به خود میپیچید که نکن

 ... میکرد کوتاه بیابدن و جسمش التماس 

 ... صبرش لبریز شد از کناره های وجودش قطره قطره لؽزید

 ..چهار دست و پا نزدیک شد ، سیگار به لب با لبخندی منتظرش بود

 بهروز  _

 قهقهه زد 

 بهروز ؟؟؟؟؟ _

سرشو اورد پایین ...دیگه از شیطنت خبری نبود ...اعتیاد داشت ، جسمش سراسر درد  _

  بود، مجبور شد

 ارباب ؟؟ _

 موهاشو گرفت و کشید ....از لذِت درد چشمهاشو بست 

 چشاتو باز کن  _

 .... چشمهارو بیشتر به هم فشرد

 ... چشاتو باز کن ادرین _

 چشمها اهسته از هم باز شد ....اتششان رو به خاموشی بود .....اتش افکن الزم شد 
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 ....سیلِی محکم به صورتش زد

 .. بعدی هم اومد

 و بعدی و بعدی هم اومد بعدی 

 وجودش سرخ شد ،، ُگر گرفت ،، شعله ور شد

 .. هل ش داد ..کنار پاش افتاد

 ... کارتو شروع کن _

 به کفشش نگاهی کرد ..روشو برگردوند 

 من که گفتم به فوت فتیش عالقه ای ندارم  _

 پوزخند زد در ادامه ش خندید 

 بت میاد ؟؟؟واقعا فکر میکنی عالیقه ت قبل عالیق اربا _

 گرگ نهان ؼرورش تیز شد.. نعره کشید ...بلند شد

 

 سخت بود، نه ....طاقت فرسا بود ،، 

 جون از تنش جدا شد ولی تحمل کرد ،، بلند شد ، 

 ... حتی نگاش نکرد ، نکنه تو نگاهش متن های ظریِؾ التماس و خواهش رو بخونه

 د ...چند قدم به سمت در برداشتسرگیجه داشت ...درد داشت ...بؽض داشت ولی تحمل کر

.. 

 . پوزخند بهروز بی صدا بود ولی حس شد

 تلخ بود ... تهه حلقش ، طعم دهنش، نفسش ، حسش، نگاهش ، افکارش ، 

 ... تلخ بود ،،،تلخ تر از زهر

 ... حرکت بهروز پشت سرش حس میشد ...توجه نکرد ،، دنبال راه فرار میگشت

 فسش گرفت ..شالق بلندی بود ،،شالقی که دور کمرش پیچید ، ن

 اینقدر بلند که چندین بار دور تنش تاب خورد 

 باز خنده ی بهروز و کلماتی که حتی از شالقش قوی تر بود 

 ... خوشم میاد فکر میکنی هنوز افسار زندگیت دست خودته _

 کشیدش ...روی زمین افتاد ...چند قدم جلو اومد ..باالسرش بود...نوک شالق روی تنش

 نوازشگرانه بوسه میزد 

 .. همه چیت مال منه ...همه چیت...دیگه هیچی به میل و خواسته ی تو پیش نمیره  _
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در امتدادش انطرؾ شعاع نگاهش ادرین نیز خندید ...راحت شد ...ارام گرفت ....لبخند زد 

 ...گرِگ خسته ی ؼرورش در خود خزید و خوابید

 

 .. و به سیگار کشیدنش نگاه میکرد سر ادرین روی پای بهروز ارام گرفته

سیگار رو ازلبش کشید و به دهن خود نزدیک کرد... پکی عمیق زدو دود رو از پایین تو 

 ... صورت بهروز فوت کرد

 .. خندید و به پایین نگاه کرد ...چشمها و لبهای خمارش زیبا بود ،مست میکرد

 سیگار رو ازش گرفت 

 سیگار نکش  دیگه هیچوقت به جز من جلوی کسی _

 چرا ؟؟ _

 چون من میگم  _

 ... بهروز ؟؟ چرا همه چی با تو اینقدر ارومه _

 چند لحظه مکث کرد ..صداش خش داشت ..خواب داشت ..خسته بود 

مکمل همیم ...مال ...چون سادیسم و مازوی جفتمون خیلی باالست ....تقریبا در حد همیم  _

 همیم 

 رهن و شکم بهروز پنهون کرد ...نفسی عمیق کشید سرشو کمی چرخوند ...صورتشو تو پی

 نه ...یه چی دیگه هم هست ..بوی اشنایی میدی ...زیادی خودیی ...زیادی مالوؾ ی  _

 خندید 

 .. اشنام دیگه ...درخت سرخس کنار خونه تونم _

 زود سرش برگشت ..حتی گردنش درد گرفت از این حرکت ناگهانی 

 چی ؟؟ چی گفتی ؟؟ _

 ... ..قسمتی از هذیون های تبدارت بودهیچی . _

 .. موهاشو نوازش کرد ..انگشت رو پیشونیش کشید

 چرا اینقدر این درختو دوس داشتی  _

 ارومم میکرد _

 مصدر پریشونیت چی بود مگه؟؟ _

 نگاهش رنگ ؼم گرفت ...چشم از چشمهای بهروز گرفت ...چشمهاشو بست 

 خوابم میاد  _

 پاشو ببرمت اتاقت  _
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 میتونم راه برم ن _

 میتونی ..تو که انتظار نداری بلندت کنم  _

 لبخند زد 

 مگه جزو وظایؾ تعریؾ شده ی مسترها بؽل و بلند کردن اسلیوشون نیست ؟؟؟  _

 نه وقتی مستر بدبخت دیسک کمر داره و اسلیوش یه نرخر سنگینه  _

 ادرین خندید 

 خوای یاد بگیری ؟؟ چند بار بگم اخه ؟؟ نمی...اسب اصیل و ارزشمند  _

 نوازشها پایین اومد و روی گونه و سپس گردنش سرازیر شد 

 ارزشمندترینی ... فعال چیزی ارزشمندتر از تو ندارم  _

 چشاشو باز کرد....لبخند زد ...باورش کرد ...به این ادم اعتماد داشت ، زیادی اعتماد داشت

 

 

 .. اشو باز کنهوجود شخصی تو اتاق رو حس میکرد ولی نمیتونست چش

 خسته بود 

 کوفته بود 

 درد داشت 

 .. له و داؼون بود

 .... با اینکه به شکم خوابیده درِد کمر و پشتش یک لحظه اروم نمیشد

دیشب چندین بار دستهای سرد بهروز که چیزی رو زخم کمرش میمالید حس شد ....حتی 

 .... نتونست چشاشو باز کنه ببینه چیکار میکنه

 ؟ادرین ؟؟ _

 .. لحنش اروم و مهربون بود ، کم پیش می اومد این تن صدا رو ازش بشنوه

 ادرین ، پاشو ...پاشو دوش بگیر سرحال شی تا لباساتو اماده کنم  _

 خندید ، شیطنانش حتی از سلطان خواب هم قوی تر بود 

اه اه اه نگو که از اون مسترایی که لباس اسلیوشونم به سلیقه ی خودشون انتخاب میکنن .. _

 بدم میاد از این سوسول بازیا 

هیچی نگفت .... بدون حرفی یا حتی پس گردنی از اتاق رفت بیرون ...زود از جاش پرید 

 ..یعنی ناراحت شد ؟؟ 

کت و شلوار و پیرهن گوشه ی تخت اماده بودن ...زود رفت حموم و دوش سرسری گرفت 

ن ....چند لعنت نثار روح پدر جد خودش ...زخماش باز بودن و با هر تماس ابی تیر میکشید
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و بهروز کرد و با حوله اومد بیرون...لباسها جدید بود ...احتماال لباسهای بهروز هم نبود 

عطرشو نمیداد....به خودش تو اینه نگاه میکرد و سعی میکرد موهارو مدل بده که انعکاس 

 .. تصویرشو تو اینه، پشت سرش دید

اال اومد چشاشو بست ولی نزد ...فقط نوازشگرانه یقه ی زود برگشت ...دست بهروز ب

 ... پیراهن رو صاؾ کرد و دگمه ی باالیی پیرهن رو بست

چشاشو باز کرد ....نگاه بهروز فرق میکرد ، اروم بود ، احتماال دیشب تنها کسی که به 

 .... ارامش رسید اون نبود

کارات رو من منعکس میشه و میدونی در امتداد منی ؟؟؟ لباس و پوشش و رفتار و  _

 .... بلعکس

 ... ذهنش خالی شد ، از هر جواب تند و شیطنت و شوخی، بری، تهی شد

 نزدیک شد ...رو در رو و چشم در چشم و عین در عین بود

 .... چشمهاشو بست در انتظار یک بوسه

 .... نفسهاش داغ بود روی لبش اتش میریخت

 .... رت داد ، گشنه تر شدکمی لب از هم باز کرد ، نفسهاشو قو

 لبها مماس هم شد 

 تپش قلب گرفت 

 نبضش شدیدتر شد

ولی یکهو مفقود شد ،،، تماس لب،،،گرمای نفس ،،، هوای حضورش همه با هم ؼیب ، 

 .... ناپدید شد ....چشمها زود از هم باز شد ولی نبود

 ... لعنت به تو بهروز ...لعنت به این تخس بازیات

عصبی و با سرعت ؼذا میخورد ، ...نمیخورد ، نمیجوید ، فقط قورت سر میز صبحانه 

 .... میداد

 بهروز قبل اینکه فنجون چایی رو به لب نزدیک کنه زمزمه کرد

 ارومتر  _

گشنمه ...دیروز تا حاال هیچی نخوردم ...شماکه انتظار نداری مثل بچه های سوسول  _

 مامانی گنجشکی ؼذا بخورم ؟؟ 

 قدر نامحسوس که اگه نگاهاشو از بر نبود عمرا حس میشد لبخند زد ، این

 تنها انتظاری که ازت دارم اینه که مثل ادما ؼذا بخوری ؟؟ _

 

حرصش گرفت... لقمه ی بزرگی تو دهنش بود لپش از کمبود جا کش اومده و توپ بزرگی 
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ومدنش تا گوشه ی صورتش تشکیل داده ..لقمه رو به سختی قورت داد....تمام مسیر پایین ا

 معده درد گرفت ، اذیت کرد ، سوخت 

چند دقیقه بهش زل زد ..حتی ریتم نفسهاش رو میشناخت ، کند میزد...ناخوداگاه ارومتر شد 

..ساعد دستهاشو به تقلید از او از میز اورد پایین ..صاؾ تر نشست ...نفهمید چرا و چگونه 

 .. ولی داشت اینه وار مدل رفتاریشو منعکس میکرد

 گار در یک لحظه وجودش ناپدید و بازتابی از او شد ان

 دیگه اشتهایی واسه ؼذا نداشت ...سیر شد

 

همین که رسید کافی شاپ و بهروز از شعاع دیدش دور شد پرید تو اشپزخونه ...طوری 

 میخورد که انگار اخرین وعده ی ؼذاییشه ...محمد با تعجب نگاش میکرد 

 نفس بگیر الاقل خفه نشی ...مگه از قحطی اومدی  َپ چته تو بچه ؟؟ دور از جون _

 با دهن پر جوابشو داد

محمد برو به کارت برس و بذار یه لقمه کوفت کنم تا همینجا خودمو حلق اویز نکردم  _

...اون از رییس تخست اینم از تو ...بابا بذارید یه اب خوش از حلقمون بیاد پایین روانیم 

 کردین 

 خندید 

..چرا عصبی شدی یهو ..چی گفتم مگه ...میگم ارومتر ...اصال کال میخوایم باشه باشه . _

 بریم جایی تو راحت باش 

 .... حتی نپرسید کجا ...مشؽول همزمان لقمه گرفتن از نیمرو و سرشیر و مربا و پنیر بود

هنوز نصؾ ؼذاهاشو هم تموم نکرده که بهروز وارد شد و سیروس و شاهرخ و محمد هم 

 .... پشت سرش

 ... چنان شوکه شد که لقمه تو دهنش پرید و شروع کرد سرفه کردن

بهروز سرزنشگرانه با اخم نگاش کرد ..محمد خواست به پشتش بزنه که نذاشت ، خودش 

رفت و چند ضربه ی محکم پشت گردن و بین دو کتفش زد ، اینکه تو این موقعیت که حتی 

 کامال حواسش هست ، عجیب بود خودش زخمای کمرشو فراموش کرده ، ولی بهروز 

 پاشو بریم  _

 صورتش از کمبود نفس سرخ و چشاش پر اب بود ..به سختی پرسید

 کجا به سالمتی  _

 وقتشه با کارمون بیشتر اشنا شی ...سر قرار  _
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 زود از جاش پرید ..بهروز جلوتر زد بیرون ...سیروس شروع کرد پچ پچ

ش ...یادمه خودم دو سال طول کشید تا رسیدم به االِن واال زوده ..مگه چند وقته میشناسیم _

 ادرین 

 ادرین خندید و یکی زد پشتش 

 حرص نخور عزیزم ...من فرق میکنم  _

 چه فرقی مثال  _

 پارتی دارم عزیزم پارتی ....با رییس بزرگ میخوابم اخه  _

 مسخره _

 خندید و جلوتر از اونا و بعد محمد از اشپزخونه زد بیرون

 

چهار ساعتی میشد داشت رانندگی میکرد ..واقعا خسته شده بود ...چشاش میسوخت و  سه ،

بدتر زخمهاش کمی خشک شده و به پیرهنش میچسبید و سوزش و خارش بدی داشت 

....چند بار خودشو به پشت صندلی مالش داد تا خارش کمرش بخوابه ولی اخرین بار چنان 

 .... تو شیشه پس گردنی محکمی خورد که نزدیک بود بره

 االن هم یه لحظه اروم و قرار نداشت تو صندلی میلولید 

 اروم میگیری یا نه ؟؟ _

 خب بهروز میخواااره ....خواااهش ...فقط یکم  _

 اونی که میخواره پشتت نیست ، یه جا دیگه ته _

 بهروز یکم ..یکم بخوارم تا یه ساعت اوکی م ..قول میدم  _

 خونریزی میکنن ممکنه عفونت کنن نه ...زخمات باز میشه  _

 خو باز بشن ، خونریزی کنن ، زخمای خودمه اصال باز و خیس دوسشون دارم  _

 پس گردنی خیلی بدی خورد ...درد تو تمام جمجمه ش پیچید 

زخم تو؟؟ چه ادعای مالکیتی میکنه توله سگ....تو تمام زندگی و وجود نکبتت اختیار  _

 ... .میخوای همینجا لختت کنم بفهمی جایگاهت چیه و کجاستاب دماؼتم نداری بدبخت ..

جوووون ...تو فقط لخت کن عشقم ..اصال بیا پابلیک انجامش بدیم خوشکلم ...کیه که نه  _

 بگه 

نفس پرحرصی کشید و به صندلی تکیه داد ....واقعا که این پسر نه ترس سرش میشد نه درد 

 ... نه حتی تحقیر

 صبر کن دارم واست ....فقط _
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اینقدر کل کل با بهروز واسش جالب و سرگرم ...تو اینه نگاه پر از خنده ای به بهروز کرد 

 کننده بود که حتی دردا و زخما فراموش میشد

 

 از شهر و روستا و ادم دور شده بودن ....زیادی دور که دیگه حتی راه ها خاکی شده بود

... 

ورش ....هوا تاریک شده و توی سرزمین  راه که نه مسیری کمی هموارتر از زمین دور

 ... مرداب مانندی قدم گذاشته بودن

َون مشکی که سیروس و محمد توش بودن پشت سر و ماشین محمد جلوشون حرکت میکرد 

 ...ؼیر نور چراغ ماشینا همه جا تاریک بود 

قورباؼه های مرداب با تماس نور صدای جیػ مانندی میدادن که عجیب اعصاب رو خط 

 .. طی میکردخ

فکرشو نمیکرد که وقتی هزاران قورباؼه باهم صدا بدن میتونن همچین چیز وحشتناکی رو 

 ..ایجاد کنن

 ... حتی نور ماه و ستاره ها هم پنهون شده در این منطقه چیزی واسه عرضه نداشتن

دوزخ را میماند که سایه های تنه های درخت شکسته و خمیده و سیاه صحنه های جهنمی 

 ته بود ساخ

 ... ناخوداگاه مضطرب شد ...از تاریکی ترس نه تنفر داشت

اروم اسمشو صدا کرد ....اینقدر اروم که صداشو نشنوه ..فقط میخواست با زمزمه نامش 

 خودشو اروم کنه 

 ولی شنید ، لعنت که گوشاش از خفاش قوی تره 

 رو به جلو خم شد دست رو شونه ش گذاشت 

 االن میرسیم ...نترس  _

 نمیترسم  _

 ... میدونم _

 دست رو گردن و سرش کشید ...اروم نوازشش کرد 

 اسب شجاع و جسور منی تو _

شد ... ..مثل کودکی ابنبات دیده از تعریؾ بهروز ذوق کرد،چشاش برق زد ، پرستاره  اروم

شد ...حرکت انگشتای سرد جادوییش حتی ریتم نفسهاشو تنظیم کرد ....حتی ضربان قلب 
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 ... نبض لعنتی اون..حتی 

 چرا جسمش اینقدر مطیع و رام این ادم شده

 

 .... نیم ساعت دیگه رانندگی کردن که وارد محوطه ی سفید اینه مانندی شدن

تمام شن بود ...شنی سفید و براق که همچون اکلیل های لباس توری دختری زیبا با انعکاس 

 ..... نور میرقصید و میرقصاند

چیزی ندیده بود ، عجیب و زیبا همچون واحه ای وسط ان مرداب تو تمام عمرش همچین 

 ... جهنمی میدرخشید

 . . ماشین محمد توقؾ کرد

 .. نگه دار ادرین _

 ترمز کردو در جا توقؾ کرد 

 چراؼارو خاموش کن ...از ماشین پیاده نشو ....نمیخوام کسی بفهمه اینجایی ._

 چیزی تو جیب کتش گذاشت ، سنگین بود

ت ...پر و اماده به کاره ...اگه مجبور شدی استفاده کن ولی دوباره دارم میگم حق تفنگ _

نداری از ماشین پیاده شی ..شوخی ندارم ادرین ، جدی جدیم ..کاری نکن زنده زنده همین 

 جا دفنت کنم 

 اگه به کمکم نیاز داشتی چی ؟؟  _

نکن که سرتو به باد میدی  سرخود کاری...نیاز ندارم ...اگه داشتم خودم خبرت میکنم  _

 ...شیرفهم ؟؟ 

 ... باشه _

 ... اخم کرده بود ..توقع داشت بهروز بیشتر از اینا بهش اعتماد کنه یا حداقل تکیه کنه

 متوجه ی قهرش شد ..لبخند زد 

 ... پسر خوبی باش و لجبازی نکن قول میدم بعدا جبران کنم _

 ... رش کوبیدخواست جوابشو بده که پیاده شد و درو پشت س

 نگاهش بهش بود تا وقتی با محمد و سیروس و شاهرخ تو تاریکی ناپدید شدن

 

 .... نمیدونست چقدر گذشت ولی کند میگذشت دقایق ، لحظات ، ثوانی کند میگذشت

 

 ... میون این تاریکی مطلق بلعیده ، محو شده بود
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گشت و دیگه بهروز باز تپش قلب برگشت ، نگرانی ، اضطراب،استرس شاید هم ترس بر

 .... نبود که ارومش کنه

 ... ناخوناشو تو کؾ دستش فشار داد ، زخم شد ، سوخت ولی باز اروم نشد

جای زخم رو به دهن گرفت گاز زد خون پخش دهان شد ، تلخ بود ، تیز بود، گس بود ولی 

 ..... باز اروم نشد

خمها باز شد ، دردش پیچید ، پشتشو محکم به صندلی زد ، یک بار ، دو بار، سه بار ...ز

 سوزش فرو رفتن هزاران سوزن تیز در عین واحد تو پشتش حس شد ولی باز اروم نشد 

یک لحظه صدای شلیک اومد ...یکی ..دوتا ...سه تا که شد دست رو دستگیره ی ماشین 

 گذاشت 

باشه  چند لحظه مکث کرد، تهدید بهروز باعث تردید شد ولی به درک ...اگه جونش تو خطر

 ....چی ...دستگیره رو کشید و در باز شد و زد بیرون به سمت صدای شلیک دوید

هنوز تاریکی ، مطلق بود ...پاش به جایی خورد سکندری خورد ولی نایستاد به دویدنش 

 .... ادامه داد

بالخره نوری از دور دیده شد به سمتش رفت ....چند ماشین اونجا پارک کرده چراؼهاشون 

....نزدیک تر شد ..بهروز رو اون میون تشخیص داد ...اسلحه دست خودش بود  روشن بود

 بار دیگر به ناکجایی شلیک کرد 

 خوبه ... بقیه شون هم با همین کیفیتن  _

 دیگه ؟؟؟

 خیالت راحت ..همشون همینن _

خیالم که راحته ...تو که منو میشناسی ..تا حاال کسی سر بهروز کاله نذاشت و اینقدر  _

 نده موند که بتونه پولشو خرج کنه ز

خندید ....ادرین تازه تونست صورتشو بهتر ببینه ..جای زخم عمیقی از کنار چشش تا 

 ... نزدیکی چونه ش کشیده ، صورت تقریبا جذابشو ریخته بود به هم

جوون بود شاید کمی از بهروز کوچیکتر ...صندوقچه های چوبی و سبز زیادی اون وسط 

 ... ...ادماش کم بودن ... دو سه نفر درس مثل بهروزدیده میشدن 

 ... ناگهان یک نور افکن تو هوا زده همه جا مثل روز روشن شد

همه از دیدن ادرین تعجب کردن ...ولی اونایی که دست به اسلحه شدن مرد زخمی رخ و 

 ادماش بودن
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 .... زمان توقؾ کرد

 ... بهروز فریاد کشید

اسلومیشن به خود گرفت ....ماسوره ی تفنگهای زیادی به در یک لحظه تصاویر شکل 

سمتش باال اومد ...نفسش رفت ، هیچ وقت فکر نمیکرد ممکنه از مردن بترسه ولی روح 

 شوم مرگ، سرد بود، یخ کرد ، منجمد شد 

چشش به چشمهای بهروز بود ، نمیتونست نگاهشو بخونه ... ؼضب داشت ، سرخ بود ، 

 ... خون شد

 

 ...داشت ، مثل اینکه فریادی که کشید حنجره شو زخمی کرد صداش خش

 تن صداش رنگ خواهش داشت ...لحنی که تاکنون از بهروز نشنیده 

 ارمین وایسا ....راننده مه ...ؼریبه نیست _

 مرد زخم ُرخ پوزخند زد ،، خنده ش زهر داشت ، خطر داشت ،ارعاب میکرد

 

...چند قدم ورداشت ، نزدیک شد ...ماسوره ی اسلحه ها کمی شل شد ولی پایین نیومد .

 ... تفنگ رو روی سینه ش کشید

 نگاهش ، لحنش ، حتی لبخند روی لبش ، هیز بود،کثیؾ بود ، چندشش شد 

 از این راننده ها زیاد داری؟؟ یکیشون رو بده به من ...یا بهتر _

 تفنگ باال اومد روی گردن و چونه ش کشید 

 همینو میبرم  _

 ، جرقه زد ، اتشش باال گرفت خشم شد 

 ... محکم روی ساق دستش زد

عصبی شد این بار تفنگ رو روی شقیه ش گرفت و فشار داد ...فشار زیاد بود ..حس کرد 

 استخون پیشانیش در حال خورد شدن است ..چشمهاشو بست 

هم  صداها باال گرفت ...فقط فریاد بهروز قابل شناسایی بود ..چشم که باز کرد همه روی

 اسلحه کشیده بودن ...بهروز روبروش بود و تفنگش روی سر مرد زخمی رخ

 

چشم در چشم بهروز شد ،، دیگه مرگ انچنان هم ترسناک نبود ....نه وقتی نگاهت در 

 .... خالءی از ارامش مطلق گم شده
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 ... اسمشو زمزمه کرد ، نگاه بهروز گفت نترس ، من اینجام

 ... بخند زداعتماد کرد ، ارام گرفت ، ل

 محمد جلو اومد 

بس کنید همه ...اصال این کارا بعیده ازتون ...اتفاقی نیفتاده که ، همه تفنگاشون رو بیارن  _

 ... پایین

فضا از خطر و مرگ و خشم پر بود ... جمع کردن قضیه سخت شد ...جلوتر اومد و 

 همزمان دست رو دستهای ارمین و بهروز گذاشت 

یم ..یادتون که نرفته واسه چی اینجاییم ...معامله ی خوبی بود ، چرا ما همه باهم دوست _

 ... خرابش کنیم ، هممون خسته ایم ..بهتر نیست برگردیم خونه استراحت کنیم

کم دستها شل شد، نگاه و پوزخند ارمین خورده شیشه داشت ، زخم کرد ولی تحمل کرد ،  کم

 هروز؟؟!! خیلی هیچ نگفت ...نگران خودش نبود ، ولی نگران ب

 ... سخته صندوقا رو جابه جا کردن ...با ادرین و شاهرخ میریم ماشینارو بیاریم _

 ... با نگاه از بهروز اجازه گرفت ، نگاهش سراسر سرزنش بود ، اشاره کرد که برو

 یکم که دور شدن شاهرخ شروع کرد ؼر ؼر کردن 

کی رو ببینه یکم برورو داشته باشه الشی کثیؾ ، جون به جونش کنن ادم نمیشه ، کافی ی _

 ، وحشی میشه ، حتی واسش مهم نیست طرؾ دختره ، پسره 

حرفهای شاهرخ مثل پتک رو سرش خراب میشد..اینکه بهروز اونو نبرده بود دلیل داشت و 

 اینکه با بچه بازیش داشت همه رو به کشتن میداد حماقت محض 

 محمد دست رو شونه ش گذاشت 

 چیزیت که نشد ؟؟ خوبی بابا؟؟ _

 خوبم ...ممنون _

 

تمام مسیر تا رسیدن به خونه هیچ نگفت ...حتی نگاش نکرد ...خواست عذر خواهی کنه ، 

 ....بهونه بچینه ، حتی در کمال پررویی از خود سلب مسوءلیت کنه ولی پشیمون شد

کنه ...پس  میدونست تنبیه سختی در انتظارشه و هیچ چی نمیتونه تؽییری تو وضعیتش ایجاد

 ... سکوت بهترین و تنها گزینه بود

 

وقتی رسیدن خیلی دیر وقت بود ، بهروز که پیاده شد حس کرد چقدر خسته ست ...واقعا 

 نمیشد یکم وقت بخره الاقل امشب رو معاؾ بشه بتونه یکم تجدید قوا کنه ؟؟
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 کم دیگه استاد با اجازه تون من برم خونه ...مهمون از شهرستان دارم میرسن ی _

خندید ، قهقه زد ...نزدیک شد ، خم شد ، دستهاشو رو شیشه ی باز ماشین گذاشت...سرش 

 کمی داخل ؼرقه ی ماشین شد 

ی شب زیادی ؼیر  ۳یهویی ؟؟ اونم  نه ..خوشم اومد ..بهونه ی خوبی بود...مهمون ؟ اونم _

 قابل باور نیست ؟؟ 

...خونه ای نداری که بخوای ازشون به جات بودم به مهمونای عزیز میگفتم برن هتل

استقبال کنی عزیزم ...همون روزی که اون خونه رو ترک کردی قفالش تماما عوض شده 

 .... و کلیداش دست منه

 چشاش گرد شد ، میدونست بهروز عاشق کنترِل ولی دیگه این کارا زیاده روی بود 

 ...بهروز به چه حقی _

 بود ...گونه و زیر چشمش اتش گرفت ، سوختسیلی که با پشت دست زد زیادی محکم 

حق ؟؟ میدونی مشکلت چیه ؟؟ همه چی واست یه بازیه ...میگی برم یکم حال کنم و  _

حسمو ارضا کنم و خالص ...هنوز نفهمیدی تمام و کمال کنترل زندگی و جون و جسمت 

و دقیقه طول ولی امشب میفهمی ...من میرم باال ...پارک ماشین بیشتر از د....دست منه 

واست تایم میگیرم به نفعته تنبیهاتو بدتر از اینی که هست نکنی ...همینجوریش هم ...نکشه 

 تضمین نمیکنم تا صبح زنده بمونی

 

 .. چند دقیقه تو تصویر خودش تو اینه زل زد...چشش داشت کبود میشد کمی ورم داشت

 ... د پای انگشترجای رد انگشتا کامال مشخص بود حتی خراشی ممتدد و عمیق ر

البته که مستحق تنبیِه ... شکی در ان نیست ولی بهروز حال عجیبی داشت ،وجودش تار 

 ... شده به تیرگی میزد

مهم نیست ، به خود گفت ، هر چی باشه میتونی تحمل کنی ، قوی باش وقتشه به خودت و 

ه بازی نیست بهروز ثابت کنی از پسش برمیای ، بهروز اشتباه میکنه همه چی واست ی

 ... ...قماره ..قمار

 

 ... هر چی دگمه ی اسانسور رو زد پایین نیومد ..گیر کرده بود اونم تو طبقه ی پنت هاوس

 به پله ها نگاهی کرد و اه کشید ...زنگ زد بهروز 

 بله ؟؟ _

 بهروز نمیتونم ...همینجوریش هم داؼونم ..تو که نمیخوای قبل شروع تنبیه بیهوش شم  _
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به جات بودم به جای ور زدن زودتر خودمو میرسوندم تا وقتم تموم نشده ...اخ اخ من  _

 .... ..دیدی چی شد؟؟ همین االن وقتت تموم شد اخ 

صدای خنده ش می اومد قبل اینکه قطع کنه ...سری تکون داد و لبخند زد ...نفس عمیقی 

نفهمید طبقه ی چندم بود که کشید و با بیشترین سرعتی که میتونست پله ها رو باال رفت ...

برید ....نفس نفس میزد ، سینه ش شدید میسوخت ...درد شونه و گردن که از رانندگی زیاد 

از ؼروب شروع شد میان درد وحشتناک زانو و ساق پا گم شد ...وضعیت بدن و اعضای 

بدبختش از کوفتگی گذشته به لهیدگی کامل نزدیک شد...روی پله ها نشست ...چشاش 

اهی میرفت و سرگیجه داشت و احتماال فشار خونش در کمترین حد ممکن رسیده سی

 بود...تازه یادش اومد از صبح چیزی نخورده ...گوشیش زنگ خورد 

 کجایی؟؟ _

 بگم نمیدونم باور میکنی ؟؟ _

 .... صدای نفس های سوت مانندش نشون میداد توان ریه ها رو به اتمامه

 چند لحظه مکث کرد 

 هستی اسانسور رو بزن میاد پایین ...ازادش میکنم هر جا  _

 باید تشکر کنم االن ؟؟؟ _

 الزم نیست ...احتماال دلم واست نسوخته ...احتماال عجله دارم واسه به فنا دادنت  _

بله ..بله ...نمیدونم چرا هر جور حساب میکنم همه احتماالت به ضرر من و به نفع  _

 شماست 

 م قانون بازی داره دستت میاد هه ...خوبه ... کم ک _

 من ادم قانون مندی نبودم هیچوقت ...کال از بچگی قانون و قواعد شکن بودم _

 بپا این وسط تمام استخون های بدنت نشکنه _

 

 خوشکلم ؟؟ حس نمیکنی کال خشونت تو وجودت نهادینه شده ؟؟  _

 خندید 

ی ش....زود بیا باال تا نشونت خشونت، عینی ش قشنگه .... اعمال قدرت و چیرگی ،عمل _

 .. بدم

 سوار اسانسور شد..حتی نمیتونست رو پاش بند شه ..همونجا نشست ..نفس نفس میزد

دارم میام عشقم ...دارم میام ...میدونم نمیتونی دوریمو تحمل کنی ....لحظه به لحظه  _

 دنم میمیری از دلتنگی ، اتیش میگیری از نبودنم ، تیکه تیکه میشی از کم بو
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 .یه جواریی ترسناک بود ، مخصوصا با این لحنی که یهو جدی شد  صداش هنوز خش داشت 

 اونی که میمیره و اتیش میگیره و تیکه تیکه میشه من نیستم ، اینو بهت قول میدم _

 بچه میترسونی بهروز ؟؟؟ _

 بچه ؟؟ بچه که نه ولی حیوون...شاید _

م بدنش میسوخت و درد داشت ولی یه جورایی خندید ...هنوز چشاش سیاهی میرفت ..تما

 ذوق داشت واسه امشب ..ولی لبخند رو لبش ماسید با جمله ی بعدی بهروز

راستی ، هر چی تصورات در مورد تنبیه امشب تو ذهن فندقی تو خالیته ِبکَن بنداز دور ،  _

کال قرار قرار نیست لذت ببری ، قرار نیست مازوت ارضا بشه ،قرار نیست اروم شی ... 

 ...نیست نفس بکشی 

 

درب اسانسور که باز شد هنوز رو زمین ولو بود ...وقتی دید گوشی به دست دم در 

 ... اپارتمان منتظرشه تعجب کرد

دست به دیواره های فلزی سرد خودشو کشید باال ...واقعا عجیب بود این حجم از خستگی 

رداشتن اینقدر طاقت فرسا باشه ...تو عمرش به یاد نداشت وضعیتی که حتی چند قدم و

...یکی از پاهاش خواب رفته ، حسش نمیکرد ..لنگون لنگون رفت داخل ولی زبونش مثل 

 همیشه نه خستگی سرش میشد نه کوفتگی 

وای عشقم ، اومدی پیشوازم؟؟ راضی به زحمت نیستم واال ....حواسم هست امروز نوبتته  _

 ،نترس نمیرم سمِت هووت

 محکم بود که وسط صالون رو صورت افتادپس گردنی چنان 

 

 خندید ..چرخید و به پشت خوابید 

همینکارارو میکنید که سرتون هوو میاریم دیگه ...کال با مجموع رفتارهای عاشقانه  _

 ؼریبه ای عشقم 

پای بهروز رو گلوش نشست ...صداشو برید ولی همچنان لبخند میزد....با پهلوی کفش فشار 

فسی بیشتر کرد ..کامال راه هوا رو بست ...شروع کرد تقال کردن ولی رو روی مجاری تن

 ...فایده ای نداشت ...هوای ریه ها تمام شد ، نفس کم اورد ،خفه شد،

 چراغ روشن چشمها رو به خاموشی بود ، چشمها خمار شد و پلکها کم کم روی هم لؽزید

... 

ابی به سقؾ اویزون ولی دستهاش تا چشم که باز کرد میان زمین و هوا بود ...پاهاش با طن



  

tg://taamjnon 

 .... ساق دست روی زمین ولو بود ....سرش سنگین بود ، درد میکرد ، دور میزد

 نگاهش در جستجوی بهروز چرخید 

خب ...خب ...خب ...چی داریم اینجا؟؟؟ یه حیوون ؼد که یادش رفته روزای ولگردی  _

 ... بکنهتموم شده و دیگه بی صاحاب نیست که هر ؼلطی میخواد 

 .... دست رو باسنش که کشید فهمید لخته

بدنش اروم و قرار نداشت و با کمترین تماس در هوا تاب میخورد ...از پهلو گرفتش و 

 ثابتش کرد ...از باال چشم در چشمش شد ..نگاهش خوؾ داشت ، سنگین بود، شب شد 

 گفتن داشتی چی شد؟؟ زبونت کجاست ؟؟؟ تا جایی که یادمه همیشه یه چی واسه  _

دارم میمیرم از ....ارباب ؟؟هر کاری میخوای بکنی بکن ، فقط زودتر قربون دستت  _

 خستگی میخوام برم بخوابم 

 خندید ...صدای بلند قهقهه ش تو اتاق بازی اکو شد ، پیچید 

بازوشو گرفت و چند قدم ورداشت تا اخرین جای ممکن کشید و به ضرب رها کرد ....جسم 

 ... ا تاب خورد ...چرخیدمعلق در هو

 ... گیج بود ..گیج تر شد ...چشاشو بست ولی وضعیت بدتر شد

 

اتاق و هر چه در ان است دور میزد ، دور سرش میچرخید ، حالت تهوع داشت ، عق زد ، 

اب دهنش جاری شد ...سرشونه هاش و گردن و سینه درد میکرد ...جریان معکوس خون 

 ... اران ُتن شددر رگها سنگینشان کرده ، هز

کم کم داشت چرخش و تاب خوردن متوقؾ میشد که دوباره گرفتش و به سمت گوشه ی اتاق 

 قدم ورداشت

 ... ارباب نکن ...جان ننه ت نکن ...باال میارم اتاق بازیتو به گند میکشم ها _

 توجه نکرد ...جوابشو نداد..باز رهاش کرد و باز جریان توپ مدار شدنش از نو اؼاز شد

... 

نفس نفس میزد ، جسم تحمل این همه فشارو نداشت ، داشت از هم وا میرفت ، تیکه تیکه 

 ..میشد 

 اینبار که کشیدش لحنش ملتمس بود، تضرع میکرد ، خواهش داشت 

 نمیتونم دیگه ...داره حالم بد میشه ...بسِ ...ارباب نکن ...نباید پیاده میشدم ...اشتباه کردم  _

 .... رهاش کردپوزخند زد و باز 

دیگه نفس کشیدن هم سخت شد...حسی که در جزء به جزء سلولهای تنش میپیچید ، درد نبود 
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 ، مردن بود 

نمیدونست چند بار دیگه اینکارو تکرار کرد که دیگه به التماس افتاد ، گور پدر ؼرور اصال 

 ، داشت از هم میپاشید 

 ... ...نکن جان عزیزت ...نکن ارباب ؼلط کردم ...ببخشید ..دیگه تکرار نمیشه _

 .. خندید

 زود نیست واسه به ؼلط افتادن ؟؟ هنوز کاری نکردم که  _

 هر کاری میخوای بکن ولی بسه تاب بازی ...دهنم سرویس شد به موال  _

 

 خندید ...گرفتش خم شد ، موهاشو گرفت و کشید و چشم در چشمش شد 

نداره ؟؟ واقعا فکر میکنی ابعاد تصوراتم  واقعا فکر میکنی بدتر از این وضعیت وجود _

برای یه تنبیه درس حسابی به چندتا شالق و اسپنک محدود میشه ...هنوز منو نشناختی 

ادرین ...گفتم که ،مشکلت اینه که فیلم زیاد میبینی ، مؽزت رد داده .ولی اشکال نداره ، 

 درستت میکنم

 

 

کرد معده ش اویزون شده ، چسبیده به یه ضرب رهاش کرد ...باز کمی تاب خورد ...حس 

 ..... حلقش

میدونی اسب کوچولوی من ...مشکل از تو نیست ، انگل زدی ...کرم زیاد داری رو  _

 میدونی اسب مریض انگل زده رو چیکار میکنن ؟؟؟؟.....رفتارت تاثیر منفی گذاشته 

 با پوزخند جواب داد 

 اتیش میزنن؟؟  _

 خندید 

...ولی خب ، ایندفعه رو درمان میکنیم ببیبینم چی میشه ....شاید دفعه اینم یه گزینه ست  _

 ...ی دیگه درمان به صرفه نباشه ، پیشنهاد تورو بررسی کنیم

...اخه مواد شیمیایی فقط تو اب جوش حل میشه ...فکرشو بکن ...جایی  باید برم اب بیارم 

 نرو تا بیام 

 روز اینکارو کنه ؟؟ اگه پوستش سوخت چی ؟؟ نفس نفس میزد ، نگران شد ، یعنی ممکنه به

چند دقیقه بعد با سطل فلزی بزرگی که بخار ازش ساطع میشد داخل شد ...گذاشتش کنارش 

 ......گرم بود ، مشخص بود زیادی گرمه که بخارش هم سوزنده بود
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 ... یه پالستیک اورد پر از مواد پودر مانند سفید

بته نوع خیلی خوبشه...تضمین شده ست ، گارانتی کردن که خیلی گشتم اینو پیدا کردم ، ال _

 ... نتیجه گیریش صد درصده

ریخت تو سطل ..نگاه ادرین به سطل بود ..اب درونش جوشید ، کؾ سفیدی زد ....با چوب 

بلندی هم ش زد ..یعنی االن اب خنک تر نشده ؟؟؟ این تنها فکری بود که تو ذهن ادرین 

 ... میچرخید

 بهروز ؟؟ _

 چی؟؟ _

 لحنش عوض شده ...ترس حس شد 

 ارباب ...نکن ....از اب داغ بدم میاد  _

 خندید 

 واقعا فکر میکنی قراره از تنبیه خوشت بیاد ،؟؟ _

سطل رو به دست گرفت ..کمی دور شد ...همشو رو جسم معلق در هوا ریخت ...تمام تنش 

فقط گرمای اب ، مشخص  سوخت فریاد کشید ...سوزشش رو زخماش صد برابر بود ...نه

 بود موادی که به اب زد زیادی تند بود ...تا عمق وجودش رو سوزوند

 

چند دقیقه تو شوک این همه درد میلرزید ...بوی بدی میداد ...یه نوع بوی شوینده های خیلی 

قوی که با یک حشره کش ترکیب شده ...باز عق زد ولی چیزی تو معده نبود باال بیاد 

در هم پیچید ، دردی شدید تو پهلواش حس شد ..نمیخواست گریه کنه ولی ...روده هاش 

اشکش جاری شد ...دست رو بدنش میکشید ..انگار میخواست مطمئن بشه هنوز همه چی 

جای خودشه ..تو فکرش میچرخید که نکنه اونچه تو اب ریخت اسیده که اینقدر میسوخت 

 کمدها چیزی اورد ...بهروز چند قدم دور شد رفت از کشاب یکی از 

 میدونی دیگه چیکار باید کرد تا درمان خوب جواب بده  _

دیگه جونی نداشت واسه حاضر جوابی ...شاید هم میترسید ...شاید هم دیگه بهش اعتماد 

شاید بزرگترین حماقت زندگیش بود این رابطه ...شاید ...نداشت ...به همه چی شک کرد 

 .... کردواقعا بهروز اونی نیست که فکر می

 نگاهش یه لحظه باال اومد و دیدن چیزی که تو دستشه لرزششو بیشتر کرد 

یادته گفتی به اندازه ی کافی تیمارت نمیکنم ...درس میگفتی ...تیمار و برس زدن پوست  _

 اسب خیلی مهمه ...من معذرت میخوام کوتاهی از من بود دیگه این اشتباهو تکرار نمیکنم 
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 ن نالید ..بهروز ، نک

 خندید ...زهرالود بود ، نیش میزد ، دل و احساسش رو میفشرد ، له میکرد، میکشت 

برس بزرگی بود ..سوزن های تیز فلزیش بلند بود ..مطمئن بود درد وحشتناکی داره 

 ...چشاشو بست ، نباید بیش از این التماس کنه ، نه ، نباید

پایین ...ناله ی خفه ی کرد گرفتش ، ثابتش کرد ...از قوزک پا شروع کرد و کشید 

...دردش خوش ایند نبود، مازوشو ارضا نمیکرد ، درد مزخرؾ و بدی بود که تک تک 

اعصاب حساس شده ی پوستشو به چالش میکشید...اینبار جلوی پاهاش ...رونهاش ..کمرش 

..پهلواش ...حتی سینه و کمرش ...وقتی رو زخماش میرفت فریاد میکشید از درد ولی 

ناله ..نکرد ...تکونهای شدید مبکرد ولی التماس نکرد ..تقال میکردولی التماس نکرد  التماس

میکرد ولی التماس نکرد ...کم کم داشت از هوش میرفت از این همه فشار ولی التماس 

برس خونی بالخره به گوشه ای پرت شد ..به بهروز نگاه نمیکرد ...قهر بود ،  ..نکرد 

 ...کسته بوددلخور بود، شاید هم دل ش

 ...مستحق این همه بی مهری نبود ...مگه چیکار کرده 

 خب ...مثل اینکه کارمون تموم شد اینجا                      _

 نفس راحتی کشید                       

   جفتمون خستمون شد ...ولی خبر بد واسه کوچولوی ما اینه که باید تو                     _

 همین حالت چند ساعت دیگه بمونه                        

 ... بهروز ؟؟ بهروز نکن                      _

 ... بی توجه به حرفاش یه صفحه فلزی سفید رو اورد زیرش گذاشت                     

 

 .... دستهاش از خستگی رو زمین ولو بود بلندشون کرد

 کرد، سرخ شد  دگمه رو زد ...صفحه کم کم گرم شد، داغ

نگاهش قفل اون صفحه شد ...دستهاشو رها کرد ...باید سعی میکرد باال نگه شون داره تا 

 نسوزن

 .. صداش خفه بود، ضعیؾ بود ..ارتفاع نداشت ..از قعر وجودش خارج میشد

 بهروز ...نمیتونم ...به خدا نمیتونم ...باور کن جون ندارم دیگه  _

 زندگیش جلوی یک ادم هق هق کرد هق زد ..برای اولین بار تو 

 خم شد ..نوازشش کرد ..ولی نگاهش مهربون نبود،، نه ،، سنگی بود ...نفس عمیقی کشید 

 ...خب بهتره با دستات خداحافظی کنی قبل اینکه واسه همیشه از دست برن  _
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وز بهروز ؼلط کردم ..نگرانت شدم ...فکر کردم ..فکر کردم اتفاقی واست افتاده ...بهر _

 نذار ازت متنفر شم 

 مکث کرد ...چند لحظه نگاهش کرد ، نگاهش نااشنا بود ،، ؼریب بود،، بی رحم بود 

 خب دیگه ...دفعه ی بعد مطمئن شو که ُمردم بعد از دستوراتم سرپیچی کن _

 

چند قدم ورداشت .صدای کفشش روی پارکت اتاق زیادی بلند بود ..گوش رو می ازرد ..تا 

 .. مید داشت که برگرده ...ولی رفت بیرون و درو بستاخرین لحظه ا

 انگار اخرین امیدش هم هوا رفت ، پرپر شد ، در خالء ناپدید شد 

 ... نالید بهروز .نرو

صفحه داغ گرماش وحشتناک بود ...هیچی نشده احساس سوختگی میکرد ..مثل گوسفند 

یداد....اشکش سرازیر شد بریانی در حال پخته شدن تمام پوستش جمع شده واکنش نشون م

روی صفحه افتاد ...تنش تب کرد، گر گرفت، عرق کرد ..عرق روی زخمها میرفت ، 

 ... میسوخت

 . نفس کشیدن سخت بود، سختتر شد ..نه ؼیر ممکن شد

درد تو بازو و ساق دستهاش ؼیر قابل تحمل بود ...میدونست نمیتونه زیاد دوم بیاره ...واقعا 

تو این حالت ترک کرد و رفت ؟؟...چطور تونست ...واقعا واسش مهم بهروز رفت ؟؟ اونو 

نیستم ...نیستم ..چقدر احمق بودم ...چقدر دیونه بودم که بهش اعتماد کردم ..اونم یکی مثل 

بقیه ..دیگه هیچی مهم نیست ..بذار بسوزم ، بمیرم ، پودر و خاکستر شم ..مگه واسه کی 

 .. مهمه ...هیچکس

بازو و ساق دست از درد گذشت به بی حسی رسید ...هزارن سوزن های حس توی شونه و 

 ... نامریی تیزی در عین واحد تو پوستش فرو میرفت و نفسشو میبرید

دستهاش رو نتونست بیش از این نگه داره ..افتاد ..چشاشو بست ولی سوزشش فقط چند ثانیه 

مند بود ...ولی باز بهروز طول کشید ...صفحه ی هیتر با اولین تماس خاموش شد ...هوش

 رو نبخشید ..این اخرین فکری بود که تو ذهنش میچرخید قبل بیهوشی و تاریکی مطلق

 

رو تخت ولو شد و به سقؾ زل زد ....تشنه بود ولی نباید اب میخورد.نه ..نه وقتی ادرین 

وقتی ادرین تو اون حال و احوال تشنه و گشنه ست ....خسته بود ولی نباید میخوابید..نه ،نه 

اونجور خسته و تنهاست ....تمام تنش عرق کرده ولی.نباید دوش میگرفت ..نه ، نه وقتی 

 ... ادرین اونجور ؼرق زخم و درد و خونِ 
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از خودش متنفر شد ، واسه اولین بار تو طول زندگیش از خودش متنفر شد ...زیاده روی 

ولی ادرین فرق میکرد ...اد داشته کرده ، احتماال نه که قبال تنبیه های بدتر از این زی

..متفاوت بود..خاص خواص خاص ترینش بود ....امشب تا حد مرگ ترسید وقتی اونجور 

خودشو وسط میدون خطر و مرگ انداخت ... ..از خودش عصبی بود، از ضعؾ متنفر بود 

 و اکنون ادرین بزرگترین نقطه ضعفش شده، شکننده ش میکرد ، امشب هم خودش رو تنبیه

کرد هم ادرین رو ..در این شب نحس شاید ادرین دردشو کشید ولی اونی که مرد بهروز 

 ...بود

بلند شد ، کافیه ..دیگه بیش از این نمیکشید ..به سمت اتاق رفت ..دلش فشرده شد تیر کشید 

 .... جزؼاله شد وقتی بیهوش پیداش کرد

د ، ناله کرد ، زمزمه کرد اوردش ..طناب دور پاهاشو باز کرد ..بؽلش کر اروم پایین

 هششش عزیزم .. نترس..تموم شد دیگه ،به سختی بلندش کرد و از اتاق خارج شد

 

بین خواب و بیداری کمی چشاشو باز کرد ...حس تن لخت و سرد بهروز از پشت و اب 

 ... گرم از روبرو ارامش میداد ، به ادامه ی خواب دعوت میکرد

اراحتی و دلخوری و دل ازردگی رو برافراشته ، طلب ولی ذهنش مخالفت میکرد، َعلم ن

شورش میکرد ....تن و بدن درد دیده و خسته التماس میکرد که بیخیال شو ، بگذر ، الاقل 

 امشب استراحت کن ولی مقبول واقع نشد ، شورید ، کودتا کرد 

د ، قوی سعی کرد خودشو از سینه ی بهروز جدا کنه ، اجازه نداد ..بازوها دورش کرده بو

 بودن ، رشته های احساسی که به او متصل است قوی تر 

 ولم کن ، بهروز ولم کن ..ازت بدم میاد ...بذار برم _

 تو ذهنش فریاد میکشید ولی زمزمه ای بیش نبود، جونی نداشت واسه عکس العملی قوی تر 

 لبهای داغ روی گردن و گوشش نشست ...بوسید ، بویید ، مکید

 ه این ادم ، لعنت به بوسه های جادوییش شل شد ، لعنت ب

 کجا بذارم بری ...مال خودمی ..به هیچکس نمیدمت ...حتی خودت  _

اشکش سرازیر شد ..چرا ؟؟ خودش هم نفهمید ...چرا در مقابل این ادم اینقدر ضعیفه ، چرا 

 اخه 

 دارم میمیرم بهروز ...دارم میمیرم _

 اجازه شو نداری  _

 زم نفهمید خندید ...چرا ؟؟ با
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 شیطان کی ادعای خدایی کرد ؟ _

 حتما قابلیت خدا شدن رو داره ، وگرنه این همه مرید نداشت  _

 شیطان عاشق هم میشه ؟؟ _

عشق زیادش بود که اونو شیطان کرد ....اشتباه از خدا بود که از کسی که زیادی عاشقشه  _

 .. خواست عشقشو با کس دیگه ای قسمت کنه

 بهروز تو دیونه ای  _

 ... قبول ، پس بهتر نیست احساسات یه دیونه رو تحریک نکنی دیونه تر شه _

جوابی نداشت، شاید هم زیادی خسته بود...شرشر اب و بوی صابون و دستهای جادویی 

 ، چشمهاشو بستبهروز زیادی ارامش داشت ، زیادی مسکن بود، زیادی خواب اور داشت 

 

بدون اینکه نگاه کنه فهمید تو تخت بهروزه ، عطر سختش بود ولی چشاشو باز کرد ، 

 ....خاصشو میداد

 ... لبخند زد

  ... دستهای سرد و پماد سردتر رو تن و بدنش میچرخید

 نگاش کرد ، 

 

 

با کت و شلوار همیشه اتو شده لبه ی تخت نشسته رو کارش تمرکز کرده، خسته بود، 

  چشاش زیادی خسته بود، مشخص بود هنوز نخوابیده

 ساعت چنده؟؟؟ _

 چه فرقی میکنه ، بخواب  _
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 گشنمه _

االن به هانا میگم واست ؼذا بیاره ...من باید برم ، کار پیش اومد ، ممکنه دیر کنم هر دو  _

 ساعت از این پماد به بدنت بزن 

 موذیانه خندید

 به من چه، وظیفه ی خودته  _

 چشاشو مالوند ، خستگی از تمام وجودش میبارید 

 ه ، وظیفه ی منه ، شما این یه بارو لطؾ کن اینکارو انجام بده ، جبران میکنم انشاهلل بل _

بلندشد نشست ، میخواست بهش نزدیکتر باشه ، درد تو تمام تنش پیچید ، زیر لب چند تا فش 

داد ، شنید ولی خودشو زد به نشنیدن ..چانه روی شونه ش گذاشت ...مثل همیشه زیادی 

 ،بوی خوبی میداد 

 نرو _

 نمیشه ، قرار دارم ، باید اسلحه ها رو تحویل بدیم  _

 کنسل کن ، بذار فردا  _

سرش کمی برگشت ، چشم در چشمش شد ، لبخند زد ، چطور میشه ادم حتی لبخندش خسته 

 باشه 

 نمیشه ، کاش میشد  _

 باشه ، ولی من پماد نمیزنم ، میدم هانا بزنه  _

 باشه  _

 مشکلی نداری ؟؟ _

ن؟؟ چه مشکلی ؟؟ فقط با تمام اندامی که بشون دس زده حسابی خداحافظی کن ، م _

 دلتنگشون میشی 

 بی رحم _

 شیطان قرنهاست دیگه فرشته نیست، انتظار بخشش و گذشت از او توهمی بیش نیست _

 

 میگم  _

 بِس پرحرفی ...باید برم  _

 یه سوال فقط  _

 بپرس  _

 ... دم ..کی قراره به بقیه ی امور زوجیه برسیمحاال که راهمو به تختت پیدا کر _
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 پوزخند زد 

 مطمئنی لیاقتشو داری ؟؟ _

اختیار داری عزیزم ،لیاقت و توان ما که اثبات شده ست ....فقط اگه این میون مشکلی ،  _

کسالتی ،عارضه ای ،ناخوشی ، بیماری هست بگو فدات شم ...اصال اینقدر علم پزشکی تو 

وص پیشرفت کرده که نگو ..کافیه یه دکتر خوب پیدا کنیم حتما درمان این موارد به خص

 جواب میده 

چشاشو ریز کرد یه ابرو داد باال چند لحظه نگاش کرد ولی یک ان و در حرکتی انفجاری ...

زانو رو بین دو پاش فشار داد ..چشاشو از درد بست ..انداختش رو تخت و روش خوابید 

 .... سیژن رو از دهان به سینه کشید...نفس کشیدن سخت شد ، اک

لبهای نیمه بازش زیادی وسوسه انگیز بود ، لب پایین رو به دندون گرفت و کشید ...اخش 

 ... دراومد ...ول کرد ،لب زخمی و خونی به مکان خود برگشت

 میگم بهتر نیست مراقب حرفات باشی که احیانا خودت دکتر الزم نشی ؟؟؟  _

 با صدای بلند خندید 

 جوووون ، سکس فقط خشن ش ، دکتر فقط متخصص ناتوانی جنسی  _

 سری تکون داد و بلند شد ...لباساشو جلو اینه مرتب کرد

 یه چی بپوش لخت نگرد واسه خودت ،تنها نیستیم اینجا  _

 بهروز به هانا بگو واسم دیزی درس کنه  _

 ه درس کنه اصال؟؟بماند که دیزی کال بلد نیست، تو پنج دقیقه کی دیزی میتون _

 به من چه ، مشکل مِن که قر و فرت زیاده اشپز اجنبی استخدام کردی _

 

 نه مشکل تو اینه که زرزرت زیاده .... بپا یه روز زبونتو از دست ندی  _

میخوای بزنی ناقصم کنی که چی اخه؟؟ حیؾ نیست ادمی با این همه کماالت و زیبایی  _

ی زبون بشه ؟؟ خداییش حیؾ نیست ؟؟؟ اصال خودت استثنایی و تیپ و هیکل خاص ، ب

 دلت میاد همچین کاری کنی ؟؟

سعی میکرد به پرحرفیاش توجه نکنه ، مشکل این بود که جای سالمی تو تنش نمونده بخواد 

 تنبیه جدیدش کنه 

سفارش میدم واست دیزی بفرستن ...کارم تموم شد برمیگردم ..یادت نره پماد رو سروقت  _

دوتاست، اول ابیه رو بزن ضدعفونی کننده ست بعد سبزه ...قرص تب بر هم بزنی ...

 ... واست میاره هانا حتما بخور
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سریع رفت بیرون و درو بست ...حتی اجازه نداد جوابشو بده ، نیم خیز شده بود دوباره 

 ... وسط مالفه های حریر مانند نرم مشکی ولو شد ...لبخند زد و بالشت رو بؽل کرد

اخرش مال خودمی ، حاال هی تقال کن و دست و پا بزن ، هنوز منو نشناختی بهروز  اول _

 من ادمی نیستم که باخت رو به عنوان گزینه قبول کنه 

 محمد اومده بود دنبالش ، همین که دیدش پیاده شد و درو باز کرد 

 سالم اقا _

 سالم _

، چقدر زود جای خالیش حس سریع سوار شد ، لبخند زد ، جای پرحرفیای ادرین خالی بود

 شد 

 بریم سر قرار اقا ؟؟ _

 همه چی اماده ست  _

 بله همه چی اماده ست بچه ها هم منتظرن  _

 ... خوبه _

 ماشین حرکت کرد ولی حس کرد محمد میخواد چیزی بگه و مردده

 چیزی شده ؟؟ _

ن دفعه رو ، باور اقا شرمنده ، فضولی نباشه ، ادرین رو اخراج کردید ؟؟ ببخشیدش اقا ای _

 کنید کاراش از بچگی و نادونی ِش، منظوری نداشت بیچاره 

 اخراجش نکردم نگران نشو ، کمی حالش ناخوش بود مرخصی بش دادم  _

 عه ...انشاهلل چیزی نیست و زود خوب بشه  _

 تلفنش زنگ خورد ، مسعود بود

 جانم _

 سالم ...بهروز کجایی ؟؟  _

 تهران ...چطورمگه ؟؟ _

 میتونی یه سر بیای بیمارستان  _

 بیمارستان واسه چی ؟؟ _

 فرید خودکشی کرده _

 

 یه لحظه خشک شد ، یخ زد ، خون تو رگهاش منجمد شد ،

همه ی خاطراتش با فرید در یک ثانیه و در دور سریع جلو چشش پخش شد ، اخرین دیدار 
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 ه زیادی تاکید شد ، اونجوری رد کردنش ، اون حرفهای وحشتناک ...رو این یکی خاطر

 زنده ست ؟؟ _

 اره زنده ست  _

نفس راحتی کشید ، فرید برای راحت از این خبر گذشتن زیادی عزیز بود، برای سنگین 

 نشدن وجدان، زیادی خودی بود 

 میخواد ببینتت بهروز ...التماسم کرد که بهت زنگ بزنم  _

 خوبه ؟؟باشه ...یه کاری دارم االن ، بعدش میام طرفت ..حالش  _

لحن و تن صداش سرد بود، اروم بود، متین بود ...هیچکس ، هیچوقت ، در هیچ شرایطی 

هیچ کس نباید بفهمه انسان ِ ...اونم ...نباید بفهمه که دل داره ، حس داره ، دلسوزی هم بلده 

 با تمام ضعؾ هایش

 شستشوی معده ش کردیم ...فعال جواب داد مثل اینکه ....بهتره  _

 ....حداکثر دو سه ساعت دیگه اونجام ...مراقبش باش خوبه  _

 چشم حتما ...فعال  _

قطع کرد ، اخماش رفت تو هم ...فکرش مشؽول و درگیر شد ، این یکی رو کم نداشتم 

 ...دیگه

شب شده بود، نه ، نیمه شب شده بود ...برای هزارمین بار زنگ زد ...لعنت که چقدر از 

ا هیچوقت جواب تماساشو نمیداد...یعنی ممکنه سر قرار این عادت بهروز متنفره ، چر

تحویل اسلحه اتفاقی افتاده باشه ؟؟ نباید تنهاش میذاشت ...حداقل این بود که اگه قراره 

 بازداشت بشن باهمن ...قراره بمیرن هم باهمن ...صدای در که اومد زود پرید 

 .. خدا بکشتت بهروز ...اخه مگه مریضی جواب گوشی نمیدی _

 

...دیشب یه لحظه خواب نداشت ، تمام روزش  بدون اینکه جوابشو بده به اتاق خواب رفت 

کتشو دراورد ...تو بیمارستان لعنتی گذشت ، خسته بود، سردرد داشت ، بی حوصله بود 

 وخودشو رو تخت انداخت ..ساعد دستشو رو پیشونیش گذاشت و چشاشو بست 

.یعنی هستم ولی نه از اون برده ها که بدون کوچکترین با توام ها...برده ت که نیستم .. _

توضیح و خبری شب تا شب ؼیبت بزنه اعتراضی نکنن ...نمیگی نگرانت میشم ..اون 

گوشی کوفتی واسه چیته اگه نمیخوای استفاده کنی ..بنداز تو پارچ ، ابشو بخور اصال 

درستی ندارم ها...میزنم  ببین کاری نکن نذارم یه قدم بدون من ورداری ...من اعصاب...

 . ناکارات میکنم بهروز
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دستشو گرفت و کشید رو تخت کنارش افتاد ...لبهاشو خشن و محکم و طوالنی بوسید 

شاید هم زیادی خسته و داؼون بود و دنبال  ...حس کرد تنها راهیه که میتونه ساکتش کنه ..

 کمی ارامش از اون لبهای دوس داشتنی 

 ... ط یکم خفه شوادرین خفه شو ..فق _

چند لحظه با تعجب بش زل زد ...ولی زود به خودش اومد و خواست چیزی بگه که دست 

 رو دهنش گذاشت 

گفتم خفه ...نمیخوام هیچی بشنوم ...فقط میخوام استراحت کنم ...یک کلمه دیگه بگی  _

 ...امشب تو قفس میخوابی 

 ... وح بودنگاه چشای خسته ش کرد ، کدر بود، خاموش بود، بی ر

 ... دستشو ورداشت و دوباره ولو شد

چند لحظه به نیم رخش زل زد و بعد بلند شد ...به پایین تخت رفت ، کفشاشو یکی یکی 

 ...دراورد

 کمی پاهاشو ماساژ داد ، حرکت دستاش خوش ایند بود ، اهی از لذت کشید...جوراباشم کند 

 

رفه ای ماساژ میداد ، خون در پاها جریان پاهاشو درگیر کرد ، ح دستها باالتر رفت ، ساق

 ... گرفت ، عضله نفس کشید ، زنده شد

کم کم به مرز عالم بیخبری نزدیک ، بی حس شد ...نفس های ادرین رو کنار گوشش حس 

 ... کرد

دستهایی که نوازشش میکرد ، اخم کرد ، این درس نیست به خود گفت ، یه جای کار ؼلطه 

نوازش میکنه و بس .....انگشتش بین دو ابروی بهروز اومد ،  ، یک مستر نوازش نمیشه

 اخم رو با فشاری باز کرد.. زمزمه کرد 

 نترس عزیزم، من اهل تجاوز و ورود به عنؾ نیستم ..شما فقط بخوااااب  _

 ....حقِش یکی بزنه تو دهنش ...حیؾ که خیلی خسته ست ...حیؾ

 .... خنده های ادرین گرم بود

روی شونه حس کرد ...دستی که دور کمرش پیچید ....عطر شامپوی سنگینی سرشو 

 ...موهاش که تو مشامش چرخید ....حتی نفسهای گرمی که تو گردن و سینه ش پاشید

به ثانیه نکشید که به عالم خواب پرت شد ، ولی وجود ادرین تو بؽلش خوشایند بود ، به 

 ....خواب رنگ ارامش میداد

 ... نخوابیده ، شاید از روزهای دور کودکی سالها بود اینقدر اروم
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صبح که بیدار شد هنوز ادرین خواب بود ....شونه ش سر شد از سنگینی سرش ولی 

شکایتی نداشت ....دست رو گونه ش کشید ، چقدر حد فاصل بین دو خال شو دوس داشت ، 

 لبها را جایگزین انگشتان کرد ، ارام و گرم و کوتاه بوسید

 

 ... نظیم کرد و رفت زیر دوشدمای اب رو ت

 .... یعنی چیزی بهتر از یه حموم داغ تو دنیا وجود داره ، احتماال نه

شونه هاش کمی گرفته بود ...با دست کمی ماساژشون داد ...صدای در حموم رو شنید ولی 

برنگشت ...کی جرات داشت به خمره ی تنهایاش پا بذاره مگر یکی ، جسورترین ادم دنیا و 

 ش زندگی

 ادرین از پشت سر بهش نزدیک شد ، لیؾ رو صابونی کرد و روی کمرش کشید 

 چند بار بگم که حق نداری بدون اجازه دستم بزنی  _

 ... لحنش خشن نبود، معمولی بود

 ... ادرین لبخند زد ..لیؾ رو پایین تر رو گودی کمر کشید ...بین دو شونه رو بوسید

 زید ، لبهاش یخ بود، بهروز از سرماش لر

 .... من که دستت نزدم ارباب ، همش یه لیؾ و یه بوسه ست فقط _

رو به دیواره های شیشه ای بخار گرفته چسبوند ...دست رو گردنش  برگشت و ادرین

 ... گذاشت ، فشار داد، خفه شد ، نفس نفس میزد ، لبهاشو در همون حال بوسید

 سه حس عجیبی داشت ، جون دادن برای جون گرفتِن یک بو

 ... لبهاش مثل همیشه اتش بود، یخ اب شد، ذوب شد ، بخار شد و به فضا پرید

لبهای جهنمی لؽزید ، به گردن رسید ، جای انگشتها رو گرفت ، رد کبودی انگشتان رو 

 ... بوسید

ادرین چشمهاش از لذت خمار شد، پلکها روی هم امد ، بسته شد، وجودش لبریز شهوت شد 

 ...، سرریز کرد، جوشید

نفس نفس زدنهای سریعش شروع شد ، تن و بدن داغ کرد، ملودی خواستن رو با ریتم 

 ....نواخت ..هورمون ها در خون فوران کرد ، مست کنان رقصید 

 

باز لبها پایین تر اومد ...روی استخوان ترقوه سر خورد و تمام مسیرو زیرو رو کرد ، شخم 

 . زد ،تخم کاشت ، یاس کبود رویید

ه حدفاصل دو ترقوه و باالی جناغ سینه ش رسید، فشار رو بیشتر کرد ، گاز گرفت ، وقتی ب
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 .... بوسید ، به شدت مکید

جنون بود که بر ادرین نازل شد ، مست شد، دیونه شد، پاهاش لرزید ، روی شیشه ی داغ 

 .... تر از تن سر خورد ، لؽزید

، چنگ زد ، در مشت گوشت  دستهای بهروز ولی مانع شد ، دو پهلوش رو محکم گرفت

 ... داغ رو فشرد

دستها ناخوداگاه دور گردن بهروز امد ، همچون پیچکهای سمج بهاری رویید ،، پیچ خورد ، 

 ... چسبید

 یک لحظه لبها جدا شد ، چشم در چشمش شد ، نگاه خمار سراسر نیاز و خواهش رو خرید

.... 

عقب قدم ورداشت ، دور شد به انچه میان  لبخند زد ، پوزخند شد ، ، از خود جدا کرد ، به

دو پا سفت شده نگاه کرد ، ابرویی باال انداخت ، نگاه سراسر شماتتش باال اومد ، به این 

 همه خواستن خندید

 بهروز نکن ،، _

 چی ؟؟ _

 ارباب.....نکن  _

 چیکار کردم ؟؟  _

ر دوش رفت ..اب رو نفس عمیقی کشید ....میدونست فایده نداره پس بی خیال شد ...به زی

تا اخر سرد کرد، نفسش رفت ...تمام تن مور مور شد ، پوست واکنش نشدن داد، دون دون 

 ... شد

بهروز با خنده جلو اومد از پشت بهش چسبید ، اب زیادی سرد بود دستش جلو اومد و شیر 

 ... اب رو تنظیم کرد ، ولرمش کرد، نفس برگشت ولی هنوز نامنظم بود

 ین مهره ی پشت گردن رو بوسید ، باز دور شد ، ناپدید شد ، گریختبرامدگی اخر

 

کؾ دستهارو به دیوار زد ، شونه ها پژمرده افتاد، خم شد ، سینه و قلب از این همه فشار 

 درمونده شده ، اروم و قرار نداشتن ،،

و دل بیچاره خود رو به دیواره ی قفس سینه میزد ، دنبال رهایی بود، راه فراری جستج

میکرد ، پرواز میخواست ، نیافت...نبود ، اروم و قرار نداشت ،خودرا زخمی کرد، خونی 

 شد ، خستگی و بیحالی چیره شد ، گوشه ای افتاد ، بیحس شد
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 ... که اومد بیرون عصبی بود از حموم

 اخم داشت ، خشم داشت ، اتشش خاموش که هیچ ، رو به افزونی بود 

 ... درس میکرد ، حواسش بهش بود، باز خندیدبهروز روبرو اینه کرواتشو 

 ادرین زود اماده شو باید بریم  _

 کجا به سالمتی  _

 لحنش بد بود ، کمی تا حدودی بلند بود، اخم بهروز رو خرید 

 .... بعد میفهمی _

 ... االن بگو _

 ... گفتم بعد _

 .. تا نگی نمیپوشم _

 ده دقیقه دیگه اماده نباشی تنبیه میشی  _

س پر حرص و صدا داری کشید ...حوله رو دور کمرش سفت کرد ...خواست بیرون بره نف

 که نذاشت 

 کجا؟؟ _

 ... اتاقم ...مگه نمیگی بپوش ؟؟ یا خود درگیری داری کال _

جلو اومد ...خشمش حس میشد ، فضای اتاق رو تنگ کرد، اتشش اکسیژن هوا رو بلعید ، 

 خفه شد 

و سینه در سینه ش ایستاد ...سیلی که به صورتش خورد ، رخ کوتاه نیومد ...چشم در چشم 

 .... برگشت ، سوخت

صورتشو محکم گرفت وبرگردوند و تو چشاش زل زد ، روشن تر از همیشه ، جلوه نمایانه 

 ،به اطراؾ فخر اتشش رو میفروخت 

 چند بار بگم از زبون درازی بدم میاد؟؟ _

 چند بار بگم واسم مهم نیست ؟؟ _

 عدی با پشت دست زده شد ، با اینکه اون سمت صورت، دردش بیشتر بود سیلی ب

 درستت میکنم  _

 خوبه ،، این میون خودتم کمی اصالح کنی بد نیست  _

دستش باال اومد ، چشاشو بست ولی نزد ...در عوض به خودش نزدیک کرد، انگشتان 

 موذی گرانه از پشت به زیر حوله خزید
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دوند و تو چشاش زل زد ، روشن تر از همیشه ، جلوه نمایانه صورتشو محکم گرفت وبرگر

 ،به اطراؾ فخر اتشش رو میفروخت 

 چند بار بگم از زبون درازی بدم میاد؟؟ _

 چند بار بگم واسم مهم نیست ؟؟ _

 سیلی بعدی با پشت دست زده شد ، با اینکه اون سمت صورت، دردش بیشتر بود 

 درستت میکنم  _

 ون خودتم کمی اصالح کنی بد نیست خوبه ،، این می _

دستش باال اومد ، چشاشو بست ولی نزد ...در عوض به خودش نزدیک کرد، انگشتان 

 موذی گرانه از پشت به زیر حوله خزید

 .... نفسش ُکندشد، بی صدا شد، برید

هیچوقت ادم بی جنبه ای نبوده ...ولی این دستهای سرد ، قدرتی داشت ؼریب ، جادویی، 

  ....های و عجیب المتن

 

 .... به گوشش نزدیک شد ، لبهای شیطانی تکان خورد ، زمزمه کرد

 مست شد، خمار مشروب نابش شد 

، میدونست بازم یه بازی دیگه ست ولی در مقابلش ضعیؾ بود ، وا داد، چشمهاشو اهسته 

 بست 

عنتی ت رو میدونی مشکلت چیه ،؟؟ هنوز باور نداری دیگه اختیار هیچی از اون بدن ل _

 .....مال خودت نیست ، صاحاب داره همه چیت.....نداری 

 این چشای زیبای وحشی 

 این لبای شیرین 

 این خال ها

 ... این گونه ، فک ، سر و مو

 ... بازو ، سینه ، گردن ، شکم و باسن.....حتی

 مکث کرد ...دستها باز حرکت کرد به جلو اومد بین دوپاش چرخی زد ، همه جای اندام

 ... حساس رو وارسی کرد، اندازه زد ، سند کاری کرد

حتی این کوچولوها هم مال منه ،بدون اجازه حق نداری دست بشون بزنی ، ارضا شدن 

 ....پیشکش

 ... باز عقب رفت ...چند قدم ورداشت ... دور شد
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 خسته بود، خسته تر شد، 

 این بازی بی پایان توانشو برده بود 

پیشونی و دو طرؾ سرش درد میکرد ....چشاش تب داشت ، سرش گیج میرفت ، وسط 

 .... میسوخت

 یه حوله ی تن پوش رو روی شونه ش انداخت 

بپوش ....این اخرین اخطاره ادرین ...یه بار دیگه از این اتاق لخت بری بیرون پوستی  _

 ... واست نمیذارم کسی بخواد ببینه

 .درو محکم پشت سرش کوبیدجونی واسه لجبازی نداشت ...پوشید زد بیرون .

 

 .. تو اسانسور نگاش نمیکرد، اخم کرده ، دلخور بود...احتماال قهر کرده ، ساکت بود

با لبخند جلو اومد ...دگمه ی باالی لباسشو بست ..یقه ی پیراهن رو صاؾ کرد ...دسمال 

 جیب کتش رو اصالح کرد 

 مثال قهری االن ؟؟ _

 ت ، نفس پرحرصی از سینه خالی کردبه مردمک چشاش چرخی زد ، هیچ نگف

 لبخندش بیشتر شد 

 با اجازه ی کی ؟؟  _

چشم در چشمش شد ، ابرویی باال داد، مثل همیشه توله گرگ چشمانش زیادی گستاخ بود، 

 زیادی وحشی بود، زیادی لجباز بود 

 اذیت نکن...باش ؟؟...ادرین یه امروزو اروم بگیر  _

 زبونه کشید ، ارتفاع گرفت ، همه جا رو اتش زدپوزخند زد ، شعله ی توی چشاش 

 ارباب ؟؟؟....اخیییه خسته شدی ؟؟ نکنه بریدی  _

 ارباب رو با مکث گفت ...بهروز به این همه شیطنتش خندید 

 .... خسته که نه ....فقط _

 نگاهش میخکوب لبها بود ...منتظر ادامه ی جمله نفسشو حبس کرد 

 امشب..نمیخوام از رو ندونم کاریات گند بزنی به شبمون یه برنامه هایی دارم واسه  _

 خندید ...چشم ، لب ، حتی اون دو خال زیبا 

نه بهروز ...به خدا پسر خوبی میشم ...اصال ..اصال اینقدر خوب و اروم که نمیفهمی  _

 ادرینی هم این حوالی هست .. ...حتی صدامم نمیشنوی ..قول

 از اسانسور بیرون رفت خندید رسیده بودن ...قبل ادرین 
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 ببینیم و تعریؾ کنیم  _

میبینی ، تعریؾ میکنی ، عکس میگیری و گزارش مینویسی حفظ بشه واسه  _

 ایندگان..احتماال تاریخی میشه این روز و تو تقویم نشونه گذاری 

 در ماشین رو واسه بهروز باز کرد ، با لبخند سری تکون داد و داخل شد

 

شت ....دیر وقت بود و خیابونا تقریبا خلوت ....سریع رانندگی میکرد خسته بود ولی ذوق دا

و چند بار ترمز بدی داشت ...اخرین بار بهروز حواسش به گوشی بود و بدجور به جلو 

 پرت شد پس گردنی محکمی خورد 

 چه خبرته ؟؟مگه عروس میبری ؟؟ _

 ... خندید

 ...خوش تیپ ، قدبلندا، بچه پولدار بله ...اونم چه عروسی ...از اون خان باال خوشکال _

 باکالسا

 چشمکی تو اینه به بهروز زد و بازم یه پس گردنی دیگه نوش جان 

عه ؟؟....باشه ...میببینمت اخر شب وقتی جواب این زبون درازیارو گذاشتم کؾ دستت  _

 .. اونوقت نقش عروس و داماد هم ُمَعین و مشخص میشه...

 خندید 

 .... کن فدات شم مشخص کن عشقم ...تو فقط ُمَعین جووون ...تو فقط _

 

 پشت در خونه بودن و منتظر بود بهروز درو باز کنه 

 میگم به نظرت هانا واسه شام زرشک پلو با مرغ درس کرده ؟؟  _

 درو باز کرد و وارد شد 

 .. اره حتما ...ترشی هم انداخته تازه _

 به به ...سیر یا لیته ؟؟ _

 شد وقتی خشک ایستاد و به روبرو زل زد  نگاهش قفل بهروز

شعاع نگاهش رو تعقیب کرد به یک پسر الؼر که رو مبل نشسته و با دیدنشون بلند شد 

 .... ایستاد شد

 ... سرش پایین بود اروم زمزمه کرد سالم

 ... بهروز اخم کرد

 ... ادرین برو اتاقت _
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 چی ؟؟ این کیه ؟؟ _

 به تو مربوط نیست ،اتاقت ،زود _

 بهروز ؟؟ _

 نگاه تندی بهش کرد 

 ادرین ؟؟؟  _

 نفس پر حرصی کشید و نگاهی نه چندان دوستانه به مهمان جدید کرد و به اتاق رفت

 

 اومد رو مبل نشست ...ناخوداگاه سر خورد زیر پاش رو زمین نشست 

 ارباب؟؟ _

 .. اینجا چیکار میکنی _

 لحنش خشن نبود ولی مهربونم نبود 

 ... ببخشید _

 سرشو اورد پایین 

ارباب کمکم کن ...اون زندگی رو نمیتونم تحمل کنم دیگه ..باور کن ..باورکن دوباره  _

 ... خودکشی میکنم اگه این شرایط ادامه پیدا کرد

یکی تو دهنش زد ، موهاشو گرفت و کشید .. ارامش نگاه در یه لحظه تؽییر حالت، طوفانی 

 شد 

حرؾ از خودکشی میزنی توله سگ بدبخت ؟؟ میخوای  اینقدر جری شدی که جلو خودم _

 ... خودم همینجا بکشمت خیال خودم و خودت رو راحت کنم

 نگاهش کرد و اشکش سرازیر شد 

 بکش ، افتخار از این بیشتر که به دست اربابم کشته بشم ؟؟ _

موهاشو یه ضرب ول کرد ...پخش زمین شد ..به سمت پاش اومد ..خواست ببوسه پاشو 

 ید کش

 بلند شو خودتو جمع کن ...داریم حرؾ میزنیم مثل اینکه  _

 ارباب خواهش میکنم ..التماس میکنم ..دارم میمیرم  _

نگاه پر اخمشو به در بسته ی اتاق ادرین داد ، شاید مستری باشه که بتونه از چند برده در 

 ... ن موضوع برهعین واحد استفاده کنه ، ولی مسلما ادرین اسلیوی نیست که زیر بار ای

فرید ...نمیشه ...باید بری ...اگه جایی نداری خودم واست یه جا پیدا میکنم ...ولی هر  _

چی بین ما بود تموم شد ..میتونم به عنوان دوست کمکت کنم ، حمایتت کنم و پشتت باشم تا 

 این مراحل رو بگذرونی ولی این تنها چیزیه که میتونم بهت عرضه کنم ...فقط همین
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 شکست دلشو تو چشاش دید، حسش کرد، ؼمگین شد...اروم سرشو نوازش کرد 

 ... خیلیا هستن ارزوی برده ای مثل تو رو میکنن ....ناراحت نباش _

 ارباب ، خیلیا رو چیکار کنم وقتی هیچکدوم مثل شما نیست  _

اینجور بؽضش ترکید ، پاشو بؽل کرد ،، بهش اجازه داد ، پسش نزد ، لگدش نکرد ، بلکه 

 اروم بگیره 

ادرین در یک لحظه روبروش بود ، خشم ویرانگر اتش تنها چیزی بود که تو چشاش دیده 

 میشد 

 اجازه دادم از اتاق بیای بیرون ؟؟ _

پوزخند زد ، نگاه بدی به جفتشون کرد ..فرید از این نگاه یخ کرد ، شرمزده شد ..پای 

 بهروز رو ول کرد 

 رم با مهمون عزیزتون راحت باشید ...ارباب نه ...ولی گفتم برم بذا _

 ... به سمت در رفت

بهروز بلند شد ..اسمشو فریاد زد ...حتی فرید از جاش پرید ولی ادرین فقط چند ثانیه مکث 

 کرد 

 .. به نفعته همین االن برگردی اتاقت _

 ... درو باز کرد و رفت بیرون ، حتی برنگشت نگاش کنه

رش دهنش باز مونده بود ، واقعا با چه جراتی اینطور از دستورات فرید متعجب از این رفتا

بهروز سرپیچی میکنه ...چقدر اسلیوه جدید بهروز عجیبه و عجیب تر اینکه چطور بهروز 

 کم حوصله تحملش میکنه

 

چند ساعتی میشد رانندگی میکرد ولی هنوز جرات مطرح کردن سوالی که تو ذهنش 

 .... میچرخید رو نداشت

 ا ؟؟اق _

 بهروز بی حوصله چشم از مناظر سرسبز بیرون گرفت و به اینه ی ماشین و محمد دوخت

 بله ؟؟؟ _

 اقا اتفاقی افتاده؟؟ ادرین کاری کرده؟؟ چرا خودشو قایم کرده ؟؟ _

اخمش ؼلیظ تر شد ، شاید کمک گرفتن از افرادش واسه پیدا کردن ادرین اشتباه بود ولی 

دارم واست پسره ی خیرسر، ...ر شدنش چاره ای واسش نذاشت و گو  اینجور ناپدید و گم
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 ... حرص تمام این چند روزه رو تو تنت خالی میکنم ، فقط صبر کن

 نه ، چیزی نیست ....گفتی خونه ی کیه بابلسر ؟؟ _

  .. خونه ی خودش اقا ، از سمت خانواده ی مادریش بهش ارث رسیده _

 .... البته میگن یه کلبه خرابه بیش نیست

به فکر فرو رفت ...این بچه زیادی پرو پال داشت ، باید در اولین فرصت همه ی پرهاشو 

 ... کوتاه کنه نتونه به این راحتی بپره

 ... اقا اونجاست _

نگاهی به خونه کرد، سرپاتر از اونی بود که فکرشو میکرد...خونه ی ساده با پنجره و در 

نه های اینجا بزرگترین حسن و تزیینش و حتی حصار سبزرنگ ....مثل بقیه ی خو

سرسبزی فوق العاده دور ورش بود ...پیاده شد ...رو به محمد که درو واسش باز کرده بود 

 کرد

 محمد تو برو....من با ادرین برمیگردم تهران  _

 چشم اقا ....چیزی الزم ندارید؟؟ _

 ...نه ....فقط مراقب اونجا و بچه ها باش تا بیام _

گاش کرد مگه قراره چقدر اینجا بمونه ، ولی جرات نداشت چیزی بپرسه ....چشم با تعجب ن

 ....اقایی گفت و سوار شد و رفت

 .... یه نگاهی به ساعت کرد قبل اینکه به سمت خونه بره

 ... صبح واسه بیدار بودن توله ی تنبل خوش خوابش زیادی زوده ۰ساعت 

 عادت های روزانه شو از بر بود

 

 

و بیداری لبخند زد ، بوی سیگارش ، عطرتنش ، حتی هوای حضورش حس شد،  بین خواب

 ... دلش اروم گرفت ، راحت شد

 ... تمام زندگیش اینقدر واسه کسی عزیز نبوده که در صورت گم و گور شدن دنبالش بگرده

چقدر تو این چند روز با خودش کلنجار رفت، به بهروز و حسش شک کرد و هر روز که 

 .... دلش خالی میشد که نکنه حتی از یادش رفته میگذشت ته

چشاشو اروم باز کرد ...روبرو تخت داؼونش رو صندلی درب و داؼونی نشسته و پا رو پا 

 ... گذاشته بهش زل زده بود

اون خونه ی وا رفته ، اعتبار و  سیگار به لب ، شالق به دست ، زیباتر از همیشه به تمام
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 ... ن صحنه ی زندگیشو ساختهرونقی تازه داده ، زیباتری

نگاه تو چشاش رعب اور بود، ترسناک بود، شیطانی بود ولی در عین حال خواستنی بود ، 

 ... جذاب بود، خوش ایند بود

 

 رو شکم خوابیده بش نگاه میکرد ،

 .... حتی بلند نشد ، حتی تکون نخورد ، انگار حتی تعجب نکرد

 ... منتظرش بود؟ احتماال

 خب؟؟ _

 ارباب ؟؟ خب _

 خوش گذشت ولگردی ؟؟؟ _

 بد نبود ولی فکر کنم به شما و مهمون کوچولوتون بیشتر خوش گذشت  _

شالق اسب رو کمرش نشست ،چشاشو رو هم فشرد ، یهویی بود، محکم بود ، درداور 

 بودولی صداش در نیومد 

 نقش بد بوی های نترس رو بازی میکنی واسم ؟؟ _

 برنمیام ؟؟  فکر کردی از پس ادب کردنت

 ... از رو صندلی بلند شد و جلو اومد ، کنجکاو نگاهش میکرد ولی ترسی تو چشاش نبود

 میدونی توله های یاؼی فراری رو چیکار میکنم؟؟ 

 ... با شالق پتورو از پایین تنش کشید ، ؼیر شلوارک گشاد چیزی تنش نبود

 میکُشی ؟؟ _

 ... اینقدرا هم مهربون نیستم دیگه _

 رو زیر کمرکِش شلوارک کشید شالق 

 خندید 

 میکُنی ؟؟  _

 ... اینقدرا هم حشری نیستم دیگه _

 یکی دیگه رو گودی کمرش زد ...محکم تر از اولی بود...تمام پشتش تیر کشید

 

 

 شالق نوازشگرانه روی کمر باال پایین می اومد 

 خب ؟؟ _
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 دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه  _

 من  بس که خنگی نرخر کوچولوی _

 دور زد ...روی کمر خوابید ...چشم در چشمش شد ...خندید 

 حاال شالق روی شکم و سینه ش بود 

 استاد فکر نمیکنی نرخر و کوچولو تناسبی باهم ندارن ؟؟ _

 

 شالق روی شکمش نشست ...درد داشت ، جمع شد ، در خود پیچید 

 من میخوام کاری به تناسبش نداشته باش ...برده ی من همونی میشه که  _

 استاد احیانا برده ی شما االن تو اپارتمانت تو تهران نیست  _

 ضربه روی شونه و گردنش نشست ، سوخت ، لبشو گاز گرفت ، ناله ی کوچیکی کرد 

 احیانا ؼلط اضافی نمیکنی  _

 اونو که همه میکنن عزیزم  _

 ضربه روی صورتش نشست، سوخت ، لذت داشت ، چشاشو بست

 اال برده واسه مسترش تعیین تکلیؾ میکنه ؟؟از کی تا ح _

 از وقتی ادرین برده شد  _

 اون سمت صورتش رو زد ...محکم تر ، سخت تر ، درداورتر 

 ادرین رو هم اصالح میکنم  _

 قابل اصالح نیست  _

 این بار دوتا زد ...روی سینه ش نشست ....رد شالق مور مور شد ، یخ زد ، سپس اتش شد 

 میبینیم  _

 البته حاال که دوتا برده گرفتی منم دوتا مستر میگیرم شاید اصالح شدم _

 

 باز زد ....محکم زد ... با تمام قدرت زد ..اه کشید...از تخت افتاد

ولی تکلیؾ این زبوِن درازیات رو همین االن ....در مورد برده م بعدا حرؾ میزنیم _

 مشخص میکنم

 

 ...... خب ...کجا بودیم _

ت ..ادرین بین دو پایش افتاده از درد به خود میپیچید ولی لبش ، چشاش ، رو تخت نشس

 . نگاهش میخندید
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 .... اها...قرار شد حدس بزنی من توله های یاؼی رو چجور تنبیه میکنم _

 ..چیزی نگفت

چشم در ..شالق رو زیر چونه ش گذاشت ...صورتشو بلند کرد ...کمی به روبرو خم شد 

 چشمش بود 

 ... نو میکنم میدم دباغ خونه طبل درس کنن واسمپوستشو _

نفس بهروز رو ...اتش همیشه روشن چشاش ، روشنتر شد ، شعله ورتر شد ، براق تر شد 

 گرفت این همه شکوه و زیبایی

 

حسابش از دستش خارج   کمرش ....دوتا ..سه تا ...کم کم یکی رو شونه ش زد ...بعدی رو

 .... شد ...تحمل کرد

 ... و کمرش از زخم شالق ها قرمز نه، خون شدها  شونه

 ... موهاشو گرفت و کشید ..از زمین بلندش کرد روی تخت کنار خودش انداخت

 

رو شکم افتاد ، پاهاش رو زمین بود هنوز ، رون و ساق پاهاش در دسترس شد ،بهروز 

 پوزخند زد 

 با همین پاها ول کردی رفتی دیگه؟؟  _

 خندید 

 ماشین اومدم نه ارباب ..با  _

 روی رونش زد ....پتورو گاز گرفت ، اخش رو کتمان کرد

 

ضربات بعدی هم اومد ، تمام مسیر از رون تا مچ پا رو بی رحمانه میزد ...درد داشت 

 ..زیادی درد داشت ...ساق پاش کال بیحس شد

 

 .. برشگردوند از ضعؾ و درد میلرزید ...چشاش اشک داشت ولی باز میان گریه میخندید

 ... شالق رو روی شکمش کشید

 چیه ؟؟ کم اوردی ؟؟ هنوز اولشه عزیزم ...زوده حاال  _

 ارباب ؟؟؟ _

 نگاهش باال اومد ...چشم در چشمش شد 

 هر چقدر بزنی ، هر چقدر درد بدی ، هر چقدر شکنجه کنی ، در مقابل درد خیانت هیچِ  _
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وازه ی خروجشان رو تنبیه کرد اخم کرد صورتشو گرفت ...عصبی بود از این کلمات ، در

...دو لب رو گاز گرفت ، خون پاشید ، قورتش داد ، دندان بیشتر در جای زخم فرو رفت ، 

 اه ؼلیظی ازاد ، تو دهن بهروز خالی شد

 

 ... جدا شد ، جفتشون نفس نفس میزدن

 چرا دیونه م میکنی ؟؟ _

 مجنون دیونه نبود ، مجنونانه عاشق شد  _

 نیست ...واسه خودت داستان درس نکن عشقی در کار  _

 داستان همیشه قشنگتر از واقعیته _

 این رابطه قانون داره ، خیالبافی تو زندگی من جایی نداره  _

 دست لرزونشو رو گونه ی بهروز کشید ...اشکش سرازیر شد 

 نگاه تو چشات شکوفه های خیالمو بارور کرد ...نگو دروؼه ... نگو نیست ...منو نشکن _

 ..دربه درم نکن ...نُکش 

 لرزش تو چشای بهروز رو حس کرد ، امیدوار شد ، چشمهاشو بست

 

 بهروز به گردن و گوشش نزدیک شد زمزمه کرد 

 ... خیانت نکردم ، اهلش نیستم _

بهروز تمام وجودم مال تو ، فقط کاری که خدا با شیطان کرد با من نکن ...تحملشو ندارم  _

 یخوامت ، شراکت تو هیچی خوب نیست ولی در عشق قاتِل، کشنده ست...من کمال و تمام م

 

 گردنشو گاز گرفت ...اهی کشید ، دست دور گردنش پیچید ، اشک دیگری لؽزید 

 یه بار دیگه اسم خیانت رو بیار تا بت بگم  _

 لبخند زد 

 فهمیدی که نباید واسه م هوو بیاری یا بازم باید کتک بخورم ؟؟ _

 و گاز گرفت ، مکید و بوسید و دوباره الله گوش رو به دندون گرفت و جویدخندید ...گوشش

 اول اخر درستت میکنم  _

 نیمه مست و خمار صداش به سختی خارج شد 

 سعیتو بکن ...ولی نشنیدی میگن عوض کردن ادما ؼیر ممکِن؟؟ _

 شد  باالاومد ...مچ دستهاشو گرفت باالی سر برد ، فشار داد ، صورتش از درد جمع

 ادما؟؟ _



  

tg://taamjnon 

 لبخند زد ، سعی کرد لبای بهروز رو شکار کنه ، نتونست ، فرار کرد 

 اسبها هم شخصیت خودشون رو دارن دیگه  _

 رامت میکنم  _

 االن هم رام تم ارباب ...فقط خودت نمیدونی هنوز  _

 خندید ...نزدیک شد ..لب روی لب فشرد ...زبون هم درگیر شد ..به دهن ادرین پیشروی ،

 ... انجا را اشؽال، مال خود کرد

 

با حرکتی به پایین تنه ، خود را میان دو پا و رون ادرین جا داد ...کمی خود را باال کشید 

دستهاشو بست ، مقاومت ...مچ دستهاشو رها کرد ..کروات خود رو باز کرد ...با ان مچ 

تاق و منتظر حرکت نکرد ، لجبازی نکرد ، حتی شیطنت نکرد ، در اختیار و رام او مش

 بعدیش بود

 

باز پایین اومد ..لب رو بوسید ، بویید ، مکید و چشید ...به گردن سرازیر شد ..رد 

 ... دندونهاشو مکید ...خونی بود،طعم گس و تلخشو چشید

به سیب گلو رسید ..ان را هم خورد ، به سان سیب حوا ، وسوسه انگیز بود، شیرین بود، 

جون خرید ،، ارزشش رو داشت ، زیادی شیطانی بود، زیادی  طرد شدن از بهشت رو به

از خود بی خود میکرد ، زیادی مشروب داشت ، مستش کرد ، زمینی شد ، از اسمان به 

 زمین افتاد ، از لذت به خود پیچید

ادرین از لذت و خواستن زیر تن سنگینش میلولید ، تقال میکرد ، نفس نفس میزد ، نیازشو با 

کتش رو هم دراورد به  ع زیبا مینواخت و در جستجوی ارامی در فضا میپاشیداه های منقط

میکرد ...به تمام وجودش سرایت کرد  گوشه ای انداخت ، اتش چشمهای ادرین شعله ورش

، زمینش سوخت ، خاکستر شد ، نسیم باد همه جا پخشش کرد ، تمام کهکشان ازاِن او شد 

 ..سیاه و مشکی و عاشقانه شد

ه شو کشید باال و به میله ی اهنی رنگ و رو رفته ی تخت بست .....رو کمرش دست بست

 ... نشست و لبخند موذیانه ای زد ...از این حرکت یک لحظه تاخت تپش قلب سریع تر شد

 خب ؟؟ _

 خب ؟؟؟؟ _

 ... بین نفس نفس زدنهایش پرسید

 .... از این نگاه شیطانی ترس نه ، ولی استرس داشت

 ینجور ولت کنم چند ساعت بمونی حالشو ببری ؟؟؟ نظرت چیه هم _
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دهنش باز موند، درد شهوت و نیاز تو پایین تنه ش پیچیده امونشو بریده بود ...نمیتونست 

 ... درس نفس بکشه

به خودش امید داد که بهروز ممکن نیست اینقدر نامردی کنه ...ولی نگاه تو چشاش چیز 

 ... دیگه ای میگفت

 بهروز  _

 ؟؟بهروز _

 ارباب ؟؟  _

 چیه؟؟ چی میخوای ؟؟ _

 

خم شد به گردنش هجوم برد ، دیونه ترش کرد ...تن داغ ، گر گرفت ، دود کرد ، اتش 

 جرقه زد 

 به اون سمت گردن هجوم برد ،

 زخم دندون داشت ، زخمی ترش کرد

 ، نشونی داشت ، پر مارکترش کرد

 ، کبود بود ، رنگی ترش کرد 

 اد کنه نشد ، دستهاش رو میخواست از

 گره ی دور مچ ، محکم تر شد

 

 به گوشش نزدیک شد 

 خب ...نگفتی ...چی میخوای ؟؟  _

لبهاشو گاز گرفت ،کلمات رو در دهان حبس کرد ... تن خواهش میکرد ، ؼرورش سد 

 معبر شد ، راه التماس رو بست

 

 .... بوسه ها ریزش کرد به میان دو سینه رسید

 ش ، بخارشد نم ....پوست داغ کردلب ها ی خیس، گرم بود ،

 

باز پایین تر اومد ...از فشار زیاد ، نفس های عمیق ، حس شهوت شدید ، شکم اروم و قرار 

نداشت حتی بیشتر از سینه باال پایین میشد ، خندید ، شکم رو چند گاز کوچک زد ، 

 ....بوسید
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 ... زیدبه زیر شکم نزدیک شد بوسه ای روی التش زد ، تنش همه جوره لر

 .. بهروز جان مادرت اذیت نکن ...دارم میمیرم _

 خنده ی بلندی کرد 

 حاال قهر میکنی ول میکنی میری دیگه؟؟_

 .. ؼلط کردم _

چشم در چشمش پوزخند زد ، چشمها خمارتر از همیشه، سرخ بود، خواهش بود، التماس 

 میکرد 

خود پیچید ..پا روی شونه از التش گذشت ..سمت داخل رونش رو گاز محکمی گرفت ...به 

 ... ی بهروز چرخید

 ... پاهاشو گرفت و ثابت کرد ....باز گاز و جویدن و مکیدن

 ... باز ناله و جنون و نفس بریدن

 چشمهاشو بست و فشرد ...از درد نه ، از خواستن زیاد ُمرد

 

 ... حتی از ساق پاش نگذشت ...همه جا رو نشونه گذاری کرد

 ...در امتداد پوست و تن عالمت گذاری کرد ردپای حضور خود را 

 ... به مچ پا که رسید شالق رو به دست گرفت

 یکی از پاها رو باال اورد ...ضربه ی محکمی به کفش زد 

 حاال دیگه صدات میکنم جواب نمیدی  _

ؼلط کردم بهروز ...جان مادر ، خاله ، عمه ت ...جان تمام زنای فامیل پدری و مادریت  _

 میمیرم ..راحتم کن..دارم 

 

 حاال کو تا راحتی ...تازه اول صبِح ...کو تا شب  _

 چشاش گرد شد ، رنگش پرید ، تمام خدایان یونان باستان رو به کمک طلبید 

بهروووووز ...اربااااب ...زجرکشی چراااا...ضعیؾ کشی خوب نیست به موال ....من  _

 جدم تنده ...نفرینم میگیره فلج میشی ها

 

فاش توجهی نکرد ...اصال انگار نمیشنید ...باز رو کؾ پا کوبید....چندتای اولی قابل به حر

 ... دردش بیشتر شد ، تیر کشید ، سوخت  تحمل بود ..ولی کم کم

 سعی کرد پاشو از دست بهروز بکشه ، نتونست مثل همیشه قوی تر بود 

 ... فعال کسی که قراره فلج بشه من نیستم _
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 ساق پا به پایین رو بُبر بنداز دور ...فقط راحتم کن  ارباب اصال شما _

 خندید ...شالق رو روی التش کوبید ..نفسش رفت ...فریاد کشید از درد به خود پیچید 

 اونی که باید بریده بشه پات نیست ...این زائده ی اضافِی بی جنبه ته _

 

 شالق رو روی التش کشید ....پاهاشو جمع کرد رو رونش زد 

 رم پاهاتم ببندم ؟؟مجبو_

 کبود شده بود از شدت فشار ..به سختی نالید نه 

 دوباره رو التش زد ...اینبار شدتش کمتر بود ولی نه اونقدر که قابل تحمل باشه

 میزنم بالک میکنی ؟؟؟ حاال دیگه زنگ _

بهروز ؼلط کردم ...به جان تمام سیم کارت های سوخته ی ایرانسل از بدو شروع تا االن  _

...به جان تمام داداشی و اجی های مجازی ؼلط کردم....باور کن همینطور ادامه بدی عقیم 

 میشم دیگه بچه م نمیاد نسلم منقرض میشه

 

 بچه میخوای بزمجه ؟؟؟  _

 با اجازه تون اره ....سه چهار تا فقط _

 با شالق رو التش کوبید ...اخی کشید 

 دوتا .....دوتا بسه ...ببخشیدد _

 دیگه زد یه بار 

 یکی ...به خدا همون یکی بسه اصال با این شرایط کمبود شیرو پوشاک دوتا واسه چیمه  _

خندید ...اومد جلو رو شکمش نشست ....شروع کرد با یک دست دگمه های پیرهنشو باز 

 ... کردن ... با شالق روی صورت و گردنش میکشید

من ...چه دس به کار شی..مگه نه؟؟ ارباب ...قرار نیست که همین امروز واسه تولید ب _

اصال امادگیشو ندارم ...کال تا صیؽه ی عقد خونده نشه نمیتونم خودمو بهت بدم...خانواده م 

 سنتی ن ..سر این چیزا حساسن ، تعصب دارن عشقم

 

 با شالق رو صورتش سیلی زد ...چشاشو بست 

 ... خیلی حرؾ میزنی _

 ... شالق رو روی لبش کشید

 اینارو الزم دارم وگرنه گگ الزمی تو حیؾ که  _
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خم شد و لبهاشو بوسید ...پیرهن رو کند و انداخت ...دو انگشت داخل دهنش برد ...تا  _

 ... نزدیکی حلقش پیشروی کرد ...عق زد، بیرون کشید دوباره کارشو تکرار کرد

خونشو برد  پیشونی رو پیشونی گذاشت ....اب دهن گوشه ی لبشو لیسید ...شیرین بود، قند

 .... باال

دو انگشت رو پایین اورد ...از گردن و سینه و شکم ردشد ...از روی الت ورم کرده گذشت 

 ... ..به میان دو کفل ش رسید

 .. نگران شد ، ترسید ، سفت کرد ، منقبض شد

خندید باز لبهارو بوسید ...زبانها روی هم کشیده شدن ، اب دهان در هم ترکیب شد ، همه 

 .. یک ان تار و نامفهوم ، گیج شد چی در

 اروم گرفت ، شل کرد ، وا داد ، خود را رها کرد

 

درد تیزش ؼیر قابل تصور بود ...خود را باال کشید ولی راه فراری نبود ...التش رو گرفت 

 ... و فشار داد ...درد در درد حل ، وحشتناک شد

دن ، اکسیژنی نبود برای به سینه انگشتان به سختی وارد شدن ، هوایی نبود برای نفس کشی

 ... ..کبود شد ، خفه شد ، بی حس شد کشیدن .

بهروز متوجه ی حالش شد ، لب روی لب نشست ، نفس داد ، نفس گرفت ، حتی هوا رو با 

 .... هم سهیم شدن اکسیژن در دو ریه تقسیم شد

 

گوشش زمزمه دست روی صورتش کشید ...پلکهاشو بست ...بین دوپاش سرازیر شد ...تو 

 کرد 

 اماده ای ؟؟ _

نه ..به خودش میگفت نه ...ولی سکوت کرد ..خودشو به بهروز سپرد، اعتماد کرد ، شاید 

 ... هم زیادی عاشق بود ، عشقش زبونش رو قفل کرد ، راه مخالفت رو بست

 در خود جمع شد از درد که بدن بر خالؾ روح ، راه دخول و پیشروی رو بسته بود

 

 ... ی بر درب بسته چند بار کوفت تا بالخره بازش کردبهروز ول

 .. تاریکی ممتتد زیر دست بهروز از سرخی درد، خونی شد ...ترسید ، اسمشو زمزمه کرد

 دستشو بلند کرد چشم در چشمش شد 

 شششش ...نترس  _

 درد دارم  _
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 میدونم  _

 د نگاه سرد و بی رحم چشاش دلشو ازرد ، بی تفاوت بود ..باز شک کر

 قطره اشکی لؽزید ...زبان به استقبالش رفت ...خوردش و رد پاشو بوسید

 

 نگاهش ناگه گرم شد ....پیشونیشو بوسید 

 تمام چیزای خوب دنیا با درد همراه ن توله گرگ من  _

 .... میان درد خندید ...نتونست جلو خودشو بگیره ، شاید هم تخلیه ی انرژیهای منفیه

 م ، گرگم ، نرخرم ، یا بزمجه اخرش نفهمیدم ..اسب _

هاشو به دهن گرفت ، دردشو در خود  لبهاشو به دندون گرفت ...حرکتشو سریعتر کرد ...اه

 حل کرد ، بلعید 

 .... هر چی که من بگم _

 هر چی که من بخوام 

 .. دستهاشو با حرکتی باز کرد ...خون در رگها جاری شد ، بی حس بودن ، جون گرفتن

 ردن بهروز گذاشت دستهاشو دور گ

 میشم همونی که میخوای ...اگه بشی همونی که نیاز دارم  _

 شرط میذاری واسم  _

 ... نه _

 الله ی گوششو گاز گرفت 

 پس چی ؟؟ _

 

 .... این تنها راهه زنده موندنمه_

 تا من نخوام حق نداری بمیری _

 ل من باشی پس نخواه ...بذار زنده بمونم ...بذار مال تو باشم ...بذار ما _

گردنشو باز گاز زد ...دیگه جای سالمی نمونده بود ...فقط جای زخمها رو باز میکرد با هر 

 ... فرو رفتن تیزی دندون

 

اه و ناله نمیکرد ، جونی نمونده بود دیگه ...التش تو دست بهروز بود ،، شکنجه ش میداد ،، 

 نه اروم میکرد ،، نه راحت میذاشت 

 بهروز؟؟ _
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 نه  _

 واهش میکنم خ _

 قبل من نه  _

 کی ؟؟  _

 زوده هنوز ...گفتم که کو تا شب _

 

 خندید ، گرمای خنده ش ارامش میاد ...میان اون برزخ خواستن و نیافتن 

یک لحظه رحم کرد، ارامش داد، راحت کرد ، چشمها از لذت خمار شد ، خواب داشت ، 

 پلکهاباز کردن دوباره ی چشمها سخت بود، دو ُطن وزن داشت 

 

 چشاتو باز کن  _

 سخت بود ولی اطاعت کرد

 خوابم میاد  _

 حتی خرس قطبی هم اندازه تو نمیخوابه  _

 خندید ..مجبورش کرد کنارش دراز بکشه ..دستشو کشید و سر رو بازوش گذاشت 

 جان مادرت بسه دیگه هر چی حیوون به ریشم بستی  _

 بو کشید...ارامش گرفت .مست شد صورتشو نزدیک بدن بهروز کرد ...عطر تن خیسشو 

 ..زمزمه کرد بخواب با کمال میل رها شد ، به دره ی بی خبری سقوط کرده ، ازاد شد 

 .... با بوی سیگار بیدار شد ...به سقؾ زل زده دود هوا میکرد

 میشه بیشتر بمونیم ؟؟ _

 بیشتر یعنی چقدر؟؟  _

 یه هفته _

 زیاده  _

 پنج روز 

 کار دارم  _

 ز سه رو _

 قرار دارم  _

 دو روز و نصفی  _

خندید ..چشم از سقؾ گرفت به چشمهای اتشینش داد ...سیگار رو بین دو لب ادرین گذاشت 
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...کامی عمیق گرفت ..مثل هر دفعه زیبا سیگار میکشید ..لبهاشو وسوسه انگیز خمار 

 .. میکرد ...دود سیگاررها شده از لبهارو به دهن گرفت ، بلعید

 باز کرد ، دوداز میان کلمات فرار کرد وقتی دهن 

 این خراب شده چی داره که دل نمیکنی  _

 تورو داره  _

 من که نبودم _

 .. خیالت که بود _

 سودات که بود 

 وهم و پندارت هم بود 

 همشون هم مثل خودت سیریش و سمج ..مگه ول میکردن

 

 ..... ابرویی باال داد

 من سمج و سیریشم دیگه؟؟  _

 ... ؟؟ پاشنه ی در خونمون رو کندی بس که اومدی خواستگاری پس چی _

 ... همش اصرار، اصرار، اصرار

 ... وگرنه من که کال قصد ازدواج نداشتم ...خواستم ادامه تحصیل بدم

 ادم نمیشی تو؟؟؟....تنت میخواره هنوز  _

 ... نه واال...ادم ادمم دیگه ...فقط در کل جهت یاداوری گفتم _

 

یی که زیرسرش بود رو باال اورد کمی کج کرد ...ادرین رو به خودش نزدیک دست بازو

 ...کرد ، چشم در چشمش شد

 نگاه و لبخندش مرموز بود، نااشنا بود، ؼریب بود

 .... شاید ارزش خواهش و اصرار رو داشتی _

 شاید خاص ترین ادم زندگیمی 

 خیلی بده که ادم قانعی نیستم ؟؟؟ _

 از این میخوام ؟؟خیلی بده که بیشتر 

 چی میخوای ؟؟ _

 ... میخوام تمام زندگیت باشم نه قسمتی ازش _

 ... لبخندش بیشتر شد
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 .... مگه معنی اسم ادرین ظرؾ اتش نیست _

چی شد که خوِد اتش شدی ؟؟؟ چی شد که زبونه های اتش چشات همیشه روشِن....لحظه به 

 لحظه میسوزه و میسوزانه ؟؟

 

 ، لرزید، برق زد ، نم دار شد نگاهش رنگ ؼم گرفت 

 از بؽلش خارج شد و بلندشد نشست 

 ... بهروز گشنه ت نیست _

 چی بلدی درس کنی ؟؟؟ _

 چی بلدم؟؟ ...مگه ؼیر املت چه انتظاری ازم داری ؟؟  _

 باز دو روز نبودم این هانا نشسته زیرسرت هواییت کرده ؟؟

 نِ من که میدونم از اولش هم چشش به زندگی و مرد م

 من که میدونم همش تو گوشت میخونه و داره از اشپزیش واسه اؼفال کردنت استفاده میکنه

... 

 جنبلی تو ؼذات میریزه زیرو روت کنه خدا میدونه چه جادو

 

موهاش در یک لحظه گرفته شد، درد تو تمام پوست سرش پیچید ...به عقب کشیده رو تخت 

 افتاد.....گردنشو گاز گرفت ، 

 ور شد ، از لذت درد اوج گرفت ، خندید  چشاش شعله

 .... اونی که جادوم کرده هانا نیست ، یکی دیگه ست _

 این گردن که دیگه واسم گردن نمیشه ....الاقل تمومش نکن بذار یکمش واسه بعد بمونه  _

 ... بت گفته بودم املت اصال دوس ندارم ؟؟از بچگی عاشق گوشت گردن بودم و بس _

 گردن مرغ 

 ن بوقلمون گرد

 گردن ؼاز 

 و 

 گردن ادما 

 

 باز گاز محکمی ازش گرفت ، نفسش رفت ، ناله کرد ، چشمهاشو بست 

این همسایه جفتی چندتا مرغ و خروس داره ...به روح پدر جد خون اشامت ، میرم  _

همشون رو سر میبرم، گردناشون رو کباب میکنم میدم بخوری ...فقط دست از سر این 
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 وردار گردن صابمرده

 ... نمیشه ...دیگه سخته ادم یه چیز خوب مزه کنه بعد بخواد برگرده به ؼذاهای معمولی _

 ...اینجور که شواهد و قرائن نشون میده دهنم همه جوره سرویسِ  _

 به قول عمه ی بزرگ داماِد عموی بچه های خاله م اینا بدبخت شدم

 

هر کاری میکرد بتونه کمی از دو روز بعدش که داشتن اماده میشدن برگردن تهران 

 کنه نشد ....با خنده بهش زل زده بود  کبودیهای گردنشو پنهون

 یقه اسکی بپوش  _

 بابات وسط تابستون یقه اسکی میپوشید که من بپوشم ؟؟  _

 خواستم کمک کنم ...اصال به درک ..تقصیره منه پیشنهاد میدم _

الزم نیست کمک کنی .. اصال از من دور شما پیشنهادتاتو واسه خودت نگهدار عزیزم .. _

 بمونی خودش بیشترین کمکه

 اعصاب نداری ها _

اعصاب میذاری واسه ادم ؟؟ کی ماه عسلش دو روزه تموم شده که من بشه ؟؟ بعدش هم  _

 با این وضعیت گردن منو میندازی وسط کالن شهر تهران 

 یست بهتر ، اینجوری دیگه همیشه نصؾ دگمه های لباست باز ن _

د.نامسلمون کدوم دگمه ها..این کبودی از یقه هم گذشته ..حتی ظریؾ تو روزای مذاکره  _

 های ناکام هسته ای اینقدر یقه ش بسته نبود که من االن بستم

 همون یقه اسکی تنها راه حله به نظرم  _

 خدا لعنتت کنه بهروز  _

 با شالق محکم زد تو باسنش 

، میخوای رانندگی کنی چند ساعت ، باید بتونی رو صندلی رو بت دادم زیاده روی نکن  _

 بشینی یا نه

 

تو ماشین اروم و قرار نداشت و نمیتونست رو صندلی ثابت بمونه ، درد داشت و باسنش 

بدجور میسوخت ...رد تک تک شالقایی که خورد رو میتونست حس کنه ، شیرین بود و 

تماس با صندلی ماشین خارش و سوزش  لذت بخش ولی درعین حال سخت و ازاردهنده ،که

پوست رو صدبرابر میکرد ....مثل این بود که روی سیخای منقل نشستی و داری کباب 

 ... میشی
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نگاه بهروز رو حس کرد به اینه زل زد ، لبخند و نگاهش مثل همیشه تیز بود، نیش میزد ، 

 بدجنس بود 

 نی چیه ؟؟ خوشت میاد میزنی پسرای مردم رو ناکار میک _

 کمی خم شد ، از پشت بهش نزدیک شد 

 .... میکنم کاری به بچه های مردم ندارم پسرای مردم؟؟ من فقط پسر خودمو ناکار _

در ضمن اگه این پسر ما کمی جلو زبونشو میگرفت مجبور نبود تمام مسیر بابلسر تا تهران 

 رو شکنجه بشه 

ولش هم بخت مارو با جوهر سیاه باشه ...تو خوبی ..شانس نیست که ما داریم ، از ا _

 .. نوشتن

، منو  خاله م گفته بود ها این پسر به دردت نمیخوره ، مرد زندگی نیست من چمه گوش ندادم

و از این   باش فکر کردم حسودی میکنه که یه الرج شو تور کردم نگو گول ظاهرو خوردم

 ... خبرا نیست

اال راستی راننده تم ولی یه امروزو اصال تو خجالت نمیکشی رفتی اون عقب نشستی ، ح

 بیخیال میشدی چی میشد ؟؟ 

 یه پس گردنی محکمی رو گردنش نشست و اخش دراومد

 

 ساکت میشی یا گگ ببندم واست  _

 ساکت میشم. همینم مونده گگ بندم کنی   نه دیگه _

یایی ولی چقدر زود ذات کثیفتو رو کردی ارباب ، الاقل میذاشتی دو ماه خمار زندگی رو

 بمونم بعد اون روی سکه رو نشون میدادی 

 پوزخند زد و گوشی رو به دستش گرفت 

سکه ی من پشت و رو نداره ،همش یکیه ، هیچوقت بازنده ی بازی نبودم ، فکر کنم تا  _

 حاال فهمیدی هر چی میخوام میتونم داشته باشم 

 متلک زدی االن بهم؟؟ _

 طالق بدم بفهمی دنیا دست کیه میخوای پاشم برم خونه بابام درخواست 

 یک ضربه ی دیگه خورد دردش تو سر پیچید اخ بلندی گفت 

 بزنم ببر صداتو کار دارم میخوام زنگ_
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بزن چرا میزنی قربونت برم....بابا ما تو نیازمندیها گفتیم خشن باشه، دس به   خو زنگ _

نکن جان عزیزت ، منم و یه  زن داشته باشه، جذبه داشته باشه و اینا ولی دیگه زیاده روی

نیمچه خوشکلی و یه نیمچه عقل...خوشکلی رو که داری میزنی میترکونی الاقل این مخمون 

 رو جابه جا نکن الزمش داریم به موال

 گوشی رو به گوشش نزدیک کرد 

عقل داری تومثال ؟؟، من که چیزی ندیدم ...شاید منجمده با پس گردنی یه تکونی بخوره  _

 فاده شه قابل است

دستت درد نکنه ، اینقدر که شما به من لطؾ داری و قربون صدقه م میری ، مادربزرگم  _

 پسری که از قضا منم نکرد  واسه نوه ی بزرگ

 دست رو بینی و لبش گذاشت که ساکت شو و تماس رو برقرار کرد

 

 ... کمی با گوشی صحبت کرد و بعد گذاشتش کنار

 جلو خم شد ..شونه هاشو از پشت ماساژ داد سکوت ادرین مشکوک بود کمی به

 خسته ای ؟؟ _

 بهروز داری میری مسافرت ؟؟ _

 االن که نه ، هفته ی دیگه احتماال  _

 ... باز سکوت و ارامشی که ازش بعید بود

 ... انگشتاشو بیشتر تو گوشت و پوست شونه فشرد ، درد داشت ولی صداش در نیومد

گردن کشید ، چشمهاش چند ثانیه از این همه ارامشی  دو انگشت شسصتشو روی مهره های

 که تو تنش تزریق شد بست 

 ناراحتی؟؟ _

 نمیشه منم بیام ؟؟ _

 نه  _

 بهروز خیلی لوسه اگه بگم سختمه دوری؟؟_

 مجبورم  _

 میدونم درک میکنم ..فقط؟؟ _

 فقط؟؟ _

 هیچی  _

 بگو  _

کنه مگه اینکه حس کنی حجم دلتنگی خاصیت عجیبی داره بهروز ، هیچی ارومش نمی _
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 دلتنگی طرؾ کمتر نیست 

 شونه هاشو ول کرد و به صندلی تکیه داد

 چرا اینقدر انتظاراتت زیاده پسر خوب ؟؟ _

 خنده ی تلخی کرد 

فیلم زیاد میبینم به قول تو عزیزم ...ببخش ،زیادی تو بحر قصه های عشق رویایی و  _

 کارتونیم 

وض کرد ، سرعتش بیشتر شد فقط میخواست با بیشترین بؽض کرد و دنده ی ماشین رو ع

 سرعت از این وضعیت خارج شه، نفس کشیدن سخت بود، خیلی سخت

 

با محمدهماهنگی الزم رو واسه سفر فردا انجام میداد ولی نگاهش به ادرین که طبقه ی پایین 

 . با سیروس و شاهرخ مشؽوله ،بود

 گاه کرد بالخره وقتی محمد ساکت شد برگشت و بهش ن

 اقا نگرانش نباشید ...حواسم بهش هست  _

 

 لبخندی زد و رفت پشت میزش نشست 

 تا این حد ضایع بود؟؟؟ _

 نه اقا ، شاید من زیادی شما رو میشناسم  _

 خیلی مراقبش باش ، میشناسیش دیگه ، یه لحظه اروم و قرار نداره _

 

 ه ؟؟ چشم اقا ، حتما ....سفرتون چقدر طول میکشه ایندفع _

نمیدونم ، میدونی عوضیا چجورین ، همه برنامه هاشون ؼیر قابل پیش بینِی ..ولی سعی  _

 میکنم یه ماهه کارمو تموم کنم بیام

 سفر خوبی داشته باشید  _

 ممنون  _

کتشو مرتب کرد و زد بیرون ، صدای کل کل ادرین با بچه ها اینقدر بلند بود که تا باال می 

 یین اومد و همه به احترامش بلند شدن اومد ..از پله ها پا

خب بچه ها من دیگه امروز فردا راهیم ، مراقب خودتون باشید ، در نبودم محمد حرؾ  _

 اول رو میزنه و بعدش هم ادرین
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 همه سرشون رو اوردن باال و با تعجب به ادرین که لبخند شیطونی بر لب داشت نگاه کردن

... 

 ن رو تنها گیر اوردن بهروز زودتر بیرون رفت و ادری

توی الشی حرؾ اول رو میزنی ؟؟ تو اصال بلدی زیر شلوارتی رو بکشی باال که بخوای  _

 به ما دستور بدی 

 عینکشو به چشم زد و به سمت بیرون رفت 

 پس چی ؟؟ من که گفتم با رییس میخوابم پارتیم قویه باورتون نشد  _

 

 تو ماشین ولی برعکس همیشه ساکت بود 

 ی میکنم زود برگردم سع _

 باز چیزی نگفت 

 چیزی الزم نداری واست بیارم ؟؟ _

 پاسخش فقط نیم نگاهی به اینه ی ماشین بود 

 قهری مثال؟؟؟  _

 نه ارباب ، مگه اجازه شو دارم ؟؟ _

 لبخند زد 

 معلومه که نه  _

 تو اینه نگاهی بهش کرد و زیر لب یه فش نامحسوس دادو یه پس گردنی محکم خورد

 

سرمیز شام هر چی منتظرش شد نیومد ، در واقع خودش هم میلی به ؼذا نداشت ولی اینکه 

ادرین خوش اشتها از یه وعده بگذره خیلی حرؾ داشت ، به هانا گفت جمع کنه و خودش 

 .... رفت اتاق

 ... رو تخت دراز کشیده زل زده بود به سقؾ ، نه حرکتی میکرد نه حرفی میزد

نکنه و رفت مسواک زد و لباساشو عوض کرد ، اومد تو تخت دراز سعی کرد بهش توجه 

 کشید و به نیم رخش زل زد ...انگار حتی پلک نمیزد 

 چرا نیومدی شام ؟؟ هانا از اون استیکایی که دوس داری درس کرده  _

 هنوز نگاهش به سقؾ بود 

 بهروز میدونی اگه یکی بهت دس بزنه میمیری ؟؟ _

 لبخند زد
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 واقعا؟؟ _

 اوهوم ..تو هم به یکی دس بزنی میمیری  _

 ممنون ..به همدیگه دس زدیم چی ؟؟ جفتمون میمیریم؟؟  _

نگاه از سقؾ گرفت و چشم در چشمش شد ، نگاهش ؼم داشت ، اتشش خاکستر داشت ، دود 

 میکرد ، در حال خاموشی بود 

 نه ..اونوقت من میمیرم  _

 ... م کرد به خودش نزدیک کرداخم کرد ، دست به زیر سرش برد ، دست رو خ

ادرین عطر بدنشو به سینه کشید ، مثل روزهای کودکی درخت سرخسشو بؽل کرد ، اروم 

 شد ، چشما خیس ، نفس ها بارونی و پر از بؽض شد 

 چندبار بت بگم من اهل خیانت نیستم  _

 بگو ، بازم بگو ، اینقدر بگو که باور کنم قابل تعویض و معاوضه نیستم  _

 نیستی ، خاص ترین خواص خاص های منی ، ارزشمندترین کس زندگیمی  _

 گاز زد و مکید  چشماشو باز کرد ، فرورفتگی چانه شو بوسید ، به گردن حمله کرد ، اونم

 بهروز خندید 

 نگو تو هم عاشق گوشت گردن شدی ؟؟ _

 نمیدونستم اینقدر خوشمزه ست _

 به خوشمزگی ؼذای من نیست  _

رو گرفت و کشید ، گردن که در دسترس شد جای کبودی های قبلی رو گاز موهای ادرین 

 زد ، پررنگ کرد ، ردپای دندون و لب خود رو موندگار، برای سی روز شارژ کرد

روزهاخسته کننده و طوالنی شدن ، تقریبا دو هفته ای بود پا گذاشته بود الهور ، ولی خرید 

 .. خوبی نتونست انجام بده

 شد با مارک امریکایی معروؾ به مارک یانکی قرار بذاره بالخره مجبور 

از این ادم متنفر بود شخصی که مردونگی و معرفت کوچکترین معنی واسش نداشت و 

مادرشم در ازای قیمت مناسب میفروخت...مجبور بود برای خرید اسلحه هایی که بهش 

باشون کار میکرد در دسترس سفارش دادن با این ادم وارد معامله بشه که ادمایی که معموال 

 .... نبودن

همیشه وقتی به پاکستان می اومد یه چند ادم قابل اعتماد و متخصص استخدام میکرد امنیت 

جانیشو تضمین کنن که میان این همه شؽال گشنه ،رعایت حداقل ها ی امنیتی برای 

 پیشگیری از حوادث ؼیر قابل پیش بینی شرط عقل بود
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ن به سمت سر قرار که بیابونی در اطراؾ شهر بودحرکت کرد ..مارک بالخره با چند ماشی

 ....منتظرش بود و با دیدنش لبخندی که به نظر بهروز واقعا چندش بود ازش استقبال کرد

 چه عجب افتخار دادین با ما هم وارد معامله شدین بهروز خان ؟؟ _

 روش کنه مجبور بودم وگرنه کیه که دوس داشته باشه با تو خرید و ف _

 خندید ، با صدای بلند قهقهه زد و بهروز فقط پوزخندی زد 

اینقدرا هم بد نیستم بهروز جان ، اصال واسه اثبات ُحسن نیتم میخوام یه کمک کوچولویی  _

 بهت بکنم 

 اینکه زودتر کارمون تموم شه و از دیدن روی نحست راحت شم بیشترین کمکه  _

 لی عزیزدردونه تون مربوط باشه ؟؟واقعا ؟؟ حتی اگه قضیه به سوگ _

 یه لحظه یخ زد ، خون در رگش منجمد شد ، زیر لب زمزمه کرد ادرین

 

به تلفن زل زده و میخواست واسه هزارمین بار زنگ بزنه ، احتماال بازم بهروز جوابشو 

نمیده و اخر شب بهش زنگ بزنه و کلی ؼر بزنه که مگه نگفتم خودم زنگ میزنم و خودشو 

 .... یه تنبیه درس حسابی اماده کنهواسه 

خندید ، مگه چیزی تو دنیا بهتر از تنبیه و شالق بهروز هست ....اصال تمام رد کتکهاش در 

 حال ناپدید شدن بودو همین دلتنگی رو بیشتر میکرد 

در همین لحظه گوشیش زنگ خورد ، محمد بود ، صاؾ نشست ، معموال جمعه ها کافی 

ی باهاش نداشت و اینکه این وقت روِز تعطیل زنگ بزنه نگران شاپ تعطیل بود و کار

 کننده بود

 

الو سالم عشقم ....باز تو یه روز منو ندیدی دلتنگم شدی ... بابا من که گفتم اهل خیانت  _

 نیستم بیخیالم شو 

 سکوت اونور خط مشکوک بود 

 اقا محمد ؟؟  _

 محمدت حالش خوش نیست  _

ب بود ، تن خاصی داشت ، بم بود، مثل یک دره ی بلند عمق صداش نه فقط نااشنا، ؼری

 داشت ، خوفناک بود

 شما؟؟؟ _

 من یکی از دوستاشم ، نمیخوای بیای ببینش ؟؟؟ _
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 حس خوبی بهش نداشت ، نمیتونست اعتماد کنه ولی نگران محمد هم بود 

 کجا بیام؟؟ _

 بیا به این ادرسی که بهت میدم  _

 باشه  _

 د زنگ زد سیروس همین که قطع کر

 بعدش هم شاهرخ هیچکدوم جواب ندادن 

 واقعا اینجا چه خبره امروز 

میتونست کنه، بهتر بود خودش بره  خواست زنگ بزنه بهروز ولی اون سر دنیا مگه چیکار

ببینه قضیه چیه ...لباساشو عوض کرد و تفنگی که بهروز بهش داده بود رو تو کمرش 

 جاسازی کرد و زد بیرون

 

 س وسط شهر بود ،همین یکم خیالشو راحت کرد ، الاقل جای دور افتاده و خلوت نیست ادر

ولی اون خونه رو که دید شک کرد ، خونه ای با دیوارهای خیلی بلند که باالش با میله های 

 ....نوک تیز مشکی دوره شده و درب بزرگ و اهنی و چندین دوربین 

 ..... چند لحظه مکث کرد وقتی در باز شد

 به نظر عاقالنه نمی اومد داخل شدن ولی چاره چی بود 

 ماشین رو حرکت داد و رفت تو، در به سرعت پشت سرش بسته شد

 

خونه که نه ، به باغ شبیه بود بیشتر ، باؼی که هیچ رسیدگی بهش نشده و درخت های 

 .....هرس نشده، علؾ های هرز ، سبزه و پیچکهای پیچ در پیچ صحنه ی عجیبی ساخته

اینقدر درختها ارتفاع داشتن و ساق و برگشون زیاد بود که راه نفوذ نور افتاب رو بسته و 

 ... وسط روز رو نیمه تاریک کردن

چشش روی یک بوته ی گل سرخ وحشی ثابت موند ، بوته که نه، به درخت شبیه بود بیشتر 

هنش حتی از این ، تنه ی کلفتش میان ساقه های پیچشیش زندانی شده و تیػ های بزرگ و پ

 مسافت دیده میشد 

 در عین حال گلهاش چنان بزرگ و زیاد و زیبا بود که نمیشد چشم ازش گرفت

 

 در انی ماسوره ی کلتی روی گردنش اومد 
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 پیاده شو  _

 

دست رو کمرش کشید که کلتشو دربیاره ولی شخصی کنارش سوار شد و دستشو گرفت و 

 تفنگ رو از کمرش کشید 

 دیگه اقا خوشکله ، تو که نمیخوای همین اولش به فنا بری ؟؟؟  شیطونی نکن _

اب دهنشو قورت داد ، احتماال کارش حماقت بود ، احتماال خودشو تو دهن شیر انداخته ، 

 ولی باز به خودش گفت مگه چاره ای هم داشت ؟؟

سمتی که نفس عمیقی کشید و پیاده شد ....دوتا مرد پشت سرش راه افتادن و با هل دادن به 

میخواستن هدایتش میکردن ، بالخره از میان درختا به یه ساختمون نسبتا بزرگی که تماما از 

اجر ساخته شده بود رسیدن ...در چوبی باز و داخل شدن ...یه لحظه خشک صحنه ی 

 روبرو شد ..منظره ی داخل خونه زمین تا اسمون با بیرونش فرق داشت

 

حتی دیوار و کؾ و پله های که به طبقه ی باال ختم میشد همه پرده ها ، مبال ، قالیچه ها و 

 ... مدرن و گرون قیمت بودن

 .... با این همه اوصاؾ دمای هوا پایین بود، از سرما به خود لرزید

 

 .... یکی از مردا که از دومی درشتتر بود باز هلش داد ، عصبی شد ولی چیزی نگفت

ؼیر صندلی بزرگ چوبی وسطش هیچی نداشت  بردنش به یکی از اتاقای طبقه باال که

 ... مجبورش کردن روی صندلی بشینه و دست و پاهاشو به پایه ها و دسته ها بستن...

 دارید چه ؼلطی میکنید شماها االن؟؟ _

 خفه شو  _

 .... چشاشو هم بستن و رفتن بیرون و درو بستن

؟؟ اگه میخوان بکشنش حتما کارا چیه کم کم داشت نگران میشد ، واقعا منظورشون از این

 ... همون اول اینکارو میکردن پس حتما قضیه یه گروگان گیریه کثیفه

 ولی کی و چرا؟؟؟

کسی که از رابطه ش با بهروز خبر نداشت و بهروز تنها فرد زندگیش بود که اینقدر پول 

 ... داشت که بتونه پول ازادیشو بده

یشد ، دست و پاهاش خشک شده ، درد چند ساعت تو همون حال موند ، داشت خسته م

 .... میکردن ، هوا سرد بود و نوک انگشتای پا و دستش یخ زده ، اذیت میکردن
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 .... کمی تکونشون داد بلکه جریان خون باعث بشه گرم شن ولی وضعیت بدتر شد

 ... نفس عمیقی کشید ولی هوای گرم سینه ش در فضای سرد اطراؾ در به در گم شد

 .... ط تابستون این خونه باید اینقدر سرد باشهاصال چرا وس

 دستی که روی صورتش کشیده شد شوکه ش کرد ، به خودش تکون شدیدی داد 

 ... چطور نفهمید کسی تو اتاقه

 چطور وارد شدنشو نشنید و حضورشو حس نکرد 

 تو کی هستی ؟؟ چی میخوای ،؟؟؟ چشامو باز کن لعنتی _

 

 خت ، همون صدای بم و خاص پشت تلفن بود ، شخص ؼریبه خندید ، صداشو شنا

 نترس توله کوچولو ، کاریت ندارم که  _

 توله عمه ته بیشعور  _

سیلی محکمی روی پیشونی درس باالی ابروش نشست ، پوست شکافته شد ، لؽزش خون 

 .... رو حس کرد

 

یلی چشمهاشو باز کرد ، چشم در چشمش شد ،شکل و شمایل ادم روبروش شوکه ش کرد، خ

 جوون تر از اونی بود که فکرشو میکرد 

مطمئنا اصال صداش با خودش همگونی نداشت ، جذاب بود و خوش تیپ ، چشمهای کشیده 

 ... ی مشکیش علی الخصوص خیلی تو چشم بود

 پوزخند روی لبش زیادی اشنا بود ...خم شد ، چشم در چشمش شد 

 ...لعنت به بهروز ، همیشه سلیقه ش عالی بود _

بته به ؼیر اون فرید ، بدبخت حتی واسه باال کشیدن اب بینیش به کمک نیاز داشت ، ال

 ..... هیچوقت مناسب بهروز نبود ، اما تو

 کمی عقب کشید ،

 لعنت به این چشای اتشین  _

 ... دهن و چشاش باز شدن از شدت تعجب

 تو ...تو کی هستی ؟؟ _

 خندید 

 من ؟؟ احتماال اینده ی تو  _

 ی ؟؟؟یعنی چ _
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 بی خیال این حرفا  _

 .. خون به چشش رسیده بود، میسوخت ، چشم چپشو بست

 جلو اومد و با انگشت شسصتش خون رو دور کرد و روی صورتش کشید ،

 ...حرکتش خشن نبود ، نوازش هم نمیکرد ، انگار با خون رو صورت طرح مینداخت

 میدونی یه قراری با بهروز داشتم  _

.. 

کرد، میخواست با دوچشم به این ادم نگاه کنه ، میخواست ببینه اون افکار  چشم بسته شم باز

 ... تیره ای که تو ذهنش میچرخه حقیقیه یا نه

 ...خون به چشش نفوذ کرده و سفیدی اونو سرخ کرد

 ولی باز زیر حرفش زد ...مثل همیشه  _

ی که تو وجودش خشک شده بود ، احتماال نفس هم نمیکشید، سرمای بیرون دیگه با سرمای

 .... نفوذ کرده قابل قیاس نبود

 حتی وقتی به گردنش نزدیک شد و بو کشید عکس العملی نداشت 

 حتی بوشو میدی لعنتی _

 

 بالخره کمی به خودش اومد ، سوالی که تو ذهنش میچرخید رو پرسید ،، باید میفهمید ...باید 

 تو ....تو با بهروز بودی  _

یگاری روشن کرد و به لب گرفت ، سیگار کشیدنش هم مثل بهروز با صدای بلند خندید ، س

 .. بود ، پاسخشو گرفت

چشمهاشو بست ، سرگیجه داشت ، حالش خوب نبود، نفس کشیدن سخت شد ، معده ش 

 میسوخت 

 به تو هم میگه خیلی خاصی ؟؟؟  _

نمیتونست چشمهاشو رو هم فشرد ... نمیخواست بیش از این بشنوه ولی دستهاش بسته بود و 

 گوشاشو بگیره 

از تو هم خسته میشه ... تکراری میشی بالخره و اون عاشق هیجاِن...و چی هیجان  _

 .. انگیزتر از امتحان کردن ادمهای جدید و نو

تمام بدنش سر شد رو به تاریکی سوقش میداد، توانش تحلیل میرفت و ضعیؾ تر میشد 

 ... لحظه به لحظه

 لبش گذاشت نزدیک شد و سیگار رو روی 
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 بکش .. احتماال اخرین سیگار زندگیته  _

 پکی گرفت و چشاشو باز کرد 

 چرا ؟؟ _

 چون بهروز زد زیر قولش ، باید تاوانشو پس بده یا نه  _

 کدوم قول ؟؟ _

 ...هیچوقت بعد من عاشق نشه _

با نگاهی یخی بهش زل زد، نمیدونست باید چه حسی داشته باشه ، از بهروز عصبی بود 

لی نمیتونست بفهمه دقیقا چرا ؟؟ دلیل قانع کننده ای واسه این حسش نمیافت ...اینکه در و

گذشته ی دور قبل او عاشق شده نمیتونه دلیل خوبی باشه .. پس چرا حتی به ادمای گذشته 

 ... حسودی میکنه

کنم  البته من مثل اون نیستم ..یعنی هستم ولی دل رحمترم ، میخوام عادالنه باهات رفتار_

 ...میخوام بهت فرصت بازی بدم ، سخته ولی خب، فرصت فرصته دیگه 

 یکی دیگه بود همینم دریػ میکرد

 

 .... روبروی اون هزارتو ایستاده بود و زندانبانش پشت سرش

مشخص بود از اون مدلهای پیچیده و طوالنیه و تو شرایط عادی هم سخته راه خروج رو 

 ... و نیمه تاریک که وضعیت بؽرنج تره پیدا کردن تو این هوای مه الود

گرمای خنده شو حس کرد وقتی روی گردنش از پشت خالی شد ....خواست کمی جلو بره و 

 ... ازش دور شه اجازه نداد و دست دور کمرش پیچوند

 ریتم نفسهاش اشنا شد، کند بود ، ارومش کرد ، زیادی بهروزمانند بود 

به بازیهای پیچیده داشتم ، مسیرهای بن بست ، راه میدونی از بچگی عالقه ی عجیبی  _

 های فرعی ، خط های تو در تو و گیج کننده و فکری 

 تو این بازی شانس برنده شدن هم دارم ؟؟؟ _

البته که داری، کم ولی خب ادم وقتی پای جونش وسط باشه قابلیتهای فوق العاده ای از  _

 ... خودش نشون میده

 ؟؟اگه بردم میذاری برم _

 اگه بردی قول میدم ازادت کنم  _

 قول میدی بهروز رو راحت بذاری ؟؟؟ _
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پوزخند زد ، تلخ بود ، زهر داشت ، به گردنش نزدیک شد ، نفسهاش دیگه اروم نبود، کند 

 و خونسرد هم نبود 

 چرا فکر میکنی من عامل ناراحتیشم ؟؟ _

 تو از پشت زدی همین که مثل دزدا منتظر شدی بهروز دور بشه بعد خنجر _

دست دور کمرش سفت شد ، انگشتان تو گوشتش فرو رفت و تا نزدیکی مهره های پهلوش 

 رسید ، درد داشت چشاشو بست 

 تو هیچی در موردما دوتا نمیدونی ، بهتر نیست خفه خون بگیری تا خودم خفه ت نکردم  _

 خندید ، اینکه تونسته بود عصبیش کنه یه امتیاز بود 

میخوای بکن ، خودتم خوب میدونی بهروز میاد دنبالم و زنده یا مرده مو از هر کاری  _

 اینجا میبره بیرون ...ولی اونی که تو این بازی بازنده ست من نیستم

 

 ... کلت رو به دستش داد و هلش داد به سمت ورودی هزارتو

 شیش تا تیر داری ولی هفت خان واسه گذشتن 

 برو ببینم چیکار میکنی 

و نگاش کرد ..در یک لحظه کلت رو اورد باال و به سمت پیشونیش نشونه گیری برگشت 

 کرد ، فاصله کم بود ، کمتر از چند سانت ، ممکن نبود تیرش خطا بره

 لبخند زد، ترسی تو چشای مشکیش دیده نمیشد

 تفنگ خالیه مگه نه؟؟ _
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 ... نه ، اونی که تو خالیه تفنگ نیست _

 روز استاد خوبیه منو دست کم نگیر ...به _

 لبخندش بیشتر شد 

 !!?? بهروز میتونه تیراندازی رو یادت بده ولی ادم کشتن _

 جلوتر اومد ، سر ماسوره به پیشونیش چسبید

 اون یاد دادنی نیست ..ؼریزیه ، استعدادشو بایدداشته باشی  _

 انسان به وقتش همه کار میکنه ، هیچی ازش بعید نیست  _

، دمای بدنش گرم بود ، تفنگ رو کنار زد ، نزدیک تر شد ، سینه  دست رو دستش گذاشت

 به سینه ،چشم در چشم 

درسته ، واسه همین االن اینجایی ، وقتشه ذات حقیقیتو نشون بدی ، دارم به تو و بهروز  _

 لطؾ بزرگی میکنم ، چیزی رو یادت میدم که اون نمیتونه

 

 .. دست رو گونه ی خونیش کشید

 کن ، بعضی حیوونا بوی خون رو از کیلومترها حس میکنن  صورتتو پاک _

 حیوونتر از تو هم هست؟؟ _

بهروز توله هاشو نیمه وحشی دوس داره....البته الزم به گفتن نیست ، خودت هم دس  _

 پرورده شی 

 تاوان اینکارو بد پس میدی  _

 خندید ، رو سینه ش زد و هلش داد 

 .. ده بمونیبرو تا تاریک نشده ، سعی کن زن _

خواست چیزی بگه ولی پشیمون شد ، داخل اون مسیر شد ، دیواره های سبزش زیادی بلند 

بود .. هنوز زیاد دور نشده بود که به چند راهی رسید ، برگشت و به اون ادم که با لبخندی 

بهش زل زده بود نگاه کرد ...نفس عمیقی کشید و یکیشون رو انتخاب کرد و به قدمهاش 

 خشیدسرعت ب

 

صدای پارس سگ اوایل دور و ضعیؾ بود ، ولی کم کم نزدیک و بلندتر شد ...یه سگ 

معمولی نبود اینو میشد از نحوه ی پارس کردنش فهمید ، خواست با دوندگی از عامل تهدید 

دور شه ولی به هر کجا قدم میذاشت انگار نتیجه ی معکوس میداد که لحظه به لحظه صداش 

 نزدیک تر میشد
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خره از دویدن خسته شد و کلتشو به دست گرفت و گوشه ای نشست ولی وقتی با اون بال

 .. حیوون عظیم الجثه ی سگ مانند روبرو شد قلبش از کار افتاد

 ... خشک شده نمیتونست حتی عکس العملی نشون بده

 
با قدم های کوتاه بهش نزدیک شد ، دهان پر از کفش در یک لحظه باز شد و پارس 

 کی کردوحشتنا

 

از جاش پرید و یخش اب شد ، میدونست که روح مرگ نزدیکه ، نزدیکتر از نفس هاش 

...تفنگ رو به سمتش گرفت ، سگ وحشی شد و قدمهاشو سرعت بخشید ، خیز برداشت که 

 روی ادرین بپره ، چشاشو از شوک بست

 

ره های سبز شلیک کامال الارادی بود ، کسی نبود دیگه پشتشو بگیره به پشت روی دیوا

درختی افتاد ، چوب های کوچک شکستن تو کمرش فرو رفته سوختن ، چشاشو باز کرد 

 ..... سگ روی زمین روبروش افتاده بود، پوست سیاهش به سرخی میزد ، خونی بود

 چند لحظه همونجا نشست ، خسته، گشنه، ناتوان و درمونده 

هر جور شده باید خودشو از این  نفس عمیقی کشید و بلند شد ، هوا داشت تاریک میشد ،

 وضعیت خارج میکرد 
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باید خودتو جمع و جور کنی بزمجه ، تازه خان اول بود شیش تا دیگه مونده ... ای خدا _

لعنتت کنه بهروز ، تو که این همه عاشق و مجنون داری ؼلط میکنی پیشنهاد میدی به 

 ... پسرای مظلوم و ساده ی مردم

 ... م اخه که هر چی ادم روانی و مورد داره به تورم میخورنای خدا من چه گناهی کرد

 من کم بدبختی دارم که این دیونه ها رو میندازی به جونم

 

یک ساعت دیگه راه رفت ، مطمئن بود داره دور خودش میچرخه، راهای تو در تو زیاد 

ور بود ، .. بعضی جاها تقاطع ها به هفت هشتا هم میرسید ، اخه با این وضعیت چط

 ... میتونست راهشو پیدا کنه

 

وقتی دستورات الزم رو داد رفت خونه کمی استراحت کنه ، سرش درد میکرد ، میگرن 

مزمنشو بعضی وقتا زیادی ازار دهنده میشد، مسکنی خورد و رفت تو اتاِق تاریک رو تخت 

 دراز کشید ، چشاش بسته بود ولی حضورشو زود حس کرد 

 لبخند زد 

م توله ی جدیدت اینقدر عزیزه که به این زودی مهمون بالینم بشی زودتر اگه میدونست _

 ... اینکارو میکردم

شالق رو شکمش نشست ، ، لبشو از درد گزید ، چرا درد شالقاش اینقدر متفاوته ، چرا 

 اینقدر شیرین و لذت بخشه 

 با این ؼلطای اضافی که میکنی مهمون بالینت که نه ،بختک و کابوست میشم _

 

 چشاشو باز کرد و بش زل زد 

 وجودت همه جوره نعمته ، تو بگو فرشته ی مرگت ، فقط بمون ، فقط ببخش ، فقط باش  _

 چشاش سرخی داشت ، خشم بود ، خون داشت ، 

 شالق رو سینه و گردنش نشست ، نفسش رفت ،درد تا مؽز استخونش رسید 

ششم نه اهل معامله تحت فشار و نیومدم تکرار مکرارت کنم ، خودت میدونی نه اهل بخ _

 .. تهدید

 ادرین کجاست؟؟؟؟

 ... نیست ... دیگه ادرینی در کار نیست _

شالق بلند توی دستشو دور گردنش گذاشت و مجبورش کرد بلند شه ...کشیدش روی زمین 

 افتاد ...با دستش دو طرؾ شالق رو کشید...خفه شد ، کبود شد ، نفس رفت ، برید 
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 ..نده ؟؟؟ نه وقتی اینقدر عصبیم که هر لحظه امکان به فنا رفتنت هست الیاس بازیم  _

 ... اشک تو چشاش جمع شد ، نه از درد ، نه از خفگی ، شاید از نگاه تو چشاش

 سیلی رو صورتش نشست 

 تو منو نمیکشی ، نه به خاطر ادرین ، نه به خاطر هیچکس دیگه  _

، بعدی و بعدی و بعدی هم اومد ، از لب و  سیلی بعدی هم اومد ، بعدی و بعدی هم اومد

 بینی خون جاری شد ،ُرخ سراسر رد و کبودی شد 

 چرا اونو وارد بازی کردی که هیچ نقشی توش نداره ؟؟ _

 دوست داره ، دوسش داری پس نقش داره ...نقشش پررنگ و کلیدی هم هست  _

 مت ...هیچوقت الیاس ، ادرین کجاست ؟؟ اتفاقی واسش بیفته هیچوقت نمیبخش _

 یه روز گل یاس ت بودم ... یادته ؟؟؟  _

بودی ،یادمه ، خاطره های خوش گذشته مون رو با ندونم کاریات به گند نکش ، خراب  _

 نکن ، به فنا نده

 

 نمیتونم با خاطرات زندگی کنم ، خسته شدم از یاداوریهای تو خالی  _

 خاطرات جدید بساز _

 ...نمیخوام  با یکی ؼیر تو؟؟؟ نمیتونم _

بس کن ، فکر میکنی حواسم نیست داری وقت کشی میکنی ، فکر میکنی نمیشناسمت ؟؟  _

 نمیخونمت ؟؟ 

 احتمال اینکه زنده بمونه کمه  _

شالق رو کشید ، رو زمین ولو شد ، چندضربه ی محکم رو پهلوش زد ، صداش در نیومد ، 

 تحمل کرد 

 ه ی خودتم خوندیدعا کن اینطوری نباشه که اونوقت فاتح _

 

تاریک بود ، خیلی تاریک ، هیچی نمیدید ، با دست و لمس راهشو پیدا میکرد ، هالل الؼر 

ماه زیادی بی حال بود ، توان روشنایی نداشت ...استرس داشت ، پیدا کردن راه خروج یه 

طرؾ ، دام هایی که اون پسر دیوونه واسش پهن کرده یه طرؾ ذهن و عقلشو مشؽول کرده 

 ... قدرت تصمیم گیری رو ازش گرفته بود و

یک لحظه صدایی اومد ، برخورد جسمی با دیواره ها بود ، قلبش ایستاد ، ترسید ، 

 ... چشمهاشو چند لحظه بست
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دعا دعا کرد که اشتباه کرده باشه ولی سنگینی نگاهی رو حس کرد ، مطمئن شد ، همه 

 جوره ناامید شد ، برید 

تظر کوچکترین صدا یا حرکتی گوش تیز کرد ، صدا نزدیک شد ، همونجا ایستاد ... من

ضربان قلبش سرعت گرفت ، تفنگ رو تو مشتش فشرد، دستش درد گرفت ، سر شد ، به 

 .. تمام بازو و شونه نفوذ کرده ، سنگین شد

اروم زمزمه کرد خودتو نشون بده این عادالنه نیست میدونم میتونی منو ببینی اگه میخوای 

 کنی الاقل جوانمردانه بیا جلو و نامردی نکن مبارزه

 

 صدای خنده ش از پشت سرش اومد ، تفنگ رو به سمت منبع صدا گرفت 

 کجای دنیا جوانمردانه مبارزه میکنن که من دومیش باشم  _

 اینقدر بدبختی که واسه شکست دادن من حتی روشنایی رو دریػ کردی ؟؟ _

...رو در روش بود ..فاصله دو سه قدم شاید هم ناگهان چراؼی زد و همه جا روشن شد 

 کمتر 

زده تا  دوربین شبنمای روی چشاشو ورداشت ، تماما سیاه پوشیده حتی صورتشو سیاه رنگ

 قبل روشنایی کامال نامریی بود 

 خب .. حاال که روشن شد همه جا دیگه بهونه ت چیه ؟؟ _

 

نداشت ، چرا تا این حد ضعؾ داشت دستش میلرزید ، باید شلیک میکرد ، پس چرا توانشو 

 ، چرا اینقدر خسته بود ، واقعا زندگی ارزش این همه جنگیدن رو داره ؟؟

 

تیری که از جانب مقابل رها شد از کنار گوشش گذشت ، بلند بود ، اینقدر بلند که چند لحظه 

زمین قدرت شنواییشو از دست داد ، شلیک کرد ، حتی نشونه گیری نکرد، فقط زد ، جسمی 

افتاد، چقدر این صحنه اشنا بود ، صدای ممتدد جیػ زنی ، تکرار روتین وار روزهای 

کودکی ، معصومیت کودکی خسته ، معصومیتی که دزدیده شد ، به تاراج رفت ، دود هوا 

شد ، گریه و جیػ و التماس ، التماس واسه بخشیده شدن، بخشیده شدن برای گناهی که 

 ود،هیچوقت نکرد ، هیچوقت نب

نگاه مرد سرد بود، یخ بود ، خون بود ، مشتهایش روی زن اوار میشد ، زخمهای که به 

لبخند باز میشد ، استخوان هایی که میشکست ، جسم ظریؾ زنی که کشته میشد ، تقال 

 میکرد ، میمرد
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اون روز بیرون نرفت، فرار نکرد، درخت سرخسی نبود که پناهگاهی باشد ، ان را سر 

شتند، کسی چه میدانست کودکیه طفلی رو با اون درخت برای همیشه با خود بردند ُبریدن ، ک

....کسی چه میدانست تنه ی ان درختی که توی اون وانت بسته شد و شاخ و برگهایی که 

چنان بلند بود که پشت سر وانت روی زمین کشیده میشد زنده بود ، جان داشت ، مهربون 

دل ها گوش میداد ، اشکها پاک میکرد ، ارامش میداد و بود ، دوس داشتنی بود ، به درد

نوازش ها میکرد ، کسی چه میدانست با جسد پر مهرترین موجود زنده ی ان حوالی روبرو 

 هستن ، با او مهربانترین باشید ، ان درخت پدِر کودکی خسته و دلشکسته ست

 

افاقه نکرد ، ان دسته صدای جیػ لحظه به لحظه بلندتر میشد ، دست روی گوشهایش گذاشت 

ی شکسته ی صندلی جلوی چشمش بود، فقط میخواست صداها متوقؾ شود ، فقط سکوت 

 میخواست ، سکوت 

داخل اتاق شد ، مردی که نامش پدر است ، ولی پدری نکرد پشت به او در حال کوفتن بر 

ون جاری جسم مادرش بود ، زد ، نمیدانست که اینقدر محکم زده تا روی زمین نیفتاد ، خ

 شد ، نهر شد ، دریا شد

 

جلوتر رفت ، کنار جسد مرد سیاه پوش نشست ، چشم از خون روی سینه ش گرفت ، به 

چشاش زل زد ، مردمک چشمها تا اخر باز بود ، چرا هیچوقت چشمهاشون رو نمیبستن ، 

دست رو چشاش کشید ، بست ، لرزید ، مرگ سرد بود ، یخ زد ، کمی عقب رفت به 

نگاه کرد ، خونی بود ، دستهاشو محکم روی لباسها کشید ، پاک نمیشدن ، هیچوقت دستهاش 

خون پاک نمیشه، دوباره صحنه ها بازگشت ، دستهای کوچکش زیر شیر اب بود ، چرا 

 قرمزی خون شسته نمیشد؟؟ 

 مادرش دستشو گرفت ، چشش کبود بود، لبش پاره بود ، نگاه ش!!؟؟

 نگاهش اما ، مرده بود 

ین به کسی هیچی نمیگی ...هیچی ...بابات لیز خورد و افتاد و سرش به گوشه ی میز ادر _

 خورد ...فهمیدی ؟؟؟

 اشکی از چشمهای مادرش لؽزید ، گریه ش برای کیست ؟؟؟

 بابات ...بابات ادم بدی نبود ....فقط ...فقط مریض بود ...همین  _

 ....بابام ؟؟؟ چه کلمه ی ؼریب و نااشنایی
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 های سبز تکیه داد ....خسته بود، ارامش میخواست ، درخت سرخسشو میخواست  به دیواره

 .. اروم ناله کرد بهروز

عطرش تو فضا پیچید ، نزدیک شد ، روبروش بود، نشست ، بؽلش کرد ، دست رو 

 صورتش کشید 

 ادرین ، عزیزم  _

 اشکش لؽزید روی دستش افتاد 

 بهروز من ....من ادم کشتم  _

 ه ، مجبور بودی اشکال ندار _

 بهروز ..بهروز من ....من بابامم کشتم  _

 با تعجب بهش زل زد ، زمزمه کرد

 اشکال نداره ، مجبور بودی _

 بهروز من ...من از بخشیده نشدن میترسم ، من ...من از جهنم میترسم  _

 نترس ،بخشیده شدی، من میبخشمت  _

 بهروز تو که گفتی خدا نیستی  _

 تو که هستم نه ، ولی خدای  _

 هق زد ،طعمش تلخ بود، دهنش ، ذهنش ، افکارش ، نفسش ، دلش 

 به سینه ی بهروز پناه برد ، بوی سرخس ارومش کرد ، چشاشو اروم بست ، از حال رفت

 

ادرین رو که تو ماشین گذاشت رفت سوار شه که سنگینی نگاهشو حس کرد، سرباال اورد ، 

مش شد ، نگاهش ؼم داشت ، شب چشاش از همیشه پشت پنجره ایستاده بود ، چشم در چش

 ... تاریکتر بود ، دلش فشرده شد ، ازرده شد ، کمی شکست

 رد شالق روی صورتش خودنمایی میکرد ، نشان خشمش بود ، تا ابد به یادگار موند 

 گوشی رو از جیبش دراورد ، زنگ زد ، بدون اینکه نگاه ازش بگیره پاسخ داد 

 اینبار واسه همیشه بهروز من میرم ،  _

 مراقب خودت باش  _

 پوزخند زد، چشاش برقی زد ، حتی از این فاصله نم ش حس شد،شاعرانه لؽزید 

 ببخش که اونی نبودم که میخواستی .که نیاز داشتی  _

 اشتباه از هر دو مون بود ، طلب بخشش هم دو طرفه ست _

کافیه تو اینه نگاه کنم تا بدونم یکی ممنون به خاطر یادگاری ، دیگه هر دفعه دلتنگت شدم  _
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عزیزتر از من تو قلبت هست ، شاید اروم بشم ، ولی احتماال اتیش بگیرم و 

 ...اونجوری شاید قلبم هم اتیش بگیره و تورو از یاد ببره واسه همیشه نابودشم 

 

 ..الیاس ..من _

بردی .. که رامم  نه ...همونجور صدام کن که دوس دارم....که دوس داشتی ...که دلمو _

 کردی 

 یاِس من  _

برگشت ، بهش پشت کرد، به پنجره تیکه داد ، شونه هاش خم شد...صدای نفسهاش اما تو 

 گوش خالی میشد ، نامنظم و صدا دار شد 

 بهروز برو ....برو تا اینجا و تو و عشقتو و خودمو اتیش نزدم ...فقط برووو _

وار ماشین شد ، دنده ی عقب زد و از در قطع کرد ، گوشی رو تو جیبش گذاشت ، س

 دروازه گذشت و تو خیابون تاریک ناپیدید شد

 

 .... باز اب گرم از رو و تن لخت و سرد بهروز از پشت بود که ارومش کرد

اروم چشم باز کرد زیر دوش نشسته و ادرین رو تو بؽلش داشت ، با حوصله تنشو صابون 

 ونیش کاشت میزد و میشست ، بوسه ای گوشه ی پیش

 خوبی عزیزم ؟؟ _

 بهروز اون کی بود؟؟ _

 الیاس رو میگی ؟؟ _

 اسمشو نگفت ...عاشقته مگه نه ؟؟ _

 نفس عمیقی کشید ، هوای سینه ش حسرت داشت 

 دوسش داری ؟؟ _

پرسید ولی وجودش سراسر اتش شد ، تایید بهروز میتونست کشنده باشه ، حتی کشنده تر از 

 اون هزارتوی مرگ اور

 داشتم ...یه روز عزیزترین کسم بود  _

چی شد که اینجوری شد؟؟ چی شد که ترکش کردی ،؟؟ خسته شدی ازش ؟؟خسته میشی  _

 ازم ؟؟

 اینارو الیاس گفت ؟؟  _

 جوابمو بده ؟؟ بدت میاد از تکرار ؟؟ از دیدن ادمای تکراری ؟؟ _



  

tg://taamjnon 

 بؽض داشت ، به سختی میپرسید

کشو بین دو انگشت گرفت فشار داد ، اخش دراومد ، دست رو سینه ش کشید ، یک لحظه نو

 گردنشو از پشت بوسید 

اونچه بین من و الیاس بود ، بین ما بوده ، رابطه ی بین دو ادم مقدسه ، سری ست بین  _

دوتاشون ، نامردیه یکی از دو طرؾ بخواد افشاگری کنه ، فقط میخوام بهم اعتماد کنی 

 تم داشته باشم ؟؟ ...حستو دادی بهم ، میشه اعتماد

 بهروز من  _

شششش ...تموم شد ، دیگه نمیخوام در مورد الیاس چیزی بشنوم ، رفت ، واسه همیشه ،  _

 دیگه اذیتت نمیکنه ، اجازه نمیدم احد الناسی تو دنیا اذیتت کنه 

کمی خودشو تو بؽلش باال کشید ، سر رو شونه ش گذاشت ، صورتشو کج کرد ، گردنشو 

 ید بویید و بوس

 بهروز میدونی ارامشم هستی ، خواهش میکنم دوباره پریشونم نکن ، تحملشو ندارم  _

صورتشو محکم گرفت ، لبهاشو محکم و طوالنی بوسید ، گازی از لب پایینی گرفت ، 

دوباره بوسید ، دوباره مکید ، دوباره کام گرفت ، احساسش جرقه زد ، از وجود اتشین 

 ادرین اتش گرفت

 

 ؟بهروز ؟ _

انگشتاشو داخل انگشتای بهروز برد ، باال گرفت ، زیر اب دوش قفل انگشتها در هم زیبا 

 بود 

 جانم ؟؟ _

 میدونی من جفت بابا و مامانمو کشتم ؟؟؟ _

 چی شد ؟؟ _

مامانم نکشتم ولی مسبب مرگش بودم ، دیر فهمیدم که اون عاشق بابام بود، دیر فهمیدم که  _

 ، میتونه اروم و زیبا و شاعرانه باشه به رنگ صورتی عشق طیؾ های مختلفی داره 

 میتونه خشن و پر عنؾ و سراسر جنون باشه مثل قرمز 

فکر میکردم از بابام بدش میاد، از اون همه تعصب و ؼیرت و دیونگی ، از اون حس 

 مالکیت و وابستگی ،ولی دیر فهمیدم که بدون اون نمیتونه ادامه بده ، نمیتونه زندگی کنه ،

 ... نمیتونه حتی مادری کنه

 دق کرد، به دو سال نکشید ، ُمرد
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 تقصیر تو نبود ، کوتاهی از اوناست با این وضعیت هیچوقت نباید بچه دار میشدن  _

فکر کردم با درد و تیػ و اتش میتونم خودمو تنبیه کنم ، بخشش رو بخرم ، ؼسل خون  _

 کنم ، گناه رو بشورم 

شد اون روزا دیگه افکار و احساس و وجودت مال خودت  فراموش کن ، بگذر، تموم_

 نیست ، مال یکی دیگه ست ، حق نداری خرج گذشته ش کنی ، حق نداری خودتو اذیت کنی 

 لبخند زد ، تو سینه ش چرخید ، رو در روش شد ، گردن و سینه ش رو بوسید 

 جوابتو نشنیدم  _

 یر شد ، شکم بهروز رو هم بوسید اتش نگاهش بیشتر شد ، موذیانه خندید ، کمی سراز

 باشه  _

 باشه ؟؟؟ _

 خنده ش بیشتر شد به زیر شکم رسید ، رو التش هم بوسه ای زد ، 

 چشم بهروزم  _

با کؾ دست محکم روی کمرش زد ، شرشر اب صدای ضربه رو چند برابر کرد ، از لذت 

 چشاشو بست 

 چشم اربابم _

 دوسش داری ؟؟ _

اتش شد ، تایید بهروز میتونست کشنده باشه ، حتی کشنده تر از  پرسید ولی وجودش سراسر

 اون هزارتوی مرگ اور

 داشتم ...یه روز عزیزترین کسم بود  _

چی شد که اینجوری شد؟؟ چی شد که ترکش کردی ،؟؟ خسته شدی ازش ؟؟خسته میشی  _

 ازم ؟؟

 اینارو الیاس گفت ؟؟  _

 دیدن ادمای تکراری ؟؟ جوابمو بده ؟؟ بدت میاد از تکرار ؟؟ از _

 بؽض داشت ، به سختی میپرسید

دست رو سینه ش کشید ، یک لحظه نوکشو بین دو انگشت گرفت فشار داد ، اخش دراومد ، 

 گردنشو از پشت بوسید 

اونچه بین من و الیاس بود ، بین ما بوده ، رابطه ی بین دو ادم مقدسه ، سری ست بین  _

طرؾ بخواد افشاگری کنه ، فقط میخوام بهم اعتماد کنی دوتاشون ، نامردیه یکی از دو 

 ...حستو دادی بهم ، میشه اعتمادتم داشته باشم ؟؟ 
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 بهروز من  _

شششش ...تموم شد ، دیگه نمیخوام در مورد الیاس چیزی بشنوم ، رفت ، واسه همیشه ،  _

 دیگه اذیتت نمیکنه ، اجازه نمیدم احد الناسی تو دنیا اذیتت کنه 

 

 

 

 

 

 (( دو سال بعد))

 

 و نحوه ی لباس پوشیدنش زل زده لذت میبرد   به ادرین

 .. تو این مدت خیلی تؽییر کرده، بزرگ شده بود

نه فقط شریک زندگی ، شریک کاری و یارویاور که پا به پاش همه ی قله های موفقیت رو 

 ... فتح ، بعد بهروز جزو بهترینها بود

 ... ه نسبت به فرزندی خلؾ و مایه ی مباهاتاحساس ؼرور میکرد ، ؼروری پدران

 ادرین ؟؟؟ _

 بله؟؟؟ _

 بیا اینجا _

 دارم کرواتمو میبندم  _

 نپرسیدم داری چه ؼلطی میکنی ، گفتم بیا اینجا  _

تو اینه نگاهی به بهروز کرد ، لبخند زد ، شعله ی اتِش چشاش باال گرفت ، نیاز بهروز رو 

 حس کرد، فهمید 

 شه ی تخت نشسته بود نزدیک شد به بهروز که گو

 بله اربابم؟؟ _

 کفشمو پام کن  _

 ابرویی باال داد، بازی رو دوس داشت و کدام همبازی بهتر از بهروز

 خداییش ؟؟ حاال که لباس پوشیدم دیگه ، چروک میشن خب  _

واقعا فکر میکنی واسم مهمه ؟؟ باز چند نفر بله قربان و بله اقا به ریشت بستن فکر  _

 ردی خبریه ؟؟وظایؾ اصلیتو یادت رفته ک
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 شد ، گستاخانه به چشاش زل زد  لبخندش بیشتر شد ، دست رو زانو کمی خم

 من شریکتم دیگه عزیزم ..زیر دستت که نیستم بخوای بهم زور بگی  _

با پشت دست سیلی نه چندان محکمی رو دهنش زد ، موهاشو گرفت و مجبورش کرد جلو 

 نه پاش رو زمین زانو بز

 شریک که جای خود داره ، رییسم هم بشی جایگاهت همین جاست ، درست زیر پام _

لذت و نیاز تو چشاش موج زد ، فواره کرد .نگاهش اسلیوگونه نبود ، در انعکاس اینه وار 

 . قدرت شد  چشمهای بهروز ، سراسر ؼرور و

 سیلی روی گونه ش نشست ، خندید 

 چشای اربابت نباید زل بزنی توی حیوون هنوز یاد نگرفتی تو  _

نه ، شاید چشای اربابم زیادی جذاِب نمیشه چشم ازش گرفت ، شاید هم چشاش لوچه گیج  _

 میشم نمیدونم کجا رو باید نگاه کنم  و منگ

 سیلی دیگه ای بهش زد ، قهقهه زد 

 درست نمیشی تو ؟؟؟ _

 نه ، اربابم منو خراب دوس داره  _

 ر گردنش فشرد لبخند زد ، انگشتان رو دو

 اربابت زیادی بت اسون گرفته ، امشب جبران میکنه  _

 جوووون ، تو فقط سخت بگیر عشقم ، تو فقط جبران کن فدات شم  _

 سیلی دیگه ای بهش زد 

 خفه شو و کارتو بکن  _

 .. کفشاشو به دست گرفت ، بهروز پاهاشو رو رونش گذاشت

 اد ، میشه نیام ؟؟ارباب ، من از این داریوش الشی خوشم نمی _

 نه ، نمیشه ، میدونی دوس ندارم بدون تو جایی برم  _

 خب نرو  _

به نظرت زشت نیست مهمون ویژه ای که به افتخارش مهمونی برگزار شده ؼایب مجلس  _

 باشه ؟؟؟

نه ، چه زشتی داره، کال زیادی خودتو جدی گرفتی ، کی تو اون گیروویری حواسش به  _

 عدم حضور توه؟؟ 

   ه پس گردنی محکمی خوردی

 .. ادم باش _

 هستم  _
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 پاهاشو بهش پس داد

 به به ، نگاه چه خوب شدن، ادم حظ میکنه اصال  _

 با پاش رو سینه ش زد ، به پشت رو زمین افتاد

 برو گمشو اماده شو زر زیادی نزن، هر کی ندونه فکر میکنه کفاشش بوده _

 

د و درو واسشون باز کرد ، پسر محمد ، یه جوون راننده ی جدید همین که دیدشون پیاده ش

الؼر و کم سن و سال بود که به خاطر تنفر شدیدش به درس و مدرسه باباشو مجبور کرد 

 پیش بهروز پا درمیونی کنه و راننده شون باشه 

بهروز همین که سوار شد و قبل اینکه اصالن بچرخه و داخل ماشین شه رو به ادرین کرد و 

 ون سختی گرفت بازوشو نیشگ

 یاد بگیر ، نصؾ توه ها ، لیاقت همینم نداشتی تو  _

 با کؾ دستش سریع چند بار رو موضع درد دست کشید تا سوزش تیز و دردناکش پخش بشه 

خب عشقم چرا اینجوری میکنی اخه ، تو که اهل مقایسه نبودی فدات شم ، هر کی یه  _

 شکوفا شد ، بده ؟؟ استعدادی داره ، خو من استعدادم یه جا دیگه

 

خواست بازم چیزی بگه ولی اصالن سوار شده بود پس بیخیال شد و رو ازش برگردوند ، 

فکر امشب بود، داریوش هیچکاری رو بدون ؼرض و نیت قبلی انجام نمیداد، خدا میدونست 

 .... چی تو سر داره

 یهو صدای نفسهایی کنار گوشش حس شد 

 اخه نمیگی راس میکنم لعنتی عشقم چقدر خوشکل شدی امشب ،  _

نفس عمیقی کشید ، حرصش گرفت که نمیتونست جلو اصالن یکی بزنه تو دهنش دلش یکم 

 خنک شه ..کلمات زمزمه وار از بین دندونای چفت شده ش خارج شد 

 بعضی وقتا فکر میکنم اصال قابل اصالح نیستی  _

 اروم خندید 

، اگه به منه که به جشن نمیکشید و تا حاال  نه ارباب اتفاقا این ورژن اصالح شده مه _

 واست خورده بودمش 

 سری تکون داد و نگاهشو از چشای یاؼی و شیطونش گرفت

 دارم واست ، شب اشکتو در نیارم بهروز نیستم  _

 جووون  _
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 ای زهرمااار _

 خندید بهروز هم خنده ش گرفت و سری تکون داد

 

 .اریوش بودمکان مهمونی یکی از خونه های ویالیی د

خونه ای فوق العاده شیک و بزرگ که چراؼونی خاص و مدرنش بهش جلوه ی خاصی 

 داده بود ، همه جا پر بود از زن و مردهای شیک پوش ، 

خانمها پز اندام نیمه لخت و جواهرات گرون قیمتشون رو میدادن و مردا هم پز خانمهاشون 

ی رنگی بین مهمونا میچرخیدن ، ..گارسون ها با سینی هایی پر از مشروب و ؼذاها

 داریوش همین که دید از پله ها پایین میان به سمتشون اومد 

بههه جناب بهروز خان ، بالخره قدم رنجه نمودین و پا روتخم چشامون گذاشتید ، خیلی  _

 خیلی خوش اومدین 

دستشو به گرمی فشرد و بهروز هم ازش تشکر کرد ، ادرین اما بالبخندی که مصنوعی 

 بودنش رو جار میزد نگاهی چرخوند 

 داریوش دوباره سر کدوم بدبختو کیسه کردی که اینقدر ولخرجی کردی  _

 اوه ، این ادرینه ؟؟ترو تمیز شدی نشناختمت ، خوبه کمی شبیهه ادما شدی  _

 نگاهش اتش شد ، سرخوشانه خندید 

ه کارا نمیکنه !! حیؾ میبینی تو رو خدا یه صابون و یه لیؾ و یه کت و شلوار مارک چ _

 که ذات کثیؾ ادما به این راحتیا قابل شستسو نیست

 اخم کرد رو به بهروز گفت 

 این توله ت همیشه اینجور پاچه میگیره  _

به ادرین نگاهی سرزنشگرانه کرد ، که علی رؼم توصیه هاش در مورد کل کل نکردن با 

 داریوش از همین اول جنگ رو شروع کرده بود 

 این توله شیر ما دمش کلفته متاسفانه ، سعی کن پا رو دمش نذاری واال  _

 ... ادرین از این جواب بهروز ؼرق لذت شد ، چشمکی به داریوش زد

 بیخیال این حرفا ، بفرمایید داخل ، طبقه ی باال رو واسه راحتیت اماده کردم بهروز خان  _

 چند قدم که دور شد رو به ادرین کرد 

 بیه امشبتو سختتر کن افرین ، هی تن _

 خودش شروع کرد  _

 خوبه خودم بودم و دیدم کی اول تیکه انداخت ، فقط وایسا برسیم خونه دارم واست  _

 لبخند زد و هیچ نگفت و شونه به شونه ش جلو رفت
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چیدمان طبقه ی باالاز چند میز گرد و شیشه ای که با صندلی های سفید و راحت مخمل با 

 ... رمز دوره شده تشکیل شده بودپایه های چوبی ق

چند نفر فقط واسه پذیرایی گوشه ی بار مستقر شده و از مهمونها خبری نبود ، همه دور هم 

 نشستن و سرو مشروب قرمز شروع شد 

 اینو حتما باید امتحان کنید به شخصه ازمزارع شراب گیر جنوب فرانسه با خودم اوردم  _

، ادرین یکم کراک و پنیر خورد ، بهروز پا رو پا  میز زود پر شد از مزه های مختلؾ

مشروب رو یه نفس سر کشید چشم ؼره  گذاشت و سیگاری روشن کرد و به ادرین که گیالس

 ... ای رفت

 گیالسشو ورداشت و فقط یکم مزه کرد 

 خب بگو ، منتظرم  _

 جانم ؟؟ _

 میشناسمت ، قضیه چیه داریوش با این بازیا نمیتونی فیلمم کنی، نه منی که سالهاست  _

 خندید 

 ....لعنتی ، واقعا که لقب گرگ سفید شب برازنده ته ، واال یه پیشنهاد یا خواهش بیشتر  _

 داداش یه کاریه که اگه بگیره واسه جفتمون کلی سود اوره 

 ادرین خندید و اینبار چندتا پسته تو دهن انداخت 

یه ست ، بگو بدون ما از پسش برنمیای و داریوش کی تا حاال به فکر سود رسوندن به بق _

 قال قضیه رو بکن 

 نگاه خشمناکشو از ادرین گرفت و به بهروز دوخت 

راستش رابط های خارج تورو ندارم و مجبورم بهت رو بندازم عوضش هر چی این  _

 وسط دراومد نصؾ نصؾ 

ن بار بهروز لبخند زد و بطری مشروب رو از دست ادرین که میخواست برای چهارمی

 لیوانشو پر کنه گرفت 

 ۰۱؛ ۳۱ _

 نکن دیگه داداش ، تو که همیشه ادم منصفی بودی  _

  ۸۱،  ۰۱االن هم منصفم که نگفتم  _

 دستاشو به عالمت تسلیم باال اورد

 باشه قبول ، ولی تا اخر همین هفته باید اماده باشن وگرنه مشتریمون میپره  _
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 با این سرعت ؼیر ممکنه  _

 همیشه ناممکن ها ممکن میشه پس نگو نه  پیش شما _

 پوشه ای روی میز به سمتش هل داد 

 مشخصات و تعداد اسلحه ای که الزم دارن _

 
 پوشه رو باز کرد و اخماش رفت تو هم 

 داریوش این مشتریت کیه ؟؟  _

 این همه اسلحه ی سنگین واسه کجاش میخواد؟؟؟ 

 یکیه دیگه عزیزم ، چه فرقی میکنه  _

 ن پرید وسط حرفشون ادری

واسه ما فرق میکنه چون با هر کس و ناکسی وارد معامله نمیشیم ، همینمون مونده تو  _

 ریخته شدن خون زن و بچه ی مردم شریک شیم 

 تا جایی که میدونم تروریست نیستن  _

 با اونوریا هم رابطه ندارن ؟؟ _

 کدوم وریا؟؟ _

 چه میدونم ، داعش ، طالبان ، اخوان  _

 گمون نکنم  _

 ادرین و بهروز نگاهی به هم کردن ، داریوش کمی به سمتشون خم شد
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 حاال انگار اگه ما واسش جورش نکنیم کارش لنگ میمونه ، خوبه بره پیش رقبامون ؟؟ _

 بهروز نفسی فوت کرد 

واقعا واسم مهم نیست چه ؼلطی میکنه ، خالفکارم ولی الشی و نامرد نیستم ، اسمشو بده  _

 م در موردش تحقیق کنم بعد جوابتو میدم یک

 باشه ولی بهروز منو دور نزنی ها  _

 پوزخندی زد 

 اگه اهل دور زدن بودم بهم پیشنهاد نمیدادی  _

 خندید 

درسته ، بعدا اوکی ش میکنم باهات ..خب من برم به مهمونام برسم ،امیدوارم به شما دوتا  _

 ... هم خوش بگذره

ن سعی کرد خیلی نامحسوس لیوانشو از بطری کنار دست بهروز پر بلند شد و رفت و ادری

 کنه که دست بزرگش روی لیوان اومد 

 کافیه  _

 بهروز اذیت نکن دیگه ، خیره سرمون اومدیم مهمونی  _

 نه ، هوشیار الزمت دارم  _

 چرا ؟؟  _

 اخه امشب خیلی کار داریم  _

 لبخند شیطونی زد 

 کارای خاک بر سری دیگه ؟؟ _

نه ..یه چیزی هست ما نمیدونیم ، وقتشه یکم خاکارو زیر و رو کنیم ، به داریوش و  _

 حرفاش اعتباری نیست 

 لبخندش جمع شد

ای خدا بگم چیکارت کنه داریوش که جون به جونت کنن ضدحالی ...الهی به حق این  _

دازن شب مقدس بیماری جنسی حاد بگیری دکترا مجبور به قطع عضو شن چیزتو ببرن بن

 دور

 

بهروز سری تکون داد و نگاه ازش گرفت ، نگاهش بین مهمونای طبقه ی پایین میچرخید 

که یه لحظه ثابت موند ، چنان ؼرق افکارش بود که نفهمید به یه دختر موبلند با لباسای 

 .. قرمز زل زده

 ادرین کنار گوشش زمزمه کرد
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 موبلند دوس داری ارباب ؟؟ _

دختره گرفت و به ادرین داد، این رنگ تو چشاش رو دوس داشت  به خودش اومد و چشم از

، هیچی نمیتونست مثل حسادت شعله ورشون کنه ..شاید کمی بازی با توله ی خوشکل و 

 ؼیرتیش بد نباشه 

 کیه که دوس نداشته باشه  _

 کاله گیسه ؟؟ _

 دوباره نگاهی به دختر کرد 

 گمون نکنم  _

 پس اکستنشنِ  _

 د لبخندش بیشتر ش

 شاید _

 چه بد مو به این قشنگی به فنا بره ..نه؟؟؟ _

 ابرویی باال انداخت 

 ادرین!! همینجوریش هم امشب پوستت کنده ست ، بدترش نکن  _

 شرمنده عشقم ، بکُشیم هم ازش نمیگذرم  _

 صداشو یکم اورد باال 

 !!ادرین ؟؟ _

 ی خودت خواستی ، وقتی میدونی سر چی حساسم چرا تحریکم میکن _

 یعنی فقط دوس دارم یه چیزیش بشه اونوقت میدونم چیکارت کنم  _

 نزدیک تر شد و خیلی نامحسوس شونه شو بوسید و تو گوشش زمزمه کرد 

 ... از مرگ چه باک وقتی جالدم تو باشی _

سرشو برگردوند چیزی بگه که بلند شد رفت ، چند بار صداش کرد ولی حتی برنگشت 

 ... نگاش کنه

 ی کشید و یک گیالس مشروب سر کشید ، چرا کنترل این بچه اینقدر سختِ نفس عمیق

اخر شب بود وبا کمک هم تونستن یکم در مورد فعالیت های اخیر داریوش اطالعات جمع 

کنن ..کم کم به پایان مهمونی نزدیک میشدن و بهروز که امید داشت شب بدون حوادث تموم 

رین چرخی زدن ولی در همین حین صدای جیػ بشه نفس راحتی کشید ،چشاش به دنبال اد

 بنفشی از پشت سر همه ی سرها رو به اون سمت چرخوند

 

از یاد برد، چشاشو چند لحظه بست و   اتشی رو چطور میشد زود شناختش ، اون لباس قرمز 
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 . نفس پر حرصی کشید

ود موی دختر بیچاره تا نزدیک شونه ش سوخته و علی رؼم چیکه شدن اب هنوز کمی د

 میکرد 

 به دست چشمکی به بهروز زد  ادرین سطل

 به سمتشون رفت 

 اینجا چه خبره  _

دختر با گریه داشت واسه بقیه توضیح میداد که نفهمید چی شد اتیش به موهاش گرفت و اگر 

 کمک و سرعت عمل ادرین نبود خدا میدونه چه اتفاقی واسش می افتاد 

 رد کنار ادرین ایستاد و بازوشو بدجور فش

 دارم واست _

 من چیکار کردم خب ، تازه نجاتش دادم ، باید بهم افتخار کنی فدات شم  _

 که امشب میکنم افتخارنیست ، اینو بت قول میدم  اونی _

 جووون _

 درد _

 

 سرسری خداحافظی کرد و با ادرین اون مکان رو ترک کرد 

 چرخوند  همین که سوار شدن گوشت رونشو بین دو انگشتش بدجور فشرد و

 اروم زمزمه کرد 

 عشقم نکن دیگه ، این گوشته ،گوشت ،پارچه که نیست اینجوری میچلونی  _

 خفه ، صداتو نشنوم  _

 چشم  _

  حاال دیگه دستوراتمو پشت گوش میندازی؟؟؟ کی اینقدر خیر سر شدی _

 اوووه ، خیلی وقته قربونت برم شما خبر نداری _

 باشه ، خودم درستت میکنم  _

 مرسی عزیزم  _

 خفه _

 چشم _

 

توی اتاق بازی لختش کرد و به شکم رو تخت خوابوند و چهار دست و پاشو به چهار گوشه 
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 ش بست

نفس نفس میزد از شدت هیجان و لبخندش محو نمیشد ، صندلی اورد و روبروش نشست و 

سیگاری روشن کرد ، دود سیگار که به صورتش فوت شد از لذت چشاشو بست و دهنشو 

 از کرد و دودشو به سینه کشید ب

 خب .. ؼلطای اضافی که امروز کردی رو واسه اربابت بشمار ببینم  _

 لبخندش بیشتر شد 

 من هیچ ولی شما جسارتا ؼلط ؼلوط زیاد داشتید  _

 ؟؟؟ چه زری زدی االن _

 ... اوه ، ببخشید ، منظورم اشتباه زیاد داشتی ارباب _

 میخواین بشمارم ؟؟؟

 و پا بود رو پایین اورد و به جلو خم شد ، چشم در چشمش بودپایی که ر

 

 بشمار ...میخوام مرز وقاحتتو اندازه بزنم  _

 خب ، اولین اشتباه : خیلی خوشکل کردی و گذاشتی هر کس و ناکسی دیدت بزنه  _

 با صدای بلند خندید ، نتونست جلوی خودشو بگیره 

 ی توله ؟؟ احیانا خودتو با یه مستر اشتباه نگرفت _

 شاید سوویچ باشم از کجا میدونی ؟؟؟ _

خندش محو شد و خشم تو چشاش برگشت ، سیگار توی دستشو روی شونه ی ادرین 

 خاموش کرد و فشار داد ، صورتش از درد جمع شد 

 تو همونی میشی که من میخوام ، یه حیوون رام و مطیع واسه اربابت  _

ب ، میتونم شکایتتو به سازمان حمایت از حیوانات عشقم حیوونا هم حق و حقوقی دارن خ _

 کنم پدرتو دربیارن 

 نزدیک شد و لبخند زردی کرد ، هم خطر داشت ، هم شیطنت 

نه ،حیوون افسار گسیخته ی ُؼد نه حقی داره نه حقوقی ، لجام گسیخته ی هار رو باید  _

 قرنطینه کرد تا معالجه شه

 بگم بقیه شو یا بسه ؟؟ _

 میشنوم  نه بگو ، _

از رو صندلی بلند شد و به پشتش رفت ، میشنید که داره یه وسایلی اماده میکنه ولی 

 نمیتونست ببینه که دقیقا چی 

 خب ، اشتباه دوم ، مهمونی رو کوفتم کردی نذاشتی هر چقدر دوس دارم مشروب بخورم  _
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یعنی گناه  ..کرد اشتباه اخر و بدترین اشتباه این بود که نگاهت روی شخصی ؼیر من مکث 

 کبیره و نابخشودنی

 

 خندید ، یه چیزایی رو کمرش گذاشت ، زیاد بزرگ نبودن ، وزن چندانی هم نداشتن 

 ارباب میشه بدونم داری چیکار میکنی ؟؟؟ _

 حرفی نزد و رفت یه گگ بزرگ اورد و تو دهنش جا داد و بست 

 م تمرکز الزم داره دانجام ب میزنی و کاری که میخوام بسه دیگه ور زدن ، خیلی حرؾ _

اومد رو تخت و روی رونهاش نشست ، دست به فرورفتگی کمرش کشید و پاینتر اومد ، 

 دقیق باالی شکاؾ باسنش رو پارچه ی خیسی کشید ، سرد بود ، لرزید

 

 سعی کن تکون نخوری  _

 خندید ، فضای سرد اتاق رو گرما بخشید 

 میدی  اخه شاهکار منو پوست خودتو به فنا _

دستکشاشو پوشید و دوباره پوستشو ضد عفونی کرد ، دستگاه تاتو رو روشن کرد ، صداشو 

 شناخت ، فهمید 

 شروع کرد تقال کردن که یه سیلی محکم به کفلش زد 

 گفتم تکون نخور توله  _

 صدای نامفهومی ازش خارج میشد 

 اروم باش واقعا واسم مهم نیست چی میخوای بگی ، فقط خفه خون بگیر و  _

 من تو این کار جدیدم اولین بارمه پس بهتره بذاری در ارامش کار کنم 

خندید و کارشو شروع کرد ، با اولین تماس سوزن های چندگانه ی دستگاه لرزش خفیفی 

 ... کرد و با دهن بسته تقال کرد

 دردش با اونچه که به یاد داشت فرق میکرد ، صدها برابر بدتر بود 

م ببخشید، بیحسی یادم رفت بگیرم ، بس که اذیت میکنی ، حواس نمیذاری اوه ، عزیز _

 واسه ادم دیگه 

 تمام تنش از درد منقبض ، ماهیچه ها سنگ شد ، لؽزش خون رو حس کرد ، کمی ترسید 

میدونی توله ، کارمون زیاد طول میکشه ، این طرحی که در نظر دارم اینقدر بزرگ و  _

 تا صبح طول بکشه ، پس یکم بخواب پس نیفتی پر از جزییاته که ممکنه 

 باز خندید 
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 ... البته سخته ها ولی خب _

نفس نفس میزد ، دردش چرا هی بدتر میشد، فکر میکرد کم کم پوست سر میشه و درد 

 ناپدید

میدونی چیش خوبه ، حدااقل تا یه مدت هر وقت باسن خوشکلتو میذاری زمین یادت میفته  _

 کنی بی صاحاب نیستی اینقدرا که فکر می

اشکش دراومد کم کم ، درد داشت ولی لذتش هم کم نبود ، امید داشت زودتر کارش تموم شه 

 ولی همونطور که گفت چند ساعتی طول کشید

 

دمای بدنش در حال ارتقا بود ، اینو میتونست از گرمای پوستی که زیر دستش در حال گرم 

اومد و تکون نمیخورد .. سرعت عملشو باال شدن بود حس کنه، دیگه حتی صداش در نمی 

 . برد و زود کارشو تموم کرد

با یه پارچه ی سفید تمام خون رو از کفالی باسنش پاک کرد و برای هزارمین بار 

ضدعفونیش کرد، پماد مخصوص هم زد و از روی تخت پایین اومد .به صورت ؼرق در 

به راه بود ، گگ رو باز کرد و خوابش نگاه کرد و لبخندزد . اب دهنش به خاطر گگ 

 .صورتشو با کؾ دست پاک کرد

 دست و پاهاشو باز کرد و اروم دست رو شونه ش کشید 

 ادرین ، پاشو عزیزم  _

 کمی چشاشو باز کرد و بست، خط ممتدد لبخندش کشیده شد 

 تموم شد ؟؟؟ _

 اره ، نمیخوای ببینی ؟؟ _

 ؟؟اگه بگم داؼونم، بذار فردا ناراحت میشی ؟ _

 صدای خنده ش تو اتاق سرد اکو شد ، گرمش کرد 

 پاشو ببرمت اتاق بخوابی  _

 اگه بگم خیلی له م ، بذار فردا دلخور میشی ؟؟؟ _

 لبهای داغ رو پیشونیش نشست

 .. دلخور که نه ولی _

 چشاشو کمی باز کرد و به نگاه همیشه شبش زل زد 

 نمیبره  پریشون میشم ، تو که میدونی پیشم نباشی خوابم _

 بهروز ؟؟ _
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 جانم ؟؟  _

 هیچی ، همینجوری خواستم اذیتت کنم  _

 همینجوری هم کم اذیت نمیکنی اتیش پاره ی من ، پاشو عزیزم ، پاشو  _

کمکش کردولی همین که پاشو رو زمین گذاشت درد تو تمام تنش پیچید و مرکز این درد 

 درست تو دایره های باسنش اتیش گرفت

 

نه بهروز ، نگاه چه به روزم اوردی به خاطر موهای مصنوعی یه باربی خدا لعنتت ک _

 فرنگی 

بذار پامون رو از اتاق بذاریم بیرون بعد شروع کن زبون درازی ، خوبه میببنی این همه  _

 الت شکنجه و شالق دوره مون کرده 

  جوووون ... عشقم اینقدر الت الت نکن ، میدونی که جنبه ندارم زود میزنم باال_

 ای درد ، تو ادم بشو نیستی ؟؟ _

 نوچ ، اربابم منو حشری دوس داره _

 اربابت ؼلط کرده با تو  _

 صدای خنده ش تو کل خونه پیچید

 زهرمار  _

 تمام وزنشو رو بهروز انداخته تقریبا پاهاش رو روی زمین میکشید 

 فلجم نکردی ادرین خوبه میدونی دیسک کمر دارم ، خب یکم خودتو جمع و جور کن تا _

نوچ ، وظیفته ،جزو وظایؾ تعریؾ شده ی مسترهاست بعد هر تنبیه سخت اسلیوشون رو  _

 بؽل کنن ببرن تو تخت ، حاال دیگه بهت تخفیؾ دادم و بات راه اومدم پررو نشو 

 باشه ، دارم واست  _

 گذاشتش رو تخت و به شکم خوابوند 

ه، هر نیم ساعت هم چربش کن تا وقتی تا چند روز اب نباید به جای زخم تاتوت بخور _

 الیه ی پوست باالییش بیفته 

 یعنی دسشویی کنم در کونمو نشورم ؟؟؟ _

 خفه  _

 چیه خب ، سوال کردم ..اصال مثل خارجیا با دسمال توالت پاک میکنم  _

 رفت اشپزخونه و موز اورد ، پوست کند و کم کم گذاشت تو دهنش 

 بخور تا بخوابی  _

بذارم اخه ؟؟ سفارش کوبیده بده بیارن   دیگه؟؟ گشنمه من ، اینو کجای معده ماین چیه  _
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 بخوریم 

 صبح کدوم رستوران بازه که واسمون کوبیده درس کنه بیاره ؟؟؟ ۴ساعت  _

 نمیدونم دیگه ، برو ببین چیزی تو یخچال نیست گرم کنی ؟؟ _

 لقمه ی نون و پنیر میخوای واست بگیرم ؟؟ _

دارم ، هانا دیروز یه خورشت سفید خامه ای درس کرده بود ببین از اونا نوچ ، دوس ن _

 نمونده ؟

 تو که گفتی دوس نداری کلی ؼر زدی سر دختره ی بدبخت  _

 نه ، خیلی خوب بود ، ؼر میزنم چون میترسم پررو بشه بگه حقوقمو اضافه کنید و اینا  _

 مگه حقوقشو تو میدی  _

 تو پول منم هست  من و تو داریم اصال؟؟ پول _

تورو خدا ببین نصؾ شبی داریم سر چی بحث میکنیم ، اصال مگه نه خسته ای ، کپ  _

 مرگتو بذار دیگه 

 نمیبره ، یال یه چی بیار بخوریم   نوچ، گشنمه خوابم _

 نفسی فوت کرد و از اتاق رفت بیرون

 

رو گذاشت کنار ، تا یه چی سرهم کرد و اومد خوابش برده بود ، سری تکون داد و سینی 

 اروم پتورو کشید روی مالفه و کنارش دراز کشید 

 بوسه ای بین دو خال گونه ش کاشت و چشاشو بست

 

# 
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 چشاشو که باز کرد داشت لباس مبپوشید 

 کجا به سالمتی  _

 کار پیش اومد باید برم  _

 بدون من؟؟ _

 ری باید استراحت کنی ، تب دا _

 پس تو هم نباید بری  _

 به یاد ندارم تا حاال از تو اجازه گرفته باشم  _

 خب ازاین به بعد بگیر  _

 ادرین بذار پوست کنده شده ت الیه جدید بزنه بعد شروع کن  _

 واسم مهم نیست اصال بیا منو بکش ، ولی تنها نمیذارم بری _

 ادرین بد شدی ها  _

 کردی کار دیشبت به این زودی یادم میرهشما که بدتری عشقم ...فکر  _

 

چند لحظه بهش نگاه کرد ، به شکم خوابیده و مشخص بود درد داره ، خشمشو کنترل کرد و 

 ..نفس پرحرصی کشید و رفت بیرون و درو پشت سرش کوبید 

 واقعا کجای کار اشتباه کرده که اینقدر وقیح و گستاخ شده و هیچ جوره ازش حساب نمیبرد

 

تونست با مشتری داریوش مالقات کنه ، به نظر ادم بدی نمی اومد و تاکید کرد که  بالخره

اسلحه ها رو واسه یکی از دوستاش که باند بزرگی تو زاهدان رو مدیریت میکنه الزم داره 

، البته خیلی وقت بود دیگه گول ظاهر ادما رو نمیخورد ولی تو گذشته ش هم چیز خاصی 

کنه پیدا نکرد ، سود حاصله از این معامله خیلی بیشتر ازاونی که مناؾ حرفاش رو ثابت 

بود که بشه ازش چشم پوشی کرد، باهم به توافق رسیدن و قرار شد هر چه زودتر کارای 

 الزم واسه انتقال اسلحه از خارج انجام بشه

 

ره قرار بود بعدش به چندجادیگه هم سر بزنه ولی نگران ادرین بود و تصمیم گرفت مستقیم ب

 ... خونه

هر چقدر هم میخواست با بی محلی و سختگیری اصالحش کنه نمیشد ، ناراحتی و ؼم تو 

 چشاش چیزی نبود که بتونه تحملش کنه
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وقتی وارد اتاق خواب شد هنوز همونجور رو تخت ولو بود ، دیدش ولی عکس العملی 

 نشون نداد و روشو برگردوند 

ز کشید، باز روشو برگردوند و به سمت مخالؾ لبخند زد و کتشو دراورد و کنارش درا

 چرخوند ، بوسه ای روی شونه ی لختش زد 

 نهار خوردی ؟؟؟ _

 نه  _

 منم چیزی نخوردم هنوز، یه چی سفارش بدم باهم بخوریم ؟؟؟ _

 نه  _

 گشنه ت نیست مگه؟؟ _

 نه  _

 چند لحظه مکث کرد و با انگشتش روی کمر لختش طرح های فرضی زد 

 ؟؟قهری ؟ _

 نه  _

 ادرین ؟؟؟ میشه نگام کنی ؟؟؟  _

 صورتش برگشت ولی هنوز کامال اخم بود 

 مگه قرار نشد بم اعتماد کنی ؟؟ _

 بهروز ؟؟ میدونی از چی طبیعت اتش خوشم میاد ؟؟؟ _

 همه رو اتیش میزنه حتی به قیمت سوختن خودش ....اتیشم نکن بهروز ، بد میبینی 

 یش کاشت لبخند زد و بوسه ای روی بین

 شیطان رو از اتش میترسونی ؟؟ _

 بهروز یه روز میفهمی که من نه مثل فرید ضعیفم نه مثل الیاس اهل گذشتن از تو  _

 خودتو با هیچکس مقایسه نکن خاص ترین خواص خاص های زندگیم _

 

خواست چیزی بگه که اجازه ندادو لبهاش قفل دندونای بهروز شد ، بوسه ای طوالنی و 

 گرفت و دست رو گونه ی خالدارش کشید  خشن ازش

 طرح تاتو رو دیدی  _

 نه  _

 پاشو نشونت بدم  _

دستشو گرفت و کمکش کرد بلند شه و پشت به اینه نگه ش داشت و کمی باالتنه رو چرخوند 
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 تا بتونه ببینه 

خدا لعنتت کنه بهروز ، چیکار کردی اخه ، چه خبره این همهههه نقاشی دِر کون بدبختم  _

 ...تازه اصال به تاتوهای دیگه م نمیاد ، نه طرحش نه رنگش نه مدلش 

 خندید و نزدیک شد و گردنشو بوسید و بویید 

این چشمهای شیطانه عزیزم ، اینجوری همه میدونن این دوقلوهای خوشکل متعلق به  _

 شیطنانن و کسی حق نداره بشون نزدیک شه 

این تاتو رو اونجام ببینن فکر نکنم تو وضعیتی  عشقم اگه اینقدر پیشروی کردن که بتونن _

 باشن که زیاد تو بحر طرح تاتوم و پیام های پنهون و زیر پوستی ش برن 

 سمت اینه برشگردوند و از پشت بؽلش کرد و به انعکاس چشاش تو اینه زل زد 

شاید مخاطب پیام پنهونم تویی تا بفهمی حواسم به تو هست و بهتره مراقب کارا و  _

 رفتارات باشی 

 بچه میترسونی بهروز ؟؟ _

 موهاشو از پشت کشید ، گردنش خم شد گاز محکمی از گردنش گرفت 

 بچه نه ، حیوون میترسونم  _

 خندید ولی نگاهش خطر داشت ، خون بود، اتش داشت 

 نشنیدی میگن حیوون نیمه وحشی رو تحریک نکن؟؟ ، بعضی حیوونا کال رام شدنی نیستن _

 ردنشو گاز زد ، فشار دندون بیشتر بود، پوست شکافته شد ، خونش رو مکید اون سمت گ

 نشنیدی میگن وقتی اربابت تشنه ست تحریکش نکن ؟؟ _

 جووون  _

 درد _

 مستر تشنه ش قشنگه ، رد مالکیت خونی و زخمیش _

 

 .. فرداش محمد اومد تا برنامه ریزی الزم واسه سفر انجام بشه

 مام وقت یک گوشه ایستاده و شونه به دیوار تکیه داده نگاه کرد با تعجب به ادرین که ت

 اقا ادرین نمیخوای بشینی ؟؟ _

 نه من اینجور راحتم ، ممنون  _

به بهروز نیم نگاهی کرد و زیر لب فشی نثارش کرد ، بهروز لبخند زد و سیگاری روشن 

 کرد 

 لیط بگیرم ؟؟بخب اقا واسه کی  _
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 ام ریخته به هم ، هر جور حساب میکنم وقت کم میارم نمیدونم بدجور برنامه ه _

 من میتونم برم ولی خب میدونید که فقط شما و اقا ادرین رو قبول دارن  _

 ادرین چند قدم نزدیک شد و سیگار رو از لب بهروز گرفت و بعد کامی عمیق برشگردوند 

 من میرم ، کال سه روزه کارمون رو اوکی میکنم و برمیگردم  _

بل تکیه داد و از سیگار بوسه زده بر لبهای ادرین نفس گرفت و دود سفید رو با شدت به م

 بیرون داد 

 نه ، تنهایی نمیتونم اجازه بدم  _

 به گوشه ی مبلی که بهروز روش نشسته تکیه داد 

 با محمد برم ؟؟ _

همینجا راههای  اره اقا ، باهم میریم ، واقعا تو این وضعیت اینجا باشید بهتره ، میتونید از _

 نفوذ و ورود جنسارو اوکی کنید

 

اخماش رفت تو هم ، مشخص بود داره فکر میکنه، در واقع چاره ای ؼیر قبول کردن این 

 . پیشنهاد نداشت

 .. تصمیم عاقالنه ای بود ولی چرا حس خوبی بهش نداشت

 نمیدونم .. باید فکر کنم _

 ر بدین تا پلیطارو رزرو کنم باشه پس من رفع زحمت کنم ، تا فردا بهم خب _

 باشه  _

 همین که خداحافظی کرد و رفت ادرین اومد رو پای بهروز دراز کشید 

 لبخند زد و سرو صورتشو نوازش کرد 

 ادرین به رقص دود سیگارش در فضا زل زده، زمزمه کرد 

 بهروز راه دیگه ای نیست ، باید بذاری برم  _

 تو بؽلش داد نگاهشو از روبرو گرفت و به ادرینِ 

 سختته ، چطور میخوای این همه تو هواپیما بشینی با این وضعت  _

 تا اون موقع بهتر شدم ، _

 خندید و ادامه داد

 از این بالشتهای گرد میون تهی که تو تلوزیون تبلیؽشو دیدم میخرم میبرم باخودم  _

 ؟؟سختمه ، بی قراریای نبودنتو چطور تحمل کنم ارامِش روح و روانم  _

 لبخندش محو شد 

 همونطور که درِد دلتنگی دور بودنتو تحمل میکنم تمام وجودم _
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 ساکشو جمع میکرد که از پشت بهش نزدیک شد ، گردنشو بوسید 

 ... لبخند زد و سرشو به پشت خوابوند و به شونه ش تکیه داد

 به نظرت چند روز طول میکشه ؟؟ _

 نمیدونم ، شاید سه چهار روز  _

 ، جریمه ی این چند روز نبودنتو االن حساب میکنی یا بذاریم وقتی برگشتی  زیاده_

 هر چی اربابم امر کنه  _

 چطوریاست فقط شبا مطیع و سربه راه میشی ؟؟؟  _

 شیطان شبا خطرناکتره ، قوی تره، ترسناکتره، بی رحم تره_

 

، یه سیلی به  خندید و یکی زد به پشتش روی تخت به شکم افتاد پاهاش روی زمین بود

باسنش زد ، زخم تاتو تیر کشید ، لبشو گاز گرفت ، چشاشو از لذت بست ...روش خوابید ، 

 دست رو رون و پشتش کشید

 مطمئنی میتونی دووم بیاری ؟؟؟ _

 همیشه پا به پات اومدم ، چی شده حاال که فکر میکنی ممکنه کم بیارم ؟؟  _

 ون الله ی گوش اسیر دندونها ، له شد هوای خنده ش تو گوشش خالی شد ، بعد از ا

شاید امشب قراره زیادی سخت بگیرم ؟؟ شاید امشب قراره اون روی تاریکتر اربابتو  _

 مالقات کنی

 در جوابش خندید 

اتش رو از تاریکی نترسون ، کال طبیعتش اشکار و روشن کردنه تا همه بفهمن تو  _

 ی ترسناک افسانه ای بیش نیستزوایای پنهان و تاریک هم خبری نیست و قصه ها

 

 .. از روش بلند شد ، یقه شو کشید و انداختش رو زمین

 پس افسانه ست ؟؟؟ اره ؟؟ وقتشه که بفهمی پشت هر افسانه ای حقیقتی بزرگ نهفته  _

 ادرین به پایین تنه ش نگاه شیطونی کرد و لبخند زد 

 کشیم بال استفاده مونده در بزرگ بودنش شکی نیست ولی متاسفانه کم ازش کار می _

 با سینه ی پاش رو سینه ش زد ، پخش زمین شد ، با صدای بلند خندید

 

 دروغ میگم ؟؟؟_
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 درستت میکنم ، لخت شو  _

دوباره رو زانو نشست و شروع کرد لباساشو کندن ، بهروز کمربندشو باز کرد و دور 

و لمس و مزه کرد ، گردنش انداخت و به سمت خود کشید ، با زبون لب و دندوناش ر

  نگاهش عجیب بود ، وعید داشت ، تهدید داشت ، خشن بود ولی نترسید

 

 بوی شیر میدی توله  _

 لبخند زد 

 شیِر اب یا شیِر جنگل ؟؟؟ _

 یه سیلی تو گوشش خوابوند ، درد گرفت ، بدجور سوخت 

 زبونت زیادی بلند شده ،وقتشه کوتاهش کنم  _

 اتش به اطراؾ میپروند ، در یک ان شعله ورتر شد نگاهش مثل همیشه گدازه های 

 ارباب شما زیادی حساس شدی وگرنه از ازل همینیم که بودیم  _

سیلی بعدی رو محکم تر زد ، کمربندو کشید, خفه شد ، نفسش برید ، کبود شد ، لحظه ی 

 اخر کشیدش ،کنارش رو تخت انداخت ، دست رو باسنش کشید 

 ؼونن فعال که این خوشکال دا _

 باالتر اومد و کمر صاؾ و سفیدش رو نوازش کرد 

 فعال اینیکی باید جور دوقلوهای تپلت رو بکشه ، نه ؟؟؟ _

 شروع کرد نفس نفس زدن ، هیجان داشت ، مشتاق بود، عجله داشت 

 ارباااااب ؟؟  _

 خندید روش خوابید ،تنش سنگین بود ، لهش کرد

 

 گرفت ، توانش بیشتر شد عطر گردنشو بویید ، نفس گرفت ، قدرت 

 بلند شد ، از اتاق بازی دسبندهای چرم بلندی اورد دستهاشو به تاج تخت بست 

صدتا میزنم ، اینجا مثل اتاق بازی عایق صوتی نداره ، گگ بندت هم نمیکنم ،صدات در  _

 بیاد دوبرابرش میکنم ، بازم صدات در بیاد سه برابر میشه 

 ایش گوش داد کمی خم شد و به نفس نفس زدنه

نذار کارمون تا صبح طول بکشه ..من که مشکلی ندارم به فکر توام که فردا مسافری و  _

 کنی  باید استراحت 

 ارباب احیانا واسه دیسک کمرتون مضر نیست این همه فعالیت ؟؟ _
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بلند شد و صاؾ ایستاد و با تمام توانش رو کمرش کوبید ، اخ بلندی گفت نتونست جلوی 

 یر خودشو بگ

 اخ اخ ، دیدی چی شد ، همین اولش شدن دویستا  _

 ارباب ؟؟  _

 التماس نکن که فایده ای نداره  _

 نه ارباب، خودتون میدونید اهلش نیستم _

 

 دومی رو کوبید ، یهویی بود ،فریاد کشید ، لبه ی کمربند پوست رو شکافت ، خونی شد 

 ش کردی امشب اهلش میشی خوشکلم، دیدی الکی الکی سیصدتا _

ارباب اصال شیشصدتا بزن مشکلی نیست ، فقط اینقدر خودتو خسته نکن که تو اصل  _

 کاری کم بیاری 

 عصبی شد ، شیش هفتا پشت سرهم زد ، لبشو گزید ، تحمل کرد 

 من به جات بودم انرژیمو ذخیره میکردم و اینقدر زر اضافی نمیزدم ، چندتا شد؟؟ _

 نمیدونم ، به گمونم دوتا  _

    عه ؟؟ خوبه ، پس دویست و نود و هشتا موندن _

شاید دویستا شدن یا بیشتر ، دیگه حتی نمیشمرد ، صداش در اومد، کمرش جای سالم نداشت 

، ضربه ها روی هم مینشستن ، زخم میشد، وحشتناک سوزش داشت ، دردش چند برابر 

، نتونست بیشتر از این بود، میشد تحمل کرد ولی نه با لبهای بسته ، اه وناله ش دراومد 

طاقت بیاره ، میدونست کافیه التماس کنه یا حتی خواهش ، ولی کوتاه اومدن سخت بود، 

 شاید هم ؼیر ممکن ،

اشکاش زیر سرشو خیس کرده ، نفسهاش در پرو پشم بالشِت خیس گم میشد ، اونو به دندون 

ر شدنشو نداشت ، گرفت صداش بلندتر از صدای برخورد چرم و پوست نشه ، طاقت بیشت

 ... این یکی رو مطمئن بود

از دهان بهروز خارج شد ،برای لحظه ای از این شماره متنفر  ۳۱۱بالخره عدد وحشتناک 

 شد 

 خب ؟؟ خوش گذشت ؟؟ _

 دست رو کمرش کشید ، پوست بدبخت داغ کرده ، دست سردش یخ میان اتش بود

 

شید ..مچ بند بدجور رو مچاش فشار بالشت بدبخت رو از دهنش دراورد و چند نفس عمیق ک

از همین االن میتونست ورم کردن گوشت و پوست رو حس کنه که   ، اورده و درد میکرد 
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دسبندها به مراتب تنگتر شده بودن ...دهنش خشک شده ، لبهاش ترک ورداشته ، رطوبت 

 نداشت ، سخت بود حرؾ زدن ولی نمیشد متلک بهروز رو بی جواب بذاره

 ، خیلی خوش گذشت ، خوبه که تموم شد داشت خوابم میبرد کم کم  بله ارباب _

 ضربه ای که روی ساق پاش نشست 

 چه بد، پس مجبوریم کاری کنیم خواب از سرت بپره _

بازی جدیدی که گرفتم رو دیدی ؟؟خیلی وقته سفارش دادم ولی تازه همین امروز اسباب 

 قابل تحمل نبود از ته دل فریاد کشید ، ضربه کمربند نبود ، نه ، خیلی بدتر بود ،رسید 

 بودخیلی وحشتناک تر بود، خیلی سختتر  

 

سرچرخوند به اون شالق کابل مانند نگاه کرد ، طرح لوله مانندی داشت و بلند و محکم به 

نظر میرسید ، مسلما قابلیت های وحشتناکی داشت که از هر شالقی که تا حاال دیده 

 درداورتر بود 

 رخ بین صورت بهروز و شالق در رفت و امد بود اروم نالید ارباب؟؟چشمهای س

 خندید و نزدیک شد 

 چیه ؟؟ چیزی میخوای بگی ؟؟  _

 چشمهاشو بست ، نفس عمیقی کشید، خودشو جمع و جور کرد 

نه ، فقط خواستم بگم اگه خیلی هزینه کردی بهت انداختن ، دردش خیلی معمولیه ، حتی  _

 یت کمتراز شالق های فانتز
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 با صدای بلند خندید و شالق رو رونش بازی داد 

اشکال نداره ، خوبه که زیاد درد نداره ، باید بتونی چند قدم راه بری خودتو برسونی به  _

 صندلیت تو هواپیما یا نه ؟؟ نمیخوام که فلجت کنم 

 سیده بود جوابی نداشت ، خسته بود، شاید هم دیگه نمیخواست بیش از این تحریکش کنه ، تر

پاهاشو گرفت و به دو طرؾ پایه های تخت بست ، نوک شالق رو روی باسنش بازی داد ، 

قلقلک میداد ، جای زخم تاتو خارش گرفت ، مایع سردی رو روی پوستش حس کرد تمام 

کمرشو ماساژ داد ،حرکت انگشتان سرد مثل همیشه ارامش میداد ، اونقدر که خوابش گرفت 

پایینتر اومد ، اونقدر پایین که توی شکاؾ پشتش لؽزید ، چشاشو تا  ..یک لحظه انگشتان

 اخر باز کرد ، اب دهن نداشته شو قورت داد، ناله ای از لذت کشید

 

 جون به جونت کنن منحرفی توله ی حشری من  _

 ارباب ؟؟ _

 چیه ؟؟ دوس داری ؟؟  _

 خواهش میکنم  _

د ولی حاال که به اینجا رسیدیم به ؼلط لعنتی ... این همه کتک خوردی صدات در نیوم _

 کردن افتادی ؟؟

تمام تنش تحریک شده میلرزید ، سعی کرد کمی خودشو جمع کنه ولی دست و پاهای قفل 

شده اجازه نمیداد...انگشتا یکی یکی شروع کردن پیشروی ، مکان دقیق پروستاتشو از بر 

 بود ، به همونجا ضربه های کوتاهی زد 

 رباااب خواهش میکنم ارباااب ،، ا _

 الت سفت شده شو به دست گرفت و فشرد اه بلندی کشید 

 نظرت چیه اینو ببندیم تو دست و پا نباشه تا کارمون تموم شه ؟؟ _

 ما که نمیخوایم به این زودی بی جنبه بازی دربیاره و تخلیه شه ...

 بهروز نه  _

 بهروز ؟؟ _

 ارباب .. ارباب نه .. خواهش میکنم  _

 قط خواهش ف _

التماس ..التماس میکنم نه ، نکن ، اذیت نکن دیگه ، واال گناه دارم ، اصال من مظلومم ،  _

 بی زبونم ، سربه زیر و حرؾ گوش کن و ارومم 

 اینایی که میگی با خودت که نبودی احیانا ؟؟ _
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 هستم ، واال هستم ، فقط نمیدونم چرا قیافه م ؼلط اندازه  _

 جود نکبتت ؼلط اندازه توله ی وحشی من قیافه نه ..تمام و_

کم کم بدنش عرق کرده با خون و روؼنی که رو کمرش ریخته ترکیب شده ،بوی تند و 

 خاصی به تنش داده بود 

باسنشو بوسید ، انگشتارو سه تا کرد ، ضربه زد ، اه کشید ، ناله هاش شیرین بود، گوش 

حکم تر زد ، تا قعر وجودش پیش رفت رو نوازش میداد، بیشتر میخواست ، ضربه ها رو م

 ، ناله ی عمیق و صدا داری کشید

 

 از لذت و شهوت نه فقط تن ، همه وجودش ؼرق اقیانوس نیاز گشت ، ؼریق نجات الزم شد

... 

 اربااااب ، خوااااهش میکنم  _

بی توجه به التماسهاش با حوصله شروع کرد لباسای خودشو کندن از گودی کمر شروع 

 رفتن ، بوسه زدن ، جای کبودی ها رو با لب نوازش کردن  کرد باال

 به گردن که رسید چند گاز کوچک و بزرگ زد ، بوسید، طوالنی مکید 

سفتی التشو از پشت حس کرد وقتی میان شکاؾ باسنش باال پایین شد ، مثل صاحبش موذی 

وسه میکرد ، ، بود، تشنه میکرد، اذیت میکرد ، همون حوالی میچرخید ، چشمک میزد ، وس

 بر در میکوفت دخول نمیکرد 

خودشو به بهروز سپرد ، میدونست خواهش و التماس بی فایده ست ، سکوت کرد ، کلمات 

 میان نفس های داغ و صدا دار گم شد

 

بالخره رحم کرد، دستهای در بند چرم رو فشرد ، یکضرب دخول کرد، درد داشت ،لذتش 

 صدبرابر بیشتر 

رود رو تسهیل داد، چند لحظه مکث کرد، حرکاتشو شروع کرد، سختی خیس روؼن بود ، و

 داشت ، راحتیش صدبرابر بیشتر 

کلمات تو گوشش خالی شد ، توهین امیز بود، تحقیر داشت ، تحریک پذیریش صدبرابر 

 بیشتر 

 . امشب اینقدر باید به اربابت سرویس بدی که این چند روز نبودنت جبران بشه _

پیما تو اسمونا اوج گرفتی االنت رو یادت باشه ، زیر خواب اربابتی هر جا فردا که تو هوا

 باشی ، هر چی شد ، هر کاری کردی ، زیرخوابشی و بس نه بیشتر
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قلبش بی رحمانه خودشو به سینه میکوبید، ریه کم اورده ، نفسها رو با شدت به بیرون 

 داده ابش میکرد ،میریخت، بدن گر گرفته حتی یخ بهروز رو تحت شعاع قرار 

 خیس بودن هر دو تن ،لزج شدن ، یکی شدن ، به هم چسبیدن 

میخواستن این لحظات کش بیاد و تا صبح ادامه پیدا کنه ، نشد ، بدن انسانی طاقت این همه 

 خواستن رو نداشت ، به اوج رسید ، فوران کرد ، ارام گرفت ، خسته و کوفته شد 

 ل و سینه کشید ، نوازش کرد، پیشونیشو بوسید دستها و پاهاشو باز کرد ، به بؽ

 خوبی عزیزم ؟؟ _

 خوابم میاد  _

 بخواب  _

 نمیتونم اخه گشنمه  _

 خندید 

ای خدا از دست تو ، به جان خودم نمیتونم تکون بخورم ، بخواب، صبح به هانا میگم  _

 صبونه ی مفصل واست درس کنه 

ند زد ، خال های افسانه ای رو بوسید ، حتی قبل پایان جمله ش خوابش برده بود ، لبخ

 چشمهاشو بست ، با لبخند خوابید

 

تو اسانسور ساندویچی که هانا واسش درس کرده رو گازهای بزرگ میزد ، نگاه بهروز 

کرد، با اینکه خواب مونده بودن و دیرشون شد و خیلی هول هولکی لباساشون رو پوشیدن 

انگار این ادم از شکم مادرش با کت و شلوار به  شیک و برازنده به نظر میرسید ، لعنتی

 . دنیا اومده که در هر موقعیت و وضعیتی ستایل خودشو حفظ میکرد

نگاه ادرین رو که حس کرد ، لبخندی زد، جلوتر اومد و رو درروش ایستاد ، دگمه های 

 باالیی لباسشو بست 

سولیت پذیر باش ، محمد رو اونجا مراقب خودت باش ، من نیستم که حواسم باشه ، یکم م _

اذیت نکن، سکته ش نده تو کشور ؼریب گناه داره پیرمرده ، هر چی میذارن جلوت کوفت 

نکن ، خیلی از ؼذاهاشون با طبع ما سازگار نیست ، از دستفروشا چیزی نگیر ، ؼذاهاشون 

بهداشتی نیست ، فقط اب معدنی بخور ، شنیدم اب لوله کشیشون تو بعضی روزای سال 

الوده ست ، سر قرار که میری تخس بازیاتو بذار کنار ، زبون درازی و لجبازی نکن ، فکر 

نکن واسشون مشکلیه دوتا تیر تو سرت خالی کنن .انگشت شصتش باال اومد و روی گوشه 

ی لبش کشید ، مربایی که اونجا بود رو پاک کرد و مزه کرد ، قفل اون لبها بود ، نتونست 
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 ر اونها زد ، از خود مربا هم شیرینتر بودن ، چشم در چشمش شد بگذره ، بوسه ای ب

 سالم تحویل دادم ، سالم تحویل میگیرم  _

 خندید

خداییش االن اینی که من هستم سالم محسوب میشه ؟؟ ؼیرکؾ دست و صورت زیر  _

 لباسام یه جای سالم پیدا نمیکنی ، هم اشم هم الشم کال اش و الشم فدات شم 

اینکارو کردم ، شاید ترسیدم اونورا وسوسه شی لخت شی بری کنار دریا ، از  شاید عمدا _

 کجا میدونی ؟؟

 لبخندش جمع شد 

خدایی ؟؟ خدا لعنتت کنه بهروز یه کالم میگفتی نرو ساحل ، مگه مریضی اینجور له و  _

 داؼونم میکنی 

 لبخند شیطونی زد 

م تاثیرش بیشتره هم تفریحش ، واقعا نه ، اینجوری درصد موفقیتش به حداکثر میرسه ، ه _

 خیلی خوش گذشت 

 خدا وکیلی مریضی خبر نداری  _

 چی گفتی ؟؟ _

 هیچی ارباب ، گفتم چقدر خوبه که هستی ، سایه تون مستدام  _

 خوبه _
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ناخوداگاه سیگارشو خاموش کرد وقتی در اتاقشو زدن ، لبخند زد ..مدتهاست جلوی کسی 

 د ...ازکی اینقدر دست آموز و پیرو امرش شده ؟؟ؼیر بهروز سیگار نمیکشی

 ادرین خوبی ؟؟؟ _

 خوبم محمد اقا ، چطور؟؟؟ _

 هیچی ، از وقتی اومدیم نرفتی بیرون _

 کجا برم ؟؟مگه نگفتی تا فردا هیچکدومشون در دسترس نیستن  _

 تو شهر یه دور بزنی ؟ استانبول شهر قشنگیه  اره خب ، ولی نمیخوای بری _

 حوصله ندارم  نه ، _

 چیزی شده؟؟ حالت خوب نیست ؟؟؟ _

 نه ،خوبم .چطور مگه  _

 واال تا حاال بی حوصله تو ندیده بودم  _

 خندید 

 حاال که دیدی  _

 مریض که نیستی ؟؟؟ اقا بهروز تیکه تیکه مون میکنه واال اگه چیزیت بشه  _

 لبخند زد ، شیرین بود این حساسیت ها ولو از راه دور

 

سفر و کم خوابی دیشب کار خودشو کرد ، چند بار به بهروز زنگ زد و وقتی خستگی 

 .. جواب نداد زود چشاش سنگین شد و خوابش برد

بالخره صدای گوشی که مصرانه پشت سر هم زنگ میزد و خیال قطع شدن نداشت از 

 خواب بیدارش کرد ، چشم بسته و بین خواب و بیداری جوابشو داد

 وری هستی توووو؟؟ معلوم هست کدوم گ _

 زود از جاش پرید 

 جانم عشقم ؟؟ _

 صداش بلندتر شد 

 کجایی جواب نمیدی ؟؟؟؟ _

 خواب بودم  _

این ساعت ؟؟؟ اینارو به کسی بگو که تو رو نشناسه ؟؟ مگه  خواب ؟؟ اونم تو؟؟ اونم _

میکنی نگفتم ؼلط اضافی ممنوع ؟؟ ؟ فکر میکنی تا ابد قراره اونجا موندگار شی ؟؟ فکر 

 برگردی بلد نیستم ادبت کنم ؟؟؟؟

عشقم ، اربابم ، سرورم، تاج سرم ، بهروزم ، چته خب طوفان میشی خراب میکنی  _
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 میریزی به هم ..خواب بودم به جون خودم ، زنگ زدم قبلش جواب ندادی عزیزمن 

 حاال دیگه تقصیره من شد؟؟؟ _

 صداش ارومتر شده بود

 زه گرفتم کپه ی مرگمو گذاشتم ، ببخشید نه ، تقصیر منه ، بدون اجا _

 دارم واست  _

 لبخند زد و دراز کشید دوباره 

بزنم یکم کارای خاک بر سری کنیم و نامزد   جووون ..عشقم میخوای تصویری زنگ _

 بازی دربیاریم 

 ای درد  _

 قهقهه زد 

 همش بزن تو حال ما صافکاری الزمش کن  _

 دیشب کم حال کردی توله ؟؟ _

یشب ؟؟ مگه دیشب برنامه داشتیم ؟؟ اها اون دو دقیقه رو میگی ؟؟ اون که حساب نیست د _

 فدات شم ، کال زیر پنج دقیقه ثبت نمیشه 

 دو دقیقه دیگه ؟؟؟ باشه ...وقتی کاری کردم دو سه روز نتونستی راه بری درس میشی  _

 جوووون  _

 درررردددد _

 

تمام خونه و تک تک لحظات زندگیش حس  دو روز از رفتنش میگذشت ، جای خالیش تو

 میشد ،

میدونست خیلی وقته بهش عادت کرده ولی این حجم از وابستگی دیگه داشت نگران کننده 

 .. میشد

وقتی یکی از دوستاش زنگ زد و به یه دور همی مخصوص اعضای بی دی اس ام دعوتش 

 وِز قبل از ادرینِ کنه رد نکرد ، شاید میخواست به خودش ثابت کنه هنوز همون بهر

 

تازه وقتی پاشو اونجا گذاشت فهمید که اشتباه میکنه ، اون بهروز دیگه مدتهاست مرده 

..هیچکدوم از دختر و پسرهای اونجا واسش جذابیتی نداشتن ، میان ان نگاهای تشنه ی 

 توجه ، اتشی که اسیرش کرد رو جستجو میکرد
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 ه که اومد کنارش نشست کم کم داشت اماده میشد که اونجا رو ترک کن

 حال و احوال بهروز خان؟؟ _

 ممنون ، بدنیستم  _

 سایه ت سنگین شده داداش  _

 اختیار داری، کار تمام وقتمو گرفته وگرنه ارادتمندیم دربست  _

مشکلی نیست ، با بهتر از ما وقت میگذرونی ما که عددی نیستم ...فقط یه مدتیه واست یه _

 ت نشد بیام تقدیمش کنم کادوی ناقابل گرفتم وق

 کادو ؟؟؟کادوی چی ؟؟  _

 چیز به خصوص رو دیدم یاد تو کردم، به سلیقه ی تو میخوره اخه  همینجوری ، این _

که زنجیر قالده ش دست یکی کشیده میشد   بشکنی زد و اشاره کرد و به دقیقه نشکید دختری

ین ارایش با موهای کوتاه و جلو روشون بود ....دختر ساده و خیلی معمولی بدون کوچکتر

مشکی و پوستی زیتون ، ....واقعا یه روز این تیپ برده ها رو ترجیح میداد که شکل و 

شمایل واقعی و ساده شون به دور از اون ظاهرسازیهای فیک و عملی و ورم های 

 مصنوعی و پفکی دلنشین تر بود

 

 ... ممنون واسه کادو ولی _

 کنی ؟؟ باور کن خیلی ناراحت میشم ولی ؟؟ تو که نمیخوای ردش  _

پا رو پا گذاشت و سیگاری روشن کرد ، میتونست اونو به یکی بده یا حتی ازادش کنه ، 

 ... واقعا پس دادنش حرکت جالبی نبود

تو ماشین سر به زیر تو خودش جمع شده حتی نفس نمیکشید ، مثل اینکه واقعا ترسوندنش 

 . که اینقدر ساکت و اروم بود

 مت چیه ؟؟اس _

 نگاهش رنگ تعجب گرفت ، مثل اینکه مدتهاست کسی اونو مخاطب صحبتاش قرار نداده 

 هر چی شما اراده کنی ارباب.. بی نامم تا وقتی شما انتخابش کنید  _

لبخند زد ، مطمئنا اگه ادرین اینجا بود همین پاسخ سوژه ی خنده و شوخی یکی دو روزش 

 میشد 

گه چیزی نپرسه ، عالقه ای به ادامه ی این مکالمه ی خسته ترجیح داد سکوت کنه و دی

 کننده نداشت
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تو خونه یکم تو سالن دور خودش چرخید ، حاال باید با این دختره چیکار میکرد ؟؟ دلش 

و لباساش اونجا بود، کسی حق  نمی اومد بذارتش تو اتاق قبلی ادرین ، هنوز بعضی وسایل

ابه ولو موقت ، ولو برای یک شب ، ولو برای چند نداشت رو تخت توله ی محبوبش بخو

دقیقه ...اتاق بازی هم مناسب به نظر نمیرسید که وسایل گرمایشی مناسبی نداشت و احتماال 

این دختر الؼر مردنی تا صبح دوم نمی اورد ، اشپزخونه و سالن هم در طول روز در 

خت وسط یکی از این دو مکان اختیار هانا بود و نمیشد عکس العملشو از دیدن یه دختر ل

 رو پیش بینی کرد

 

 .. رو مبل نشست و اوفی کشید ، لعنت به این شب کاش اصال به این مهمونی کوفتی نمیرفت

 دخترک اومد کنار پاش چهار دست و پا شد ، اخم کرد 

 فعال نیازی به تو ندارم ، فردا یه جا موقت واست پیدا میکنم تا ببینم چی میشه  _

؟؟؟ خواهش میکنم ....چه خطایی از من دیدین؟؟؟ ، هر کاری بگید میکنم ، هر ارباب  _

 جور بخواید میشم 

باز سیگاری روشن کرد و دودشو به شدت بیرون داد ، چرا اینقدر کم حوصله شده ، چرا 

 دیگه این بازیا بدون همبازی اصلیش واسش جذابیتی نداشت 

 خفه شو ، نمیخوام صدایی بشنوم  _

 و سرشو اورد پایین ، اشکی از گوشه ی چشمش لؽزید ساکت شد

 

 بلند شد ، پتویی از اتاق اورد و روش انداخت 

بگیر بخواب ، گشنه ت بود برو اشپزخونه یه چی بخور ، من خوابم سبکه ، وای به حالت  _

 صدایی اومد و از خواب پریدم ، همین جا دفنت میکنم ، فهمیدی ؟؟؟؟

 با سر سریع تایید کرد 

 .... بله ارباب ، چشم _

رفت تو اتاق و درو پشت سرش بست ، خسته و عصبی بود ، شاید هم تمام این بی قراریها 

 از دوری ادرین بود و بس

 

 

با صدای رعد و برق چشاشو باز کرد ، امشب حتی اسمون هم مثل دلش نااروم بود، ؼلتی 
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به خود نزدیکش کرد ، بوشو  خورد و به پهلو خوابید، بالشت ادرین رو دید ، لبخند زد ،

یک لحظه صدای گریه شنید ، اروم بود ولی نه واسه .. میداد ، نفسهای عمیق تری کشید

گوشای تیز بهروز ، بلند شد ، درو باز کرد ، دختره رو زمین نشسته پتودور خودش پیچیده 

 و به در چسبیده ، خودشو رو زمین عقب کشید با دیدن بهروز 

 ؼلط کردم ارباب ببخشید ،  _

 اینجا چیکار میکنی ؟؟ _

 اروم پرسید ، مشخص بود خیلی ترسیده ، نمیخواست بدتر زهرش بترکه 

 ارباب ...ارباب از رعد وبرق میترسم ..خیلی میترسم  _

 نفس عمیقی کشید ، همینو کم داشت دیگه 

 بیا تو  _

 . نمیتونست بذاره با این حالش تنها بمونه ، از انسانیت به دور بود

 چهار دست و پا خواست بیاد داخل ولی دستش تو پتو گیر کرد و افتاد 

 بلند شو رو دوپا راه برو ، عصبی ترم نکن  _

 زود از جاش پرید و اومد داخل ، درو بست 

 برو یه گوشه بگیر بخواب ، صداتم نشنوم ، _

 شیدچشم قربانی گفت و تو گوشه ی اتاق خودشو جمع کرد و پتو رو روی سرو صورتش ک

 خنده ش گرفت به این کاراش ، واقعا مشخص بود یه تخته ی این دختر کمه

 

باز رفت تو تختش ، چشاشو بست ، زود خوابش برد ، بین خواب و بیداری حرکت شخصی 

رو حس کرد ، دختره نبود ، اینو مطمئن بود ، زود از جاش پرید ، کسی نبود، دختره هم 

شده ، نه ، امکان نداره ، حسش هیچوقت بهش  سرجای خودش خواب بود، یعنی خیاالتی

دروغ نمیگفت ، میدونست کسی تو اتاق بوده ، دنبال هفت تیرش گشت ، همون جای 

همیشگی بود، فقط شلوار تنش بود، پیرهنشو پوشید ولی دگمه هاشو نبست ، تفنگ به دست 

 اروم در اتاق رو باز کرد

 

داگاه بود ، رو مبل روبروش سیگار به دست لبخندی که با دیدنش رو لبش نشست کامال ناخو

 نشسته و بهش زل زده ،

 .. نگاهش اما ، ؼریب بود، نااشنا بود، سنگی بود

 ادرین  _

خواست به سمتش بره که کلتی باال اومد، این تفنگ رو میشناخت ، خیلی خوب میشناخت، 
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د همشو طال کادوی تولدی که پارسال واسش گرفت، با وسواس انتخابش کرد و سفارش دا

کاری کنن، اون روز رو خیلی خوب یادش بود، یکی از بهترین روزای زندگیشون ، لحظه 

به لحظه ش رو از بر بود، انگار همین دیروز نه، همین یه ساعت پیش بود، چقدر خاطرات 

زنده بود، به طراوت برق نفس گیر چشای ادرین از دیدن اون کادو ، ُکلت خاصی بود ، 

 ترین ادم زندگیش درست مثل خاص 

ولی امشب از اون برق چشا خبری نبود، تازه متوجه شد که رنگ و رویی رو صورتش 

 نمونده ، کامال پریده ست 

 قدمی به سمتش ورداشت 

 ادرین چی شده ؟؟ خوبی ؟؟ کی اومدی ؟؟؟ _

 

خندید ، با صدای بلند ، ولی نه از اون خنده های سرخوش معروفش ،این خنده بیشتر به 

 ه میماند گری

 بهروز ؟؟ _

 باز قدمی جلو اومد ، نگرانش بود 

 ادرین چته عزیزم  _

باز خندید ، این بار با صدای بلندتر ، چشاش ولی پر بود، چرا اخه ، چرا گریه میکرد ؟؟ 

 ادرین هیچوقت گریه نمیکرد، شاید تو این دوسال بیشتر از چند بار اشکشو ندید 

 نکنه اشتباه گرفتی باز ؟؟؟ عزیزم ؟؟؟ با منی ارباب ؟؟؟  _

 باز شروع کردی دری وری ؟؟ باز مست کردی تو؟؟ _

از رو مبل بلند شد ، چند قدم ورداشت ، تفنگ حاال قلب بهروز رو نشونه گیری کرده ، به 

 سینه ی لختش چسبید 

 میدونی بهروز؟؟؟ _

 میدونی من باختم 

 تو ببازی خیلی تلخه بهروز ، خیلی بده که بزرگترین قمار زندگی

دستشو رو دست ادرین گذاشت ، همون دستی که تفنگ رو گرفته ، نگران خودش نبود، 

نگران جونشم نبود ، ولی این نگاه تهی و مردمکهای لرزون ادرین از مرگ بدتر و سردتر 

 بود، هولناک بود ، توانشو برید 

 چته عزیزم ؟؟ چی شده ؟ _

 بهروز میدونی ...میدونی برنده شدی ؟؟  _

 بهروز من نتونستم عاشقت کنم 
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 ولی 

 تو تونستی منو بکشی

دستهاش سرد بود، ماسوره ی تفنگ چسبیده به قلبش سردتر ، این کلمات اما یخ بود، تنشو 

 لرزوند 

 به قطره اشکی که از گوشه ی چشم ادرین چکید نگاه میکرد ، مگر اتش هم باران دارد ؟؟؟

ین اشک، این اشک به خصوص دلشو فشرد، تو عمرش اشک خیلیا رو دراورده ، ولی ا

 مچاله کرد، له کرد و سوزوند 

 ادرین ؟؟ بذار توضیح بدم  _

رو از قلب بهروز دور کنه دست دور گردنش گذاشت و بؽلش کرد ،  بدون اینکه تفنگ

 دستهای بهروز دور کمرش حلقه شد ، سخت فشرد 

 تو گوشش زمزمه کرد 

جفتمون رو بکشم ؟؟ طاقت اینکه دو ثانیه بعد تو زنده  بهروز به نظرت میتونم با یه تیر _

  .. باشم رو ندارم

 ادرین خواهش میکنم بذار حرؾ بزنیم  _

 صداش بؽض داشت ، حتی خودشم این صدای خش دارو نشناخت ، 

بهروز ؟؟ هیچوقت یکی رو اندازه ی تمام ادمای زندگیت نخواه ، هیچوقت یکی رو اندازه  _

رادر و دوست و مادر و خواهر و عمو و دایی و خاله و عمه و همه ی معشوق و پدر و ب

 . کست نخواه

چون روزی که از دستش بدی ، یک نفر رو از دست نمیدی ، یه ایل و طایفه و دل و روح 

 و زندگیتو رو از دست دادی

فشار رو دور کمرش بیشتر کرد ، بؽلش تنگ بود ، تنگتر شد ، تفنگ از دستش لؽزید 

بهروز دور کرد ، به سختی از بین حلقه ی سفت و تنگش خودشو ازاد کرد ، خودشو از 

 تفنگ رو به دستش داد 

اینو بده به برده ی بعدیت ، همه ی اون چیزایی که یادم دادی یادش بده ، فقط فراموش  _

 نکن بش بگی حق نداره بهت دل ببنده ، بش بگو موندگار نیست ، رهگذره و خالص 

ذاشت ، لبهاشوروی لبهای بهروز کوبید ، طوالنی و محکم بوسید ، خواست چیزی بگه ن

مست این بوسه بود و وقتی به خودش اومد اونجا نبود ، رفته بود، نه ، کابوسه ، یه کابوس 

تلخ و وحشتناک، ممکن نیست اتفاق افتاده باشه ، توهِم تلخی بیش نیست ، به دستش نگاه 

یقی و واقعی به نظر میرسید در ثانیه ای خم شد ، کرد ، تفنگ رو فشرد ، چرا اینقدر حق
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درخت سرخس استوار کج شد ، به پشت به دیوار چسبید ، اروم لؽزید و به زمین رسید ، 

 زمزمه کرد ادرین ، نرو

 

 

، به لبهاش چشم دوخت ، سکوتشو که دید فهمید  چشاش برق زد همین که محمد درو باز کرد

 ، فهمید ولی باز امیدداشت پس پرسید 

 پیداش کردین ؟؟؟ _

 سرشو اورد پایین 

 نه اقا ، اصال انگار اب شده رفته زیر زمین _

 تک خنده ای کرد ، تلخ بود ، زهر بود، حتی دل محمد رو فشرد 

 ه؟؟؟استادای خیلی خوبی هستیم من و تو محمد مگه ن_

اینقدر خوب یادش دادیم که چطور رد پاهای پشت سرشو پنهون کنه که حاال حتی خودمون 

  ! نمیتونیم پیداش کنیم

 باید بهش افتخار کنیم 

نگاه محمد رو چند تار موی سفید شقیقه هاش قفل موند ، مطمئن بود که اینا دیروز اینجا 

 یع اعالم حضور کردن نبودن . چطور و کی جونه زدن که اینطور بی هوا و سر

تقصیر من بود اقا ، باید زنگ میزدم ، ولی اینقدر اصرار کرد که دوس داره ؼافلگیرتون  _

 کنه که مجبور شدم قبول کنم 

 نگاهش روی مکانی ثابت موند 

نه ، تقصیر من بود ، نباید میذاشتم بره ، به زور هم شده باید نگه ش میداشتم ، اگه بدونی  _

ز چقدر سناریو چیدم واسه خودم ، کارایی که باید میکردم ، حرفایی که باید تو این چند رو

 تو همشون ، به ؼیر یکی.میزدم ، تو همشون ادرین موندگار میشد ،

 

به اصالن بگو ماشین رو اماده کنه ، حالم خوش نیست ، میرم خونه، خبری شد بم زنگ 
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 بزن 

 چشم اقا  _

زد ، هنوز خاموش بود، حتی  راورد ، باز زنگتو ماشین گوشی رو دوباره از جیبش د

 پیاماش تایید ارسال نشده ، همچنان رو هوا میان امواج خطوط مجازی معلق بود

یک لحظه قلبش گرفت ، درد عجیبی تو قفسه ی سینه حس شد .نفس کشیدن سخت ، به سینه 

 ... کشیدن هوا چالش شد ، تمام شونه و دست و بازوش سنگین و سر شد

 مزمه کرد اروم ز

 اصالن ، برو بیمارستان ، زنگ بزن مسعود بیاد _

در اینه نگاهی بهش کرد، صورتش مثل گچ سفید ، زیر چشم و لبا به کبودی میزد ، زود 

 مسیرو عوض و با حداکثر سرعت به سمت بیمارستان حرکت کرد

 

 

 ))یک سال بعد ((

 

 گوشی پزشکی رو روی قلبش گذاشت 

 _ نفس عمیق بکش 

 خندید 

 _ عمیق تر از این دیگه ؟؟؟

 _ خواهشا اذیت نکن 

 _ چند بار بگم حالم خوبه ، کی میخواد این چکاپ های دوره ای  تموم بشه؟؟؟ 

_ احتماال هیچوقت ، بهروز تو سابقه ی سکته ی قلبی  داری  ، شوخی که نیست. رعایت 

 هم که  نمیکنی   

 کشید و دور انداخت  خندید و سیگاری روی لب گذاشت ، مسعود سریع اونو
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 _ الاقل بذار من برم بعد شروع کن

 _ چرا، نکنه فکررمیکنی ازت میترسم ؟؟

_ نه خان داداش ، اختیار داری ، بهروز خان بزرگ و ترس ؟؟ فقط مرگ با کسی تعارؾ 

 نداره. شجاع و ترسو هم سرش نمیشه ، کی اینو  میخوای باور کنی ؟؟؟ 

 وشن کرد سیگار دیگه ای به لب گرفت و ر

 _ خوشم میاد که فکر میکنی  واقعا واسم فرقی میکنه 

 _ بهروز؟؟ 

 نفس پر حرصی کشید و شروع کرد وسایلشو جمع کردن 

_ اصال میدونی چیه ؟؟ منم مثل خودت بیخیال میشم ، ببینم این ؼدبازیات اخرش مارو به 

 کجا میکشونه 

 پوزخند زد و کام  عمیقی از سیگارش گرفت 

 بی نشو ، به خاطر تو هم شده کمترش میکنم داداش کوچولو _ حاال عص

 _ زحمتت نشه یه وقت ؟؟!!

 میگم باید کال بذاری کنار ، کمتر کردن به چه دردی میخوره ؟؟

 

 لبخندش جمع شد ، به فکر فرو رفت ، سرفه ی کوتاهی کرد 

ارم ، شاید خسته م _شاید این تنها چیزیه که ارومم میکنه، شاید بدون سیگار نمیتونم دووم بی

 مسعود ، خسته 

شعاع نگاه بهروز رو تعقیب کرد ،به کلت طالیی که در جعبه ای شیشه ای به دیوار زده 

 شده رسید 

 _ فراموشش کن

 پوزخند زد
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 _ باشه ، هر چی تو بگی .

 از گوشه ی تخت بلند شد، 

 _پاشو بریم  شام ، حتما بچه ها گشنه شونه 

 تو بؽلش  درو که باز کرد مهسا پرید

 _ عموووووو؟؟؟؟

 بلندش کرد و به چشای قشنگش زل زد

 _ جان عمو ؟؟

 _ عمو ، مبین اذیتم میکنه 

 _ مبین ؼلط میکنه ، میکشمش  پدر سوخته رو 

 مسعود رفت رو مبل نشست 

 _ دستت درد نکنه، اول و اخرش همیشه اونی که فش میخوره منم 

دخترمه اصال، وای به حالتون کسی اذیتش کنه  _ پس چی ، این مهسا خانم دستتون امانته ،

 ، دودمانتون رو به باد میدم

 

شب چندبار تو تخت باخودش کلنجار رفت، خسته شد ، تسلیم شد، بی خیال خواب شد ، 

 برخاست .

از اتاق خواب زد بیرون ، تو سالن دنبال جعبه ی نقره ای سیگار و فندکش گشت ، روی 

 شست .میز پیداشون کرد ، همونجا ن

 لبخندی زد و سیگاری از اون جعبه خارج روی لب گذاشت 

 _ ببخشید مسعود ، واقعا نمیشه 

همونجور که از سیگارش کام میگرفت تکیه داد ، پاهاشو روی میز گذاشت و به سقؾ زل 

 زد قبل از محو شدنش میان دود ؼلیظ سفید .
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نگشت بود هنوز ، حتی  کمی اروم شد، خسته بود، چشاشو اروم بست ، سیگار بین دو ا

 حوصله نکرد خاموشش کنه ، بیخیالش شد ، خود رو رها کرد 

میان خواب و بیداری تلفن خونه زنگ خورد ، چشماشو باز کرد ، این وقت شب کی ممکنه 

 زنگ بزنه ؟؟؟ 

 تیز شد، براق شد، زود از جاش پرید .

 خبرهای بد رو سریع میدن ، خبرهای خوب رو سرفرصت ...

 شی رو ورداشت .زود گو

 _الو ..الو..الوووو 

صدایی نیومد ، خواست قطع کنه که صدای نفسها خشکش کرد ، اونارو از بر بود ، طنین 

 زندگی بود ،  زود شناخت 

 _ ادرین ؟؟؟؟ 

باز جوابی نیومد ، نفس عمیقی کشید ، دوباره به مبل تکیه داد، صداش خسته بود، خش 

 داشت ، عمق داشت ، عمیق تر شد 

 _ دلتنگت شدم بی معرفت .

 باز چیزی نگفت، فقط سکوت و نفسهای مست 

 _ مگه اینکه از خود بی خود باشی یادی از ما کنی ، هنوز بدمستی عزیزم .

 باز هیچ ، حتی  یه کلمه ،   حتی یه حرؾ ،  حتی یه اه 

لجبازی ، بس تخس بازی ، بس جدایی و _ ادرین؟؟ میدونم که میدونی  چی تو دلمه .بسه 

 دوری ، بی تو بودن  سخته ، خسته کننده ست

 باز چیزی نگفت .

 سرشو روی پشتی مبل گذاشت ، همونطور که صدای نفسهاش دم گوشش بود ، چشاشو بست
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چند روزی بود خلقیات بهروز تؽییر،  شبیهه قبل شده بود . همه متوجه شدن که برخالؾ 

 باروتی در انتظار جرقه و انفجاراست ، اروم و با حوصله ست ..این اواخر که  

 محمد میترسید حرفی که در ذهنش   میچرخید رو باهاش در میون بذاره ..

 بالخره با کلی شک و تردید موضوع  بحث روباز کرد .

 

 _ اقا ؟؟

 بهروز که سرش تو یه سری برگه بود نگاهش باال اومد 

 _بشین محمد 

 صندلی نشست  اومد روبروش رو

 نبود چرا حساب کتاب باهم نمیخونه ؟؟  _ میگم من یه مدت حواسم به کارا

 میکنم حسابدار جدید خیلی گیج میزنه ، اما  پسر خوبیه فقط یکم تجربه ش کمه  _ اقا منم فکر

 به صندلی تکیه داد و سیگاری روشن کرد 

 _ احمدی حیؾ شد ، خیلی کار بلد بود .

 _ اره واال 

 اقا یه مسئله ای هست که میخواستم در موردش باهاتون حرؾ بزنم  راستی

 _ باز چی شده؟؟؟

 _  گفتید حواسمون به داریوش باشه 

 _ خب ؟؟

_ فهمیدیم که یه مدت داره با یه باندی که مرکزش تو دبِی همکاری میکنه ، از راه دریا و 

الن چند وقته خریداشون رو بندر عباس اسلحه وارد میکنن و مارو دور میزنن .واسه همین ا

 از ما کنسل کردن 
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 _ خب ؟؟ این ادمای جدید کین ؟؟

 سرشو پایین اورد و نفس عمیقی کشید ، نمیتونست تو چشاش نگاه کنه 

 _ اقا دو نفرن ، شریکن مثل اینکه و یکیشون ..یکیشون ادریِن اقا 

 چند لحظه سکوتی که عجیب سنگین بود تو جو اتاق حاکم شد 

 ال اورد و به بهروز نگاه کرد ، نمیتونست نگاه تو چشاشو بخونه .سرشو با

 ساکن بود ، حتی پلک نمیزد 

 _ اقا؟؟؟

 _ خب؟؟ بقیه ش ؟؟

 صداش فرق کرده  ُتنش متفاوت بود.

 _ اقا مثل اینکه  فردا میان  تهران  با داریوش   قرار دارن 

 _ جفتشون ؟؟؟ 

 _ احتماال 

 . رخش به قرمزی میزد ، خشم داشت

 _ کجا؟؟؟

 _ فعال نمیدونم 

 _ باشه تا شب میفهمی ِکی و کجا و چه ساعتی باهم قرار دارن 

 _ چشم اقا 

 _ میتونی بری

 

کنار پله ها جمع شده با تعجب به طبقه ی باال زل زده به صدای شکسته شدن وسایل گوش 

 میدادن 
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 شاهرخ به سیروس اشاره کرد که 

 _ چی شده باز خوب بود که 

 ونم ، احتماال من چشش زدم ، گفتم چه مهربون شده _ نمید

 _ لعنت چشم نیست که تو داری ، دریاچه ی نمکه ، بیا حاال تحویل بگیر 

 محمد اومد و همه رو از اونجا دور کرد 

 _ همه برن سرکاراشون ، ایستادین اینجا که چی 

 شاهرخ بازوی محمد رو گرفت 

 _ برو ببین چی شده ؟؟

 اد با این وضعیت کسی بره باال ، اگه  داری بفرما  _ جرات شیر میخو

 _ چی شده اخه، به ما هم بگو ، هیچ کس ندونه من که میدونم همه جیک و پیکتون پیش همه 

_ این حرفای خاله زنگ چیه ، خجالت بکشید ، مگه داریم خاله بازی میکنیم ، برید پی 

 کارتون میگم

 

نموندبتونه به  زمین بزنه ، رو صندلی ولو شد  بالخره همه شکستنی ها رو شکست و چیزی

، کبود شده بود از شدت خشم و فشار عصبی ، نفس نفس میزد از تخلیه ی این حجم از 

انرژی ، دسمالی بیرون اورد و عرق روی صورتشو پاک کرد ، سیگاری روشن کرد و 

 لباساشو مرتب کرد ،زنگ زد سفارش چایی داد .

 دن و با متانت هر چه تمامتر گفت بفرمایید ،نفس عمیقی کشید وقتی در ز

محمد بود که سینی به دست داخل شد ، نگاهی به اتاق کرد و به سختی از میون اون همه 

 قطعات و تیکه و خورده شیشه جلو اومد 

 سینی رو روی میز گذاشت و از قوری چایی ریخت و جلوش گذاشت 

 رامش بعد از اون گردباد کوبنده فنجون رو ورداشت و کمی نوشید.  عجیب بوداین  ا
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 _ خب ؟؟

 بعد از ظهر  ۶_ خونه ی  ویالیی داریوش ساعت 

_ خوبه ، فردا میریم اونجا ، بسپار چند نفر از خود فرودگاه دنبالشون باشن و چشم ازشون 

 ورندارن 

 _ چشم اقا ، نمیرید خونه استراحت کنید ؟؟

 داشت ،خشم داشت ،  تاریک بود پوزخند زد و جرعه ی دیگری نوشید، نگاهش خوؾ 

_ بِس هر چی استراحت کردم ، یه مدت گرگ شب خفته بود شؽاال دور ورم زیادشدن ، 

 وقتشه همشون دریده بشن.

 حساب اسب چموش و فراریمون هم جداست ، واسه اون نقشه های دیگه ای دارم .

 

 چشم از بهروز بر نمیداشت ، به یه جا خیره شده تکون نمیخورد . 

 به نظر اروم می اومد ولی مشخص بود اتشی اون درون در حال فوران است .

 اینو میشد از حرکت ضرب نوک  کفشش روی زمین حس کرد .

گوشیش زنگ خورد ، با بهروز چشم در چشم شد وقتی جواب میداد. مختصر جواب داد ، 

 در حد چند کلمه و زود قطع کرد 

 _ رسیدن اقا 

 _ ادرین ؟؟؟

 ه ._ اونم اومد

 _ اوکی ، بگو همه اماده شن ، میریم خونه داریوش 

 _ چشم اقا
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پنج دقیقه نشده همه  اماده بودن ، سریع سوار ماشینش شد  ، تقریبا پنج شیش تا ماشین بودن 

 ، محمد کنارش نشست و به اصالن اشاره کرد حرکت کن 

 _ ادمای داریوش رو چیکار کنیم ؟؟ اگه درگیر شدن چی ؟؟

 ن ؼلطای اضافی رو ندارن ،ولی  به بچه ها تاکید کن  خوددار باشن._ جرات ای

 فعال هدؾ یه نفر دیگه ست ، به وقتش به حساب داریوش هم میرسم .

 

 _ چشم اقا 

 گوشی دوباره زنگ خورد 

 _ اقا رسیدن .

پوزخند زد و خوبه ای گفت و  نگاهشو به بیرون داد . نفسشو  با حرص بیرون داد با خود 

 کرد بد کردی ادرین ، بد کردی .زمزمه 

 بدجور تقاص پس میدی  عشِق یاؼی من

 

ده دقیقه نشده رسیدن خونه ی داریوش ، ادماش زود اسلحه به دست شدن ولی دیدن بهروز 

 باعث شد کمی شل بشن.

 بزرک محافظ داریوش جلو اومد 

 _ اقا سالم 

 به ساختمون نزدیک میشد   لبخند زد ، بدون اینکه یه لحظه توقؾ کنه با قدم های سریع

 _ علیک السالم ، داریوش هستش ؟؟ کارش دارم 

 _ هستن اقا ولی مهمون دارن 

 _ عه ؟؟ چه خوب . مهمون داریوش مهمون منم هست .
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 دیگه رسیده بودن به در ورودی جرات نداشت به بهروز دست بزنه پس رفت جلو در ایستاد 

 _ اقا خواهش میکنم .اجازه شو ندارم 

 زخند زد پو

_ ببین من به هر حال میرم داخل، حاال سوال اینجاست که ایا از رو جسد تو رد میشم یا نه 

!! 

 

 سرشو اورد پایین و از جلو در کنار رفت .

 میدونست کجا ممکنه باشن ، خونه های داریوش رو کامل بلد بود ..

یوش از صندلی به اتاق کارش رفت و درو یه ضرب باز کرد ، همه سریع برگشتن ، دار

 بلند شد . یه جوون دیگه  که نمیشناخت هم برخاست و تقریبا داد زد اینجا چه خبره 

تنها یک نفر اون وسط عکس العملی نشون نداد . برنگشت، تکون نخورد ، حرفی نزد .شاید  

 حتی  تعجب نکرد 

ی روزانه با اینکه پشتش به در بود ، بهروز  زود  شناختش، این گردن یک روز وعده اصل

 ش بود ، اونو از بر بود .

 

تشنه ی دیدنش بود ، یک سال  در ترک گذشت ،نشئه بود، درد داشت ، تمام تنش نیاز شد ، 

 خمار بود،  خمار عطِرتنش  .

بر خودش مسلط شد ، در کمال ارامش و قدمهای کوتاه میز رو دور زد ، حاال دیگه 

 ت  ولی دل خسته ی بیمار پریشونتر .روبروش شد ، رخش نمایان شد .خیالش اسوده گش

 صورت همان بود، لب ، دندان ، دهان ،بینی،  گونه و ان دو خال عزیز هم همان 

 چشمها هم همان بود اما نه ،

 عنصرهمیشه ؼالب ش بیشتر شده به همان درصد  اتشش افزون تر ، مرتفع تر ، سوزانتر 



  

tg://taamjnon 

جز مشتی  گوشت و خون هیچ اهن رو هم ذوب میکرد، دل عاشق جای خود داشت  که 

 نبود.

یک ان خشم برگشت ، به چه حقی یک سال اربابش رو از وجود گرمش 

 محروم ، دنیا رو سرد و تاریک و خاموش کرد .

 پوزخندی زد و روبروش نشست ، چشم در چشم ، نگاه در نگاه .

 حتی چشم ازش نگرفت ، حتی گستاخی و وقاحتش همان است که بود .

اهای قدیم  و جدید دور هم جمع شدن .چرا اینطور ناؼافل و _ به به ، اشن

 پنهونی ؟؟

 خبر میدادین در خدمت بودیم 

 پوزخند زد ، پلک زد ، نگاهش ُبرنده بود، زبونش ُبرنده تر 

_ نخواستیم مزاحم وقت شریفتون بشیم ، هر کی ندونه من که میدونم از 

 مهمون ناخوانده خوشت نمیاد.

خونه جداست، باید ساعت های  مشخصی مزاحم بشه حساب مهمون با اهل 

 اونم با وقت قبلی

 

 چقدر دوس داشت توضیح بده. حرؾ بزنه ، سرزنش بشه و سرزنش کنه 

اما نه ، نه وقتی ادرین از باب جنگ واردشده . بهروز اهل مصالحه 

از موضع ضعؾ نبود، وقت جنگ باید جنگید تا بند و شرطهای  

 دیکته بشه اتش بس از موضع قدرت 

_ درست میفرمایید ، کاش همه ادما  همینقدر شعور داشتن 

 و زود جایگاهشون رو فراموش نمیکردن .

به هر حال همه چی برمیگرده به تعلیم و تربیت که 

 احتماال کوتاهی صورت گرفته .
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 البته همیشه وقت واسه جبران هست ، خیالتون اسوده و تخت

 

 

 ریوش دعوت به نشستن شد .تنها شخص نااشنای جمع توسط دا

 داریوش هم نشست و شروع کرد به توضیح دادن . 

 ولی چشمهای ادرین و بهروز هنوز قفل هم بود، حتی وقتی جواب دیگران رو میدادن.

 _ بهروز جان ایشون اقای فاتحی هستن ، امیر فاتحی 

 شریک و دوست ادرین خان 

 چرخید و جای فرود نیافت .شریک و دوست !!! صدبار  این دو  کلمه تو ذهنش 

 از دیروز که فهمید ادرین تنها نیست ارامشش َسلب ، دزدیده شد .

 خدا کنه شکش به یقین نرسه که در اون صورت خون جفتشون از حالل ، حاللتره 

 _ امیر جان ایشون دوست و سرور و اقای ما بهروز خانن 

 _ خوشبختم ، البته ایشون نیاز به معرفی نداره .

 و آوازه ی نام و اعتبارشون  تا خود دبی رسیده ، معرؾ عموم  هست . شهرت

 

 پوزخند زد ، نگاهش به ادرین تاریکتر ،  شیطانی شد .

_ خوبه ، پس حتما میدونید با ادمهایی که در کمال  حماقت ، فکر میکنن میتونن دورم بزنن 

 و ضربه بزنن چیکار میکنم

 دستشو روی میز گذاشت کمی به روبرو مایل شد ادرین تک خنده ای کرد ، ارنج و ساق 

 _ اختیار دارید جناب ، حاال دیگه یه قرار کاری ساده شده دور زدن ؟؟
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تو بازار رقابتی و بحث َعرضه و تقاضا، ازادی عمل  و باز بودن دست مشتری برای 

 انتخاب جنس و فروشنده ، حرؾ اول رو میزنه 

 مگه این اعتقاد و باور   شما نبود؟؟

 

 _ بحث رقابت تو دنیای بازار یه بحثه  سواستفاده از اعتماد طرؾ یه بحث دیگه 

 صورتش سرخ شد .اتش چشاش به همه وجودش سرایت ، منفجر شد .

میخواست داد بزنه ، تخریب کنه ، بشکنه ، تیکه تیکه کنه ، تمام این اتاق و ادماشو زیر و 

 رو کنه بریزه به هم 

 فت شده ش ؼزید تقریبا میان دندونهای چ

 _ خواهش میکنم بهروز ، حرفهای خنده دار نزن .

اعتماد فقط اونجاش که در مقابلش گاردتو میاری پایین ، سپرتو میذاری زمین  به امید اینکه 

 خودیه و نمیزنه 

ولی در عوض محکم میزنه ، با تمام قدرت میزنه ، تو ضعیؾ ترین و بدترین موضع  

 ممکن میزنه 

 زخمی  نمیکنه ، قاتِل ، کشنده ست این ضربه ها

 

 بهروز لبخند زد .

 اینبار لبخندش زهرگین نبود، کشنده نبود ، سمی نبود .

 عکس العمل ادرین خیالشو راحت کرد. 

 این خشم ، احساس یه ادم که بی حس و بی تفاوت شده   نیست 

 این خشم ، احساس ادمی عاشق و زخم دیده ست.
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است ، باز است ، خون ریزی میکنه . و به همون اندازه  عاشقی که زخمش همچنان گرم

 هنوز احساس نیاز و وابستگی ش شدید و زنده ست

 

 کاش میشد بؽلش کنه ، ببوستش ، بوش کنه ، ارومش کنه 

کاش میشد اینقدر به سینه ش  فشار بده که تمام این دلخوریها رو از وجودش خارج و دور و   

 محو کنه 

 و شونه ی ادرین اومد .یک لحظه دست امیر ر

 مشخص بود نگرانشه  . 

بهروز چشم ؼره ی وحشتناکی به سمتش پرتاب کرد ، شیر زخمی نگاهش خوفناک بود ، 

 دلش لرزید ، زود دستشو کشید.

به خودش گفت ادرین راس میگه ، این ادم حتی سکوت و سکونش پراز وعده و وعید و 

 تهدیده .

 ترسناک و خطرناکه

 

 ن جو پر از خشم  مضطرب شد .داریوش از ای

_ میگم مشخصه هممون حال خوشی نداریم ، بهتر نیست این جلسه رو موکول کنیم به یه 

 وقتی که یکم اروم  تر و منطقی تریم 

بهروز برای اولین بار به سمت داریوش برگشت.نگاهش  سنگین بود ، تاب نیورد .سرش 

 پایین اومد 

 باید از این و  اون بشنوم _ این دفعه خبرم میکنید  یا بازم

 اروم جوابشو داد ، شاید از شرمندگی 

 _ حتما خبرت میکنیم بهروز جان ، اصال قرارشو همین االن بذاریم مشکلی پیش نیاد
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 همه باهم زدن بیرون ، محمد با دیدن ادرین لبخند مهربونی زد ، جلو اومد 

اال مرده بودم .نباید قبل زیر  _ من تو رو اینجوری شناختم  پسر خوب ؟؟؟ فرض کن تا ح

 خاک شدن یه بار دیگه  ببینمت ؟؟ 

 بؽض کرد ، نفهمید چرا .

محمد رو دوس داشت ، شاید اندازه ی خانواده ی نداشته ش .ولی حس های دیگری هم  به  

سینه ش چنگ انداخت .براده های شیشه ای بؽض گلوشو خراش داد ، زخم کرد ، دردشو 

 بیشتر کرد.

 ، مکث کرد ، چند لحظه در همون حالت موند . بؽلش کرد

شاید تو تصوراتش این بؽل بهروز بود ، شاید دیدنش دلتنگی رو چند برابر، ؼیر قابل تحمل  

 کرد .

 شاید خسته بود ، در جستجوی دمی اسایش چشمهاشو بست

 

 

 دراز کشیده و جاسیگاری رو روی سینه ش گذاشته ، دود هوا میکرد .

بهروز عجیب بود . تمام احساسات ریزو درشت گذشته رو زنده کرد ،  نفس دیدن دوباره ی 

 کشیدن دور از او سخت بود بعد دیدنش سختتر شد .

در اتاقشو که زدن زود سیگارشو خاموش کرد ، بعضی عادتها رو نمیشه هیچوقت ترک 

 کرد.

طرات امیر اومد کنار تختش نشست ، ادرین چشم از سقؾ نگرفت.نگاهش همچنان در خا

 گذشته معلق بود.

 _ ادرین؟؟ میخوای چیکار کنی ؟؟ برگردیم ؟؟

 پوزخند زد 
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 _ کجا بریم ؟؟ حاال که بهروز ردمو گرفته زیر زمین هم باشیم  پیدامون میکنه .

 _ پس چیکار کنیم ؟؟ 

 _ میمونیم ، اینجا که باشیم  کارمون راحتره 

 _ بهروز چی ؟؟؟ 

 رداشت و رو میز کنار تختی گذاشت و بلند شد نشست نفس عمیقی کشید ، جاسیگاری رو و

 _ بهروز چی ؟؟ 

 _ میکشتمون 

 پوزخند زد 

 _ اهلش نیست ، کال تو کار زجرکشیه بیشتر 

_ ادرین این زندگیمونه داری سرش بازی  میکنی ، جان عزیزت خوددار باش ، بیخیال 

 بهروز  شو ، تمرکز کن ، حاال وقت این هندی بازیا نیست .

 مجبوریم باهاش وارد معامله شیم ، تنها راهش همینه _ 

 وگرنه به دو روز نکشیده میتونه همه چی رو به فنا بده

 

 _ واال همین االن هم  احتماال به فنا رفتیم ، تو که دیدی چجور نگام کرد.

 فکر کردم هر لحظه ممکنه سرمو از تنم جدا کنه .

 ، خطرناکه موضوع ، ناموسیه انگار  کال تا وقتی تهرانیم من حتی کنارت نمیشینم

 _ معلومه که ناموسیه ، بهروز هنوز نسبت به من حس مالکیت داره .

فکر کردی واسش اسونه ترک شونده باشه نه ترک کننده .تازه دور دوم  بازی شروع شده 

 امیر جان ، ولی اینبار دست باال رو من دارم 

 بخش نیست ._ میخوای چیکار کنی ادرین ، نگاهت اطمینان 
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 ما اینجا اومدیم واسه کار نه هیچ چیز دیگه ای

 _ اتفاقا  من واسه اون چیز دیگه   اینجام 

 وقتشه حساب کتاب ، وقتشه تسویه ی مونده حساب

 _ مطمئنی از پسش برمیای؟؟

 _ نه

 

 قرارشون تو یکی از رستورانای باال شهر بود،

نگاه میکرد  ، با اومدن ادرین و امیر تنها داریوش قبل از همه اونجا منتظر نشسته ، منورو 

 ؼایب جمع بهروز بود .

 با دیدنشون بلند شد و باشون دست داد 

 _ هتل خوب بود؟؟ اذیت که نشدین 

ادرین نگاهش رو مکان خالی بهروز قفل شده جوابی نداد ، همیشه سر وقت می اومد،همیشه  

 از تاخیر متنفربوده هیچوقت بهونه تراشی نمیکرد .

 چی شده  که هنوز نیومده ، نگران شد .

 امیر جواب داریوش رو داد

 _ خوب بود ممنون ، لطؾ کردین  سفارشمون رو کردین 

_ خواهش میکنم ، کاری نکردم .شما که قابل ندونستید وگرنه زشت بودبا این همه خونه 

 برید اواره ی هتلها بشید 

 ادرین نگاهی به ساعتش کرد ، چهار و پنج دقیقه .

شاید پنج دقیقه زمان زیادی به نظر نرسه ولی برای ادمی مثل بهروز حکم پنج ساعت رو 

 داشت .

 به چرت و پرتهای داریوش گوش نمیداد تا اینکه اسم بهروز  میون حرفاش پرونده شد 
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_ ادرین جان از اولش هم باید پیش خودم کار میکرد ،  کار با بهروز برای هیچ کس دوام 

 نداشته .

 ه عصا قورت داده و خشکه راه اومدن باهاش ؼیر ممکنهبس ک

 

حقا که وقیح و چندشه این بشر  ، هیچوقت از این ادم  خوشش نیومده و حاال با این حرفاش 

 بیشتر جنس خراب خودشو به نمایش میذاشت 

به چه حقی در مورد بهروز اینجوری صحبت میکرد . علی رؼم همه چی و تمام اتفاقات 

 صدهزارتا مثل داریوش انگشت کوچیکه ش هم نیستن. پیش اومده ،

_ بهروز به اقای و متانتش  معروفه داریوش خان ، کی تا حاال جلؾ بازی و دلقک بازی 

 در اوردن شده مبنای بهتر بودن ادما ؟؟

 

 تعجب کرد ، انتظار این جوابو ازش نداشت .

اسه از دور خارج کردنش ، یه لحظه شک کرد نکنه دلخوری این دو نفر بازی بیش نباشه و

 وگرنه کجا دشمنای خونی اینطور پشت هم در میان .

همین لحظه بهروز رسید . ادرین  با دیدنش نفس راحتی کشید ، مثل همیشه شیک و خوش 

 استایل  .

 واقعا که سلیقه ش خاص و ؼیر قابل تکرار بود .

 ه اما نشد ، ؼیر ممکن بود خیلی سعی کرد تو این یه سال تیپ خودشو همتراز با او حفظ کن

بدعادت شده بود،وقتی دو سال تمام به سلیقه و انتخاب یکی دیگه لباس میپوشی کجا میتونی 

 دیگه سلیقه ی خودتو پیدا کنی .

چقدر سخت بود بری  خرید و هزار بار از خود بپرسی اگه اون  اینجا بود کدومو واسم 

 میپسندید .
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 رد و نشست .باز صندلی روبرویی رو انتخاب ک

این میز نسبت به میز دفترداریوش عرض کمتری داشت . ممکن نبود بوی سرخس ش 

 مشامشو اشؽال نکنه .

 لعنت به تو بهروز ، لعنت .

 لعنت به تمام وجود خوش بو و مست کننده ت .

 خدا میدونست چی تو نگاهش دید که دلش سوخت ، لبخند مهربونی زد .

کرد . به تقلید از او لبهاشو کمی باز کرد ، نفس کشیدن ریتم نفسهاش کند بود، ارومش 

 راحتتر شد .

 مسخ نگاهش بود، چشم گرفتن ؼیر ممکن شد .

ناگهان بهروز  بشکنی زد چیزی سفارش بده ، به خودش اومد ، پلکی زد ، از اون خلسه ی 

 دلنشین خارج شد .

 

 به خود و افکارش پوزخند زد ، فکر انتقامی ادرین ؟؟  

 نترل  ریتم نفسهات دست اونه ، چه خاکی میخوای تو سرت بریزی االن حتی ک

 امیر که دید ادرین چیزی نمیگه بحث رو شروع کرد 

_ خب بهروز خان ، ما یه بار اسلحه داریم که تو بندر داره باد میخوره ،الزم شد  بیشتر از 

 این هم میتونیم واستون جور کنیم .

 کافیه مشتری واسمون جور کنید 

بهروز سیگاری روشن کرد و کام  عمیقی گرفت و دودشو به روبرو فوت کرد ، همش 

 روی صورت ادرین پاشیده شد ،  رخ زیباشو افسانه ای تر کرد
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 _ اگه باهام راه بیاین همین امروز همشون رو واستون اب میکنم .

رو دوباره  اگه نه ضرر و زیانش  واسه خودتونه  ، فکر نکنم به صرفه باشه این همه بار

 برگردونید و  هزینه و خطرشو به جون بخرید 

_ بهروز خان همه میگفتن ادم منصفی هستی ، خواهشا نخواه که این وسط سر خودمون بی 

 کاله بمونه ، راه اومدن رو تعریؾ کن تا دقیقا بدونیم سر چی داریم چونه میزنیم

 

 مقصد نگاهش ، نفسش ،  حتی دود سیگارش  ادرین بود .

 اون دوتا معامله میکرد با عشقش مبادله ی کاال به کاال . با

 که دلش را سالها بود  باخته و دلی در عوض دریافت کرده 

 ادرین مال خودش بود، مال خودش و بس .

 هیچ کس نمیتونست منکر این واقعی ترین حقیقت  زندگیشون باشه

 

ید، برای اخر هفته یه دور همی بالخره به توافق رسیدن و داریوش  به افتخار این قرداد جد

 و جشن بزرگی  ترتیب داد .

 روبروی  اینه ی  اتاقش در  هتل  به تصویر خودش زل زده بود . 

 همه چی خوب به نظر میرسید ، لباسش ، موهاش ، تیپش 

 همه چی ؼیر روح داؼونش 

الم و یه روز این تن پر از کبودی و رد و زخم های بهروز بود ، حاال بدن  و پوست س

 سفیده در عوضش تمام وجودش پر از درد و نشونیه

 

 ایا طاقت دیدن رقیب رو داره امشب ؟؟

 طاقت دیدن کسی که بهروز به عنوان جایگزینش انتخاب کرده.
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 چشاش سرخ شد ، خشم داشت ، اتشش باز گر گرفت، شعله ور شد 

 باهاش چیکار میکنی بهروز ؟؟

 چی بش میگی ؟؟؟

 ترین خواص خاص های زندگیته ؟؟ نگو که بهش میگی خاص

 نگو که بهش میگی اسب سیاه قشنگ و اصیلته 

 نگو که گردنشو میبوسی ، گاز میزنی ، کبودی میکاری 

 نگو بهروز ، نگو که باور کن میکشمت .

 اونبار نشد ، توانشو نداشتم ، ضعیؾ شدم ، نتونستم 

 ولی اینبار حتما میکشمت 

 ی تموم میشه و راحت میکشمت و خودمو میکشم و همه چ

 اصال دلتنگم  هم شدی تو این مدت؟؟

 دلتنگی به کنار اصال به یادت  خطور کردم 

 ولو برای  ساعتی ، دمی  ، یک ان.

 

 امیر چند تق به در زد و داخل شد.

 سوتی زد با دیدنش ولی نگاه تو چشاش خشکش کرد 

 _ ادرین ؟؟ چی شده ؟؟ خوبی ؟؟؟

 همونجا رو صندلی ولو شد 

 _ نه 

 صورتش به کبودی  میزد ، مشخص بود سختشه نفس کشییدن که نفس نفس میزد .
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 زود یه پاکت پیدا کرد و گذاشت جلو دهنش 

 _ باز نفست گرفت ؟؟ 

 پاکت از هوای سینه ش پر و خالی میشد با سرش اشاره کرد که اره 

قت مصرؾ _باز یادت رفت قرصتو بخوری؟؟ دیدی که دکتر چقدر تاکید کرد حتما سرو

 کنی چرا گوش نمیدی اخه 

مدتی تمام نفسهای صدا دارشو تو پاکت خالی کرد  تا حالش  بهتر شد و ریتم نفس هاش 

 منظم تر

 پاکت روکنار زد و اروم زمزمه کرد 

 _ بگم با نبودنش نفسمو با خودش برد بهم میخندی ؟؟ 

 _ نه ، ولی با این حالت بهتر نیست بمونی استراحت کنی ؟؟ 

 ه ، باید برم ._ ن

 باید برم باهم ببینمشون ،اینجوری بهتره .

 اینجوری حسرت میشم ، سیاه  میشم، انتقام  میشم

 اینجوری هم من تموم میشم هم اون

 

مثل هر دفعه طبقه ی باال واسه مهمون های خاص در نظر گرفته شده ، وسایل پذیرایی همه 

 جوره مهیا بود .

 شروب .از قرص تا کوکایین تا انواع م

یه بطری تکیال  و یه لیوان  گذاشت روی میز و شروع کرد ، حال خوشی نداشت ، همه 

 متوجه شدن .حتی داریوش ،پس به حال خود رهاش کردن

 

 چشش به طبقه ی پایین بود ، نگاهش روی پله های ورودی قفل ، منتظر بود .
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 ،هیچوقت . چرا اینقدر اینروزا دیر میکنی بهروز ؟؟ هیچوقت اینطوری نبودی

 چیه ، چیکار میکنه مگه که اینقدر سرگرمت کرده .

 خوشکله؟؟

 شیرینه؟؟

 شیطونه؟؟

 حتی بیشتر از من؟؟

 یادته کارامون   بهروز ؟؟

 یادته خاطراتمون ؟؟

 یادته روزمرگیامون ؟؟

 یادته ؟؟؟

 خاطره ها تو ذهنش چرخید ، کلیک شد روی یه شب خاص ، لبخند به لبش اومد .

 یگه سرکشید  ،مرور شد اون لحظات ، لبخند زد ، در ادامه خندید یه لیوان د

 _ ادرین بیا اینجا

 _ کجا،؟؟

 _ اینجا

 _ بهروز دستم بنده، وایسا یه دقیقه 

 _ واسم مهم نیست ، بیا اینجا میگم

 

 . دستگاه ریش تراش به دست از حموم  اومد بیرون ، کؾ صابون رو صورتش بود 

 _ جانم خوشکلم؟؟؟
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 چیه؟؟  _ این

 به کفشش اشاره کرد ، پس بالخره دید ، لبخند رو لبش اومد ولی زود جمعش کرد 

 _ چیه قربون اون اخم قشنگت .کفشته خب 

 _ کفشم ؟؟ چی داخلشه ؟؟

 _ کِؾ کفش دیگه حتما 

 _ عه؟؟ بانمک شدی امروز 

 _ عشقم من کال کوهه نمکم ، نمیدونی  بدون

 

 کتر شد .بلند شد ، چند قدم ورداشت، نزدی

 یکی محکم زد پس کله ش 

 _ حاال دیگه سوسک مرده میذاری تو کفشم توله ؟؟؟

 گردنش درد گرفت ، با دست  ماساژش داد 

_ من ؟؟ من و اینکارا ؟؟ خب عشقم من چیکار دارم ؟؟ حتما فوت فتیش داره ، فقط بیچاره 

 بوی کفشت خفه کننده بود  باعث مرگش شد .

 ت ، در راه رسیدن به عالیقه ش کشته شد .حاال هم زیاد مشکلی نیس

 یکی از اعضای فعال جامعه ی اس ام  تو اوج جوونی از میونمون رفت .حیؾ شد 

 باز پس گردنی که اینبار اینقدر محکم بود که افتاد زمین 

 _ میکشمت ادرین ، میکشمت

 

 ه .باز نوشید ، باز یک لیوان دیگه ، باز یه لیوان دیگه و باز یه لیوان دیگ

 به مرز مستی نزدیک ، خمار بود 
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 چشم از در ورودی گرفت . حتما نمیخواد بیاد دیگه دیر وقت شد.

 امیر ؼر ؼر کرد که بِس ادرین 

 توجه نکرد ، چندلحظه چشمهاشو بست .

 پلکها گرم بود، اتش بود، چشمهاش سوخت مجبور شد بازشون کنه .

 شاش خشم خالص بود.بهروز  روبروش نشسته ، با اخم بهش زل زده ، چ

 یعنی خودشه یا باز توهمات   مشروب به سراؼش اومده .

 اگر تاثیرات  مستِی پس نباید بپره ، باز یه لیوان سر کشید ، اخمش شدیدتر شد .

 اروم ؼرید بِس ادرین 

 لبخند زد . به اطراؾ نگاه کرد ، در جستجوی کسی که ارزو میکرد وجود نداشته باشه 

 اوردین ؟؟_ بالخره تشریؾ 

 اسلیو جدیدتون کو ؟؟ 

 کی افتخار اشنایی رو میخواد بمون بده 

 _ اسلیوی در کار نیست ، چرت نگو 

 دلش گرم شد ،شاد شد ، ولی باز اروم نگرفت 

 دوباره لیوانشو پر کرد ، اوردش باال

 _باور کنم؟؟ بهروز خان بزرگ تنها بمونه ؟؟ یا شاید هم زیادی حساس و ؼیرتی هستی ؟؟؟

 لبخند تلخی زد 

 _ باز تو مست کردی ریختی به هم ؟؟

 در جوابش خندید، از اون خنده های تو خالی 

 _  به سالمتی ادمای جدید زندگیمون
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مچ دستشو گرفت ، فشرد . مثل همیشه قوی بود، استخوان مچ تا مرز خورد شدن رسید ، 

 صورتش از درد جمع شد ، لیوان از دستش افتاد 

ی بگه ولی نگاه بهروز پشیمونش کرد ، عقب نشینی کرد از رو میز بلند امیر خواست چیز

 شد 

 دستش رو رها نکرد ، به سمت خودش کشید رو میز خم شد 

 _ ادرین؟؟ 

 بس کن 

 بس کن تا کنترل خودمو از دست ندادم .

تا حاالش هم خیلی رو خودم مسلط بودم که همینجا اتیشت نزدم ، تا اخر شب یه لیوان نه ، 

 قطره مشروب  به لبای خوشکلت نزدیک شه زنده زنده سالخیت  میکنم . یه

 منو خوب میشناسی پس میدونی تهدید تو خالی نیست..فهمیدی؟؟

 نمبخواست کوتاه بیاد، اصال به چه حقی اینطور رفتار میکنه .رابطه ای بینشون نیست .

دردش ؼیر قابل تحمل لبهاشو رو هم فشرد ، قفل انگشتان رو دستش بیشتر شد ، پیچوند ،

 بود  اه ش  دراومد .اروم زمزمه کرد

 _ فهمیدم ، فهمیدم ارباب 

 از دهنش دراومد  ، ناخوداگاه بود، تاثیر مشروب بود یا جذبه ی ؼیر قابل انکار  بهروز 

دستشو به ضرب ول کرد با صدا با میز برخورد کرد . کشیدش به بؽل و با اون یکی دستش 

گه به بهروز نگاه نکرد ، تحقیر شده بود . از خودش و اون متنفر شد.  . کمی ماساژ داد . دی

 لعنت به این زندگی و این شب و این لحظه
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 سرش سنگین بود ، درد میکرد .

هوای تازه میخواست ، جو داشت خفه کننده میشد .چشاش بدجور میسوخت ، حس میکرد 

 زیر  دو حدقه ی چشمش اتشی روشنه .

شید و دود رو تو صورتش خالی میکرد ، جرات نداشت حتی مقابله به بهروز سیگار میک

 مثل، سیگاری روشن کنه  ، حال خوبی نداشت ، ضعیؾ بود .

 با این حال نزار توان مقابله با بهروز رو نداشت ترجیح داد امشب دیگه عصبیش نکنه

 

گذاشت ،   با تکیه به میز بلند شد ، همه چی چند بار دور سرش چرخید . دست رو سرش

 شاید میخواست این چرخ و فلکی که تو مؽزش دودور میکرد رو متوقؾ کنه .

به سمت پله ها رفت، اروم و شمرده شمرده پایین می اومد  ، چندبار نزدیک بود بیفته ، 

دست به کناره های راه پله  گرفت . پله ها جلوی چشمش موج میرفتن ، سخت بود تمرکز ، 

کرد.کال ذهن و چشش از کار افتاده ، توانایشونو از دست داده  مشروب لعنتی کار خودشو

 بودن .

 دنبال امیر گشت ، نبود، نیافت ، باز چشمها چرخید ولی اونو ندید .

 به سمت یک در رفت ، به باغ پشتی راه داشت ، سرد بود، لرزید .

د، چرا  ولی باز جند قدم ورداشت. صدای موسیقی کم شد ،بخار سفید از دهنش خارج میش

 هوا اینچنین  بی رحمانه یخ شد

 

به درختها رسید ، دنبال گمشده اش میگشت . ولی باز نبود  ، چرا باؼبونها نمیدونن ، 

 نمیفهمن که ادمهای  تنها زیادن .چرا سرخس نمیکارن  

دنبال پناهی میگشت به یکی از تنه های درخت تنومند رسید ، سرخس نبود ولی چاره ای 

 ر شد .نداشت ، مجبو

 بؽلش کرد .هق زد ، سرشو به تنه ش کوبید 
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 _ چرا اخه ؟؟ چراااا؟؟

من دوسش داشتم. تمام امیدم بهش بود، چرا منو شکوند .چطور تونست ؟، چطور دلش 

 اومد؟؟؟

 چرا خودشو از من دریػ کرد من که کسی رو نداشتم به ؼیر از اون

 

 

شت . زمین سردتر بود . تمام تنش کم کم سر خورد ، روی زمین نشست ، پاهاش جوون ندا

 سر بود، اشکهاش روی صورتش یخ زده ، میسوخت 

 

هی بخاری که از دهنش خارج میشد کمتر میشد ، انگار حتی گرمای وجودش در حال افول 

 بود. انگشتای دستش درد میکرد . سرد سرد بود بیشتر ار همه ی اعضای بدنش میسوخت.

ش گرفتن ، برؾ شاعرانه میبارید ، روی کت و سرو کم کم نم نمکهای سفید و سبک ریز

 بدنش افتاد ، تلخ خندید . اروم چشمهاشو بست .

 شخصی اسمشو زمزمه کرد، این صدا رو میشناخت . کنارش رو زمین نشست .

 بؽلش کرد به سینه کشید .

 دستها در جستجوی گرما به زیر بؽلش پناه برد ، پالتوشو جلوتر اورد. پوشوندش ، پشتشو

 نوازش کرد .

مست بود، چه اشکال داره که به بؽلش بره . اروم بگیره . بوشو نفس بکشه ، سرخسشو به 

 جون بکشه 

مست بود، به عقلش التماس کرد همین امشب ، فقط همین امشب بی خیال هوشیاری باش . 

 به اون نیازمندم بی خیال ؼرور و دلخوری باش 

 فقط همین امشب ، فقط همین امشب 

 یال دنیا و هر چه بود و نبود باش بی خ
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 نفسهاش تو گوشش و گردنش خالی میشد 

 _ ادرین ؟؟ عزیزم ؟؟ پاشو ، سرما میخوری 

 نالید بهروز ، خستمه 

اشکال نداره به خودش گفت ، به دلسوزیش نیاز دارم ، من که مستم ، به کجای دنیا بر 

 میخوره ادرین  مست به بهروزش پناه ببره 

شد ، بیشتر به خود چسبوند ، گرم شد ، اروم شد ، خودشو به خواب زد  بؽلش سفت تر

 ،برای هزارمین بار به خود گفت فقط همین امشب

 مست باش ، فقط همین امشب بی خیال هوشیاری باش ، فقط همین امشب

 دست زیر شونه ش برد و کمکش کرد بایسته 

و هنوز دیسک کمر دارم پس _ پاشو عزیزم ، باور کن تو این یه سال معجزه ای نشده 

 انتظار نداشته باش بؽلت کنم 

 خندید ، خنده ش گرم بود، چرا اخه یه شیطان باید اینقدر فرشته گونه بخنده ؟؟

سر رو شونه ش گذاشت ، چشاشو باز نکرد ، علی رؼم همه چی هنوز بهش اعتماد داشت ، 

 چشم بسته باهاش تا جهنم هم میرفت .

میشناخت .همونجور بود که به یاد داشت ، چرا هیچی تؽیبر    بردش تو ماشین . عطرشو

 نکرده ، اصال کسی ؼیبتشو حس کرده ؟؟

بین خواب و بیداری نوازش روی گونه شو حس کرد و بعد بوسه ای که میان دو خالش 

 نشست .

 دقیق همونطور که به یاد داشت 

 دقیق همونطور که دوس  داشت 

 رد، خسته بود. به عالم بی خبری لؽزید خوابید ، اینبار نقش بازی نمیک

با صدای باز شدن در ماشین بیدار شد، پلکهاش سنگین بود ، باز نمیشد ، تالش نکرد . 

 بیخیال شد .
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وقتی بردش رو تخت و کفشا و کتشو دراورد ،وقتی پتورو روی تن سردش کشید ، وقتی 

 چراغ رو خاموش کرد و اومد پشتش دراز کشید .

درک کرد، فهمید ولی به خود گفت مستی ، تو که نمیدونی . پس حق  همشو حس کرد ،

 اعتراض جایز نیست .

از پشت بؽلش کرد ، بوسه ای میون دو شونه روی اخرین مهره ی گردنش زد ، بی هوا 

 اشکی لؽزید .

 چقدر دلتنگش بود. دلتنگ لحظه به لحظه ی با او بودن .

 قش دل بکنه  .خدای روی زمینش بود، مگه میشه ادم از خال

نه ، هیچکدوم  از خاطراتش قابل چشم پوشی نیست ،  تنها راه مرگه ، که بازم اون راه 

 سراسر  یقین و اطمینان نیست .

نفسش باالتر اومد ، اینبار پهلوی گردنشو بوسید ، بیشتر به خود فشرد .چرخید ، به سینه ش 

تیاد داشت ، نیاز  بود، برای پناه برد، میخواست بؽلش کنه . عطر تنشو میخواست ، اع

 خودش هزار و یک بهونه تراشید .

 به هر حال که امشب مست بود ، همه ی اتفاقاتش قابل انکار و فراموشی ست

 

 بهروز اونو به  سینه  فشرد واینقدر صبر کرد تا خوابش برد.

  بعد اینکه ریتم  نفس هاش منظم شد کمی از خود جداش کرد ، به صورت ؼرق در خوابش

 زل زد لبخندش روشن شد . 

 زمزمه کرد :اسب یاؼی فراری من . 

 میدونی یه سال چند شب میشه ؟؟ 

 میدونی هر شب چند دقیقه ست چند ثانیه ست  ؟؟؟

 میدونی شبهای بی تو بودن چقدر سخت و طوالنی گذشت؟؟

 البته که میدونی ولی باز ول کردی رفتی ؟؟
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 دی به وقتش خوشکلم تاوان و تقاص لحظه به لحظه شو  پس می

 امشب نه ، خسته ای درست مثل من .

 امشب تو ادعای مستی کن و من هم ادعا میکنم که جاهلم ،  حفظت نیستم ،  باور کردم .

امشب فقط بخواب ، استراحت کن ،  تو بؽلم  لم بده، به اؼوشم فرار کن ، درخواست 

 پناهندگی بده   .از ارامش قبل طوفانم سواستفاده کن

 

کمی جا به جا شد ، بین خواب و بیداری نبودشو حس کرد . چشاشو باز کرد ، تخت خالی 

 روبروی چشش بود . فرو رفتگی سری   تو بالشت کناری ،  حضورش رو تاکید میکرد .

 بلند شد نشست .

 

تو اپارتمان نبودن ، خونه ی ویالیی خارج شهر  بهروز بود . از شیشه های شبنم زده ی  

 بیرون نگاه کرد  هوا هنوز کامال روشن نشده ، گرگ و میش بود .پنجره به 
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همین که پتورو کنار زد سردش شد ، کتش رو صندلی  بود . پالتوی بهروز هم یه گوشه 

 کنارش .

 پالتو رو ورداشت و پوشید ، بوی اونو میداد، پس حتما گرمتره ، گزینه ی بهتری بود

 

ی همه جا رو در خود بلعیده ، دید رو مختل میکرد از ساختمان خالی بیرون زد ، مِه ؼلیظ

.. 

به باغ پشتی رفت ، صدایی شنید ، صدای بهروز می اومد . صدای دیگری هم بود ، اشنا 

 مینمود ، هنوز خوابش می اومد ،نمیتونست دقیق درک کنه چی 

به سمت صدا رفت . بهروز رو  وسط باغ دید، تصویرش محو بود، کمرنگ بود، ولی این 

 ابعاد جسم و اندام تو تاریکی مطلق هم براش قابل شناسایی بود

 

 پشت بهش بین مِه ؼلیظ ایستاده چند قدم ورداشت دورتر شد .

 میان ابرهای به زمین تبعید شده  ناپدید شد .

 ناگهان سوتی زد ، با صدای بلند اسم ادرین رو صدا کرد .

دستش باال  بود ، موجودی  به بهروز به سمت صدا دوید .دیدش، هنوز پشت بهش ایستاده ، 

 نزدیک شد .

 مه کنار رفت ، دیدش بهتر شد .

 دقیق تر نگاه کرد  ، اسب بود ، مشکی و زیبا با یال و دم بلند .

اخماش رفت توهم  . به چه حقی اسم و جایگاهشو به موجود دیگری داده ، نکنه ..نکنه 

 عشقش رو هم مال خود کرده .

، باید دور میشد . تحمل دیدن نوازشهای دست بهروز روی سر اسب  چند قدم به عقب رفت

 رو نداشت . حسود بود، رشک میورزید .

 باز صدای بهروز اومد 
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 _ ادرین کجا؟؟ حاال که اومدی بیا اینجا 

مطمئن نبود بهروز منظورش کیه . سرشو برگردوند به ادرین زل زده پس حتما مخاطبش  

 هم اون بود .

 ر بست ، سردش شد . از صدای جدی بهروز منجمد شد پالتو رو بیشت

 _ من .. من دارم میرم ، خواستم خداحافظی کنم

 اخم کرد ، جدی تر شد. امر میکرد ، دستور میداد،  حکم و فرمانش مطلق بود   

 _خوبه میدونی متنفرم از تکرار مکرارت . گفتم بیا اینجا .

 بره .نتونست رد کنه ، اعتراض کنه یا حتی بذاره 

 ناخوداگاه پاهاش به سمتش کشیده شد .

 به چند قدمیش رسید ، هنوز اخم بود. شالق اسب  توی دستشو  زود شناخت. 

 یه وقتی هر روز رو تنش خاطره میساخت .

 

مچشو گرفت و کشید ، به جلوی خودش هدایت کرد  ، حاال اسب زیبا روبروش بود. قلبش 

 متعجب شد  ایستاد. از این همه عظمت و افسونگری

 _ لمسش کن 

 _ بهروز بدم میاد ، میدونی که 

 _ نترس ، من اینجام . دست رو سرش بکش . نوازشش کن 

اب دهنشو قورت داد، همیشه از حیوونات متنفر  بود  . از این موجود که چند برابرش حجم 

 داشت  احتماال بیشتر
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پر پرزش کشیدد.از گرمای بدن دستش باال اومد ، انگشتاش سرد بود.اروم رو پوست نرم و 

 اسب  شوکه شد .

 حس خوبی داشت ، چند بار کؾ دستشو باال پایین کرد .

 برای اولین بار تو چشای قشنگ و درشتش زل زد .

 واقعا زیباست ، چیزی خارج از توصیؾ و وصؾ .

نگاهش اشنا بود .ارامش میداد . مؽرور و گردن فراز  .شاید انعکاسی از وجودش رو تو 

 ین چشمها جستجو  میکرد .ا

دست بهروز رو شونه ش بود به پایین کشیده شد ، از کمر پایینتر اومد، شالق جایگزین 

 دستش شد . نوازش روی پشت ادرین  رو به عهده گرفت .

نفساش سرعت گرفت . افسار اسب رو با دو دست گرفت .پیشونیشو روی پیشونی اسب 

 گذاشت ، از لذت چشمهاشو بست .

 به ضعفهای این  تن که  هر دفعه رسوا و کوچیکش  میکنه در مقابل این ادم لعنت 

 تو گوشش نفس کشید ، زمزمه کرد، کلمات  دکلمه مانند ریزش کرد .

 _ شبیهه تو 

 مگه نه؟؟؟

 اصال به خاطر همین انتخابش کردم .

 میدونی وحشی بود؟؟

 میدونی رامش کردم؟؟

 ؟میدونی چرا خوی وحشیشتونو دوس دارم ؟

 

چون حیوون وحشی وقتی رام صاحبش میشه ، فقط به اون سواری میده . هیچ سوار 

 جایگزینی رو قبول نمیکنه ، میزنتش زمین ، خوردش میکنه ، حتی ممکنه بکشتش .
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 زیبا نیست این حجم از وفاداری کشنده ؟؟

،  نمیتونست چیزی بگه ، حرکت شالق روی باسنش تحریکش میکرد ، نمیزد ، رحم نمیکرد

 درد نمیداد، فقط وسوسه و  دیونه میکرد .

 _ اسب وحشی صاحبشو از یاد نمیبره ، حتی اگه روزها بگذره ، هفته ها ، ماه ها ، سالها.

طول زمان جدایی مهم نیست ، زود اونو میشناسه ، کافیه ببینتش ، صداشو بشنوه ، یا حتی 

 بوش کنه .

 ش اومده .میفهمه ، درک میکنه ، حس میکنه که سوارکارا

 

نفس های سفیدش تو روی اسب خالی میشد ، دیگه نمیتونست تحمل کنه . چشمهاشو باز کرد 

 . چشم در چشم اسب نالید 

 _ بهروز ؟؟

 بهروز خندید ، یکی به باسنش زد ، چشمهاشو دوباره بست .

 بعد یک سال خماری به مواد رسیدن وحشتناک لذت بخش بود .

 ار بود .نفسش رفت، قلبش در حال انفج

 _ گفتی بهروز ؟؟؟

بین نفس نفس زدنهایش دوباره  سعی کرد ، لحنش سراسر  التماس بود، نیاز داشت ، مجبور 

 شد 

 _ ارباب؟؟؟

 _ هه ، ارباب؟؟

 حیوونهای رم کرده که ارباب ندارن .

 هنوز لیاقتشو نداری توله .

 رمش ازش دور شد . همه چی ناپدید شد ، دستش ، شالقش ، نفسش ، وجود گ
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 ارام روی زانو افتاد . چرا عذابش میداد؟؟

 چرا ارامش رو ازش  دریػ میکرد ؟؟

 چرا طردش میکرد؟؟

 به کدامین گناه ؟، تاوان کدام اشتباه؟؟؟

 

 نمیدونست چقدر اونجا نشست ؟؟ خورد شده بود.دل شکسته تر از این محال بود  .

 هیچکس اونو نمیخواست . حتی تنها حامیش ، بهروز .

اب طلوع کرده ابرها رو در خود بلعید . انگار نزدیک ظهر بود، نمیدونست . مهم هم افت

 نبود .

 باید میرفت ، دور میشد ، کافیه هر چی خودشو کوچیک کرده .

 اصال اومدنش اشتباه بود. تو ایران دیگه چیزی واسش نمونده .

 

 لباساشو جمع نمیکرد، تا نمیزد . فقط تو ساک بیچاره میریخت . 

 صال بیخیال لباس و همه چی تمام وجودش اتش بود ، اینارو میخواست چیکار ا

ساک رو ورداشت و کوفت به دیوار ، چند چیز دیگه که دم دستش بود هم به اینور اونور 

 کوفت .

 امیر سراسیمه داخل شد .

 _ ادرین چته؟؟؟ چی شده ؟؟

 نزدیکتر شد . سعی کرد ارومش کنه .

 یر کشید .دستشو به شدت از دست ام

 _ بهم دس نزن 
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 صورت سرخ و چشمهای سرخترشو دید . رفت واسش یه لیوان اب ریخت

 _ دس نمیزنم .بیا اینو بخور . قرصات کجان ؟؟ 

 لیوان رو از دستش گرفت و باز به دیوار کوفت 

 _ نمیخوام زهرمار 

 _ ادرین جان بهروز اروم باش ، چت شد یهو، حالت بد نشه دوباره 

 و نیاااار . اسم اونو نیار خودمو اتیش میزنم ها_ اسم اون

 _ باشه ، باشه .اصال هر چی تو بگی ، تو فقط اروم باش 

 _ امیر منو ببر فرودگاه 

 _ چی ؟؟

 _ کری ؟؟ منو برسون  فرودگاه میخوام برگردم دبی 

 _ پلیط داری ؟؟ 

 _ نه 

 _ اخه ..

 _ امممییییرررررر

 _ باشه ، چشم . میبرمت 

 جا ببینیم پلیط گیرمون میاد یا نهبریم اون

 

 رانندگی میکرد ولی تمام حواسش به ادرین بود، 

 تو صندلی پشتی ولو , به بیرون زل زده حرؾ نمیزد .

 _ ادرین کارمون چی؟؟
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 صداش پایین و خشدار بود، مشخص بود اون همه داد و بیداد حنجره شو زخمی کرده 

 کنم ، اینجوری بهتره _ تو اینجا باش ،منم از اونجا ردیفش می

 _ دیشب کجا رفتی ؟؟ نگرانت شدم 

 لبخند تلخی زد 

 _ شیطان مثل همیشه گولم زد ، وعده ی بهشت داد. منو به جهنم برد و رهام کرد 

 _ ادرین چی میگی؟؟

 چشاش تر بود ، نگاه از بیرون نمیگرفت 

 _ هیچی ، من باختم ، یه سال پیش بازی رو باختم . 

 م همه بی مورد  و اشتباه بود .دست و پا زدنا

 

 

 شب بود . ۰۱پلیط پیدا شد ولی پرواز واسه 

امیر هر چی اصرارش کرد قبول نکرد باهاش برگرده و همونجا تو فرودگاه رو صندلی 

 نشست .

 _ خواهش میکنم بریم استراحت کن ، خودم شب میارمت 

 جا خوبه  _ الزم نیست ، همین

 _ ولی اخه..

 _ امیر برو 

 طور برم اخه  پسر خوب ؟؟_ چ

 _ میخوام تنها باشم ، خواهش میکنم امیر 

 _ نفس پرحرصی کشید . همونجور نشسته بؽلش  کرد و خداحافظی کرد و رفت .
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جوون نداشت حتی بلند شه ، انرژی نمونده  بخواد خرج خودش کنه . تموم شده بود. نفس 

 کشیدناش فقط برای خالی نماندن عریضه بود.

یتش میکرد. حلق و ته زبونش میسوخت ، به بوفه ی اخر سالن نگاهی کرد . مسیر تشنگی اذ

رفت و برگشت تو ذهنش محاسبه شد ، به خودش گفت نه ، نمیشه . خیلی دوره . از تشنگی 

 مردن به صرفه تره  .

همونجا سرشو رو صندلی  گذاشت.  خودشو جمع کرد .شلوغ بود و رفت و امد زیاد. ولی 

 ید ، هیچی  نمیدید. کم کم چشاشو بستچیزی  نمیشن

 

 دستی شونه شو محکم تکون داد ،  اشنا بود، ناخوداگاه لبخند زد .

 بین خواب و بیداری عطر زندگی بخششو شناخت 

 _ ادرین پاشو ، اینجا جای خوابیدِن ؟؟؟

 پاشو تا یه سیلی حرومت نکردم 

میکرد؟؟ دیگه چی از جونش  چشاشو باز کرد، اخم و دلخوری برگشت . اون اینجا چیکار

 میخواست ؟؟

 _ به تو ربطی نداره 

 کمی خم شد ، به گوشاش شک کرده بود 

 _ بله؟؟ نشنیدم 

_ کر بودنتو هم به نقصهای جسمانیت اضافه کن . اتفاقا با اون دیسک کمرت خوب میخونه 

. 

 چالق و کر 

 .موفقیتت صددرصده فقط یه چشتو کور کنی حله ، مستر چالق کور و کر تو بورسه االن
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 نگاهش در انی تیره شد . سیاه شد . از تاریکترین شب ترسناک تر 

 _ ادرین ؟؟ گورتو کندی . واقعا دارم میگم ..کارت تمومه 

 یه لحظه ترسید، حتی کمی لرزید ولی بر خودش مسلط شد 

 _ بچه میترسونی بهروز 

 _ بچه ؟؟ نه 

 ولی حیوون میترسونم

 

 تو کاسه ی چشش چرخوند . ساق دستشو رو پیشونی گذاشت .   مردمکهای خوش رنگشو

_ اگه حرفاتون تموم شد میتونید تشریؾ ببرید  ، خستمه خوابم میاد .من این روزا اعصابم 

ضعیفه حوصله ی درس حسابی ندارم ، نذار همین جا جلو یه لشکر ادم  حالتو بگیرم بهروز 

 خان 

 

خره کنجکاو شد ، فکر کرد رفته . دستشو ورداشت چند لحظه عکس العملی نشون نداد . بال

 با چشای برزخیش مواجه شد 

 _ دو گزینه بیشتر پیش روت نداری 

 یا همین االن مثل بچه ی ادم بلند میشی بی سروصدا  باهام میای .

 یا همینجا ، جلو یه لشکر ادم ،مثل خر میزنمت و مثل سگ رو زمین میکشم باخودم میبرم. 

 کن ، کدومش بیشتر با روحیه و اعصاب ضعیفت سازگاری داره؟؟خودت انتخاب 

 

چند لحظه اتش و شیطان تو رخ هم زل زدن ، سبک سنگین کردن ، تهدید کردن ، التیماتوم 

 دادن ، جنگیدن .

 بالخره اونی که کوتاه اومد ادرین بود
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و گربه رو _ میام ،ولی  نه فکر کنی میترسم  فقط میخوام  هر چه زودتر این بازی موش 

 تموم کنی  .

 زیادی طوالنی شده ،حوصله مو سر برده .

بهروز چیزی نگفت ولی پوزخندی که زد زیادی خطرناک بود، ارامش میخرید ، زهر 

 میفروخت .

 تو ماشین هیچ حرفی رد و بدل نشد ، فقط  به بیرون زل زده دنبال یه خیابون اشنا میگشت.

جدیدی شروع کرده ، لوکیشن جدیدی  به افتخارش ولی نبود، نیافت . حتما بهروز بازی 

 انتخاب کرده .

 مهم نبود ، ترسی نداشت . اب که مدتهاست  از سر گذشت ، ؼرق شد 

چه اهمیتی داشت که در وان یا رود جاری یا اقیانوس . نتیجه یکیست  ، انسان میگرفت ، 

 جسد تحویل میداد.

 به اطراؾ نگاه میکرد .. وسط اون انباری بزرگ متروکه ایستاده با تعجب

دیواره های انبارکه از تماما جنس اهن و پلیت بود از شدت زنگ زدگی به قرمزی  میزد، 

 َزهوار در رفته در حال پاشیده شدن بود.

 سرما از همه جاش نفوذ میکرد به خاطر طبیعت فلز از بیرون هم سردتر بود ..

 و به زمین انداخت .. بهروز از پشت نزدیک شد کت ادرین رو از تنش کشید

 با عصبانیت برگشت ، رو دستش زد .

 _ داری چه ؼلطی میکنی ؟؟

 سیلی که با پشت دستش زد   یهویی و سریع و محکم بود .

 درس مثل همیشه درداور بود ، نصؾ صورتش کامال سوخت

دستشو رو روی گونه ش گذاشت، خون لب و دهنشو جلوی پاش تؾ کرد.  با نفرت بهش 

 زل زد 
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تو به چه حقی دس روم بلند میکنی ؟؟ دیگه رابطه ای بین ما نیست . تموم شد . من  _

تمومش کردم، دیگه اختیاری برمن نداری . من ازادم ، رها شد م .برده ت نیستم که  هر 

 ؼلطی بخوای بکنی

 

 بهروز صورتشو گرفت ، به شدت فشرد ، صدای استخون فکش رو دراورد 

البته که نمیشه توقع زیادی از مؽز تو خالی ت داشت ولی یکم _ به دور ورت نگاه کن . 

 فکر کن ، موقعیت رو بسنج ، احمق بفهم .

 من کی تا حاال برده هامو اینجا اوردم ؟؟

اینجا جای کشتن رقیبا و دشمنامه ، اینجا خط اخره . خیانت به من تاوان سنگینی داره ،  

 ازاته تقاِص ضربه زدن به من فقط مرِگ این تنها مج

هلش داد رو زمین افتاد .نمیترسید  ، از مرگ هراسی نداشت .تنها چیزی که زجرش میداد 

 این کلمات سراسر توهین و اتهاماته 

_ من کی بهت خیانت کردم ؟؟ مگه من مثل توام ؟؟ چیزی که الیق خودته به من نسبت نده 

 .من اهلش نیستم ، ذهن توه که مثل خودت خرابه

 

ش گذاشت ، . کامال پخش زمین شد  . فشار روی سینه ش زیاد بود ، حس پاشو رو سینه 

کرد استخون های قفسه ی سینه ش در حال خورد شدنه .ساق پاشو گرفت تا این سنگینی 

 وحشتناک  رو کمتر کنه ، موفق نبود ، خم شد ، سنگینی بیشتر شد .

 ریه های مریضش کم اورد ، نفسش گرفت .

 ز بستن قراداد  اسلحه فرار کنی چه معنی میده ؟؟_اینکه  دو روز بعد  ا

 ؼیر اینه که پیشنهاد بهتری دریافت کردی؟؟

 ؼیر اینه که میخوای منو دور بزنی ؟؟ به رقیبام بفروشی ؟؟
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میدونست منشاء این خشم از کجاست  .. میدونست داره واسه چیز دیگه ای تنبیه میشه و اینا 

 همش بهونه های بیجاست 

ی باز سعی کرد توجیه کنه .عذر بتراشه ولو بهروز رو خوب میشناخت، هیچی میدونست ول

 جلو دار خشم ویرانگرش نیست ..

 تنبیه هاش خشن و بی رحمه حتی به اشتباه

 

_ چی میگی بهروز ؟؟ امیر که اینجاست . دور زدنی در کار نیست . من فقط از تهران  

 میرم .کار و قرارمون   سرجاشه 

دن ، فریادشون با زوزه ی  باد ترکیب در محوطه بزرگ اکو،  چند برابر سرهم داد میکشی

 میشد 

 _ امیر کدوم خریه ..

من به اعتبار تو باهاش وارد معامله شدم ، اون مترسک رو بفرس اگه راس میگی . تو 

 همین جا میمونی و هیج جا نمیری ، اجازه شو نمیدم .رخصت شو نداری 

نه م نکن، میدونی کمتر از تو کله خراب نیستم . نذار جوری _ بهروز زیاده روی نکن، دیو

 رنگیت  کنم با اب زمزم هم ؼسل کنی تمیز نشی

 

 خندید ، قهقهه زد . موهاشو گرفت و کشید . بلندش کرد . در چند حرکت لختش کرد 

 _ فعال اونی که رنگی میشه تویی 

ان فروختی و زیر شو نمیکشمت ، فقط یه درس کوچیک تا بفهمی وقتی روحتو به شیط

 امضا کردی دیگه تموم شد 

 فسخ قراداری   در کار نیست 

 جریمه ش جزای نقدی نیست 

 جزاشو با جون و خونت پرداخت میکنی .
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 مقاومت کرد ، سعی کرد دورش کنه . عصبی بود ، اتیش روشن شد ، باال گرفت .

کرده ، بنزین روی اتشش  تنها چیزی که خاموشش میکرد ، بهروز بود . که اونم امروز لج

 میریخت .

  _ ولم کن لعنتی ، ولم کن . 

 

 ازت متنفرم ، از تمام وجود نکبتت بدم میاد .  حقی بر من نداری ، مال تو نیستم 

مثل همیشه قوی تر بود ، کنترلش کرد . محکم دستاشو گرفت ، پیچوند ، به پشت برد و 

 ش  پیچوندن شروع کرد  طناب خشن و کلفت رو دور  تن عریان

 هواسرد بود ، عجیب امروز  از همیشه سردتر .

هر تماسی درد تو اعصاب پوست تحریک شده ش  مینداخت ، وای به حال تنبیهه های 

 بیشتر 

 _ حقی ندارم؟؟ کی اونو مشخص میکنه ،؟؟ تو؟؟؟ 

جایگاهت رو یادت رفته؟؟ مگه  چی بودی  ؼیر زیر خواب و زیر کفشم که اینقدر ادعات 

 اده زی

 

این حرفا دلشو نه، تمام وجودشو هزار تیکه کرد . یعنی هیچ حسی نسبت بهش نداشت ؟؟؟ 

فقط واسش یه برده ی بی ارزش بود؟؟ یه جسم واسه خوابوندن شهوت و ارضای سادیسم  ، 

 نه بیشتر؟؟؟

 

 دیگه مقاومت نکرد ، اروم شد . 

مکن خاموش  شد ، دود کرد ، نه فقط اتش خشمش،  حتی امید به زندگیش به بدترین شکل م

 خاکسترش در جای جای اون انباری زشت پخش  گشت 

 دیگه  هیچی مهم نبود  ،  زندگیش تو همین دقیقه  تموم شد .
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 تعجب کرد از این همه سکون و تسلیمش ، به چشاش نگاهی کرد .

 مثل قبل نبود ، طالی  همیشه روشنش افول کرده ، به تیرگی میزد .

 رد ، دلش سوخت . شاید نباید اینکارو کنه . شاید امادگیشو نداره . یه لحظه شک ک

 شاید باید گذشت .

 شاید باید بخشید.

 شاید این کارش  اشتباهه ، اونو واسه همیشه دور کنه .

 

 ولی نه ، شیطان درونش اهل بخشش نبود ، باید تقاص پس میداد . 

میکرد . به درک جایگاه  اربابیش ، باید میموند . توضیح میخواست . دعوا میکرد . بحث 

 اصال کتک میزد .

نه اینکه اینطور بذاره بره . انگار دنبال بهونه ست ، انگار که رابطه شون مهم نیست ، 

 ارزش جنگیدن نداشت .

 

پاهاشو به طناِب اویزون از سقؾ بست . میدونست از  این  حالت معلق در هوا  متنفره ، 

 ینه . پس بهترین گزینه بود .مخصوصا وقتی سرش رو به پای

امروز شدیدترین تنبیه ها رو اعمال میکرد ، امروز عشقی در کار نبود ، تنها جنون  این 

 میان اعالم حضور میکرد

 

 

 . میدونست بهروز اهل تنبیه های تکراری نبود . پس شالق و ترکه ای هم در کار نیست 

 د ببینه چه خوابی واسش دیده اینبار .نگران که نه ، که  واسش مهم نبود، اما منتظر بو
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به سمتی رفت و چند دقیقه ؼیبش زد .شنیدن صدای کشیده شدن  چیزی روی زمین می اومد 

، به تن معلق در هوا  تکونی داد  ، دیدن اون منبع بزرگ تمام شیشه ای پر اب  که روی 

لرز به تنش  صفحه ی فلزی چرخ داری تعبیعه شده و بهروز با هل دادن نزدیکش میکرد

 انداخت .

 اب پر از تیکه های یخ بود ، مطمئن بود دووم نمیاره تو این هوای سرد . 

حاال دیگه پایین سرش بود ، به انعکاس تصویر خودش روی اب  زل زد ، چیزی نگفت ، 

 شاید اون میون قطره اشکی چکید .

و رویا قصه ی چقدر سخته دست کسی بمیری که از همه واست عزیزتره ، عشقت بود . ت

 عاشقانه تون تا ابد ادامه داشت ، افسانه میشد .

 

 _ خب ، چیزی نداری بگی ؟؟ حرفی نداری بزنی ؟؟ 

 پوزخند زد 

 _ شاید اخرین حرؾ ، وصیت نامه ای یا اخرین ارزو 

 لحنش سرد بود، حتی سردتر از تیکه های یخ داخل حوضچه ی بلوری  

، یعنی چقدر میتونست تحمل کنه ، کاش زودتر تموم حتی نگاهش نکرد ، به اب زل زده بود

شه ، خسته بود، خواب میخواست . نمیدونست یه روز حتی به فرشته ی  مرگ  باید التماس 

 میکرد .

طنابی که به ستون اهنی وسط انباری  بسته ، باز کرد . تکون شدیدی خورد ،طناب  داشت 

 پیدا کرد.  لیز میخورد ، کنترلش کرد . اب با نوک سرش تماس

تازه داشت حرؾ مادربزرگش رو درک میکرد ، میگفت بعضی ادما در جهنم تو یخ نگه 

داری میشن ، بهش میخندید، میگفت مگه یخ با اتش قابل مقایسه ست؟؟ چه مجازات مسخره 

 ای 

 حاال فهمید که در عذاب دادن یخ هم سوزان و دردناکه ، چیزی از اتش کم نداره.
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ه گرت باشه ، میتونه از همه  چی عذاب الهی بسازه . چه اب ، چه هوا، کافیه شیطان شکنج

 چه خاک ، چه اتش و اهن  و سنگ

 

طناب رو شل کرد ، نفسی عمیق کشید ،یهو تو اب فرو رفت . هزاران هزار خنجر بدنشو  

درید  ، دردش وحشتناک بود، نتونست طاقت بیاره ، دهنشو باز کرد،داد زد  . فریاد زیر 

 ضعیت رو بدتر کرد  کلی اب وارد ریه ها شد.اب و

خفه شد ، در اخرین لحظه کشیدش باال ، حاال که تنش خیس بود هوای بیرون کم از یخ اب 

نداشت ، میلرزید ، تمام تنش تکون های شدید میخورد . سرفه کرد، اب باال اورد. درد سینه 

 و ریه هاش هم کم از بقیه ی تن نداشت

 

صدای بدی همراه بود . طناب رو ثابت کرد تو میله ی خمیده ی  توی نفسهاش با شهیق و 

 ستون انبار گره زد. 

 جلو اومد ، دست رو سر و صورتش کشید .نبض گردنشو نامحسوس چک کرد .

 موهاشو گرفت ،  کشید . جسد معلق در هوا به سمت خودش مایل شد .

لوه ی دیگری داده، افسانه چشم در چشمش بود ، مژه های خیس زیبا بود ، به چشمهاش ج

 ای ترش کرده .

 _ یه چی میدونی ادرین ؟؟؟ 

شاید دنیا  بی تو ارزش زندگی کردن نداره  ، شاید عزیزی ، شاید خاصی ، اصال نیمه ی 

 گمشده می .

 ولی ترجیح میدم مرده باشی تا ببینمت با یکی دیگه خوشبختی 

 

ی نمیتونست بی جوابش بذاره این میلرزید ، لبهاش کبود بود ، حرؾ زدن سخت شد ول

 حرفهای  زورگویی  مطلق رو 
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_ اونی که با کس دیگه ای بود من نبودم ، اونی که خیانت کرد، رابطه مون رو به دیوار 

 زد،تیکه تکیه ش کرد  من نبودم ،اونی که خاطره هامون رو سوزوند من نبودم .

 مون  تویی نه هیچ کس دیگه بهروز یه نگاه به خودت تو اینه کن ، مقصر اصلی باخت

 خندید ، خنده ش ولی  اشنا نبود ، اروم نمیکرد .

بوسه ای روی لبهاش زد .ادرین  چشمهای خمارشو بست . گرمش شد ، هنوز این ادم 

 شیطان صفته ، با بوسه هاش سحر و جادو میکرد .

 دگی کشید . زود تمومش کرد . جدا شد .  بازم میخواست .سرما باز برگشت  اهی از درمون

 _ خوشم میاد خودتو با من مقایسه میکنی ، من صاحبت بودم حیوون 

چی پیش خودت فکر کردی.نکنه  انتظار داشتی ازت اجازه بگیرم و کارامو واست توضیح 

 بدم؟؟

 

 _ نه ، انتظاری ندارم دیگه .

. من تموم شد همه چی ،حاال ازادی هر ؼلطی میخوای بکنی  . لیاقتت همون هرزه هاست  

 واسه تو زیادی بودم . ارزشم بیشتر از اینهاست

 

شیطان در انی بیدار شد ، موهاشو با ضرب ول کرد . تو هوا چرخ زد ،سرش گیج رفت ، 

 لرزشش  لحظه به لحظه بیشتر میشد 

 بهروز میدونست داره زیاده روی میکنه ولی عجیب بی رحم بود، در انی دلسنگ شد  .

 عبه ی یونولیتی رو به دنبال خودش کشید و نزدیک شدرفت سمت گوشه ی انباری ج
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 با کنجکاوی بهش زل زده ، منتظر بود .

 سر جعبه رو ورداشت چشش به اون موجودات وحشتناک داخلش افتاد .

 چند لحظه مکث کرد، خشک شد . زمزمه کرد بهروز ؟؟؟

 صداش خواهش  داشت ، تضرع میکرد ، سراسر التماس  بود.

 زد ، در ادامه خندید پهروز پوزخند 

 _ چیه توله کوچولو ؟؟؟ 

 نکنه ترسیدی ؟؟؟

جعبه رو بلند کرد تو منبع اب خالی کرد . حاال که رها شده ن و ازادانه شنا میکردن  

 وحشتناک تر به نظر میرسیدن 

 _ کافیه التماس بخشش کنی  .

 کافیه بگی اشتباه کردی  که رفتی . 
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 کافیه جایگاه خودتو قبول کنی .

 به ؼلط کردن بیفتی .

 باز اتش روشن شد ، باال گرفت ، سوزان شد 

_ اونی که باید بگه اشتباه کردم  من نیستم . اونی که ؼلط اضافی کرد ، الشی بازی دراورد 

 ، حماقت کرد ، 

 تویی ، من نیستم 

لبخندش جمع شد ، به خودش نهیب میزد کوتاه بیا . قرار نبود تا اینجا پیش بری ولی  

 شمش قوی تر از  هر منطقی   بود .خ

 

 _ مشخصه تو این مدت افسار پاره کردی ، زیادی گستاخ شدی 

 ولی مشکلی نیست 

 یا اصالح میشی یا میمیری 

 راه سومی در کار نیست .

 طناب رو باز کرد ، به دستش گرفت ، کمی اوردش پایین 

 ی من._ بذار یه درس کوچولو در مورد جانوارشناسی بهت بدم کوچولو

 ولت برق تولید کنن .. ۸۶۱به اینا میگن مارماهی برقی ، میتونن تا 

 حاال دعا کن اینا تا اون حد نباشن وگرنه تو همون اولین تماس جونتو از دست میدی .

 رسیده بود به سطح اب ، چشم تو چشم اون ماهی های وحشتناک شد.

ری . عصبی میشن ، بیشتر ضربه _ اها ، تا یادم نرفته باید بگم سعی کن زیاد تکون نخو

 میزنن
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نفس عمیقی کشید . در اب فرو رفت در انی . چشمهاشو بست ، ضربه اول رو خورد . درد 

 تو تمام تنش پخش شد .خشکش کرد ، تجربه ی وحشتناکی بود.

 به مرگ نزدیک شد.

. بهروز خواست زود بکشتش باال ،  مثل چی پشیمون بود  ولی عجیب توانش تحلیل رفت 

قلبش گرفت ، جونی نداشت .لعنت به این قلب بیمار ، لعنت به حماقت خودش ، داشت 

 عزیزترین کسش رو از دست میداد . 

ماهی ها ناجوانمردانه  ضربه های بعدی رو هم زدن ، پوستش طاقت نیورد ، زخم شد  ، 

 اب رنگی شد .

 طوفانی  کرد . دور خودش چرخید ، پیچید ، خزید .تکون های شدیدش اب رو مواج ،

 تنها چیزی که تو ذهنش تو اون لحظات هول و ولع میچرخید این بود که بهروز کمکم کن .

 

 صورتش سرخ بود، عرق کرده ، نفسش باال نمی اومد .

التماس قلبش  میکرد، طاقت بیار ، فقط تا وقتی نجاتش بدم اصال بعدش ایست باش ،تا ابد  

 استراحت کن .

، دیگه بعدش سکته ، فلج شدن ، مرگ ، اصال هر چی تو بخوای ، هر فقط بذار نجاتش بدم 

 چی تو بگی .فقط بچه م رو نجات بده ، معشوقم  از دست رفت .

روی زمین نشست ، با توان باقیمانده ش طناب رو کشید ، دستهاش میلرزید، درد قلبش چند 

از کشید، دور ساق برابر شد، دست چپش ِسر ، خشک شد . ولی اهمیتی نداد ، طناب رو ب

 دستش پیچید ، حاال دیگه باالی اب بود ، نفسی از اسودگی کشید . 

چند لحظه مکث کرد  . عرق رو پیشونیشو خشک کرد .قرصی از تو جیبش بیرون اورد تو 

 دهن انداخت . نمیتونست ادرین رو ببینه چرا اینقدر ساکته . 

 ی برنگشته ، ضعؾ داشت ..نمیتونست رو پاش بایسته .هنوز جسمش به حالت طبیع

 با پا منبع اب رو هل داد به زیر ادرین رفت ، طناب رو شل کرد . 
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کم کم اوردش پایین بؽلش کرد ، چشاش بسته بود ، زود دست و پاهاشو باز کرد . بدن 

 کبودشو ماساژ میداد.

 _ عشقم ؟؟ 

 ادرین 

 پاشو فدات شم 

 پاشو 

 بگم ؼلط کردم خوبه؟؟

 ی ؟؟میخوای همینو بشنو

 اشتباه کردم راضی میشی ؟؟  بگم

 بگم حماقت کردم اشتی میکنی ؟؟

 اره ؟؟؟ 

 باشه اصال من گوه خوردم 

 چشات برم  پاشو قربون اون

 پاشو عزیزم 

 پاشو نفسم 

 پاشو عشقم 

 پاشو تمام وجود و بهترین روزهای زندگیم

 

.ولی حرفشو به  یه سیلی تو صورتش زد ، کم کم چشاشو باز کرد . نفس کشیدن سخت بود

 ارومی  زد .

 _ منو ببر خونه 
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 لبخند زد ، تمام وجودش روشن ، شاد شد 

 _ ادرین ؟؟ عزیزم ..

 با اینکه جونی نداشت ولی تمام سعیشو کرد خودشو از بؽل بهروز بیرون کشید ،

 _ بهروز ، دیگه همه چی تموم شد .فقط منو ببر خونه یا زنگ بزن امیر بیاد دنبالم 

خشک شد ، فرسوده شد ، از درون ریزش کرد ، همچون خانه های زلزله زده  چند لحظه

 اوار و  ویرون شد 

 _ ادرین ، بذار توضیح بدم 

 _ نه ، نمیخوام چیزی بشنوم 

 اینبار نالید ، لحنی که تا حاال از بهروز کسی نشنیده و نخواهد شنید 

 _ ادرین ، خواهش میکنم 

 اشو میجست بلندشد ، با دستهای لرزونش لباس

 _ یه روز اینقدر بهت عشق و اعتماد داشتم که دل و جونمو دستت دادم 

 عشقمو یه سال پیش کشتی 

 حاال هم اعتمادمو به باد دادی ، به فنا رفت

 دیگه دلمو به چی خوش کنم که دیگه دلم هیچ ، جونمم شده بازیچه ی دستت .

 

 حرفاشو با بؽض میگفت ، اون میون اشکی هم لؽزید 

 هروز بهش حسودی کرد، کاش اونم اشکش سرازیر میشد ب

 اما هیهات ، گریه ی او اینچنین راحت نیست ، قطره قطره خونی ست که از قلبش میچکید

 

 تو ماشین هم هیچ نگفت ، زنگ زد مسعود . ادرس داد .
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 ادرین پوزخند زد ، احتماال خودشم نشونی خونه ی جدیدشو اینچنین از بر نبود .

دن خواست کمکش کنه ،  دستشو رد کرد . به کمک امیر و مسعود که دم در وقتی رسی

 خونه منتظر بودن داخل شد .

 میون رفتن و موندن مردد بود ، چند لحظه همونجا ایستاد .

اخر طاقت نیورد . داخل خونه شد . خونه ی بدی نبود. البته با سلیقه ش زمین تا اسمون 

 فرق میکرد .

اری کرد . داخل نشد ، روی مبلی نشست . حال خوشی نداشت .درست تو اتاق بودن ، خودد

 مثل عشقش در هم شکسته ، رو به موت بود .

بالخره مسعود و امیر بیرون اومدن . بلند شد . مسعود تازه متوجه ی حال نذارش شد ، به 

 سمتش اومد ، نگران بش زل زد . دست رو قلبش گذاشت 

 _ بهروز خوبی ؟؟

 د _ ادرین چطور ش

_ بهتره ، آسم ش عود کرده . یکم تو نفس کشیدن مشکل  داره . شاید بستریش کنم 

 بیمارستان .حاال بذار معاینه ت کنم انگار حالت خوش نیست 

مسعود حرؾ میزد اما نمیشنید ، دنیا دور سرش چرخید .چطور حس نکرد، چطور نفهمید . 

رو ازش دریػ کرد. چطور که سوگلی و عزیز دردونه ش نفس کم داشت ، چطور هوا 

 نفسشو گرفت .تا مرز خفگی رسوندش .  بی رحمانه کشتش

 

 

 مسعود متوجه ی حال بدش شد 

 _ بهروز ؟؟ بهروز یه لحظه  بشین 

تو دنیای تیره و سیاه و سراسر ارواح خبیث گم شده ، دست و پا میزد ، نگاهش خشک، 

 زجر میکشید . سنگی بود ولی روحش به صلیب کشیده شده، سالخی میشد ،
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دیگه هیچ اتصالی به دنیای عینی  و جسم زمینیش نداشت در برزخی سراسر درد و تنهایی 

 محبوس شده بود.

مسعود تکونش داد ، حرؾ زد ، داد کشید ولی نتونست به این دنیا برشگردونه . همونجا 

 همچون درختی خشکیده و تکیده که فقط به لطؾ  ریشه های توی خاکش همچنان زمین

 نیفتاده ، ایستاده تکان نمیخورد .

بالخره فشار دستهای مسعود مجبورش کرد بشینه ، شروع کرد معاینه  و ریتم نامنظم تپش 

 قلبش نگرانیشو بیشتر کرد .

 یه قرص زیر زبونی تو دهنش گذاشت 

 _ بهروز ، بهروز باهام حرؾ بزن .

 االن زنگ میزنم امبوالنس  

 دستشو گرفت ، قوی بود انگار تو این حالت قوی تر شد انگشت  یخیش باال اومد و مچ 

 _ مسعود؟؟؟ 

 ادرین آسم داره ؟؟

 از کی ؟؟ 

 چطور ؟؟ 

 چرا بم نگفتی ؟؟

 اخرین سوالو با فریاد پرسید 

 _ به جان خودم اگه میدونستم ، دوستش میگه یه سالی هست .

بیماریش برگشته . حتی  میگه ولی چند ماهی بود  معالجه شده ، ولی این چند روزه دوباره

 بدتر از قبل حمله های شدیدی داشته 

همین لحظه امیر تذکر داد صداشون رو بیارن پایین ادرین از خواب  بیدار نشه که با خشم 

 اژدهایی  به نام بهروز مواجه شد .
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 چنان کوبوندش به دیوار که حس کرد تمام استخونهای پشتش خورد شد، شکست 

 ه دست بهروز دور گردنش پیچید و نفسشو برید حتی نرسید اه بکشه ک

 _ توی بیشعووور چرا بم نگفتی ادرین مریضه ؟؟؟ 

تفنگشو دراورد و رو پیشونیش فشار داد ، از این حمله ی همه جانبه ترسید چشمهاشو 

 ناامیدانه بست 

مسعود سعی کرد جداش کنه ولی بهروز تو حالت عادیش  کسی حریفش نمیشد تو این حالت 

 دیگه هیچ . که

_ واقعا فکر میکنی کشتنت واسم از له کردن یه سوسک مشکل سازتره که جرات میکنی 

 اینطور از من پنهون کاری کنی؟؟

 

 چشمهاشو باز کرد ولی دیدن اون نگاه سرخ و سراسر اتش پشیمونش کرد دوباره بست 

 کنه . به سختی تونست چند کلمه دفاع از خودش از میون حنجره ی در بند رها 

 _ ببخشید ، نمیدونستم اینجوری میشه ، ادرین دوس نداشت شما خبردار شید 

 فشار رو بیشتر کرد 

 نگاه تو چشاش ؼمگینتر شد ، شاید شیر ؼران چشاش کمی شکست 

_ اینبار فقط به خاطر ادرین در حقت لطؾ میکنم و ازت میگذرم ، وای به حالت تکرار شه 

 قه ت زنده زنده دفنت میکنم ... تو همین خونه ی زشت و بی سلی

 فهمیدی ؟؟؟

سرشو سریع به عالمت تایید تکون داد ، بالخره رهاش کرد همونجا رو دیوار سر خورد رو 

 زمین نشست و گردن بدبختشو ماساژ داد  .

 تمام تنش سرد بود ولی عرق میکرد . مسعود بازوشو گرفت 

 _ بهروز خواهش میکنم بریم بیمارستان
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 کتی از دست مسعود بیرون کشید دستشو با حر

 _فعال  الزم نیست .

 با چشم و ابرو به مسعود فهموند خوددار باشه تا امیر متوجه ی بیماریش نشه .

 _ من میرم ادرین رو ببینم .کسی مزاحممون نشه 

 در اتاق رو باز کرد و داخل شد . بی توجه به جفتشون

 تو تخت ؼرق در خواب تکون نمیخورد.

 خس میکردو صدای نفسهاش  بلند بود . ریه هاش خس

 دلش فشرده شد، برای هزارمین بار تو یه ساعت  از خودش بیزار شد .

 چند دقیقه همونجا ایستاد ، دست رو پیشونی داؼش گذاشت ، هنوز تب داشت . 

 پس این مسعود احمق این مدت  چه ؼلطی میکرد . 

تقریبا خالی بود  .پس هنوز جا داره ،  به سُرم باالی تخت بسته شده نگاه کرد  یک چهارمش

 شاید کم کم بهتر شه ..

اخماش  تا اخرین درجه ی ممکن رفته بود تو هم .سرش درد  میکرد ، شونه و سمت چپ  

 بدنش سنگین بود .

گوشه ی تخت نشست . چند دقیقه از همونجا بهش نگاه کرد . دست سردشو  گرفت . فشرد . 

 ششون کرد ، در اخر باال اورد و کفش رو بوسید .با انگشتاش بازی کرد . نواز

 دلش طاقت نیورد ، به کم رضا نداد ، نزدیکتر شد .

 . پتورو کنار زد کنارش دراز کشید ، رو در روی صورت  و رخ همیشه قشنگش شد

 ادرین در عمیق ترین مرحله ی خواب ، در عالم بی خبری سیر میکرد .

و شناخت ، کابوس  پریشونش گم شده ، دربه در با این احوال ولی، عطر درخت سرخسش

 شد.
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 اروم گرفت به سمت سینه ی بهروز جمع تر شد .

بهروز بؽلش کرد ، بؽلشو تنگتر کرد . بؽض کرد پیشونیشو اروم بوسید . بعدش روی گونه 

 و بین دو خالش داغ دیگری کاشت .

دست و پا بزن ، تقال کن _ از تو نمیگذرم ادرین ، هر چقدر میخوای مقاومت کن ، بجنگ ، 

. 

 هر چقدر طول بکشه ، هر چقدر وقت الزمه .

تو بگو چند هفته ، چندماه ، اصال چند سال .بالخره که میبخشی و فراموش میکنی اسب 

 سرکش و فراری من

 

از دور هم مشخص بود عصبیه ، تمام چهره و حرکاتش داد میزد که لب مرز  ، در حال 

 انفجاره .

اهی کرد ، خدا رو شکر امروز زیاد رستوران شلوغ نبود ولی خب اینقدرا به دور ورش نگ

 هم خلوت نبود که جلب توجه نکنه .

چند تا منو دور ورش اماده کرد در صورت نیاز بتونه صورتشو از نگاه های کنجکاو دور 

 وریا پنهون کنه .

میز انداخت . سالم  ادرین دیگه به میز رسیده بود ، بابدترین شکل ممکن کلید و گوشیشو رو

 کرد و نشست .

 امیر واسش لیوان ابی ریخت ، نفس نفس میزد ، گونه هاش سرخ شده بود از شدت فشار 

 _ باز چی شده ؟؟ 

 _ امیر هیچی نگو ، هیچی نگو که خودمو میکشم 

 _ باشه عزیزم اروم باش 

 لیوان رو یکسره سر کشید و لیوان رو روی میز کوبید . ؼرید 

 مممم_ من اروو
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 این اروِم مِن االن 

 مگه چیکار کردم ؟؟ چی گفتم ؟؟؟

 _ هیچی ، تو اصال مظهر ارامشی فدات شم .

 مگه نرفته بودی خرید ، چی شد برزخی برگشتی ؟؟ 

پوزخند زد ، نگاه پر خشمی به دوتا ادمی که درست پشت سرش وارد رستوران شدن و یه 

 میز اونورتر نشستن ، کرد 

 ال این دوتا کن ، به خدا دیگه نمیکشم . میزنم یکیشون رو میکشم ها_ امیر فکری به ح

 _ من؟؟ من چه فکری کنم اخه ، جان عزیزت منو با اون بهروز خانت درنینداز

 تا حاال دارم  میرم فیزیوتراپی از مالقات اخیرمون .

 مهره های کمرمو که به فنا داد ، دیگه جونمو الزم دارم .

ی چی هر جا میرم دوتا نرخر تعقیبم کنن ؟؟ مگه بچه م ؟؟ مگه وزیرم _ اخه من نمیفهمم یعن

 ؟؟ سفیرم ؟؟ هنرپیشه یا خواننده م ؟؟ 

 _ نمیدونم دیگه . حتما نگرانته 

 تازه داشت اروم میشد که خشمش برگشت ، نگاه  سرخشو به امیر داد . 

 ینم ؟؟_ نگرانی تو سرش بخوره . من نخوام کسی نگرانم باشه باید کی رو بب

 اصال مگه ؼیر اون تا حاال کسی بهم اسیب زده ؟؟

 چرا دس از سرم برنمیداره .

 چی میخواد از جونم . کم عذاب کشیدم از دستش ؟؟ چرا راحتم نمیذاره 

 خسته از این بحث تکراری منو رو باز کرد

 _ نهار چی میخوری سفارش بدیم؟؟

 سر بردم داداش ؟؟؟ _ دارم واست داستان  میخونم ؟؟ احیانا حوصله تو 
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 _ خب چیه ؟ گشنمه

 اخه بعد  شیش ماه دیگه باید عادت کرده باشی به این دوتا 

 واال کاش منم دوتا محافظ داشتم شب و روز تعقیبم میکردن مراقبم بودن .

 کالس داره لعنتی کالاااس

 

 _ کالس داره؟؟؟ 

که هیچکدوم مناسب نیست  اینکه بری بوتیک و چند دس لباس پرو کنی بعد بهروز پیام بده 

 ، نگیر . کالس داره ؟؟؟

 بابا لحظه به لحظه ی زندگیمو عکس  میگیرن میفرستن واسش .

  من مشکوکم که نکنه توالت رفتنمو هم واسش گزارش میکنن

 خنده ش گرفت ، منو رو گذاشت کنار .

 _ فکر نکنم دیگه تا این حد .

چیز خاص و هیجان انگیزی نمونده بخواد در ضمن  مطمئنم همه جاتو  قبال کشؾ کرده و 

 دید بزنه 

 چشم ؼره ای بهش رفت و زیر لب فحشی هم رد و بدل شد 

 _ دروغ میگم؟؟؟

 بعدش هم تو که دوس داشتی در مورد لباسات نظر بده 

 میگفتی سلیقه ش عالیه 

 نفسشو با صدا دارترین شکل ممکن فوت کرد حجم خشمشو نشون بده 

 اولین  قربانی این اتیشی که  داره باال میگیره نباشی  گیر تا_ امیر ، خفه خون ب

 _ باشه . اصال به من چه .
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 نگفتی چی میخوری ؟؟؟ دو ساعت منتظرت بودم . دارم میمیرم از گشنگی

 

 _ منم گشنمه . وقتشه برم یه گاز بزرگ از اون ادم نفرت انگیز بگیرم حالشو ببره 

 ل شو ،_ ادرین جان هر کی دوس داری بیخیا

 هم من میدونم هم تو که حریفش نمیشی . 

 چرا خودتو خسته  و اونو عصبی میکنی ؟؟ 

 پوزخند زد ، نگاهش تؽییر کرده خطر شد 

 _ حتی خدا  هم نقطه ضعؾ داره امیر ، شیطان که جای خود داره 

 _ من که فکر نمیکنم ، حس میکنم تنها نقطه ضعفش تویی 

 رگه تواین بازی ؟؟؟نامردی نیست استفاده از این ب

 _ نامردی ؟؟ تو بازی با شیطان از من توقع مردانگی داری ؟؟

 _ هر کاری دوس داری بکن .

ولی یادت باشه هر جا بزنی اول و اخرش تو هم کم ضربه نمیخوری ، میدونی چرا؟؟ چون 

 دلت هنوز گیره 

 _ اصال هم اینطور نیست 

 _ باشه انکار کن . 

 م ولی من تورو خوب میشناس

 شاید واقعا درک نمیکنی چقدر  دوسش داری 

 نمیفهمی زندگیت بدون اون معنی نداره .

 شاید حتی خودتم نمیدونی چقدر وابسته شی
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 وقتی در دفترش به شدت و بدون اجازه قبلی باز شد ، حتی سر بلند نکرد ببینه کیه .

 میدونست هیچ کس جرات اینکارو نداره ؼیر توله ی نیمه وحشیش .

زخند معروفش زود ظهور کرد ولی همچنان سرسختانه نگاهش رو برگه های جلوی پو

 روش بود، باال نیومد .

 رفت جلو و پایه های صندلیشو گرفت و چرخوند ، حاال دیگه روبروش بود.

 نمیتونست بی محلی کنه ، نمیتونست خودشو بزنه به ندیدن و خونسردی 

 _بهروز تمومش کن .

 دارم عصبی میشم .

 ر این نیمچه احترامی که بینمونه بیش از این خدشه دار شه .نذا

 تک خنده ای کرد ، به پشت صندلی تکیه داد، چشاشو ریز کرد.

 _ خدشه دار کن ببینم مثال میخوای چه ؼلطی بکنی بزمچه ؟؟

 خم شد، نزدیک شد .

 چشم در چشم ،رو در رو .

 دمای اتشفشان  رو اخرین درجه ی ممکن شد.  

 شمت ، از کجا میدونی؟؟ _ شاید بک

 لبخندش محو نشد، بیشتر شد 

 زمزمه وار حرؾ میزد ، خونسرد ولی پرخطر 

 _ شاید من خیلی وقته مردم ، از کجا میدونی؟؟ 

 _ بهروز تو حقی بر من نداری دیگه 

 _ چندبار باید تکرار کنم اینو؟؟
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 حق رو حیوون نیست که معین میکنه .

 تصمیم گیرنده ستفقط  مالک،   صاحب اختیار و 

 

 شد ، نمیتونی مجبورم کنی ادامه بدیم  _ همه چی تموم

 نمیتونی واسه من تعیین تکلیؾ کنی  ، اجازه شو نمیدم  

در یک لحظه گردنش قفل شد ، ؼافلگیر شد ، خواست بره عقب نتونست ، گیر افتاده بود، 

 انگشتای اهنی بهروز در انی زمین گیرش کرد .

 د ، نگاهش همچون عمیق  ترین ؼار زیرزمینی تاریک شد .لبخندش جمع شده بو

 

 _ اینکه این روزا یکم افسارتو شل کردم فکر نکن میتونی هر ؼلطی میخوای بکنی .

 از اشتباه دیشبت میگذرم ، بهتره تکرار نشه که دفعه ی دیگه اینقدر مهربون نیستم .

 

 

 چیکار کرد؟؟زود سلولهای خاکستری مؽزش به تکاپو افتاد، دیشب مگه 

 کجا رفت؟؟ 

سوالی شدن نگاهشو دید ، دستش کمی شل شد ، دست دیگه ش دور کمرش اومد به سمت 

 خود نزدیک کرد .

 مقاومت کرد ، دست رو سینه ش  فشرد ، عقب نشینی کرد.

 ولی مثل همیشه بهروز قوی تر بود . این همه هیاهو  کوچکترین تاثیری نداشت .

 اس هم بود، کلمات توی دهان ادرین خالی شد .وقتی حرؾ میزد ، لبها مم

 _ مگه دکتر نگفت که سیگار واست خوب نیست ؟؟ 
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 فکر میکنی دزدکی بکشی متوجه نمیشم ؟؟

 با اون عقل ناقصت فکر میکنی میتونی ازمن مخفی کنی ؟؟ دورم بزنی ؟؟

 توی احمق هنوز نفهمیدی حتی حساب نفسات   دستمه .

 مم ، جواب  حماقتهاتو باید  اول به اول  پس بدی ؟؟؟یه روز کم و زیاد شه میفه

 باز توله گرگ پنهان بیدار شد، دندون تیز کرد، طوفان شد .

_ به تو ربطی نداره ، اصال شاید بخوام تو سیگار خودمو خفه کنم ، شاید میخوام بمیرم . 

 خودکشی کنم .

 جسم خودمه اختیارشو دارم 

پر مدعا و خریدار در عین حال کوچیک دیدن رقیب حتی باز پوزخند ، باز از اون نگاهای 

 یار 

 _ جسم خودت؟؟؟ 

جرات داری کار دیشبتو  تکرار کن تا بهت ثابت کنم چقدر تو این جسم سهم داری کوچولوی 

 گستاخ

 

 با ضرب ولش کرد ، چند قدم عقب رفت . به سختی خودشو کنترل کرد زمین نیفته .

 اموش که هیچ ، بیشتر کرد .عصبی بود ، این مالقات خشمشو خ

دنبال چیزی میگشت زمین بزنه کمی تخلیه شه . اخرش هم ؼیر سینی  قوری و استکان 

 بدبخت چیزی نیافت به دیوار کوبید. صداش تو اتاق پیچید .

 قطعات شکسته ی چینی ها  همه جا پخش و پال شد .

ی که قضیه ی بیماریشو  بهروز خندید  ، سیگاری به لب گرفت اما روشنش نکرد ،  از روز

 فهمید  هیچوقت در حضورش سیگار نمیکشید .
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_ هنوز که همون خل مؽزی هستی که بودی ، پس اون روانشناس احمق    چه ؼلطی میکنه 

 ؟؟

 

چند نفس عمیق کشید ، هنوز اروم نشده  ، به سمت لپ تاپ خیز برداشت . بهروز سرعت 

 عملش زیاد بود زود قاپیدش و تو بؽل گرفت 

 _ همه زندگیم  تو اینه ، نمیشه ، یه چی دیگه به جاش بشکن

 

 نگاهش روی میز چرخید ، چیز شکستنی نیافت .

بلورین تمام قد ،گوشه ی اتاق    یه دور تماِم اتاق رو از چشم گذروند .نگاهش  به مجسمه ی

 رسید .

 تالیا خریده بود .میدونست خیلی واسه بهروز عزیزه .سالها پیش ، حتی قبل اشنایشون ، از ای

 بهروز ،شعاع نگاهشو تعقیب کرد.

 _ ادرین حتی فکرشم نکن  . 

 لبخند و نگاهش زرد ، شیطانی شد .

به سمت مجسمه رفت . بهروز همونجا نشست . تالش، بیهوده بود .میدونست ؼیر ممکنه  

 قبل ادرین بهش برسه .

هل بده ، در انی پخش برگشت و نگاهش کرد قبل اینکه در کمال خونسردی مجسمه رو 

 زمین ، هزار تیکه شد .

 صدای شکستنش وحشتناک بود ، حتی  مسببش چشمهاشو بست .

 مطمئنا صداش همه ی کافی شاپ رو لرزوند .

 بهروز  سرزنشگرانه نگاهش کرد ، در کمال پررویی چشم در چشمش شد   چشمکی زد .

 د .به دقیقه نکشید محمد پشت در بود، اجازه گرفت و داخل ش
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 _ چی شده؟؟ حالتون خوبه؟؟؟ 

 ادرین در کمال خونسردی رفت رو دور ترین صندلی  به بهروز نشست .

 _ من که خوبم ، ولی فکر کنم مجسمه ی عزیز بهروز خان نه انچنان

 

باز شما دوتا بچه شدیِد خاصی تو چشاش موج  میزد ولی  به خاطر حضور  بهروز ، 

 جرات بروز دادنش رونیافت .

 عمیقی کشید و رفت یه چی تو گوشش پچ پچ کرد .نفس 

 حالت چهره ی بهروز تؽییر کرد ، اخماش رفت تو هم ، کامال جدی شد . 

 هر دو نیم نگاهی به ادرین کردن ، یه جورایی از این حرکات مشکوک شون نگران شد.

 

 

 _ محمد میشه تنهامون بذاری لطفا ؟؟ 

 زود واکنش نشون داد.

 س نداشت ، بهروز وقتی عصبی میشه خطرناکه .این موقعیت رو دو 

 اینکه اسلیوش باشی یا نه هم  فرقی به حالش نمیکنه .

 _ منم میرم دیگه ، فکر کنم کارم اینجا تموم شد

 _ نخیر ، شما فعال تشریؾ داشته باشید . 

 مثل اینکه تازه کارمون شروع شده 

 نمیترسی . مگه نه ؟؟ با حسرت به رفتن محمد نگاه کرد ، به خودش گفت تو که

 تو رابطه بودین هم ازش حساب نمیبردی ، چی شده حاال که اینقدر خاک بر سر شدی ؟؟

 شاید تاثیِر زهره چشمِی که تو اون انباری متروکه  ازش گرفت .
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 حتی یاداوریش لرز به تنش مینداخت .

 

ی و میز گذاشت بهروز بلند شد ،  چند قدم ورداشت .به سمتش اومد .دست رو دسته ی صندل

 ، خم شد . ادرین کامال محاصره ، در بند شد.

 _ از اون امیر احمق انتظاری بیش از این نداشتم .

 تو که دس پرورده ی خودمی ، تو دیگه چرا ؟؟

 یعنی خرییتون  تمومی نداره ، واقعا این همه بالهت ازار دهنده ست .

 ها توجهی نکرد . اینقدر کنجکاو بود ببینه قضیه چیه که به این توهین

 _ چی شده ؟؟

 _ اون باری که قرار بود از بندر بیارید 

 _ خب ؟؟

 _ مگه نگفتم از مسیر قدیم خودمون استفاده کنید ؟؟

 یک لحظه رنگش پرید ، در عوض چشماش تیزتر شد .

 _ نگو که ..

 _کشؾ و ضبط شد

 _ پلیس 

 _ نه ، عمه م 

گاه تیره تمرکز کنه . نمیتونست افکارشو چشم ازش گرفت . نمیتونست چشم تو چشم اون ن

 جمع ، راه حل جستجو کنه 

 با خودش زمزمه میکرد امیر من که بت گفتم 

 گوشهای تیز بهروز رصدش کرد ، حرصش بیشتر شد 
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 _بی عقل تر از این ادم پیدا نکردی باهاش شریک شی؟؟؟

 نگاهش باز برگشت ، اتش و شب  رو در رو شدن .

 ندگیم پشتم بود._تو بدترین روزای ز

 خیلیا اینم نبودن . 

 

 نگاه بهروز تؽییر رنگ داد، هم رشک میورزید، هم ؼم داشت .

 از امیر خوشش نمی اومد  ، تو چشش منفورتر شد .

 _ این حرفا یعنی چی ؟؟ ؼیر دوستی مگه  چیزی بینتون بود؟؟

 یک لحظه همه چی یادش رفت.اسلحه ، پلیس ، کار .

 گشت ، خباثت بیدار شد .یک لحظه موذی گری بر

 یادش اومد واسه چی اومده .

 مگه نه واسه انتقام اینجا بود.

 _یه دلیل بیار که  به خاطرش باید  تنها و بدون پارتنر میموندم ؟؟؟

 تپش قلبش ناخوداگاه باال رفت

 استرس گرفت، شاید از حرفی که زد پشیمون شد.

 فی بود.که برای بیدار کردن  شیطان ،همین چند کلمه کا

 چند لحظه مکث کرد . نزدیک تر شد .

 حتی تن صداش تؽییر کرد ، ؼیر انسانی شد .

 _ یه دلیل ؟؟ فقط یه دلیل  میخوای ؟؟؟

 کلت توی کمرشو دراورد . نگاه ادرین به سمت اون تفنگ کج شد .
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 پوزخند زد .

 بازی مرگ و زندگی ،  سرگرمی برتر بود .

 بش ، گردنش .ماسوره  رو روی گونه ش کشید ، ل

 چشمهاشو از لذت سردِی فلز بست .

 هفت تا دلیل بیارم واست خوبه؟؟؟ 

 تیر به تیر، زخم به زخم ،خون به خون 

 چشمهاشو باز کرد. 

 اتش همیشه روشن  ، زیباتر شد . 

 _ بُکش . برام مهم نیست. شاید مرگ اونقدارا که میگن ترسناک  نیست .

 . کلت  رو روی استخون ترقوه کشید 

 چقدر از این کشؾ  حجاب  متنفر بود.

 مگه بستن چند دگمه ی باالیی چقدر سخته که همیشه سینه باز میگرده ؟؟

 _ تو این بازی  ، مرگ سهم تو نیست . حق داری نترسی !!

 قربانی دیگریست ، تو فقط یه شاهد بی گناهی . نه بیشتر .

 

 ت.ماسوره به سمت قلب رفت . همونجا ایستاد.نشونه گرف

 چند لحظه کلمات تو ذهنش چرخید، مزه مزه شد ، درک کرد، بالخره فهمید .

لبخندش جمع شد ، اتش تو چشمها با وزیدن باد رقصید ، دود کرد. از معنی و منظور 

 بهروز ترسید .

_ ادرین ؟؟ عزیزم ؟؟ به نظرت دوتا تو قلبش، دوتا تو شکمش ، دوتا تو صورتش ، یکی تو 

 تیر نیاز به پر کردن مجدد داره  ؟؟؟سرش کافیه یا هفت 
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 اب دهنشو قورت داد،عجب حماقتی کرد  .ریسکش باال بود. 

 با جون بهترین دوستش  بازی کرد . 

 _ بهروز ؟؟ دروغ گفتم 

 اصال همچین چیزی نیست . ما فقط دوستیم .

 .تو مدرسه ، همکالسی بودیم . تصادفی ِامارات دیدمش . شریک شدیم . باور کن همین 

 خندید . قهقهه زد . این خنده رو میشناخت ، اعالن  خطر بود نه بیشتر .

موهاشو گرفت ، کشید ، صورتش به سمت باال خم شد . مو ، ریشه ، پوست ، احتماال تا 

 مؽز استخونش از این همه فشار سوخت .

م نزدیک گردنش شد ، نفس کشید ، بوی ترس و عطرشو به ریه ها هدیه داد.مست شد ، تما

 وجودش سرخوش شد ، چرخید و رقصید .

 لعنت که این انسان چقدر خواستنی ست .

 _ میدونم دروؼه  

 میدونم حقیقت نداره 

 واسه همین اینقدر مرگش سریع و بدون درده .

 اگه حقیقت داشت که یه بار مردن کمش بود.

وسطا شکنجه باید سالها زجر میکشید، سالخی میشد، پوستش کنده میشد ، به شیوه ی قرون 

 میشد .

تاوان اون مرگه چون به فکرت تعدی کرد . چون به عنوان یه کیس از  ذهنت گذشت  . 

 خطور کرد . وگرنه اسمشو نمیبردی ، این چرت و پرتها رو نمیگفتی.

 _ نه بهروز نه ...اصال همچنین چیزی نیست . دوست و برادره نه بیشتر .

 یه روز ، حتی یه ساعت ، حتی یه لحظه .قسم میخورم اصال بهش فکر نکردم . حتی 

 اخه  کدوم ادم به داداشش نظر داره؟؟
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 فشار رو موهاش بیشتر شد. نفسش رفت ، چشمهاشو بست .

 درد داشت ، حاال این وسط  این همه احساس لذت چه ؼلطی میکرد ؟؟

لعنت به اون دکتر الشی ، بهروز راس میگه . تو این مدت هیچ ؼلطی نکرد . میگفت 

 یتونه معالجه ش کنه ،خوبش کنه ، مازوشو از بین ببره ، نرمالش کنه .م

صدهزار ساعت هم روانکاوی بشه ، یک دقیقه با بهروز کافیه که همه ی احساس نیازش 

 برگرده

 موهاشو ول نکرد .به پشت سر صندلیش رفت .همیشه این حالت رو ترجیح میداد . 

 لطه و رحمش باشه .که از باال به قربانیش نگاه کنه ، زیر س

کلت رو کنار گذاشت ، انگشت رو پیشونیش کشید . پلکها باز شد.دوباره مقصد نگاه بهروز 

 ،  چشمهای  نفس گیرش شد .

 _این ذهن ،این افکار، حتی ناخودگاهت ، حتی خواب ، رویا ، کابوسها.

 همش مال منه ، صاحب اختیارشم .

 رد .وای به حال کسی که  گذرش به این حوالی خو

 چه برای تفرج ، چه تفحص ، چه یک قدم زدن  ساده و بی منظور .

 حساب تو که جدا . تنبیه ت سرجاش 

 ولی اون یارو حسابش تمومه . یک کالم ، تیر خالص .

 

 

 انگشتان جادویی سر خوردن ،شروع کردن ماساژ دادن دو سمت پیشونی .

ری و ناراحتی  ، باز بیخیالی  و اه که چقدر لذت داشت ، باز ارامش ، باز محوشدن دلخو

 مستی .

 از صبح سردرد داشت ، از کجا میدونست ، چطور فهمید که نیاز داره به این درمان  . 
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 از صدتا قرص و مسکن بهتر  . تاثیرش فوری بود 

 

 داغ بین پیشونی رو حس کرد . نا نداشت اعتراض کنه ، دورش کنه .

 . شاید هم این بوسه ی گرم رو الزم داشت

اینکه هنوز خواستنی ست ، اینکه از اون نگذشته ، اینکه بعد این همه کشمکش و مشکالت 

 پا بس نکشیده ، تسلیم نشده ، خسته نگشته .

کیه که از معشوق بودن بدش بیاد، حتی اگر نصؾ و نیمه .حتی اگر به طور موقت .تو بگو 

 چند دقیقه ، چند لحظه .

ل ؼرق شدن بود که گوشیش زنگ خورد .براق شد . از تو عالم دیگری سقوط کرده ، در حا

رویای شیرین پرید . خوی وحشی برگشت . اون توله ی اهلی درونشو به بدترین شکل و با 

 توپ و تشر پس زد

 

 بهروز عقب نشینی کرد ، به پشت میزش رفت .

 به صفحه ی گوشی نگاهی کرد .امیر بود ، با تردید و اروم جوابشو داد .

 ین کجایی که به گا رفتیم ._ الو ادر

 نفس عمیقی کشید ، تازه بدبختی جدیدشون رو یادش اومد 

 _ میدونم ، بهروز گفت 

 _ بهروز ؟؟ اون از کجا میدونه؟؟

ادرین جان هر کی دوس داری دعوا و مرافعه رو بذار کنار ، اون اشنا زیاد داره . میتونه 

 نجاتمون بده . کافیه ازش بخوای 

 ش مونده التماس بهروز کنه . اخم کرد، همین
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خیر سرش به مستقل شدنش مینازید ، اگه میرفت االن و ازش کمک میخواست تمام زحمتای 

 یه ساله ش به باد میرفت 

 _ ببین من میام االن ، در موردش حرؾ میزنیم 

_ چه حرفی چه کشکی . به خدا اگه منو قبول داشت خودم می اومدم به دست و پاش می 

 خواهش که سهله .افتادم ، 

 صداشو پایین اورد، با اینکه میدونست که سخته از گوشای خفاشی  بهروز پنهون بمونه 

 _ میگم. تو یه مدت دور وربهروز  نپلک به نفعته .

 یه گند کوچولو زدم ، یه چی پروندم ، از دستت یه کوچولو عصبیه

 

 زد چند لحظه اونور خط سکوت حاکم شد ، نگرانش شد . اسمشو صدا 

_ باز تو چیکار کردی ادرین؟؟ من همینجوری خیلی محبوبم تو هی برو وضعیتمو بدتر کن 

. 

 من که میدونم اخر سراز دست تو به فنای اعظم میرم .

 چی میخواین از جونم شما دوتا ، بگید وراحتم کنید .

 خودکشی کنم خوبه ؟؟ مشکلتون حل میشه ؟؟

 

 کرد. سری تکون داد.مردمکهای چشمهاش چرخی زد ، نفسی فوت 

_ امیر بس کن دیگه ، یه اشتباهی کردم ،حرفی پروندم ، یه سوتفاهمی شد زود حل شد . 

 دیگه اینقدر بزرگش نکن 

_ ادرین بیخیال این حرفا . اصال جون من بازیچه ی شما دوتا . جان من بهش بگو کمک 

 کنه ، باور کن فقط اون میتونه 

 _ باشه حاال ببینم چی میشه
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 درین؟؟؟؟_ ا

 _ ای کوفت. گفتم باشه 

 فعال خداحافظ .

 

 

 گوشی رو روی میز انداخت .

 پوزخند بهروز زود  نمایان شد  .

 کار سخت رو سختتر کرد .

 _ بهروز ؟؟

 _ بله ؟؟

سعی میکرد نگاهش نکنه ، چشم توچشم  اون نگاه  که نوای پیروزی و برتری رو مینواخت 

 نشه .

 رو ازاد کنی ._ راهی هست بتونی جنسامون 

 اینروزا همه ماشاهلل قابل خریدنن  .فقط قیمتا فرق میکنه . 

 خندید . تلفن رو گرفت زنگ زد سفارش چایی داد با یه عالمه بیسکویت .

 خودش که اهل بیسکویت  نبود ، اونم این وقت روز .

تش این اخ که چقدر گشنه ش بود. کاش با امیر نهار میخورد ،  اگه لج نمیکرد حاال وضعی

 نبود .

 وسط این گیر و ویری ضعؾ کرده ، از گشنگی رو به موت بود.

 دو دقیقه نشده سینی چایی و بیسکویت رو اوردن .

 بهروز خودش چایی ریخت ، بشقاب بیسکویت رو جلوی ادرین گذاشت .



  

tg://taamjnon 

 چاییشو هم کنارش .

س میکرد و با هر کی تعارؾ داشت با شکمش نداشت ، بیسکویتارو یکی یکی تو فنجون خی

 میخورد .

 _ مگه بچه ای ؟؟ این چه وضعشه اخه ؟؟

 خندید ، همه چی یادش رفت ، لوکیشن، موقعیت ، زمان .

 یه لحظه برگشت به وقت  باهم بودنشون .

دلتنگ اون روزها بود. هر جور حساب میکرد زیادی خوب بودن ، چقدر خوشبختی ساده 

یت زندگیش  بود. چه برای ادریِن جاهل اون بود. نیاز به تالش نداشت . اون روزها هایال

 روزها چه االن

 

 _ من اینجوری دوس دارم ، به تو چه .

 مگه دارم تو فنجون تو خیس میکنم .

 سری تکون داد و زیرلب گفت هیچوقت بزرگ نمیشی بزمجه .

شنید ولی خودشو زد به نشنیدن .گشنه ش بود، چرا وقتشو با کل کل هدر کنه و  این همه 

 سکویت خوشمزه رو منتظر بذاره .بی

 _ خب ، میگفتید جناب . پس هر کسی  رو میشه  خرید؟؟

 _ نمیشه  ؟؟

 _ البته که میشه . بعضی با پول بعضیا چیزای دیگه 

 یکم از چاییش نوشید ، دوباره فنجون رو اورد پایین .

 _ من اونارو میخرم تو باید منو بخری .. نه؟؟

 نشد  ابروهاش رفت تو هم .متوجه

 _ چی؟؟؟
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 _ خب از من میخوای یه کاری واست بکنم ، در قبالش تو میخوای واسم چیکار کنی .

 ابرویی باال داد، لعنت به این ادم .

همه چی واسش داد و ستد بود، هیچی رو مجانی نمیداد.  همیشه یه چی در مقابلش 

و مطالبه  میکرد ، میخواست .حتی اون روزها، در قبال هر لذتی که میداد ، چند برابرش

 درخواست و خواهشی در کار نبود. فقط میگرفت .

 _ شما چه انتظاری دارید؟؟

 باز نگاهی و لبخندی .

 اروم فنجون چایی رو باال اورد.

 درست قبل اتصال لبه ی چینی به لبهاش زمزمه کرد .

 _ میخوام تو جشن نامزدیم شرکت کنی .

ین نزدیک  ، خم شد ،شل شد ،  رو لباساش بیسکویتی که خیس چایی بود و به دهن ادر

 ریخت  . احتماال تاثیر لرزش دلی بود که از این حرؾ شکست ، اوار شد .

 دمای بدنش پایین اومد ، یخ زد ، سنگ شد .

 چرا اینقدر ناراحته اصال 

 چرا اینقدر عصبیه 

 چرا تا این حد خشمگین؟؟

 اصال مگه حقی داری این میون؟؟ 

 ن احساسات رنگی و جورواجورنباید خرج بشه ای

 مگه همینو نمیخواستی تو 

 بی خیالت بشه و ازت بگذره 

 خب داره میره ، شاید واسه همیشه 
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 از کنارت گذشت و با سرعت  نور حرکت کرد .

 اونی که میون راه کم اورد  تو بودی .

 خسته ،

 تنها ، 

 درهم شکسته .

 

 اما نه نباید کم بیاره ، حداقل نه اینجوری . 

 نه جلوی خودش ، یه نیمچه ؼروری مونده . 

 الاقل اونو حفظ کن ، به این راحتی به بادش نده .

 _ مبارکه ، به پای هم پیر بشید 

 بهروز فقط  تک خنده ای کرد. 

ادرین زیر لب فحشی داد .لعنت که دوس داشت همین االن اون خرخره شو با دندوناش بجوه 

. 

 مراسم به خصوص  ضروریه ؟؟_ خب حاال چرا وجود من تو این 

 معموال توجشن نامزدی فامیال و دوستای نزدیک شرکت میکنن

 که خدا رو شکر هیچکدومشون نیستم .

 یعنی افتخار نمیدم که باشم .

 دوس داشت زهرشو بریزه ولی عجیب ذهنش خالی بود، هر چه جستجو کرد هیچ نیافت .

 رعه ای نوشید.بهروز باز چیزی نگفت و فنجون رو باال اورد و ج

 اخم کوچکی کرد. فنجون رو پایین اورد  . یه قند دیگه به چایی اضافه کرد و هم زد .
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داشت دیوونه میشد از این همه خونسردی .  میتونست قسم بخوره که اگه یکم دیگه طولش 

 بده فنجون و قوری و قندون رو روی سرش خورد میکنه .

 

 نه فامیل ._ بله ، شما درس میفرمایید نه دوستیم 

 ولی وجود هر دو  زوج خوشبخت  تو جشن نامزدیشون  از ضروریاته 

 مگه نه ؟؟؟

 

 باز خشک شد. نمیتونست حرفاشو هضم کنه .

 ذهنش قفل کرد. اعالم اعتصاب نمود ،کار نمیکرد .

 _ چی ؟؟ چی گفتی ؟؟

 _ نشنیدی ؟؟ میگم تو هم باید باشی چون جشن نامزدی ما دوتاست . 

 ورت نداره .البته هول 

 فکر نکن خیلی عاشق چشم و ابروتم  یه فیلمه فقط  جلو بعضی اشخاص خاص  .

 اصال فکر کن یه حالگیرِی خیلی  خوب در ابعادی بزرگ و نامحدود  

 دلیلشو  نپرس  

 اونش به خودم  مربوطه

در عوضش جنساتونو واست ازاد میکنم .یعنی  یه برد دو طرفه ست ، به نفع تمامی   

 . جهات

 

 بود بعد  که نفهمید کی از اونجا زد بیرون ، چطور رانندگی کرد . چنان گیج و منگ

 کی رسید خونه . چطور رفت  اتاقش ، کی رو تخت نشست .
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 بهروز اینبار چه نقشه ای واسم داری ، چی تو سرت هست ؟؟

 

 متوجه ی حضور امیر نشد ، حتی وقتی  کنارش نشست .

 کرد . دریػ از یک پاسخ یا حتی نگاه .باهاش حرؾ زد ، سوال پیچش 

 اخر صبرش لبریز شد سرش داد کشید 

 _ ادررررینننن؟؟؟

 به خودش اومد ، انگشت تو گوشش کرد ، سریع  تکون  داد 

 _ ای کوفت، ای زهرمار ، ای درد بی درمون .

 چته نکبت ؟؟؟

 پرده ی گوشم پاره شد 

 _ خو چه مرگته ؟؟

 چرا جوابمو نمیدی 

 سکته کردی دور از جون  اونجور مجسمه نشستیفکر کردم 

 

 _سکته هم کرده باشم با اینکارت  دوم و سوم ش رو هم میزدم که بیشعور

 _ بیخیال این حرفا ، بهروز چی گفت ؟؟ قبول کرد ؟؟

 همه چی یادش اومد ، اهی از درموندگی کشید .

 رو تخت ولو شد . نگاهشو به سقؾ دوخت .

 _ قبول کرد 

 ؟؟_ جان من؟؟
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 _ اره ولی شرطش سنگینه ، قابل اجرا نیست 

 _ چی ؟؟ شرطش چیه مگه ؟؟

 صداشو اورد پایین ، شاید هنوز باورش نشده اون پیشنهاد 

 _ میخواد نامزد کنیم

 

 چند لحظه شک کرد  به حرفی که شنیده  ،بعدش  تعجب ، حیرت،  مکث .

 بالخره به خودش اومد 

 _ خب چه اشکالی داره 

 اتشفشان خفته منفجر شد در یک لحظه 

 بلند شد نشست  .دادی که سر بهروز نزد روی امیر بیچاره خالی شد .

 _ اشکالی نداره ،؟؟؟؟

 اشکالی نداره ؟؟؟؟؟

 اینکه تو کشوری که همچنسگرایی جرمه و حکمش اعدامه با یه مرد دیگه نامزد کنی.

 اونم کی ؟؟

 ار چیه ، به نظرتو  اشکالی نداره ؟؟؟؟مردی که ازش  متنفری و خدا میدونه نیتش از این ک

 

 _ نه 

 _ ای خداااا منو بکش .

 همین االن منو بکش و از دست این دیونه ها خالصم کن 

 از تخت بلند شد ، از اتاق زد بیرون به اشپزخونه رفت و یه لیوان پر از اب سرکشید 
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 امیر دنبالش راه افتاد

 _ خب چیه مگه؟؟ مجبوریم عزیزم

 ضعیت رو میدونی .خوبه خودت و

چیکار کنیم .تو بگو مگه چاره ای هم هست . اصال کاش منو انتخاب میکرد نامزدی هیچی 

 ، تا حجله هم باهاش راه می اومدم

 _ عه؟؟ 

 مشکلی نداری شما؟؟

میخوای  در قبال کمکی که میکنه به عنوان عروس پیشکشی تقدیموتون کنم به عالیجناب   

 ؟؟؟

  _ نه واال ، چه مشکلی

 چشه بهروز 

 چی کم داره؟؟؟

 خیلیا ارزوشونه بشون نگاه کنه ، چه برسه ازدواج و این حرفا 

 چشم ؼره ای بهش رفت ، دندوناشو از شدت عصبانیت  بهم سایید 

 _ مثل اینکه خیلی چشتو گرفته ؟؟

 _ خیلی ضایع بود ؟؟؟

 حیؾ شد که گی نیستم ، وگرنه بهترین گزینه بود جان تو 

چشم دیدن منو نداره و سایه مو با تیر میزنه هم بی تاثیر نیست ، ولی کال میگم ،  البته اینکه

 کیس من نیست .

 خواهر مجردی ، چیزی  نداره ما هم به نون و نوایی برسیم ؟؟

 لیوان توی دستشو به سمتش پرت کرد.جا خالی داد، به دیوار خورد افتاد شکست 
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اده رو دیگه نخور ، لعنتی ارامبخش که نیست  _ میگم خداییش این قرصایی که دکتر بهت د

 بیشتر روانیت میکنه .

 فکر کنم  تقلبی و چینیه اصال . 

 بابا ظرؾ و ظروفامون تموم شد  .

 الاقل به لیوانمون رحم کن .

 زیر لب خیلی اهسته ادامه داد 

 _ اصال همون بهروز خوبه واست . ما که حریفت نیستیم فقط اون خوب  ادبت میکنه .

 

 گفتی  _ چی ؟؟ چی

 _ هیچی ؟؟ میگم تا کی وقت داری جواب مثبت بدی ؟؟

 _ برو بابا ، عمرا قبول کنم .

 حتی حرفشم نزن ، گور بابای جنسا ، کار ، مشتریا 

 اصال گور بابای این زندگی از اولش تا انتها 

گه _ نگاه تو االن عصبی هستی نمیدونی چی داری میگی ، وگرنه خودتم خوب میدونی ا

 جنسا رو اوکی نکنیم از دو طرؾ باید جواب پس بدیم 

مشتریا به کنار ، یادت رفته کال اسلحه مال خودمون نیست و ما فقط واسطه ایم . میخوای 

 جواب فروشنده هارو چی بدی ؟؟

 میکشنمون به خدا

 

 _ واسم مهم نیست 

 _ واسه تو مهم نیست  ، واسه من، جوان ناکام که هست .
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 یگه _ نمیدونم د

 فکرشم نکن من قبول کنم باز تحت رحمت اون شیطان بزرگ برم 

 فکر دیگه ای کن 

 _ چه فکری مثال

 _ از یکی دیگه کمک میخوایم ، مگه بهروز  تنها ادم  کله گنده ی این شهره؟؟

 _ مثال کی ؟؟

 _ داریوش 

ن _ شوخی نکن، بهروز بفهمه  جفتمون رو میندازه تو چرخ گوشت ، سوسیس کالباسمو

 میکنه .

 میدونی تا حاال چند بار گفته دورش نزنیم و پنهونی کاری نکنیم ؟؟

 

 

 _ من با بهروز نمیتونم کار کنم ، نمیتونم ادامه بدم .

 بفهم اینو ادم ،ازش بدم میاد .

 _ حاال داریوش نسبت به بهروز ادم بهتری شد ،؟؟ 

 کار با اون راحتتره ؟؟ 

 ،الاقل با خودت رو راس باش ادرین 

 کدومشون واست نفرین انگیزتره ؟؟

 خدا میدونه بفهمه گیریم چقدر از وضعیتمون سواستفاده میکنه .

 پس خواهشا  این فرصت رو بهش نده .

 بهروز هر چی باشه الاقل مثل این ادم رذل و پست نیست .
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 مرده ، مردانه میجنگه.

 بخواد بزنه رو در رو میزنه.

 شد .خسته بود ، اتفاقات امروز خسته ترش کرد. همونجا تو اشپزخونه رو صندلی ولو

 امیر یه لیوان دیگه اورد ، واسش اب ریخت .

 _ قرصاتو بیارم ؟؟

 _ نه 

 _ بهتر ، این زهرماریارو نخور واست خوب نیست 

 به یک گوشه زل زده ، تکون نمیخورد .

 دست رو شونه ش گذاشت . با دلسوزی نگاهش کرد .

 _ ادرین ؟؟

اریم ، امشب باید جوابشو بدم ، نمیتونم فکر کنم . هنگم . واقعا نمیدونم چیکار _ زیاد وقت ند

 کنم .

 _ بش زنگ بزن ، بگو زمان بده ، وقت الزم داری .

_ میگه وقت نیست ، باید زودتر اقدام کنیم واسه ازادی راننده هاو بار وگرنه از دستش 

 خارج میشه . دیگه نمیشه کاری کرد .

 ونست مجبورش کنه .سکوت کرد، نمیت 

 به هر حال یه مسئله ی حیاتی تو زندگیش بود ، حق دخالت نداشت  .

 ادرین موهای خودشو گرفت و کشید ، کمی درد میتونست اونو به خودش بیاره .

 کمکش کنه 

 _ میگه همش صوری  و فیلمه ، یعنی مشکلی پیش نمیاد ، مگه نه امیر ؟؟
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 خیالشو راحت کنه . کاش میتونست تاکید کنه ، کاش میشد

 ولی جفتشون میدونستن که به این سادگیا نیست.

تو خوش بینانه ترین حالت ،گذشته ی این دوتا . احساساتشون ، ضعؾ ها و زخمهاشون به 

 هم ،  اجازه ی این خیال بافی رو نمیداد

 

 به ساعت نگاهی کرد ، نفس پر حرصی کشید 

 _ باید برم اپارتمان بهروز 

 ؟_   واسه چی؟

 _ گفت اگه جوابم مثبت باشه باید برم رو درو بش بگم ، تلفنی قبول نمیکنه 

 یعنی ادم اینقدر تخس و عوضی 

 امیر لبخند زد 

 _ یعنی قبول میکنی ؟

 _ چاره چیه ؟؟مجبوریه و هزار بدبختی

 

 

 وقتی رسید به اونجا دلش گرفت .

 ک .چقدر دور به نظر میرسید اون روزها، در عین حال خیلی نزدی

 یه روز اینجا خونه ش بود . 

 باال پایین رفتن از این اسانسور ، تکراریترین مکرارت .

 چقدر خاطره ثبت شد تو همین اسانسور  ، حتی راه پله ها.
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حداقل هفته ای یه بار مجبورش میکرد از پله ها استفاده کنه، اینقدر که دیگه عادت کرد و 

  .هر بار رکورد میزد و سرعتشو میبرد باال

 

 به مقصد که رسید و در اسانسور باز شد ، چند لحظه به در اپارتمانش زل زد .

 سخت بود حتی نفس کشیدن چه برسه به در زدن .

 اخرین باری که از این درب گذشت ،

 شکسته بود،متالشی ،خرد، منهدم.

 

 زندگیش تموم شد.

 دردش طاقت فرسا بود .

 تحملش ؼیر ممکن .

 ، فکر نه تنها راه چاره بود .حتی به مرگ هم فکر کرد

 در مورد سختِی دل کندن شنیده بود ، 

 کی فکرشو میکرد اینقدر سخته .

 کی فکرشو میکرد اینقدر دردش زیاده . 

 کی فکرشو میکرد رنج و الم ش طاقت فرساست ، کشنده ست .

 یک لحظه شک کرد، اینجا چه ؼلطی میکرد؟؟

 ده ؟؟کی به جایی که منبع زجر و زخمشه برمیگر

 اگه ضعیؾ بشه دوباره چی؟؟

 اگه باز اعتماد کنه ؟؟ دل بده؟؟ زخم بخوره ؟؟ ایندفعه مرگ حتمیه ، شکی درش نیست
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 خواست برگرده بره که در باز شد . 

 این ادم شیطانه ، یا یکی از فامیالشه .

 _ کجا به سالمتی 

 _ یه چی یادم رفت 

 _ چی ؟؟

 _ نمیدونم 

 ، خوب میدونی اهل ناز کشیدن نیستم  _ بیا تو خودتو لوس نکن

 _ اختیار داری ، بهروز خاِن بزرگ و بنده نوازی

 

 

 از در کنار رفت .

 چند لحظه بهش  زل زد .میان رفتن و ماندن مردد . 

 _ بیا داخل دیگه، داری استخاره میگیری .

 _ ما اگه اهل استخاره بودیم وضعمون این نبود .

 . چند لحظه همونجا ایستاد  نفس عمیقی کشید و وارد شد .

 چقدر بوی اشنایی میداد. 

 یاداوری میکرد . حنین، شوق ، ارزومندی 

 

 بوی خانه ی مادری میداد  ،عطر دوست  ، شمیِم وطن .

 قدمی که جلو اومده بود رو برگشت  . ولی پشتش به بهروز خورد .
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شمن ، میزبان است که فهمید راه برگشتی نیست .مهمان که داخل شد ، خانه ی دوست چه د

 دست اعال رو داره . دیر بود اظهار پشیمانی .

 _ میز شام اماده ست 

 _ شام ؟؟ االن ؟؟ دیر نیست واسه برنامه ی دقیق روزانه ی اعال حضرت ؟؟

 پوزخند زد و قبل ادرین به سمت میز رفت 

 _ کار داشتم . برنامه م امروز ریخت به هم

 

 برنامه ریزی کرد.   ادرین چه میدانست چقدر بهروز

 همه چی دقیق و حساب شده ست .

 توقیؾ بار، اون شرط .

 حتی روی تمیزی خونه ، چیدمان وسایل ، شام حساسیت به خرج داد .

 چه کسی از ادرین عزیزتر بود؟؟

 همه چی باب میل و طبقه نقشه .

 شما نهاد .تنها چیزی که کم بود معشوق و یار است که ان هم همین لحظه قدم  روی جفت چ

 خوشبختی از این بیشتر هم مگه هست ؟؟؟

 

 رفت ونشست ، ادرین با دیدن هانا لبخند زد .

 شیطنت ،زبون ریختن ، همه چی باهم برگشت . 

 به سمتش رفت و از پشت بؽلش کرد وقتی داشت ظرؾ سوفله رو روی میز میگذاشت 

ذاهای مزخرفت شدم  دلتنگ _ ای خدا بگم چیکارت کنه هانا، یعنی اینقدر که من دلتنگ ؼ

 خانواده م نشدم .
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 _ بشین این مسخره بازیا چیه ؟؟ 

 لبخندش بیشتر شد ، بهروز عوض نشده به هیچ وجه .

 اومد با کسی گرم بگیره . بدش می

 تو بگو دوست ، فامیل ، بچه . 

 رفت و پشت میز نشست .

 _ من گشنه م نیست 

 _ بیخود ، خورشتی که دوس داری درس کرده 

 _ عه؟؟ 

 همونطور رو صندلی چرخید و رو به هانا کرد دستشو گرفت و بوسید 

_ عشقم تورو خدا منو به ؼالمی قبول کن ، به خدا پسر خوبی میشم .اذیت نمیکنم . خیانت 

نمیکنم . چشامم درویش میکنم به کسی نگاه نمیکنم . اصال منو ببر ویتنام برنج بکارم  و 

 کشاورزی کنم 

 ختت میکنم . هیچی هم ازت نمیخوام .باور کن خوشب

 نه همخوابی نه سکس نه بچه .

 تو فقط واسم ؼذا بپز و پادشاهی کن بر این بنده ی حقیر دلباخته

 

 چشم ؼره ی بهروز رو که دیدخودشو جمع کرد ، هانا هم عقب نشینی از دیده محو شد .

 لعنت که جذبه ی این ادم رو نمیشه انکار کرد .

 بزن به ندیدن.حاال هی خودتو 

تازه بوی ؼذا که به دماؼش خورد یادش اومد که واقعا گشنه ست ، مگه چی صبح تا حاال 

 خورده ؼیر اون بیسکویت های خوشمزه ی کافی شاپ 
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 که اونم کوفت کرد  بهروز خان با کارا و حرفاش .

 

 کلی ؼذا تو بشقابش ریخت و با اشتها شروع کرد  .

 دن مقابل بهروز شد .بیخیال اصول و اداب ؼذا خور

 اصال به درک مگه میخواد چیکارش کنه .مگه خودش کم حرصش میده .

 بهروز اما به فکر این چیزا  نبود .

 بش زل زده و به خودش میگفت کمی الؼر نشده ؟؟ 

 نکنه خوب نمیخوره. استراحت نمیکنه  .خوب نمیخوابه .

 ، تنها موندی ، زخم خوردی . چی برتو گذشت دور از من خاص ترینم ؟؟ نکنه اذیت شدی

 نکنه پشت و پناهی جستی  و نیافتی .

اشتباه از من بود . باید بیشتر دنبالت میگشتم . باید زمین و دنیا رو زیر و رو کرده پیدات 

 میکردم .

 عزیزدردونه م تو هم  نمیدونی بر من چه گذشت .

 این جدایی جفتمون رو معیوب کرد 

 نفست رفت ، من قلبم .

 

 چرا نمیخوری ؟؟ نگو ؼذا خوردن من اشتهاتو کور کرده_ 

 لبخند زد . گرم اما خسته .

_ نه ، فکر پس فردام . همش میترسم کسی رو جا بذارم دعوت نکنم بعد دلخوری پیش بیاد 

. 

 لقمه تو گلوش پرید ، سرفه کرد .ؼذای تو دهنش رو تمام میز پاشید .
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 اب هم ریخت داد دستش . بهروز بلند شد و رو کمرش زد ، یه لیوان

 _جون به جونت کنن بلد نیستی مثل ادما ؼذا بخوری .من با تو چیکار کنم اخه 

 اب رو سر کشید و با صورت سرخ و چشمهای تر از خفگی بهش زل زد .

 _ پس فردا ؟؟ به این زودی؟؟؟

 _اونقدرا هم  زودنیست . تایم مناسبیه .

 نمیشه تاریخ رو عوض کرد پس ادا درنیار . به هر حال کارتا چاپ شده و اماده ست ،

 _ یعنی چی ؟؟

 بهروز به سمت اتاق خواب رفت 

 بلند شد پشت سرش راه افتاد 

 _ یعنی چی چاپ شده ؟؟؟از کجا میدونستی قبول میکنم اصال ؟؟؟

 در اتاق خواب رو باز کرد و وارد شد . شروع کرد دگمه های پیرهنشو  باز کردن .

 ؟؟که زیادی قابل پیش بینی هستی ؟؟ _ االن مشکلت اینه

 _ بهروز نمیدونم خودت میدونی یا نه ولی واقعا نفرت انگیزی 

لبخند زد و به سمتش برگشت در یک لحظه به دیوار چسبوندش  . دستهاشو دو طرؾ 

 جسمش گذاشت . حبسش کرد ، زندانی شد .

 

 داشت . تیز و ُبران بود.کمی خم شد . نگاهش اطمینان بخش نبود. خواستن و خطر رو باهم 

 _ این حرفا رو میزنی عصبیم کنی ؟؟

 چی تو سرته توله ؟؟

 دلتنگ شالقی یا کمربند ؟؟؟ 
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کمی به گردنش نزدیک شد . لعنت به این بوی خوبش ، لعنت به نفسهاش ، لعنت به این 

 .جسم که خام و رامش میشد .   بدون مقاومت . راحت و بی اختیار .هر زمان و هر وقتی 

 ریتم نفسهاش تؽییر کرد .چشمهاشو از لذت بست .

 _شاید هم دلتنگ یه چی دیگه هستی ؟؟؟

 حق میدم بهت یه سال  خیلی زیاده . جسم هم به هر حال نیاز داره .

فقط یادت باشه که رفع نیاز اینقدرا هم اسون نیست . مخصوصا که این همه وقت  یه اندامای  

 نگ شده هم بدعادت .به خصوص تو  استراحت بود. هم ت

 

 

 براده های کلماتش جرقه بود .

 به جنگل وجودش اتش انداخت .

ترو خشک باهم سوخت . دست رو سینه ش گذاشت ، هل داد . خود را از زندان جسم 

 بهروز ازاد کرد .

 _ برو بابا  . توهم زده شدی . کال امشب نرمال نیستی .ریختی به هم .

شه ی تخت نشست .سیگاری به لب گرفت ولی روشن بهروز پوزخندی زد . رفت و گو

 نکرد .

 _ باشه ، خودت خواستی . بعد نگی کوتاهی از من بود .

 اصال میتونم به علت عدم تمیکن شاکی بشم ازت . دادگاه زود حق رو به من میده .

 میدونی که  قانون ایران  چجوریه .همیشه حق با مرده تو  هر رابطه .

شو کنترل کرد ، چرا همه چی با اون خوبه . حتی وقتی باهم نیستن خنده ش گرفت ولی خود

 ، حتی وقتی قهر و دلخوره 

 _ عه ؟؟ 
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 اتفاقا پامون به دادگاه بکشه حق رو به من میدن .

اخه نیست مشکل دیسک و اینا داری میگم تو توانایی جنسیت هم اثر کرده ، مرده این رابطه 

 منم داداش  

 ، از ته دل خندید بدون هر  فیلم وؼرور  و ادعا و  پرستیژ .لبخند بهروز قهقهه شد 

 فقط با ادرین اینجوریه . خود اصلی و حقیقیشه 

 _  اصال میخوای مردونگیمو ثابت  کنم .

 همینجا. 

 همین االن. 

 یا  بذاریم  جلوی دو سه نفر مشاور و وکیل و  قاضی 

 

 اشت نفسشو با حرص بیرون داد . به سمت در اتاق قدم ورد

 _ میگم میخوای شب بمون ، چه کاریه بری خونه وقتی صبح زود باید حرکت کنیم 

 برگشت و با تعجب  نگاش کرد 

 _ کجا؟؟

 _ عشقم تو که انتظار نداری جشنمون رو اینجا بگیرم ؟؟

ویالی پدربزرگم تو شمال همیشه میزبان جشن های بزرگ خانوادگیه ، کال رسممون شده . 

 روسی حتی ختم .نامزدی ، عقد ، ع

 _ بهروز ؟؟؟ 

 _ چیه؟؟؟ 

 _ جدی جدی میخوای جشن بگیری ؟؟؟ اونم اینقدر بزرگ و رسمی و خانوادگی ؟؟

 _ پس چی ؟؟ شوخی دارم باهات ؟؟
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_ وای بهروز جان عزیزت اذیت نکن .من نمیتونم .اونم جلو اون همه ادم که حتما مثل 

 خودت خودپسندو متکبرو متفرعنن .

 ره جان تو .منو میخورن استخونامم میندازن دور .اصال جا ندا

 اخم کرد

 _ مگه من مرده باشم کسی جرات کنه به پارتنرم چیزی بگه 

 _ پارتنر قالبی منظورته دیگه ؟؟

_ حاال هر چی ، فکر کنم اینقدر منو شناختی که بدونی به کسی اجازه نمیدم تو کارام دخالت 

 کنه یا حتی بخواد نظر بده .

 ه عزیزام که به کنارتوهین ب

 

 

 دلش گرم شد ، نتونست جلوی این احساس مطبوع رو بگیره .

 چقدر خوش ایند بود این حمایت همه جانبه.

 _ باید برم . یه ساک کوچولو جمع کنم الاقل 

 _ لباسات هنوز هستن . تازه بهشون اضافه هم کردم .

ذاشتم کنار . میدونستم یه روز هر جا میرفتم یه چی میدیدم چشمو میگرفت واست میگرفتم می

 برمیگردی .

 حالش بد شد ، ؼمی که تو وجودش سرازیر شد حجیم  بود  .ظرفیتش پر، لبریز شد .

 از وجودش سرریز کرد

 ته گلوش باال اومد ، بؽض شد .  ، تا

 چرا همه چی خراب شد، چقدر بهش محتاج بود .
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 .چقدر تلخ گذشت اون روزها .یک سال نه ، یک قرن بود 

 

 از اتاق زد بیرون ، نفس میخواست ، هوا چرا کمه اینقدر ؟؟ اکسیژن لعنتی کجاست .

 تو راه خروج چشش به اتاق بازی افتاد . نتونست بگذره درو باز کرد و داخل شد .

 همه چی همونجور بود که به یاد داشت .هیچی تؽییر نکرده .

 چقدر پوست و گوشت و خون داد اینجا حتی جون .

رامش میگرفت و راحت میشد . تمام احساستش ارضا و بعدش ارومترین و بهترین چقدر ا

 خواب

 

 بهروز در چهارچوب درب  بود در انی .

 _ اگه پسر خوبی باشی میذارم ازش استفاده کنی .

 برگشت و نگاهش کرد

 ؼم تو چشاش دل بهروز رو لرزوند ، ترک زد ، شکست و ریخت  .

 اومد ، تا ته وجودش از دردش سوخت. رو نمک زد ، خون میان بؽض خندید ، زخم قدیمی 

 _ بعد من چند نفر اینجا بودن ، چند نفر جیػ و دادشون تو این درو  دیوارها ثبت شد .

 بهروز زمزمه کرد هیچ کس ، بعد تو هیچ کس نبود  ادرین .

 _ همیشه دروؼگوی خوبی بودی ارباب .اصال بهترین .

 زد بیرون و رفت .از کنارش رد شد و  از خونه 

 بهروز چشمهاشو بست 

 _ خستمه ، اذیتم نکن ادرین 
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نبودنت پیرم کرد .نای جنگیدن ندارم ، اصال من تسلیم . فقط برگرد ارامش جانم. بس نیست 

 هر چی بی قراری کشیدم از دستت

 

 

 بین خواب و بیداری چند فش به کسی که انگشتشو از رو  زنگ خونه  بلند نمیکنه داد.

 ب خیلی دیر خوابید ، دیر که نه اصال نزدیکای صبح بود .دیش

فکر و خیال و صدها بدبختی جور واجور تو ذهنش رژه میرفت مگه  گذاشت کپه ی مرگشو 

 بذاره 

 صدای در اتاق اومد .

 _ ادرین ، ادرین پاشو 

 بالشت رو روی سر و صورتش گذاشت 

 _ امیر برو گمشو بذار بخوابم ، خستمه .

 ی اخه بهروز بیرون  منتظره ، پاشومیگم تا قاطی نکرده ._ چه خواب

 اخمو و عصبیه مثل اینکه ، باز چیکار کردی تو که ریخته به هم .

 با بالشت زد تو صورت امیر 

 _ یه درصد فکر کن شاید اون اذیتم کرده ، ناسالمتی دوستمی چرا همش طرؾ اونی .

 سله .اصال برو بگو نمیاد، پشیمون شدم ، قرارمون کن

 دراز کشید و پتو رو روی سر و صورتش کشید .

سکوت امیر اما مشکوک بود، یه لحظه از رو تخت کشیده شد و روی زمین افتاد ، خواست 

 امیر رو فش بارون کنه که با دیدن بهروز ذهن و زبون  باهم قفل کرد .

 _پنج دقیقه ، فقط پنج دقیقه وقت داری تو ماشین باشی .
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 نمیکنم تو جشن  سالم و یه تیکه ی کامل باشی . بعدش دیگه تضمین

 

 بهروز رفت و ادرین و امیر چند لحظه به هم زل زدن 

_ ادرین جان مادرت پاشو برو ، تورو که کاری نداره ، فوقش یکم سیاه و کبودت میکنه 

 .این وسط اونی که کشته میشه منم باور کن .

 کنی نمیمیری  _ لعنتی یکم احساس  خرجم

رین احساسی که میتونم خرجت کنم نگرانیه ، که اونم چون خیلی جون عزیزم واسه _ بیشت

 خودم خیلی بیشتره . حاال دیگه پاشو برو .پنج دقیقه رو به اتمامه 

راستی خدایی نمیخوای کارت دعوت من رو بدی ، بهترین دوست عروسم مثل اینکه .کال  

 ساقدوش تم .

 الی داد  و به دیوار خورد و شکست .یه گلدون به سمتش پرت کرد که  جا خ

 پتو و بالشتو ورداشت و رفت تو ماشین  ، امیر هم ساکشو به اصالن داد.

 

تو ماشین پشت به بهروز کرد ، بالشتشو رو درب ماشین تکیه داد و پتورو روی خودش 

 کشید .

 اصالن ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد .

 ی بیخیال نمیشد ادرین ولی ؼر زیاد داشت ، به این راحت

 _ ای درد بگیره هر چی جشن و نامزدی و مهمونیه اصال ..

منو چه به نامزد شدن ، من بخوام مجرد بمونم باید کی رو ببینم . همش زور ، اجبار ، 

 خشونت وعنؾ و تهدید .

 بهروز خنده ش گرفت 
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دازه ی _ اینقدر حرص نخور ، پوستت خراب میشه زشت میشی فردا همه میگن در حد و ان

 بهروز خان نیستی 

 چشم ؼره ای بهش رفت ، خوب بلد بود چطور عصبی ترش کنه 

_ به جهنم ، به درک ، اون قشون قشون ادمایی که فرستادم دنبالت ادرس رو اشتباه اومده 

 بودن ، شما فراموش کن ، ببخش .

 برو با یه خوشگلتر از من  نامزد کن ، ترجیحا خوش قد وباالتر و ارومتر .

 خندید و بالشت رو از زیر سرش کشید و روی پای خودش گذاشت .

 _ دراز بکش ، اونجوری اذیت میشی . گردنت درد میگیره 

 بدون چونه و حرفی قبول کرد ، واقعا خوابش می اومد . رو رون بهروز ولو شد .

 _ دیشب چرا نخوابیدی ؟؟ گفتم که صبح زود حرکت میکنیم 

 ؟؟ سرمو بزنم به دیوار بیهوش شم ؟؟_ خوابم نبرد . چیکار کنم 

 _ اگه جرات داری به خودت اسیب بزن ، تا بفهمی خشونت یعنی چی .

اوفی کشید و ساکت شد ، تو این بحث برنده نمیشد ، حاال بخواد ساعت ها ادامه پیدا کنه ، 

 اصال روزها ، هفته ها .

دوییش پوست سر رو ماساژ بهروز پتو رو باالتر کشید ، موهاشو نوازش کرد ، انگشتای جا

 داد .به دقیقه نکشید خوابش برد .

 _ اخه من قشنگتر و خوش قد و بااالتر و ارومتر رو میخوام چیکار .

 تو  بگو دختر شاه پریون .

 هیچکس اسب وحشی  و سرکشم نمیشه .

 تنها تو  ارومم میکنی ، فقط با تو خوشبختم .

 

 .تو بهترین حالت ممکن ، ؼرق در عطر سرخس 
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 خواب بود.

 شیرین ترین رویا رو میدید .

 در اسمانی صاؾ و ابی پرواز میکرد .

 نمیخواست فرود بیاد .

 نمیخواست از این خلسه خارج بشه .

 مست و سیراب بود.

 کجا جای رقابت داشت بیداری و زمختِی حقیقت و راستی .

 _ ادرین ، پاشو ، رسیدیم .

 ز پنهون کرد .پهلو به پهلو شد ، صورتشو تو شکم پهرو

 نمیخواست بیدار بشه .نمیخواست از بؽلش جدا بشه.

اخه مگه زوره . تمام زندگیش بل اجبار گذشت . الاقل دمی ، ساعتی ، نفسی ، دنیا به کام 

باشد . مگه چی میشه ؟؟ کجای هستی به هم میریزه ؟؟ کجاش ترک میخوره و فرو میریزه 

 ؟؟

 

 ازش میکرد اما با چاشنی خشونت .دست روی مهره ی پشت گردنش کشید .نو

 _ ادرین بسه  ، مگه خواب مرگه دور از جون. 

 پاشو دیگه 

تکون خورد  ، به بدنش کش داد، صداهای نامفهومی دراورد ، چشمشو به سختی باز کرد  

 ولی دوباره بست .

 کم کم داشت عصبی میشد ، لحنش ، تن و ولوم صداش اینو نشون میداد.

 _ ادرین ؟؟
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 میشی یا جلو یه لشکر ادم سیلی میخوری ؟؟ بیدار

 خودت انتخاب کن .

 با ناز و صلوات قدم تو خونه بذاری یا با تشر و کتک ؟؟

 

 چشماشو باز کرد.

 از کتک نمیترسید ، اونم از کی ، بهروز بالخص .

ولی صفِت یه  لشکر ادم کنجکاوش کرد . مگه کجا بودن .میون کدوم ادما ؟؟ تو چه 

 وضعیتی ؟؟ 

 میخواست بلند شه نتونست . گیج و منگ خواب بود هنوز .

دست بهروز زیر سرش رفت و بلندش کرد ولی دیدن مناظر روبرو چشا و دهن رو باهم 

 گرد کرد .

اون قصر مدل ویکتوریایی ، اون همه خدمتکار زن و مرد با لباسهای فرم و یکدست  که به 

 دو ردیؾ دو سمت پله ها به صؾ بودن .

ره ها ، دیوارها ، دروازه ی ورودی ساختمان . حتی درخت و بوته های گلی که اون پنج

 انگار از عالمی دیگر به اینجا وارد شده حتی چمن .

 بود انگار با گواش  سبز، نقاشی شده . که رنگ خاصی داشت پررنگ

 تا این حدزیبا ، تا این اندازه مرتب و یکدست 

 د تو فیلما ، اونم از اون سلطنتیا .تو تمام عمرش همچین چیزی ندیده ، شای

 

 به خودش نگاه کرد ، اب دهنشو قورت داد . چشمهاشو از شرمندگی بست . 

 با لباس  خواب ، یه تی شرت حلقه ای و یه شلوارک گشاد .

 نمیتونست صورت خودشو ببینه ولی تصورش  سخت نبود .  موهای ژولیده و شلوغ .
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 ه ی لب خشک شده .صورت نشسته با اب دهنی که رو گوش

 چشمهای پؾ کرده و نیمه خواب .

 مستخدمها ازش شیک تر و مرتب تر بودن ، نه کمی ، به مراتب صدها برابر بیشتر .

 در ماشین تا اخر باز شده رو کشید و بست به خواهش و التماس افتاد .

 _ بهروز جان هر کی دوس داری برگردیم 

 خندید 

 گردیم _ چته ؟؟ تازه رسیدیم . کجا بر

_ بهروز مرگ من تو از خانواده ی یکی از شاهزاده هایی ؟؟ قضیه چیه اصال ؟؟ میخوای 

 سکته م بدی نمیدونی چجوری ؟؟ 

 _ ادرین پیاده شو همینجوری هم کلی از برنامه مون عقب افتادیم .

نگاهی به تیپ بهروز کرد ، لعنتی مثل همیشه شیک و مرتب ، انگار تازه از کاتالوگ کت 

 شلوار ارمانی بیرون اومده .و 

 چطور میتونست جلو همه  شونه به شونه ش قدم بزنه . 

 اصال راه نداشت ، ممکن نیست .

 هیچکس نمیتونه این وزن از نگاهای سنگین رو تحمل کنه .

 خورد کننده ست .

 _ من نمیام 

 یست عصبی میشم . خودتم میدونی به نفعت ن  _ ادرین منو خوب میشناسی .دارم کم کم

 _ نمیام هر کاری  هم میخوای بکن .

 _ هر کاری ؟؟
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یه لحظه شک کرد ، به خودش ، به حرفش ، به بهروز که به تجربه میدونست نباید به هیچ 

 وجه اونو به مبارزه طلبید .

 

 بهروز درو باز کرد و پیاده شد .

 ماشین رو دور زد .اومد سمت در ادرین و بازش کرد .

 _ پیاده شو .

 دور خودش پیچید و دورتر شد ، به اقصی نقاط سمت مخالؾ ماشین چسبید .پتورو 

 _ نمیخوام نمیام ، میخوام برگردم خونه م .

 اصال اینجا کجاست ؟؟ 

 ایرانه یا سوئد؟؟

 منو فیلم کردی ؟؟ فکر کردی خرم نمیفهمم که داری بازیم میدی ؟؟

 همه چی نقشه ست . ولی کور خوندی .

 میارم ؟به این راحتیا  کم ن

 برو عمتو اوسکول کن عوضی .

 بی حوصله پوفی کشید و اومد داخل بازوشو کشید .

 هر چی مقاومت کرد، تقال کرد، حتی دستشو گاز گرفت افاقه نکرد. بهروز برنده شد .

 _ ای تو روحت توله سگ .

 وحشی شدی واسم ؟؟ واکسن هاری الزمی  ؟؟؟ ادبت میکنم فقط یکم صبر .

ماشین و در انی رو زمین بود، پتو دست و پاشو قفل کرده حرکت سخت  کشیدش رو صندلی

 بود.

 حتی نمیتونست بلند شه .
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لشکر مستخدم که با نگاه متعجب بشون زل زده  بودن که  گیر این کش مکش اونم جلو اون

 صدای بم و گرمی اونا رو به خودشون اورد .

 بهروز ولش کرد ولبخند زد و  با مرد دست داد .

 ن نگاهی به سرتاپاش کرد، مردی میانسال با مو و ریش تمام سفید .ادری

کمی پر و فربه  و چهار شونه و تقریبا هم قد بهروز ، تیپ و لباساش هم کامال شیک و 

 مناسب .

لعنت به این خانواده ی عوضی ، همشون شاهزاده ن  تنها کسی که وصله ی ناجوره خودشه 

 میان این طایفه 

 ان _ چطوری بهروز ج

 _ سالم عمو جان ، خوب هستید 

 _ خوب . شکایتی نیست ؼیر از دوری دوست .

 کجایی اصال سراغ نمیگیری ، نگو که مشؽولی که اصال بهونه هات قابل قبول  نیست .

 _ شرمنده عمو ، واقعا کوتاهی از مِن ، ما خطاکار ، گناهکار بی هیچ عذر و بهونه .

 حتی نگاهش میخندید . خندید و بؽلش کرد ، مهربان بود ،

 تازه چشش به پسر پتو پیچ روی زمین افتاد .

_ ادرین اینه ؟؟  حرؾ و حدیث عشق که   بسیار بود ، فقط میشه گفت مشتاق دیدار پسر 

 خوب .

 

 

 ای خدا جان تمام پیامبران از روز خلقت تا قیامت .

.فقط بگن از دنیا رفت جان اماما ، معصوما ، دردونه ها و عزیزات ، همین االن منو بکش 

. 
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نذار بیشتر از این اب بشم . منو انداختی وسط این ادمای پرپرستیژ و خان زاده  اونم با این 

وضع و حالت و لباس ، میخوای عذاب بدی  ببر جهنم اخه زجر کشی چرا ، اب شدم از 

 شرمندگی .

رعد بزنه من پودر و  شم .یا االن کرمم کن من برم تو زمین پنهون اصال یه پیشنهاد ، همین

نیست بشم .اصال هر چی تو بگی هر چی برات راحتتر و بی دردسرتره ، فقط به حق موال 

 علی  نجاتم  بده

 

 بهروز بازوشو گرفت و بلندش کرد، دهنش خشک بود به سختی اب نداشته رو قورت داد .

 دستش بود.مرد لبخند زد و دستشو دراز کرد . متقابل همین کارو کرد ولی پتو هنوز 

 بهروز پتورو کشید و انداخت .

 _ سالم ، خوب هستید . ببخشید خواب بودم 

 _ مشکلی نیست عزیز.

 خواب هم جزئی از زندگیست ، انشاهلل که دوری  مسیر ازار دهنده نبوده .

 به بهروز نگاه کرد ، نمیتونست  با این ادم حرؾ بزنه .  

 میکرد .راحت نبود، این حجم از مودب بودن  معذبش 

 _ نه . خوب بود .ممنون 

بهروز لبخند زد ، دستشو گرفت و فشرد .کمی اروم گرفت ، تپش قلب در حال انفجار منظم 

 شد .

 داشت تازه به این جو عادت  میکرد که باز چند نفر دیگه به بیرون اومدن .

 ؼیر مسعود و زنش هیچکدوم رو نمیشناخت .

 ی داشت .مثل اینکه بهروز خانواده ی پر جمعیت

 چقدر این ادم مرموزه .
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هر بار ؼافلگیرش میکنه ، یه ادم چقدر باید خود دار باشه که یه ایل فامیل رو پنهون کنه ، 

 اونم بعد دو سال رابطه .

 

 

در اخر خدا مثل همیشه فقط نظاره کرد و به التماساش توجهی نکرد و  اونی که نجاتش داد 

 شیطان بود .

 اون جمع کشید . به داخل خونه برد و بعد سمت پله ها رفت.دستشو گرفت و از میون 

_ وقت واسه اشنایی زیاده . واسه شام  پایین میایم و هر چقدر دوس دارید حرؾ میزنیم فعال 

 بریم یکم استراحت کنیم و یه دوش بگیریم سرحال شیم .

 خونه از داخل هم باشکوه و خیره کننده بود .

سلطنتی با روکش های چهارخونه ی ریز ، پرده های مخمل دیوارهای کرم رنگ . مبلمان 

یشمی با نوارهای طالیی . تابلوهای بزرگ  قاب اب طال کاری شده .لوسترهای خیلی 

 بزرگ و الماس نشان .

مجسمه ها و گلدون های تمام قد و خوش طرح و نشان .لعنتی قصر واکینگهام هم اینجا کم 

 ی و دکور و دیزاینمیاره ، در مقابل این وسعت و زیبای

 

همین که داخل اتاق شدن ، نفس راحتی کشید . میتونست دوباره خودش باشه . اعتراض و 

 خشمشو به بدترین شکل نشون بده .

 به سمت میز وسط اتاق رفت 

 گلدونی که پر از گلهای رز صورتی بودرو باالی سر بردکه بهروز داد زد .

 ه _ نهههه ...عتیقه ست ، بشکنی کارت تموم

 میدونی چند نسل تو خانواده ست . انتیکه بزمجه .
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چند نفس عمیق کشید و گذاشتش سرجاش ، صدها گلی که داخلش بود رو از گلدون کشید 

 بیرون و انداخت روی زمین .

 با پا چند بار رو گلها پرید و لگد بارونشون کرد .

مونده بشی . الهی ابروت _ خدا تورو بکشه بهروز .خدا تیکه تیکه ت کنه . الهی علیل و در

 بره همونجور که ابرومو بردی  .

الهی از بلندی بیفتی یه استخون سالم تو بدنت پیدا نشه  ، الهی از نوک سر تا انگشت پات 

 رو گچ بگیرن .بعد داخل گچت شکر بریزم مورچه ها داخلش  جمع شن بهت بخندم .

 دست به سینه با اخم چند لحظه نگاش کرد 

 ؟_ تموم شد ؟

 _ نه 

_ زودتر تمومش کن برو دوش بگیر لباساتو عوض کن .خیلی کار داریم امروز وقت این 

 بچه بازیارو اصال ندارم .حوصله ی ته کشیده م به کنار 

 _ نمیخوام . دوش نمیگیرم .عوض نمیکنم .هیچ جا نمیرم .هیچ کار نمیکنم .

 

 چشمهاشو بست و چند نفس عمیق کشید . 

 کرد از خشم کنترل شده ی در حال انفجار .داشت کم کم دود می

 چشاشو که باز کرد و چشم ؼر رفت  کمی ترسید ولی باز کوتاه نیومد .

 رفت گوشه ی تخت بزرگ دست به سینه به حالت قهر نشست .

چرا مثل بچه های تخس شده بود ، چرا اینقدر ؼیر منطقی و ؼد ؟؟  .چه مرگش بود خودش 

 هم نمیدونست واقعا .

 با قدمهای سریع به سمتش اومد . جا خورد به وسط تخت عقب نشینی کرد بهروز
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 روبروش ایستاد . انگشتشو باال اورد .

_ادرین  یه لحظه هم فکر نکن به خاطر جشن و فامیل و تعارؾ و وجهه م جلو بقیه کوتاه 

 میام و نمیتونم به حسابت برسم .

نیست .یه بار دیگه لج کنی و اعصابمو یه بار فقط میگم و هشدار و اخطار دومی  در کار 

 بریزی به هم اینقدر میزنمت که بیهوش شی .

 تو که نمیخوای لنگون و عصا به دست تو جشن فردا ظاهر بشی

 

 یه زانو رو تخت گذاشت و خم شد و کمرشو گرفت و کشید .

 از تخت پایین اورد و در حموم رو باز کرد و انداختش داخل .

 کرد حتی شیر دوش رو باز 

 قبل اینکه بره بیرون و درو ببنده باز تهدیدی جدید

 _ فقط پنج دقیقه .

 وگرنه بعدش خودم میام کارو تموم میکنم و فکر نکنم از روشم زیاد خوشت بیاد .

 پوستت زیادی کلفت و زمخت  شده این چند وقتهه

سپنک و سیلی و ، چندتا الیه برداری اساسی  الزم داری  ، حاال یا با لیؾ زدن شاید هم ا 

 مشت مالی حسابی

 

 چند لحظه وسط اون حموم بزرگ خشک ایستاد و به در بسته زل زد .

 چرا تهدیدهای بهروز بدتر داؼش  کرد؟

 چرا اینقدر دلتنگ این تنبیه های جسمی بود؟؟

 نکنه تو ناخوداگاهش از عمد دیونه ش میکرد نکنه در ارزوی انفجارهای اشناش بود .
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 م خیانتکار ، لعنت به این ذهن ، لعنت به این قلب و پوست و لب و چشم .لعنت به این جس

 چرا هیچکس اینروزها وفادار نیست  ، چرا اینقدر خود زنی و اتش به خودی .

 

 اب دوش سرد بود بدون تنظیم دماش   زیرش رفت ، نفسش چند لحظه بند اومد .

 یفهمید .تازه داشت حس مادرشو درک میکرد ، تازه داشت عشق رو م

 بعضی ادما رو نمیشه فراموش کرد ، محکومت میکنن به مرگ .

 یا نفس میکشی اما زنده نیستی ، دور از اونها مساویه با نیستی .

 بهروز از اون ادمهای خاص بود ، نمیشه کم عاشقش بود نمیشه خود دار بود.

 تو خون ادم نفوذ میکنه حتی بیشتر از گلبولهای سرخ و سفید .

ضورش تو زندگیت میشی .معتاد زورگیها و تعیین تکلیفش واسه هر بزرگ و معتاد ح

 کوچیک .

هیچکس نباید اینقدر عاشق بشه ، هیچ کس نباید اینقدر محو بشه . هیچ کس نباید اینقدر درد 

 بکشه . پس خدا ، عدالت ، منطق و قانون دنیا کجاست ؟؟

 

 دیدی بهروز چه به روزت اورد ادرین ؟؟؟

 یاهی  اعظم  اخرش شدی س

 اخرش شدی  مرگ ، تنهایی  ، مادرت ، الیاس

 

هیچوقت فکر نمیکرد همچین چیزی  امکانش هست ، اینکه پشت  یه میز پر از ؼذاهای 

جور واجور بشینی و کلی ادم دور ورت با نظم و حساب شده ؼذا سرو کنن و دورت 

 . بپلکن 

 وش گیر میکنه اصال .اخه ادم مگه میتونه اینجوری ؼذا بخوره . ؼذا تو گل
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 یا شاید هم بهونه ی بیش نیست ، خسته بود . نمیدونست چرا

 مگه میشه ادم حتی خسته تر از اون باشه که ؼذا بجوه . 

بهروز چند لحظه بهش زل زده مکث کرد ، همه مشؽول صحبت باهم بودن هر چند لحظه 

 میداد. کسی ادرین رو مخاطب قرار میداد با لبخند و پاسخی کوتاه جواب

پسرک شیطون و تخسش  از اون همه اتیش سوزوندن خسته شده ، اروم گرفته ،ساکت 

نشسته .عادت نداشت اینطوری ببینتش . دلش  به درد  اومد  ، حس میکرد مریضه .نکنه 

 تب داره . نکنه تو ماشین سرما خورده.

 لعنت باید بیشتر مراقب بود.کمی خم شد و لب به گوشش رسوند .

 میخوری دوس نداری ؟؟_ چرا ن

 _ نه ، خوبه . 

_ ببین اخرشب بگی گشنمه از ؼذا خبری نیست ها، اینجا اشپزخونه هشت به بعد تعطیله 

 میخوابی . یعنی تا صبح هم ؼر بزنی فایده ای نداره .اخرش گشنه 

خنده ش گرفت ، واقعا چقدر سر اشتهای المتنهایش  بهروز رو اذیت کرد ، حتی چندبار به 

 ش تنبیه و کتک خورد ولی اخر دلش نمی اومد و واسش یه چیزی جور میکرد .خاطر

 اشتهاش کجا رفت ،اون  پرخوری های وقت و بی وقتش .

یکی از دخترا که روبروشون نشسته و با چشمهای قلبی و لبخندی که محو نمیشد بشون زل 

 زده اه میکشید 

د ، پسر عمو بهروز اخرش نگفتید _ وای چقدر شما دوتا خوب و قشنگید چقدر به هم میای

 چطور باهم اشنا شدید؟،

 به هم نگاه کردن ، جوابش سخت بود .

 دروغ گفتن ضایع 

 حقیقت ؼیر قابل بیان 

 مسعود به دادشون رسید 
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 _ من اشناشون کردم ، تو مهمونی جشن تولدم .

 _ اوه چه رمانتیک ، عشق از نگاه اول 

 ش خوب نبود.ادرین نگاهشو از بهروز دزدید . حال

 باز نفسش کم کاری کرد . میرفت و برنمیگشت .

 دستشو از زیر میز گرفت با فشاری  نشون داد که  درک کرده ، فهمیده 

 _ پاشو بریم باال

 _ زشت نیست ؟؟

 _ نه حالت خوب نیست . پاشو قرصاتو بخور تا بخوابی 

 از بقیه معذرت خواهی کرد و ادرین رو به طبقه ی باال برد .

 صاشو بش داد ، کمی نفساش حالت عادی گرفت .قر

 دست رو پیشونیش گذاشت 

 _ خوبی ؟؟بدنت گرمه یکم 

 مسعود رو صدا کنم ؟؟

 _ نه ، خستمه . خوابم میاد

 

 نگران بود ، دست رو گردن و گونه ش کشید .

 از این تماس انگشتای  سرد لرزید .

 تن بلؽزه . ازخودش مطمئن نبود . ضعیؾ بود . نکنه دل بلرزه نکنه

 اخم کرد ، کمی خودشو عقب کشید .

 _ بم دس نزن . چندشم میشه.حالم ازت به هم میخوره بهروز 
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 سیلی که خورد دور از انتظار نبود . بهروز اهل بخشش  و گذشت نیست .

بلند شد و رفت تو حموم ، این ادم هیچیش عوض نشده . حتی عادتهای حموم رفتنهای شبانه 

 ش .

 د ، اب داغ ، نفس های اتشین و بؽل های خیس .تن خیس و سر

 حتی تصورش هم خرابش میکرد ، چه برسه به هم خوابی ، تو بؽل و کنارش موندن .

به تخت نگاهی از درموندگی کشید ، جسم و دلش میخواست و عقل و ؼرورش مخالفت 

 میکرد ،میؽرید.

، یه بالشت و یه پتو و اه کشید و به سمت تخت رفت ، رو تختی رو روی زمین پهن کرد 

 خواب .

 بیخیال هر چی بود و هست .

 

 در حموم رو که باز کردبخار از حموم  به اتاق هجوم اورد .

 گرمش بود ، شاید اب زیادی داغ بود .

 ادرین رو روی زمین یافت 

 _ لعنت به تو پسره ی لجباز .

زیر شلواری پوشید  حتی حوصله نداشت لباس بپوشه ، کمی خودشو با حوله خشک کرد . یه

 و خالص

 

رفت زیر پتو و کنارش دراز کشید .لعنتی خوبه میدونی واسه دیسک کمرم خوابیدن روی 

 زمین خوب نیست .

 حاال هی اذیت کن توله سگ بالخره که جواب همه ی این کارتو پس میدی
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 به صورت ؼرق در خوابش نگاه کرد . قرصا مثل اینکه دوزشون زیاد بود .

 رین خواب رفته ، تکون نمیخورد تو عمیق ت

 گردن در دسترس ، وسوسه انگیز بود ، فقط نفسی ، بوسه ای ، لمسی.

 مگه چی میشه یه روز همه چیزش مال من بود .

 

 دست زیر سرش گذاشت به سمت خود کشید ، بویید و بوسید و مکید .

 اما نه سیر نشد ، عطشش بیشتر ، تشنه تر شد .

 کمی گرفت .اومد  روش و گازهای مح

  یه ادم عاشقو دلتنگی و گشنگیش .

 واقعا توقع داره دس درازی نکنه .

 ؼیر ممکن بود خودداری و اجتناب و امتناع .

 

 باز گاز بوس مکیدن . باز مستی .

 دیوونگی . به اوج خماری رسیدن .

 لعنت به تو ادرین ، لعنت به این گردن .

 نه و تن .لعنت به این پوست ، چشا ، لب ، دو خال گو

 هیهات از تو گذشتن .

 صد حیؾ بر روزهای که بی تو گذشت . تکرار نمیشه . مال منی و بس .

 نه برای  امروز و فردا برای همیشه تا اخرین نفس .

 ؼرق در این جنون ، بین خواب و سکون ادرین ناله ای کرد .
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 _ اااه ، بهروز.

 خندید و بوسه ای روی لبش زد .

 _ جانم عشقم .

 اه ت از کجا میاد ؟؟؟ این

 از خاطره های گذشته یا رویای اینده ت ؟؟؟

به هر حال خودت هم میدونی ، دیگه تموم شد . مرخصی باطل شد .دوری و جدایی ؼیر 

 ممکنه ، خودتو خسته نکن اعتراض جایز نیست .

 به بؽلش فشرد و خوابید . اه که هیچی مثل بؽل یار ارام بخش نیست

 صداش میکرد رو اعصاب بود .صدای بهروز که هی 

 بالشت رو روی صورت و گوشش گذاشت .

 صدا کمتر شد ، حاال میتونست به خوابش برگرده .

 یهو بالشت کشیده شد . یک نیشگون قوی هم بازوشو مورد عنایت قرار داد .

 دردش بدجور تا ته وجودش نفوذ کرد .فریاد کشید .

 _ بهرووووز .

 مگه مرض داری 

بیار پایین نکبت . پاشو یه چی بپوش  ارایشگره داره میاد میخواد موهاتو  _ درد. صداتو

 اصالح کنه 

 _ نمیخوام اصالح کنم ، موهامو اینجوری دوس دارم 

 _ مگه دست توه ، دوس داشتن و نداشتنت به یه ورم هم نیست توله 

 دوباره ولو شد در جستجوی خواب بیشتر ، یادش رفت رو تخت نیست .

 ین سفت برخورد ، صدای بدی داد.سرش با زم
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 حتی بهروز نگران به سمتش برگشت .

 _ چی  شد؟ 

 _ ای ای سرم . ضربه ی مؽزی شدم فکر کنم مخم جابه جا شد

 _ به درک . بس که اذیت میکنی . بذار یکم هوا روشن شه بعد شروع کن پاچه گرفتن .

 سرش به سمت پنجره برگشت ، واقعا هوا هنوز تاریک بود .

 ای خدا بگم چیکارت کنه ظالم .مگه مریضی این وقت شب بیدارم میکنی ._ 

 اخه من نمیفهمم نامزدِی یا مجمع کله پاچان محل .

 نامسلمون هنوز شیفت  کاری خروسا هم شروع نشده ، چیکار خواب من بدبخت داری

 

 اومد سمتشو بازوشو گرفت و بلندش کرد و به سمت حموم هلش داد.

. خیلی کار داریم . تا دست و روتو بشوری و بیای صبونمون رو هم _ بدو وقت نیست 

اوردن .دیشب که هیچی نخوردی الاقل صبونتو کامل بخور .نمیخوام وسط روز پس بیفتی 

 بگن بهروزبا اون همه فیس و افاده  یه ؼش ؼشی رو واسه خودش انتخاب کرده .

 چشماشو چرخوند و شیر اب رو باز کرد 

 عوضی بی رحم  _ ؼش ؼشی عمه ته

اروم گفت جرات نکرد بلندتر بگه دستاشو از اب پر کرد ولی دیدن تصویر خودش تو اینه 

 شوکه ش  کرد .همونجا چند لحظه خشک ایستاد

 

 

 نفسشو برد  دیدن اون همه کبودی اشنا .

 لعنت که چقدر دلتنگشون بود. اما بهروز کی اینکارو کرد؟؟
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 چطور حس نکرد چطور نفهمید .

 موم زد بیرون و طلبکارانه بهش زل زد از ح

 _ بهروز ؟؟ این چیه ؟؟

 داشت تلفنی حرؾ میزد نیم نگاهی بهش کرد و با چشم و ابرو پرسید چی ؟؟

 _ این ؟؟ اینی که تو گردنمه . این چیه ؟؟ 

لبخند شیطونی روی لبش اومد نگاه ازش گرفت میترسید قهقهه بزنه بیش از این بهش نگاه 

 کنه .

 قطع کرد و به سمت کمد لباسا رفت  تلفنشو

 _ چیه ؟؟ پشه زده حتما .من چه میدونم 

 عصبی پشت سرش راه افتاد

_ پشه ؟؟ پشششهههه؟؟؟ اخه خدانترس نیش خون اشام هم اینجور نمیکنه .کدوم پشه میتونه 

اینجوری خرابکاری به بار بیاره .یه جای سالم تو گردنم نیست .چی به مردم بگم .به 

 ه ت چی بگم اگه پرسیدن .اینکارا  زشت نیست ؟؟ خانواد

 چند لباس انتخاب کرد و روتخت انداخت 

 _ اوال پشه های اینجا درشتن . همه میدونن نیششون سمی ه . داؼون کننده ست .

 دوما به هیچ کس مربوط نیست بیخود میکنن بپرسن 

 سوما اصال مگه نه نامزدیم از چی میترسی

 

 زد یکی تو پیشونی خودش 

 _ خدا منو چرا نمیکشی ؟؟ واقعا تو اون دنیا فقط واسه من جا تنگه که هی رد میکنی 

 _ صورتتو شستی اینارو بپوش .اون لباسایی که اوردی رو انداختم دور .
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 یعنی این سلیقه ی مزخرفت کی میخواد عوض بشه .ادم اینقدر بی سلیقه هم مگه میشه ؟؟

 نتخاب نمیکردم استاد ._ من اگه سلیقه داشتم که شمارو ا

یکی پس کله ش زد . محکم بود، دردش گرفت . یا شاید هم خیلی وقته نخورده بدعادت شده 

. 

 _ برو گمشو اماده شو به جای این چرت و پرتا .

در اتاق رو زدن . بهش چشم ؼره رفت . میدونست به خاطر  باالتنه ی لختشه که  گیر میده 

 به سمت حموم رفت .

دم تو پنج دقیقه میز صبونه رو چیدن رفتن . ادرین مستقیم  بعد شستن  دست و چندتا مستخ

 صورت اومد پشت صندلی نشست 

 _ اول لباساتو بپوش 

 _ نوچ . گشنمه .

 لقمه بزرگی تو دهن گذاشت .بهروز سری تکون دادو واسش چایی ریخت 

 هوا رو به روشنایی میرفت . از پنجره به بیرون نیم نگاهی کرد  

پسر خوبی باش ادرین .یه امروزو ابرو داری کن .نذار اینجا و  جلو همه ادبت کنم .واسه _ 

 خودت میگم واسه من که  فرقی نمیکنه

 _ من همیشه پسر خوبیم .

 لبخند به لبش اومد . به شاهکار خودش دور گردن ادرین زل زد .

 کبودیها تا نزدیکی چونه رسیده ،رسوا کننده بود .

 ب زیادی  مست شد . مثل اینکه دیش

 گردن زیبای ادرین همیشه با این طوق کبود زیباتر میشد .

 چرا خودداری ؟؟ برای چی انتظار ؟؟

 باید همه بفهمن این توله بی صاحاب نیست .
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اصال مگه نیت از این همه نقشه و برنامه این نبود ؟؟ که هیچ کس حتی فکر نزدیکی به 

 ادرین به سرش نخوره . 

 ر و بهونه ای مورد قبول نیست . دیگه هیچ عذ

 کشته  میشه متجاوز به حریم ملك شخصي  بی برو برگرد 

 _ لطفا امروز خوبتر باش . 

 _ کسی به پرو پای من نپیچه من کار کسی ندارم .

 خودشون سگم میکنن وگرنه ارمتر از من مگه هست ؟؟

 ه ی خوبیم .همین و بس .خودتم میدونی هیچوقت شروع کننده ی بحث نیستم  ولی تموم کنند 

 یکم دیگه از چاییش خورد .سرد شده بود باید عوض میشد .

_ واسم مهم نیست کی شروع میکنه کی تموم . یه طرؾ هر بحثی باشی ، پوستت کنده ست  

. 

 مربای البالو از گوشه ی لبش اویزون بود . خندید . مربا در امتداد لبش کش اومد .

 شت شستش مربا رو پاک کرد و بعد به دهن گرفت .بهروز دست دراز کرد با انگ

 وسواسش تو این موارد  وحشتناک بود ولی  نه با ادرین.

_ خوبه روز نامزدیمون بزنیم همدیگه رو بکشیم .واقعا این جشن تو یادها میمونه واسه  

 همیشه . تک و تکرار نشدنی و ؼیر قابل تقلید 

 _ چاییمو عوض کن 

 اخت ادرین ابرویی باال اند

 زود فهمید مشکل بهروز چایی سرد نیست 

 نیت کال چیز دیگریست . 

 میخواست نشون بده  قدرت مطلق بوده و هست  
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اول صبح دعوا درس کردن  انرژی و حوصله ای میطلبید که نداشت ،بیخیال شد یه   

 فنجون دیگه واسش ریخت.

 

 

 وهات اعمال کنه ._ باید برم کار دارم . به خود ارایشگر گفتم چه مدلی رو م

 دخالت نکن که کوچکترین تؽییر با مدل مورد نظر مساویه با به فنا رفتن جفتتون .

 لباسا و حلقه هایی که سفارش دادم  رو از فرودگاه میارن اینجا .

 خودت تحویل بگیر ، چک شون کن اول خنگ بازی درنیار 

 کلیؾ میون رفتن و موندن چشاش یه لحظه گرد شد .جویدن متوقؾ ، لقمه ی تو دهن بال ت

 به زور چایی قورتش داد 

 _ یعنی چی ؟؟ حلقه هم باید بپوشیم .

 بهروز بلند شد و سیگاری به لب گذاشت و روشن نکرد .

 لباساشو مرتب کرد و کتشو پوشید . 

 _ جشن نامزدی بدون حلقه مگه میشه ؟؟ اصال همچین چیزی امکانش هست ؟؟

 مزد میکنم دفعه ی دیگه با امادگی ذهنی بیشتری جلو میرم . _ چه میدونم . اولین باره نا

اخم کرد . به سمتش برگشت . صورتشو گرفت . فشار داد ، چشمهاشو از جفت درد و لذت 

 بست .

 _ چشاتو باز کن و بهم نگاه کن ادرین 

 حرفشو گوش داد .دستورشو اجرا کرد .

و میشناخت . شیطان بارها در ان اتش اشنای چشمها رو به ازدیاد بود . خوب این اتش ر

 سوخت .
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_ هیچوقت با بزرگترت بازی نکن ، خطرناکه . امکان جراحت شدید  جسمی و روحی 

 هست .

 ارزش ریسکشو نداره باور کن .

 

 لبخند زد . چشم در چشم شیطان همه چی فراموش شد .

 شیطنتش گل کرد ، با قدرت برگشت . 

ه نمیدونی ؟؟ نمیشناسی ؟؟ یا از یادت رفته کی بودم _ من اهل قمارم ، عاشِق ریسکم . مگ

 و هستم؟؟

_ ریسک کردن همیشه خوب نیست . مخصوصا وقتی جایزه ای  که به دست میاد در قبال 

 ضرر و زیان و خسارتی که میکنی اندکه ،معدودو ناچیزه

 

 پوزخند زد ، شیطاِن خفته رو تحریک کرد .

 ش واسه منه نه هیچ کس دیگه  _ این ش دیگه به خودم مربوطه . زیان

موهاشو گرفت و کشید . مو ، پوست سر حتی استخوان جمجمه تا ته از دردش سوخت .به 

 پشت صندلیش  رفت از باال چشم تو چشمش شد .

 نگاهش از درد به سرخی میرفت . خوش رنگتر میشد .

 _کلمه ی من و خودم زیادی برات ؼریب نیست ؟؟

 درک میکنه ؟؟ حق انتخاب داره؟؟ خوب و بد میشناسه ؟؟مگه حیوون هم  میفهمه ؟؟ 

 

 

 تک خنده ای کرد .

 درد داشت ولی این بازی براش لذت بخش بود 
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 _ شاید حیوون دیگه حیوون نیست ، تؽییر سمت داده .

 یا شاید هم بی صاحاب بودن رو دوس داره ، دیگه نمیخواد تحت سلطه ی کسی باشه . 

 بهروز خم شد .

 اس هم ،سرما و گرما ردو بدل شد .پیشونی مم 

 _ اینش دیگه از اختیارت خارجه تصمیم گیرنده  یکی دیگه ست .

 خواست جوابشو بده نتونست. سریع ولش کرد و از اتاق زد بیرون و درو بست .

به فکر فرو رفت اخرش که چی ؟؟ ادرین تو واقعا کی هستی ؟؟ چی میخوای از این بازی 

 ؟؟

 خوب واسه اربابت ؟؟ ازادی  یا یه اسلیو

 به هر حال اینبار نباید دل بدی ؟؟ مگه نه فقط حیوونشی و بس ؟؟

 پس اونم فقط اربابته . فقط یه رفع نیاز دو طرفه ست 

 نه عشقی ، نه حسی ، نه وابستگی .

 یه بار ضربه خوردی و تا  نزدیکی مرگ پیش رفتی .

 میگن چیزی که نمیکشتت قوی ترت میکنه .

 مه ، افسانه ست .دروؼه ، توه

 وقتی ضربه کاری باشه میمیری ، حتی وقتی هنوز نفس میکشی .

 کافیه حماقت . تموم شد اعتماد ،تا همین جا بس .

 

 ارایشگره اومد و موهاشو کوتاه کرد .

 یه دوش گرفت و لباساشو پوشید و اماده شد .

 حتی حلقه و کت و شلواررو  تحویل گرفت .
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 ط یه گوشه انداخت.حلقه ها رو نگاه نکرد فق

 لباسا هم گوشه ی اتاق گذاشتن  کاورشون رو باز نکرد .

 عصبی بود از خودش ، بهروز ، زندگی .

 کاش میشد فرار کنه ، بره ، دوباره ناپدید بشه .

 میدونست سخته ولی ناممکن نیست .

 شاید راهی باشه هنوز ، اصال مگه نامزدی زورکی هم میشه .

 ش دور باشه ، نه اینکه همش جفت و جلو روش باشه .بهروز خطرناکه باید از

 ازش نمیترسید ، مشکل اصلی خودش بود .

 میدونست در مقابل این ادم ضعیفه . سپرش ضعیفه .

 وقتی درو زدن و یکی وارد شد . متوجه نشد ، تا وقتی شروع کرد حرؾ زدن 

 _وای ادرین اینجا چه خبره اینجا کجاست .

 باشون وصلت کنی تو هم میشی یک اشراؾ زاده ؟؟؟. واقعا اینا دیگه کین .

به امیر نیم نگاهی کرد و لبخند تلخی زد زیر لب زمزمه کرد اشراؾ زاده نه شاید یکی از 

 سگاشون 

 _ کی اومدی تو نکبت ؟؟

 _ تازه رسیدم . کارت دعوت دیشب به دستم رسید .

 وضعیت تنها بذارم نمیخواستم بیام ها ولی خب ، نمیشد بهترین دوستمو  تو این

 

 

 _ مرسی، واقعا ممنون .

 خوبه من که میدونم فقط واسه شام اینجایی 
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 _ نه به جان عزیزم .شام چیه ؟؟

 سرو میشه اخه .اونم نوع مرؼوبش . مشروب هم

 به خاطر اون بیشتر اینجام .

 یه دور تو اتاق چرخید .حتی لباسهای اویزون رو یه نگاهی کرد .

 سلیقه ش . _ لعنت به بهروز و

 این ادم خارج از لیگه خداییش . یه چیز دیگه ست .

 اینارو دیدی؟؟

 ادرین رو تخت ولو شد و چشاشو بست 

 _ نه . حوصله نداشتم 

_ دیدی چقدر باحاله . واسه همه مشخص کرده که عروس و داماد مجلس کی ن  . سفیده 

 واسه توه احتماال .

در حرکتی سریع از برق  کشیدش  و به سمتش  تنها چیزی که دم دست بود اباژور بود .

 پرت کرد . جا خالی داد ولی بدجور صداش همه جا پیچید .

 _ ای تو روح همتون .

 و خانواده و بالخص خر بزرگ بهروز   تو ، مهمونا ، فامیال

 _ عشقم خیلی بده ها تو روزی به این مهمی اینجور  سگ باشی .

 ام بذار .حاال ما هیچی الاقل به داماد احتر

یهو دیدی شنید و همه چی رو کنسل کرد .حیؾ نیست این همه خرج و تشکیالت و برنامه 

 ریزی 

باز رو تخت ولو شد و چشاشو بست . سرش داشت منفجر میشد از شدت فکر و فشار 

 عصبی .

 گوشیش زنگ خورد ولی روی میز بود . بی خیالش شد تا امیر خودش به سمتش رفت .
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 زاده ست پارتنر محترمتون . _ واو . چه حالل

 گوشی رو دستش داد و دور شد .

_ من برم یه سروگوشی اب بدم و بیام راحت باش شما عزیزم .حرفای عاشقانه بگو، دلبری 

کن .من که میدونم این خل بازیات فقط واسه ماست .عمرا جرات کنی با بهروز اینجوری 

 باشی .

کرد  .امیر خندید و فرار کرد و درو بست چیزی دم دستش نبود هر چی دور ورش جستجو 

. 

 

 رو برقراری تماس انگشت کشید . صدای بهروز اومد ولی جواب نداد

 _الو 

 _ الو ادرین 

 _ الو ...چیزی شده ؟؟ حالت خوبه ؟؟؟ 

سکوتشو که دید فهمید ، اونو خوب میشناخت ناراحتیشو  درک کرد  حتی از  صدای 

 نفسهاش .

کنم زودتر خودمو برسونم  .ولی ممکنه دیر برسم . با دوستت برو _ ادرین ؟؟ من سعی می

 پایین نهار . سر تایم مشخص  سرو میشه منتظر من نمیشن . ولی تو برو زشته نباشی .

 _ حوصله ندارم سرم درده 

 _ میدونم عزیزم از کم خوابیه . تو هم که ماشاهلل خرس قطبی .

 لبهاش   کشیده شد . لحنش فرق میکرد ، ِمهر داشت . ناخوداگاه

 _ خرس قطبی مگه چشه ؟؟ خیلی هم خوبه 

 _ کی گفته بده . اصال عالیه .هم سفید هم خوشکل هم تپل و شیرین و خوشمزه 

 خندید 



  

tg://taamjnon 

 _ تپل عمته 

 بهروز هم خندید .

 _ واال کاش عمه به این خوشکلی داشتم ، پسرشو میگرفتم تورو میخواستم چیکار .

 

 ی دوس داری بهروز خان ؟؟_ عه ؟؟ ازدواج فامیل

 _ اگه فامیلم تو باشی چرا که نه ؟؟

 یک لحظه به گوشاش شک کرد. وجودش گرم شد حتی خون توی رگهاش ولرم و اروم شد .

 لعنت به تو بهروز ، لعنت به این کارات . 

این حرفهای وقت و بی وقتت که نمیذاره ادم بی تفاوت بمونه .نمیذاره کینه به دل بگیره یا 

 یخیالت شه .ب

 _ بهروز؟؟ ممنون که امیرو دعوت کردی . میدونم ازش خوشت نمیادولی واقعا پسر خوبیه 

 _ مطمئنم که هست .کاش میشد خانواده تم دعوت کنم.

 _ فکر کردی همه خانواده ها مثل خانواده ی تو مدرن و اوپن مایندن؟؟

وبهارو  مالقات کردی معنیش _ تو همه ی خانواده ها ادمای عوضی پیدا میشه . چون تو  خ

 این نیست که ادم بده نداریم 

یه ساعت پیش خانواده ی اون یکی عموم  از کانادا رسیدن . اسم دخترشون هلِن . زیاد به 

حرفاش توجه نکن. در ضمن حرؾ صبح م یادت باشه .بحث  با هر شخص و به هر دلیلی 

 ممنوعه
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 _ سعیمو میکنم ولی قول نمیدم .

 که سرم  هم  بره از حقم نمیگذرم میشناسیم 

_ ادرین ؟؟ شوخی ندارم ها.بذار یه امروز به 

 خوبی و خوشی تموم بشه . اتشبازی راه ننداز 

_ باروت که کار کسی نداره . یه گوشه اروم 

نشسته .ولی کسی  سمتش جرقه بندازه یا  اتیش 

 کنه گناهش با خودشه .  روشن

 . دنبالمبهروز من برم دیگه ، امیر اومده 

اوفی کشید و قطع کرد . این بچه هیچوقت عوض 

نمیشد .  کال سرش درد میکنه  واسه کولی بازی 

و  دردسر .باید زودتر کارشو تموم کنه بره خونه 

تا خودش و هلن همه چی رو به فنا ندادن به کمک 

 هم .

 

لبهای عشقی  امیر با تعجب به دختری که دست به چانه روبروشون نشسته بود و با  چشاش ق

 میفرستاد، نگاه کرد 

 تو گوش ادرین پچ پچ کرد . 

 _این دختره چرا اینجوری نگاه میکنه .چشه ؟؟

 _ هیچی بابا . مشکل داره نرمال نیست .عاشق کاپل های گِی .

 _ چی ؟؟ واسه چی ؟؟

 _ چه میدونم 

 گرفت .ادرین تمام حواسش به هلن بود که با نگاه و لبخندی نامفهوم نگاه ازش نمی



  

tg://taamjnon 

 همینو کم داشت دیگه ، یه مهره ی جدید تو بازی که  توش از پیش بازنده ست .

 _ لعنتی این دختره عجب چیزیه ها 

 مقصود امیر هلن بود .پوزخندی حواله ی   

 این حرفش کرد  

 _ چیش خوبه ، به نظرم که اصال جالب  نیست .

بس که چشمهای مشکی  و شیطانی اتفاقا اصال هم اینطوری نبود . فاکتور جذابیت  همون 

 بهروز رو داشت .

 همون قد بلند ، همون ؼرور و اتیکت شخصیتی .

 همون اشراؾ زادگی و خوش تیپی .

 لعنت به این خانواده ، لعنت به این ژن خوب . 

 تنها شخص اضافی و نامناسِب  جمع خودش بود نه هیچ کس دیگه

 

 

 نتونست چیزی بخوره ، جو سنگین بود .

ن های جدید زیاد مهربون نبودن مخصوصا سهراب برادر کوچکتر بهروز . و البته مهمو

 هلن رییس دروازه های جهنم .

 زودتر باید به اتاقش عقب نشینی میکرد. قبل باال گرفتن جنگ و افزایش ترکش .

 وقت نهار کم متلک ردو بدل نشد ولی خب از پس همشون بر اومد .

 گرگ نیمه وحشی ، دست پرورده ی بهروز . به هر حال او ادرین بود، توله

تو اتاقش ولی هم اسایش رو دریػ کردن امید داشت تا اومدن بهروز یه چرتی بزنه ولی 

 هیهات . هلن کال شمشیر رو از رو بسته بود .
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 وقتی تو اتاقش اومد عکس العملی نشون نداد .

 حتی از تخت بلند نشد و از همونجا بهش زل زد .

 زد و سیگاری روشن کرد .چرخی تو اتاق 

 مشکل آسم ش برای هیچ کس مهم نبود ، البته ؼیر از بهروز .

 _ هیچی این اتاق عوض نشده . یه روز تنها مکان بازیم بود.

 پوزخند زد و چشمهاشو بست 

 _ االن هم اتاق بازیه .ولی انحصاری واسه من و بهروز نه هیچ کس دیگه .

زود جوش می اورد ، کال خانواده ی کم طاقتی بودن حرص دادنش لذت داشت . مثل بهروز 

 .مثل اینکه اینم تو ذاتشونه و  ارثیه .

 _ هیچ کس مثل من بهروز رو نمیشناسه .

با تو مشکلی ندارم ولی واقع بین باش تو اصال هم  سطحش نیستی .کال ادم مناسب واسه 

ضعؾ و نقصت واسمون بهروز مشخصاتش با تو نمیخونه . واقعا این همه عیب و ایراد و 

 که خانواده شیم ازار دهنده ست 

 ادرین خندید ، قهقهه زد

 _ مناسب رو تعریؾ کن . حتما دختر عموش هلن یا من اشتباه میکنم ؟؟

 

 لبخند زردی زد ، نزدیک شد به باالی سرش رسید .

وب _ بین من و تو اونی که اصلح تره مشخصه الزم به تاکیید نیست که خودتم حقیقت رو خ

 میدونی ، انکار بی فایده ست .

 _ بله ، البته که شما راس میگی ، چقدر بده که بهروز انتخابت نکرد. 

 حتما خیلی درداوره که عاشق کسی باشی دلش تو ِگروه یکی دیگه ست .

 البته من که امتحان نکردم ولی کال از خیلیا شنیدم 
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 یا التماس کنم .  کال عادت ندارم برای به دست اوردن کسی خودمو کوچیک

فکرشو بکن با این همه به قول شما  ضعؾ و نقص  کلی هوادار دارم یکیشون اعالحضرت 

 پسر عزیزتون بهروز .

 زیبا نیست ؟؟

 

 نزدیک تر شد، چشم در چشمش بود .

چشمهایش همان حالت و رنگ چشمهای  بهروز رو داشت  ولی نگاه درونشان یک دنیا 

 متفاوت بود .

 و باهم داشت ، خنجر میزد . میکشت .خشم و نفرت ر

 _ صد دفعه به بهروز  گفتم توله ها فقط  واسه بازی مناسبن  نه هیچ چیز دیگه .

 واقعا ادم چه انتظاری میتونه از یه حیوون داشته باشه .

 هیچوقت نباید به اسباب بازی و عروسک تفریحی دل بست  

 .واقعا کسر شاِن ، اعتبار ادم رو میبره زیرسوال

 

 چند لحظه متعجب ، خشک شد .

 اون میدونست ، هلن همه چی رو میدونست .

 یا شاید واقعا بهروز رو زیادی میشناسه ، بقیه ش  گمانه زنی و حدسیاته .

 به چه حقی اونو کوچیک میکنه ، به چه حقی توهین میکنه .

و نه هیچ کس شاید یه اسلیو بود. ولی فقط واسه یه مدت کوتاه اونم واسه یه شخص مشخص 

 دیگه .

 گرگ همیشه زنده ی وجودش  بیدار شد . برخاست حمله کرد و ؼرید .
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 _ کامال با شما موافقم بانو.

 ولی چه میشه کرد .

یه دله و هزار سودا .وگرنه چرا من باید عاشق اسلیوم بشم و درخواستشو واسه ازدواج 

 قبول کنم .

 لبخند رو لبش ماسید ، اخمش بیشتر شد .

 ال حتی واسه چند لحظه به همه چی شک کرد احتما

 _ چه زری زدی االن ؟؟

 _ اوه . نگو نمیدونستی که بهروز یه سوییچه .

 شاید واسه تو و بقیه اربابه ولی واسه من یه اسلیوه و بس .

 به نظرت چرا من اینجام چرا منو انتخاب کرد .

 ی مختلؾ .میون اون همه ادم یکیشون تو .برده های قبلی . کلی کیس ها

 ؼیر اینه که چیزی رو تو من کشؾ کرد که بهش نیاز داره .

 ؼیره اینه که عاشق اینه زیر پایی و کفش لیس  من باشه و خالص

 

 دستشو بلند کرد که سیلی بزنه .

 ولی ادرین  دستشو  تو هوا گرفت .

ده ست خندید ، عصبانی کردن این دختر زیاد هم سخت نیست ، اصال یه جورایی سرگرم کنن

. 

 _ خواهشا رو اعصابتون مسلط باشید .

 کال من عالقه ای به  سیلی خوردن ندارم  .ولی زدن ؟؟ تا دلت بخواد . 

 میخوای نشونت بدم ؟؟
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 مچ دستشو فشار داد ، دردش گرفت ، لبشو گاز گرفت ناله نکنه .

 یک ضرب دستشو رها کرد و هل داد

 _ برو گمشو از اتاقم بیرون خوابم میاد .

 ذار توله مو به جونت بندازم تیکه تیکه ت کنه .ن

بهروز رو خوب میشناسی شاید واسه من توله ی بی ازاره   ولی در مواقع ضروری از 

 شیر زخمی خطرناکتره .

 کافیه ازش بخوام ، کافیه دستور بدم .

 دیگه کارتون تمومه .هم تو هم هر کی تو روم بایسته

 

 رو تخت ولو شد .با لبخند پیروزمندانه ای دوباره 

 ولی یک لحظه به خودش اومد .

 ادرین چیکار کردی ؟؟ بهروز بفهمه که کارت تمومه .

 به جای جشن نامزدی جشن ختم تو میگیرن .

 البته زیاد توفیری نداره. فقط به جای کیک حلوا سرو میشه .

  اصال گور بابای همشون 

 تو بؽل گرفت و چشاشو بست . بالشت رو زیر سرش مچاله کرد ، اون یکی بالشت رو هم

 قبل کشته شدن  یه چرت کوتاه میچسبه .

 سنگینی نگاهشو حس کرد . 

اصال همین اونو از خواب پروند .لعنت به این جادوگر که قدرتش حد و مرزی نداره . حتی 

 مرز خواب و بیداری رو میشکنه .هیچی جلودارش نیست .

 چی رسواش کرد، زود فهمید . با این حال چشمهاشو باز نکرد . خدا میدونه
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 _ اره عزیزم درس حدس زدی .خودمم . بسه فیلم بازی راه فراری نیست .

 چشماشو اروم باز کرد . رو صندلی روبرو تخت شالق به دست نشسته بود .

_ هر چی شنیدی دروؼه .انکار میکنم اونم به شدت .اصال من چیزی نگفتم هر چقدر هم 

 ت توهین کرد به احترامت جوابشو ندادم اون دختر عموی نیمه جنده 

 باور نمیکنی از امیر بپرس 

لبخند زد ، از اون لبخندهای سرد و یخی  . از اونا که میگه خودتو واسه مردن  اماده کن . 

  تموم شد .کارت ساخته ست 

 

 کمی رو صندلی  خم  نزدیک تر شد .

 _ هیچی نگفتی ؟؟

 مطمئنی ارباب؟؟

 روغ چرا، ترسید .اب دهنشو قورت داد، د

 خب ترسناک شده بود کامال به خودش حق داد

 به هر حال ترس هم یکی از حسهای بلقوه ی انسانی ست .

 همه که مثل او شیطان نبودن .

 _ هیچی 

 هیچی نگفتم 

 اشتباه به عرضتون رسوندن .دروؼه، فرافکنیه  ، افتراست .

 _ ادرین میدونی از چیه این اتاق خوشم میاد .

 به دور ور کرد ، خب خوشکل و بزرگ و مجهزه مگه میشه ادم خوشش نیاد . نگاهی

 _ اینکه همه چیش باب سلیقه ی من چیده شده ، حتی کاؼذ دیواری ، پرده ها . مبال و 
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 چند لحظه مکث کرد و گوشیشو دراورد 

 _ دوربینا .

 ای .بازیا لعنت چرا فکر اینجاشو نکرده بود، میدونست خوراک بهروزه این  اؾ. بی .

_ میدونستی که فیلم گرفتن بدون اطالع قربانی ممنوعه ؟؟ ؼیر قانونیه . در صورت اثبات 

 تو دادگاه حبس داره . زندانی میشی

 

 

 نفس عمیقی کشید .

 یه نوع کنترل خود، خودداری ، تقلیِل حِد خشم .

تیکه کردن ، نگاهش اما ، اماده به حمله ست. منتظره اشاره ای ، اجازه ای برای تیکه 

 دریدن .

 _ میدونی از کجای این فیلم  خوشم اومد ؟؟ 

 اصال های الیت ش بود ، باید تیزر شه .

 گوشی رو اورد جلو و زد رو  دکمه ی پخش  فیلم .

 جمله ی، بهروز عاشق اینه زیر پایی و کفش لیس من باشه ، هی تکرار میشد . 

 کم نیورد بلندشد نشست و به تاج تخت تکیه داد.

 ابرویی باال انداخت و نگاه گستاخی کرد.

 _ حرفای اونم شنیدی ، دیدی چقدر توهین کرد ؟؟

 یا من جوجه اردک زشتم ،تو دعوا  فقط کارا و حرفای من به چشم میاد .

 بهروز باز نفس عمیقی کشید. پوزخند زد ، تلخ تر از زهر .

 و ؼلطای اضافیته . _ حساب اون جداست به وقتش حالشو میگیرم ، االن بحث من تو
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ادرین خنده ش گرفت ولی  جلوی خودشو گرفت ، عصبی تر کردن این هیوال به صرفه 

 نیست ، دیوونگیه محضه .

 _ حاال چی شده مگه ؟؟ دختر عموت که ؼریبه نیست . 

 اصال مگه اسلیو بودن چشه؟؟ خیلی هم کالس داره اصال مده 

 و کنار تخت ایستاد . چشاش سرخ شد از خشم . بلند شد از رو صندلی

 _ خوبه ، حاال که مد شده اینقدر یه گوشه شو اعمال کنیم ولی بلعکس .

 امروز اصال رو مود اسلیو بودن نیستم ، نظرت چیه من ارباب باشم و تو اسلیو خاطی م

 

 خندید، بلند و طوالنی .

 مگه ادم چقدر میتونه خنده شو بخوره .

 بهروز ؼرید 

 _ برگرد .

 حاال واقعا میخوای بزنی ؟؟ اونم اینجا همچین روزی  نزدیک مهمونی _ خداییش  

 _ واسم مهم نیست . البته فکر اونجاشم کردم . یه ویلچر با خودم اوردم 

 _ بهروز ؟؟ ویلچر؟؟ یعنی تا این حد ؟؟ 

 خب باشه .ولی نباید باسنی باشه که رو اون ویلچر کذایی بتونم بشینم ...

 داد ، صدای شکافته شدن هوا دل ادرین رو لرزوند .شالق رو تو دستش تاب 

 ترس نه، بیشتر احساس دلتنگی کرد .

 چقدر روزهای کتک  و تنبیه  دور به نظر میرسید .

 چرا رفع دلتنگی نه .چرا محروم موندن .دوری از بهترین لذت، درد .
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 اشتیاقش واسه تنبیه اگه از بهروز بیشتر نه ، کمترم نبود .

 ی  زد ، لبخند شیطونی رو لبش ظاهر شد .چشاش جرقه ا

 _ لخت شو 

 هنوز هیچی نشده تحریک شد. لخت بودنش دیگه بدتر داؼش میکرد . رسوا کننده ست 

 _ لباسام دیگه چرا خب 

 چیکارشون داری به این خوبی ونازکی . 

 _ چونه نزن کاری که میگم بکن 

اومد  .لیمیت هامو که نمیتونی زیر پا _ اصال لخت شدن  لیمیت مه . این یکی رو تازه یادم 

 . همه چی قانون داره مگه الکیه  بذاری 

 بهروز خنده ش گرفت ، خشم طوفانی اولیه داشت ناپدید میشد .

 واسه جفتشون لذبختش بود این بازی و سرگرمی جدید

 _ عه؟؟ کی تا حاال لیمیت دار شدی توله ی گستاخ .

 بازیا بدت می اومد . تا جایی که یادم میاد از این سوسول

 به هر حال واسم لیمیت ها و محدودیت هات مهم نیست 

 لخت شو و به شکم بخواب . همین .

 _ باشه ولی به یه شرط 

بهروز لبخند زردی زد ، روی تخت اومد  و زانو میان دو پاش گذاشت .نفسش رفت از لذت 

 و درد  

 _ شرط ؟؟ حیوون واقعا جایگاهتو یادت رفته .

 یاد اوری ، وقتشه تربیت کردن وقتشه 

 اونم از اول و از نو .
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 مثل اینکه  اوندفعه هم زیادی اسون گرفته بودم . وگرنه این همه وقاحت بی سابقه ست 

 _ استاد شما که منو میشناسی

 خاص 

 تک 

 متفاوت با هر چی کلیشه ایه بی بروبرگرد

 

 _ یکی رو شونه ش زد . ناله ی کوچیکی کرد . 

 میزنی . _ خیلی ور

 بسه پر حرفی 

 تا وقتی کارم تموم شه صداتو نشنوم ، حاال پاشو لخت شو تا خودم دس به کار نشدم .

 رو خود تخت بلند شد ایستاد از باال به بهروز نگاهی کرد .

 شروع کرد لباساشو اروم کندن .

 _ خداییش از این باال منظره عالیه . 

 چقدر اشنا و نوستالژیک 

 میخوای واسم بخوری مشکلی ندارم ها. به هر حال  اگه

 یکی رو پاش زد افتاد ، میان خنده ، درد هم میکشید .

 پاشو کمی ماساژ داد 

 _ یه نوستالژیکی نشونت بدم خودت حظ کنی 

 _ باشه بابا چرا  شوخی سرت نمیشه اصال .

 بداخالقی و خشک بودن هم جزو سمات خانوادگیتونه کال
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 ت و باال اورد .شالق رو زیر چونه ش گذاش

 نگاهش ، چشش ، لبش باهم میخندید .

 چقدر دلتنگش بود ، دلتنگ همه چیش .

 تنبیه هم اگر هست واسه رفعشه نه تخلیه ی خشم .

 _ درستت میکنم .

 _ درستتر از این دیگه نمیشه ، باور کن وقتی دارم میگم  اصال جا نداره .

 _ نه ، کار باهات زیاد دارم .

 ری   میری ؟؟ حاال دیگه میذا

 به همین سادگی ؟؟

 بدون حرؾ 

 بدون دعوا 

 بدون عتاب و طلب توضیح 

 لبخندش جمع شد ، پس نیت از تنبیه چیز دیگریست .

 هنوز فراموش نکرده هنوز نبخشیده .

 حتی بعد اون تنبیه وحشتناک توی انباری .

 _ شاید رفتن تنها گزینه بود .

 شاید موندنم مساوی بود با قتل

 ون دختره ، تو  ، من .مرگ ا

 بهروز پوزخند زد ، چشاش ؼم داشت بیشتر تا خشم 
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 _ مرگ اونقدار هم که میگن مشکل نیست .

 کشتی و دست و دلت نلرزید .

 قاتلی فقط خودت نمیدونی هنوز 

 اخماش رفت تو هم ، بهروز چی میگفت از چی حرؾ میزد چرا اینقدر مبهم 

 _ چی ؟؟ چی میگی بهروز 

 برگرد بخواب رو تخت ، زیاد وقت نداریم . چند ساعت دیگه مهمونا میرسن . _خفه شو و

 ذوق و شوق برگشت و زود خوابید ، لعنت به این بدن سراسر نیاز و خواهش .

 _ ببندمت یا میتونی خودتو نگه داری ؟؟

 _ حوصله ی بانداژ داری ببند. نداری هم یه کاریش میکنیم دیگه .

 عمل  و وول خوردن  هم هست ؟؟؟ اصال مگه بهتر از آزادی

 لبخند زد این بچه هیچوقت عوض نمیشه .

 شجاع ، جسور و نترس .

 دست رو باسنش کشید ، ادرین از این لمس لرزید .

 تاتوها همونطور بودن که به یاد داشت . لعنت چقدر دلتنگ این جسم بود.

 جز به جز و ایه به ایه و سانت به سانت

 

 _ اماده ای ؟؟؟

 یشو تو بالشت فشار داد و خندید پیشون

 _ بگم نه نمیزنی ؟؟

 _ چرا . میزنم ولی با بستن گگ 
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 _ بزن داداش . پوستمون کلفت تر از این حرفاست 

 بهروز خندید .

 _ داداش؟؟ باشه . 

 کال خودتو گم کردی توله . 

 فقط باید پیدات کرد .

 خواست چیزی بگه که صدای وحشتناک برخورد گوشت و چرم .

 ردش بد بود ، سوخت، در عین حال تمام ذوق دنیا تو خونش منفجر شد .د

 بالشت رو گاز زد ، ضربات بعدی پشت سرهم و سریع اومدن .

 دنیا زیر پلک های بسته ، سرخ شد ، سیاه شد ، سفید شد .

 رنگین کمانی جرقه میزد از لذت و درد .

. لعنت به این بیماری .همش یه تنبیه کم کم به نفس نفس  زدن افتادن . لعنت به این ریه ها 

 ساده ست . چتونه بی جنبه بازی درمیارید .

 در انی ضربه ها متوقؾ شدن .

 نزدیک شد دست رو سرو گردنش کشید .

 _ قرصتوبیارم ؟؟ 

 _ نه خوبم ..

 چیزی نشده که 

 مگه اینکه خسته شده باشی .

 حق بهت  میدم پیر شدی دیگه .جون نداری 

 حکم تر زده شد . اخخ بلندی گفت ولی میان لبخند .ضربه ی بعدی م

 هنوز میتونست رو تارهای بهروز بنوازه . 
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 همونقدر قابل پیش بینی و خوانا

 

کم کم دیگه تحملش کم شد . پوست ، گوشت، ماهیچه و لگن تا اخرین حد ممکن اتش گرفته  

 میسوخت 

 رو تختی رو چنگ زدو روی خودش کشید و برگشت . 

 فس نفس میزدن .جفتشون ن

 از خستگی ، لذت و درد گرفتن و دادن .

 _ بسه دیگه بهروز نمیتونم 

 پوزخند زد 

 _ بهروز ؟؟؟

 فکر کنم جا داری هنوز 

 لبشو گاز گرفت نمیخواست  کلمه ی ارباب رو به زبون بیاره .

 بهروز دست رو شونه ش گذاشت و برشگردوند .

 د اما با شدت بیشتر .رو تختی رو گرفت و کشید .دوباره شروع کر

 اخ و ناله ش اتاق رو پر کرده با صدای شالق موسیقی  شد.

 دیگه خود داری و سکوت  چگونه وقتی به بیهوشی نزدیک میشد .

تقال کرد سعی کرد فرار کنه ولی چطور وقتی گردن و باالتنه تحت رحمت دست و بازوی 

 بهروزه

 

 

 ی نداشت برای نجات این بدبخت .دستهاشو روی باسن زخمی گذاشت ، راه  دیگه ا
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 _ دستتو وردار 

 _ جان هر کی دوس داری بهروز بسه .

 اصال نه سویچی نه ورس  ، توله و برده هم که اصال.حرفی توش نیست .

وکفش لیس هم یکی دیگه ست . فقط چون شبیه شی اشتباه شد  . تشابه باعث سوتفاهم   پا

 میشه دیگه .

 رل کرد .خنده ش گرفت ولی خودشو کنت

 لعنت به این زبوِن درازش که قابل  کوتاه شدن نیست .

 _ دستتو وردار نمیخوام رو دستات بزنم . تو عکسا بد میفتن با رد شالق 

 ناسالمتی میخوایم حلقه رد و بدل کنیم همه میبینن زشته . 

 _ بهروز ؟؟ خواهشا بیا تخفیؾ بده ایندفعه .

 کادوی نامزدیم حسابش کن اصال.

 نمیخوای کادو بدی  خسیس ؟؟ مگه 

 یا بذار بقیه شو بعدا ، اخه مگه شبو ازت گرفتن ؟؟

 _ واسم تعیین تکلیؾ نکن بزمچه .

 کاری که میگم انجام بده دستتو وردار 

 دستشو اروم کنار زد و اخ بلندی که از ضربه ی بعدی ازاد شد .

 تکبر دیگه تاب و طاقت و تحمل با هم تموم شد ، گور بابای ؼرور و 

 _ ؼلط کردم ارباب . دیگه تکرار نمیشه .

 خندید ، سریع تر از اونی که فکرشو میکرد تسلیم  شد .

 دست نگه داشت و ولش کرد و ایستاد .

 _ یکم استراحت کن تا ببرمت حموم .
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 چشمهاشو بست ، دهنش خشک بود نمیتونست حاضر جوابی کنه . 

 . بعدا هم میشد جوابشو بده مگه چی میشه

 ی تنبیه  درد میکرد ، ذق ذق میکرد .جا

ولی با اینحال حس خوشایندی بود . بهروز شالق رو از خون پاک کرد و ضد عفونی کردو 

 تو جعبه ش گذاشت .

 دگمه های سر استیشنو باز کرد و تا زد .

 یه سری چیزا اورد و روی کمرش گذاشت . با حوصله شروع کرد مدوا و مرهم نهادن

 

 

 د کنارش دراز کشید .کارش که تموم ش

 خسته شد  .

 روز سنگینی بود 

 کار، خرید، تنبیه .

 دست رو گونه ش کشید . میون دو خالشو بوسید .

 چشاشو کمی باز کرد .

 _ بگم گشنمه دوباره کتکم میزنی ؟؟

 خندید . 

 _ مگه نهار نخوردی تو بچه؟؟

 _ کی گذاشت کوفت کنم .

 حشین .فامیل نیست که تو داری . یه جمع گرگ و

 اون جنده ، هلن .
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 داداشت سهراب .

 کال از من بدشون میاد عوضیای بی تربیت 

 _ ؼلط کردن . حیؾ نبودم حقشونو میذاشتم کؾ دستشون 

 حاال هم دیر نیست ، به وقتش ادب میشن .

 لبخند رو لب و چشمهای ادرین  نقش بست . 

 باشن .واقعا چقدر خوبه که بهروز هست چه متعلق به هم باشن یا ن

 وجودش واسه دلگرمی کافیه ، حقا که اصل شیطان از فرشته ست .

 به سمتش رفت در جستجوی عطر سرخس  .

 خب بعد تنبیه مگه یک بؽل حقش نیست .

 با کمال میل به سینه کشید . کمرشو نوازش کرد و پیشونیشو بوسید .

 _ پسر خوبی باش تو جشن .باشه ؟؟

 رو داری کن .یه ایل ادم  دعوت کردم ، یکم اب

 _ نمیخوام. اصال میخوام بد باشم .

 گور بابای مهمونات از اول تا اخر .

 یه نیشگون محکم  از بازوش گرفت ناله ای کرد 

 گوشت  له شد میان انگشتان  اما ول نکرد

 _ باشه باشه . پسر خوبی میشم .ولی بعدش تالفیشو سرت در میارم شک نکن .

 اینجوری .باید بعد جبران کنم . اخه بد بودن خونم پایین میره

 بازوی بیچاره رو ول کرد 

 _ اول اخرش درست میشی.
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 کار زیاد داری ولی هیچ توله ی ؼیر قابل اصالح نیست 

 _ برو خودتو اصالح  کن اگه  بلدی.

 انسان مگه نباید از خودش شروع کنه یا دروغ میگن همه ؟؟   

 ه  اصال ممکن نیست .نفس عمیقی کشید و ساکت شد بحث با این بزمچ

 

 

 ؼرق در خوابی شیرین 

 میان بوی  سرخس ، ارامش ، تب ، درد 

 بیدارش کرد و دست رو دست و روش کشید 

 _ پاشو کمکت کنم بری حموم 

 _ نمیخوام خوابم میاد

 _ قول دادی اذیت نکنی 

 _ اذیتیم کجا بود 

 خواااابم میااااد 

 گرفت و بلندش کرد . مراقب بود دست رو جای زخماش نزنه .کمرشو

 _ پاشو .

 وقت نیست 

 _ بهروز جشن رو بذار فردا افرین 

 چشم بسته با کمک دستهای بهروز قدم ورمیداشت 

 _ نمیشه ، همه چی برنامه ریزی شده ست 
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 _ اخه همش یه  نامزدی فیکه 

 دیگه این همه تشکیالت و مسخره بازیا واسه چیه 

 م کرد . هدایتش کرد زیرش .شیر  دوش رو  باز کرد . دماشو تنظی

 _ من بپوشم و برم . خودت اماده شو و بیا پایین .امیر رو میفرستم کمکت کنه .

 شب ؼلط اضافی موقوؾ . ۰۲از االن تا 

 _ میشه کت و شلوار مشکیه واسه من باشه ؟

 _ سایزت نیست . سفیده اندازه ته 

 _ خو خیاط بیار درستش کنه 

 وقت میشه ؟؟ _ خیاط ؟؟ واقعا فکر میکنی

 اصال همینه که هست . من انتخابشون کردم بپوش بدون حرؾ و حدیث اضافه .

 _لباسامو چرا انداختی اونا بهتر بودن به نظرم 

 _ نظرت اصال واسم مهم نیست .

 _ با حوله ی حموم میام اصال  حاال که اینطور شد 

 ا هم پرید راه رفته رو برگشت  و یکی زد پس کله ش . اب و خواب و هوش ب

 _ ادرین بس کن تا نزدم ناقصت نکردم 

 بذار این روز کوفتی به خوبی و خوشی  تموم شه 

زیر لب یکم دیگه فشش داد . وقتی برگشت دید رفته و نیست . اصال به درک . بیشعور 

 عوضی .

 ادم با داماد تو روز نامزدی اینطور رفتار میکنه .

 بی نزاکت ید چی میشه گفت دیگه  خانوادتا بی ادب و
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 داشت سعی میکرد کروات پایپونی رو گره بزنه ولی وقت تلؾ کردن بود 

 هیچ جوره نمیشد .

 یهو امیر در زد و اومد داخل . 

 _ به داماد خوش تیپ  . چه کردی با خودت  چشت نزنن یه وقت .

 _ خفه شو بیا اینو درس کن نمیدونم چشه .

 همش لیز میخوره گره ش نمی ایسته .

 مد جلو اما  وقتی روبروش ایستاد برِق تو چشاش نفسگیر بود ، شوکه ش کرد .او

 تا حاال اونو اینجور ندیده بود تو این یک سالی که از دو برادر نزدیک تر شدن .

 _ ادرین چی شده؟؟ 

 _ چی ؟؟

 _ یه چیزی شده بگو چی  .اعتراؾ کن زود.

 _برو بابا تو هم . خل شدی اصال .

 تاثیر  با بهروز بودنه؟؟  _ واقعا این همه

 خوش به حال مردم واال کاش ما هم یکی داشتیم اینجوری روشنمون میکرد . 

 _ چقدر حرؾ میزنی امروز امیر سرم رفت .

 دستاشو اورد باال و دو طرؾ کرواتشو گرفت .

 _ خیلی بداخالق شدی هاااا حواست هست ؟؟

 یک لحظه نگاهش رو کبودی گردن خشک شد .
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 گم خبریه میگه نه . چشه گردنت پس الشی ؟؟_ بیا می

 کال خراب  شدی داداش از اون داؼوناش 

 _ خراب تویی که همش فکرت منحرفه پشه زده بابا از اون خبرا نیست .

 _ پشه ؟؟ 

 باشه ما هم باور کردیم 

 نیست که گوشامون درازه . همه فکر میکنن خریم ، نمیفهمیم

 

 کرد .  عصبی شد ، نفسشو  با فوت خالی 

 _ نمیخواد ببندی اصال به بهروز میگم اون بهتر بلده 

_ اره دیگه . معلومه که  دوستمون خیلی کار بلده وگرنه اینهمه مرید و کشته مرده نداشت . 

 ؼریبه ، فامیل . زن ، مرد . از همه نوع و سن و رنگ 

یعی نیست . به چشاش چرخشی داد و به سمت کتش رفت . امیر تازه متوجه شد قدماش طب

 کمی میلنگه .

_ لعنت به پشه های موذی و منحرؾ جنسی . مثل اینکه جای دیگه تو هم حسابی  نیش زدن 

 که نمیتونی درس راه بری .

چند ثانیه کلمات تو ذهنش چرخید تا متوجه ی منظورش شه . یک پارچ بلورین اب کنارش 

 بود   برگشت و به سمتش پرتاب  کرد .

 ی توی دیوار  خورد   فرو ریخت و با هم شکستن .به اینه ی بزرگ قد

 _ ای تو روح اون بهروز که توی عوضی رو دعوت کرد .

 کم میکشم از بقیه که تو هم شدی قوز باال قوز 

 _ چیهههه خب .

 مگه چی گفتم عصبی میشی ..
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قل فقط خواستم بگم که زشته زود کارتون رو کردین .حاال نخواستیم منتظر شید بعد عقد .الا

 میذاشتید مراسم نامزدی تموم شه بعد دس به کار میشدین .

 

 کتشو پوشید و چندتا فش خرجش کرد  و زد بیرون .

 دنبال بهروز میگشت . بالخره اونو به سمت در پشتی خونه راهنمایی کردن .

فکر نمیکرد امکانش هست ولی با دیدن منظره ی روبروش برای هزارمین بار تو این دو 

 ده ش کرد .روز حیرت ز

 امیر هم که پشت سرش می اومد دست کمی ازش نداشت .

 _ ادرین اینجا چه خبره؟؟ 

 خدایی بهروز واسه یه نامزدی ساده اونم فیک اینقدرررر هزینه کرده . اینقدر تدارک دیده .

 خودش هم هنگ بود نمیدونست چی بگه .

 شده . اون زمین بزرگ مسطح . صدها میزی که به زیباترین شکل تزیین

 بشقابها. گلدونها ، گلها  .لیوان های پایه باریک براق .

 ده ها گارسون که چون پروانه تو باغ سبک و منظم میان میزها پرواز  میکردن .

 

 اون میون اون کیک ده طبقه ی سفید  مزین به  گلهای تزینی بهاری چی میگفت ..

 د .و تخم بر همه چی نظارت میکرد و ؼر میز بهروز با اخم

 به سمتش رفت و دست رو شونه ش گذاشت .هنوز خشک بود صداش در نمی اومد .

برگشت و با دیدنش لبخند مهربونی زد . بدون حرؾ دستاش باال اومد شروع کرد بستن 

 پاپیون کرواتش .

 _ بهروز ؟؟ اینجا چه خبره ؟؟ 
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 چرا اینقدر شلوؼش کردی .مگه چند نفرن مهمونات . چقدر  ادم دعوت کردی

 

 یک لحظه چشم از کروات گرفت و چشم در چشمش شد .

 _ خودتو درگیر این چیزا نکن .

 مگه فرقی میکنه واست 

 یه سری دوست و اشنان فقط 

_ خب اخه جشن نامزدی اونم بین دوتا مرد تو یه کشور با فرهنگ سنتی  تو این ابعاد وسیع 

 و کلی ادم جور واجور نگران کننده ست .

 نیست ؟؟

 یگه ادرین . االن وقت این حرفا نیست ._ بسه د

 _ پس کی وقتشه . بگو الاقل  بدونم .

 _ شش ، گفتم بس 

 _ هش هشم نکن مگه بچه م .جوابمو درس بده 

 نگاهش عوض شد . اخم کرد ، خشمگین شد .  ناگهان

 _ قرارمون چی بود؟؟

 چرخی به چشاش داد. 

 _ نمیدونم یادم نیست 

 دم یادت بندازم اونم جوری که هیچوقت فراموشت نشه بزمچه ._ کاری نکن جلو یه لشکر ا

 یک نفر با سینی جلوشون ظاهر شد  رو به بهروز کرد 

 _ اقا اینو اشپز دادن گفتن تست کنید ببینید باب میلتون شد یا باز یه سری تؽییرات انجام بدن 

 سینی رو مزه کرد نگاه پر خشمشو از ادرین گرفت . با یه چنگال کمی از اون ؼذاهای توی 
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 _ نه خوبه . بگو همشون رو همین مدلی بزنه .

 خواست بره که ادرین سینی رو از دستش قاپید . 

 _ اینارو بذار باشه . منم باید تست کنم مگه من پسر همسایه م . ناسالمتی منم دامادم .

ع گارسون با تعجب کمی بهش نگاه کرد تا وقتی بهروز با چشم ؼره مرخصش کرد. شرو

 کرد با دست تند تند اون کوچولوها رو تو دهنش پرت کردن

 _ ارومتر 

 _ گشنمهههه 

 _ نمیگم نخور میگم مثل ادم بخور . وای به حالت لباساتو کثیؾ کردی 

یهو خمیر سرخ کرده ی پر گوشتی رو گاز زد ، صدای قرچ قروچش اومد و بعد تیکه های 

 ریزی که روی لباسش ریخت .

 صی کشید .بهروز نفس پر حر

 ادرین زود با پشت دست پاکش کرد و خندید 

 _ به خدا لک نشد ، نگاه

 

 _ بچه نیستی ؟؟ اصال مگه بچه تر از تو هم هست .

 خنده ش گرفت ولی واقعا چرا اینجوریه .

 چرا وقتی دور وره بهروز اینقدر رفتارش تؽییر میکنه .

 انگار خودش نیست یکی دیگه ست 

 شه که فقط با وجود او بروز پیدا میکنه .یا شاید این خود اصلی

 کم کم مهمونا شروع کردن رسیدن و محوطه ی باغ پشتی شلوغ شد .

 رفت یه گوشه با امیر نشست جلو دست و پا نباشه .
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 بهروز رو زیر نظر داشت . مطمئنا مهمونا هیچکدوم فیک نبودن .

 باهر کدوم کلی خوش و بش میکرد و حرؾ میزد .

وان شامپاین از یکی از سینی های گارسونا که میچرخید گرفت و یکیشون رو امیر دو تا لی

 به ادرین داد .خودش کمی از لیوانش مزه کرد 

 _ لعنتی .دیدی گفتم مشروباشون درجه یکه .

 هر کدوم از این بطریا خدا تومنه .

 باید قول بدی یه چندتا بطری کش بری واسم اخر شب 

 _ تو اول کادوتو رو کن بعد 

 _ کادو ؟؟؟ نامزدی فیکه کادو میخواد چیکار .

_ حاال هر چی ؟؟ داری شام و شراب و کیکمون رو میخوری . نمیخوای یکم هزینه کنی 

 جبران شه خسیس ؟؟

_ ای بابا . کوفتش نکن دیگه . باشه نخواستیم . دوتا بطری کافیه واسم . خودم میتونم بدزدم 

 الزم به همکاری نیست

 

 ه سمتشون اومد . لیوان مشروب رو از دستش گرفت و گذاشت رو میز .بهروز بالخره ب

 دستشو گرفت و مجبورش کرد بلندشه .

 _ پاشو میخوام با چند نفر از دوستای خوبم اشنات کنم 

 _ بهروز بگم دسشوییم گرفته بهم میخندی؟؟ 

 خندید بلند و طوالنی .

 _ از استرسه چیزی نیست .

 ومد ._ وای این دختر عموت باز ا
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 نگاهاش اخرش منو میکشه .خداییش یه چیزی بش بگو 

 _داره عالقه شو بهت نشون میده بی لیاقت 

 _ ابراز عالقه تون خانوادگی تو حلقم .

 این دختر که خل و چله حسابش جداست .

ولی شما با کتک و  شالق و اویزون کردن از سقؾ ، هلن خانم با فش و دعوا اون سهراب 

 ادعا ابراز وجود میکنید .جونت هم با کلی 

 من این عشق و محبت رو نخوام باید کی رو ببینم .

 

 _ عروس بازی درنیار همین روز اول .

 باید با خانواده م خوب تا کنی . ببین کی گفتم .

 _ عروس عمته . نذار همه چی رو بریزم به هم .

 راستی نامزدی فیکه ولی خشم اژدها کامال واقعی و حقیقیه .

 ک رو با تمام گلهاش رو سر تمام خانواده ی محترمتون خراب میکنم این کی

 بهروز خنده ش گرفت 

_ اوه اوه . مثل اینکه تو انتخابمون اشتباه کردیم .یه عروس سلیطه و کولی اوردیم تو 

 خانواده 

 _ سلیطه و کولی یه گوشه ای از استعدادهای نهفته مونه . کجاشو دیدی .

 ادب کردن همچین ادمایی  . _ اتفاقا راست کارمنه 

 شریک زندگی  خوشکل و خوش اندام  باشه کافیه  . بقیه ش با کمربند و کتک درس میشه . 

_ هی ، شانس نداریم دیگه . مردم تو روز نامزدیشون از گل نازکتر هیچی بشون نمیگن  

 کلی هم  نازشونو میکشن  من بدبخت رو تهدید به کتک میکنن اونم با کمربند .
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 لمات عاشقانه نخواستیم الاقل اینجوری ته دلمون رو خالی نکن داداشک

 

 وقتی رسیدن به جمع مورد نظر از شدت خنده سرخ شده بودن .

 با دوستاش اشناش کرد و ادرین هم با کمال ادب باهاشون دس داد و خوش و بش کرد .

خاصی تعبیه دو ساعت همینطور گذشت که یهو بازوشو گرفت و به وسط باغ که جایگاه 

 شده بود برد . عکاس  اونجا منتظر بود . 

نمیخواست ادرین معذب بشه پس اعالن نکرد  و رد و بدل کردن حلقه ها در ارامش و بدون 

 هیچ شلوغ بازی انجام شد . 

 حتی مهمونا متوجه  نشدن و همه به نحوی مشؽول بودن .

 کرد . با دست سردش ، دست ادرین رو گرفت و فلز سردتر رو دستش

 نفهمید چرا ولی از این حرکت تپش قلبش باال گرفت .

 چند لحظه به حلقه ی سفید زل زد .

 حس خاصی  بود . ناشناخته و ؼریب .

 _ خب نوبت توه 

به چشمهای بهروز زل زد . نگاهش ناخوانا بود. کاش میدونست چی تو سرشه . منظورش 

 از این کارا چیه 

 

 همش . وگرنه فیکِ فیکه همه چی . خیالت راحت _ زود باش . به خاطر عکساست 

 حلقه رو تو دستش کرد . شدت ضربان نبض شدیدتر شد . خدایا واقعا چی میشد حقیقی بود .

 چقدر سخته خوشبختی رو بازی کردن . 

 چرا تقدیرشون این شد ؟؟
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 چرا همه دنیا باشون لج کرد . ادما به کنار حتی خدا کمکشون نکرد .

 

 حلقه ها نوبت به بریدن کیک شد .بعد  پوشیدن 

 _ بهروز خداییش این همه کیک رو کی میخواد بخوره ؟؟

 _ نگران نباش ، به اندازه ست .

 چیزیش نمیمونه . خودت به تنهایی دو طبقه شو به باد میدی 

 _ عه ؟؟ شنیدی وقتی بشون گفتم یه طبقه شو بذارن واسمون تو صندوق ماشین ؟

 خندید 

 ب میشه خب _ تا تهران خرا

 _ خراب نمیشه .بشه هم اشکال نداره . میخورمش . 

 سری تکون داد و چاقوی بلند کیک بری رو ورداشت . 

 _ بیا دستتو بذار رو دستم .

 _ نمیخوام . چاقو رو من میگیرم 

 _ باهم میگیریم 

 _ نه ، چرا واسه من چاقو جداگونه سفارش ندادی اصال .

 مورد نظر  باهم میگیرن چاقو رو _ نمیشه که . معموال دو شخص 

 _ خو من فرق میکنم با بقیه . دوس ندارم دنباله رو باشم   . مگه نمیدونی ؟؟

 _ اره . خل و چلی . تا این حد متفاوت و خاص. 

 _ خب الاقل بده من ببرم اول بعد خودت 

 ا رسید ._ ادرین عکاس منتظره .خودمم کلی کار دارم باید برم ببینم تدارکات شام به کج
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 اینقدر اذیتم نکن . 

 _ راستی شام چی داریم ؟؟ زرشک پلو با مرغ ؟؟

 _ مهمونا رو که دیدی . به نظرت با زرشک پلو با مرغ میشه ازشون پذیرایی کرد؟؟

 _ خو واسه با کالسا کوبیده درس میکردین .واسه ما معمولیا همون زرشک پلو 

 _ ادرین؟؟

 من همونو درس کنن یا دیزی بار بذارن اونم خوبه ._ دوس دارم خب . اصال بگو واسه 

 _ ادرین ؟؟؟ 

 _ میگی واسم درس کنن ؟؟ افرین بهروز ..

به خدا دیگه نمیتونم این ؼذاهای با کالس عجیب ؼریبتون رو هضم کنم .زخم معده گرفتم 

 اصال 

 _ باشه .بیا حاال کیک رو ببریم خوبه گفتم عجله دارم 

 رم کاله بذاری _ دروغ میگی . میخوای س

 _ نه . بشون میگم درس کنن واست .

 _ قول؟؟؟

 _ ادرین؟؟؟؟؟؟؟؟؟

_ باشه باشه . چرا عصبی میشی خب . چاقو رو من میگیرم ها . شما فقط انگشتت باشه 

 کافیه

 

 خیلی زودتر از اینکه فکرشو میکردن زمان گذشت و هوا تاریک شد.

 ش خوش میگذشت مثل همیشه  ادرین بودبهروز کامال مشؽول  و تنها کسی که واقعا به

 یه دور کامل با دخترای کوچیک و بزرگ فامیل نزدیک بهروز رقصید . 
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بالخره وقت سرو شام بهروز اومد و پشت میز مخصوص خانواده  که هنوز خالی ست 

 ،نشست . 

 چشاش در جستجوی یار  میچرخید که امیر  متوجه ش شد .

 _ داره اون وسط میرقصه .

به امیر و بعد ادرین کرد . به نظر شاد می اومد . مثل همیشه زیبا بود . صورتش نگاهی 

 اون وسط مثل ماه  میدرخشید .

 ناخوداگاه لبخند روی لبش نشست .زیر لب زمزمه کرد .

 _ دیگه مال خودم شدی وحشِی زیبا . 

 هجران و  فرار ؼیر ممکن شد .

 ارشون ولو شد .ادرین بالخره خسته از این همه فعالیت اومد کن

 _ . کی شام میدین پس ؟؟

 بابا چقدر معطل میکنید .اه اه چقدر قر و فرتون زیاده . 

 مردم مردن از گشنگی .

بهروز ابرویی باال انداخت . یه لحظه ادرین به خودش گفت چقدر خوب به نظر میرسه تو 

 این استایل و لباس .

 خدا میدونه چند نفر بهش نظر داشتن 

 چند نفر واسش نقشه کشیدن .خدا میدونه 

 دیگه مال من نیست چرا حساسم اصال .

 اوردم . قبلنا   بود چشاشونو در می

همه فکر میکنن که هست .پس اگه هم کسی خواست ؼلط اضافی  به درک مال من نباشه .

 کنه میتونه خرخره شو بجوه . اتفاقا گشنه ش هم هست .

 بدبخت داری . _ تو بگو خودت شام میخوای چیکار مهمونای
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 _ بهروز خب صبح تا حاال هیچی نخوردم .حق بده بهم

 

 امیر خودشو انداخت وسط بحث 

 _ اون ده تا سینی فینگر فودو چند بشقاب کیک رو عمه م خورد پس 

 بهروز اخم کرد .به چه حقی به ؼذا خوردنش گیر میده .اصال چشم بخوره  چی ؟؟

 . _ نوش جونش . مگه از سفره ی کسی خورده

 

 

 امیر نفسی فوت کرد 

 _ چه ربطی داره . مریض بشه خوبه؟؟ 

 اصال ندیدم تا حاال اینجور پرخوری کنه .

 _ مگه چند وقته میشناسیش که فکر میکنی تمام عادتهای ؼذاییشو از بری .

 کال تو چیزی که بهت مربوط نیست دخالت نکنی خیلی  بهتره 

دوست و همکالسی بودیم  .یه ساله همش پیش هم  _ واال خیلی وقته . ؼیر این که بچگیامون

 بودیم .

_ یه سال  خیلیه؟؟؟ . سالها لحظه به لحظه ی زندگیشو بامن گذروند . نمیدونی از خودش 

 بپرس .

 ادرین با تعجب به کل کلشون نگاه میکرد .

 _ چتونه شما دوتا . زیادی مشروب خوردین قاطی کردین ؟؟ 

 خشم کنترل شده ای پرسید بهروز رو به ادرین کرد با  

 _ عادت های ؼذاییتو کی بهتر میدونه ؟؟
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 من یا امیر ؟؟

 نگاهش بین امیر و بهروز در رفت و امد بود .

 _ واقعا دارید سر پرخوری و کم خوری من بحث میکنید ؟؟

 _ جواب منو بده 

 یه لحظه نگاه ازش گرفت . 

 ون ادرینی که میشناختی خبری نبود_ ادما عوض میشن بهروز  . وقتی امیر منو دید از ا

 

 _ خب . حاال که برگشتی وقتشه برگردی همونی که بودی 

 _ مگه دست منه؟؟

_ نه . دست منه . میشی همون ادرینی که میشناسم تا هر کس و ناکسی فکر نکنه میتونه 

 ؼلط اضافی کنه  . 

 _ بهروز ؟؟

 عصبی شده بود ، بلند شد و ازشون دور شد .

 ند لحظه جلو چشش نباشن تا اروم شه .بهتر بود چ

 ادرین رو به امیر کرد 

 _ تو نمیدونی چجوریه باهاش بحث میکنی .

 میکشتت احمق .مگه نمیشناسیش ؟؟

 _دیونه ست این بابا 

 مگه چی گفتم من بدبخت ؟

 _ ببین تو تمام این ادما تو تنها اشنا و از طرؾ منی .

 همینجوری هم بازی رو باختیم .
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 ه فنا بری دیگه هیچی تو هم ب

 _ واقعا که عوضی هستی ادرین . یعنی تو این گیر و ویری فکر خودتی؟؟

 _ اره دیگه . پس چی ؟؟ فکر کی باشم ؼیر خودم 

 _ ای تؾ تو ذات تو و بهروز هردو تاتون باهم .

 خندید 

 _ فش نده . میرم به بهروز میگم ها 

 ت ؟؟_ برو بگو . مگه باالتر از سیاهی هم رنگی هس

_ واال نمیدونم چتون شده شما دوتا . حس میکنم بچه مهدکودکی هستیم  که دوتا از رفیقام 

 سر اینکه با کدومشون بازی کنم دعواشون شده 

 _ نه عزیزم . ما کجا جای رقابت داریم با بهروز خان .

 عشق و رفیق اصلی اونه ما سیاهی لشکریم 

 ادرین واقعا دیگه خنده ش گرفته بود .

 قعا پس بچه تر از خودش هم هستوا

 وقت سرو شام میزشون کامال پر شد .

 تمام فامیالی درجه ی یک بهروز دوره ش کرده بودن .

 با کسی مشکل نداشت ؼیر سهراب و هلن .

 البته این دوتا ایلی رو کفایت میکنن 

 یه لحظه دستی روی پشتش کشیده شد .

 این سردی رو میشناخت از بر بود .

 رش نشست .بهروز کنا
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یه لحظه حس کرد ورق برگشت . البته که به تنهایی از پس هر جمعی برمی اومد ولی با 

 بهروز قوی ترین ادم روی زمین میشد . این یک حقیقت حتمی  بود بی برو برگرد .

بهروز به شخصی  اشاره کرد . تنها میزی که ؼذای دیگری اضافه بر بقیه ی میزها سرو 

 ادرین با دیدن  زرشک پلو خندید . شد میزشون   بود  . 

 _ بخور نوش جونت . به کوری چشم هر کی سختشه اشتهاتو ببینه .

نیم نگاهی به امیر کرد  و خنده ش بیشتر شد . این دوتا امشب یه چیشون میشد شکی درش 

 نیست .

نگاه هلن اما هنوز قفل اون حلقه ی سفید توی انگشت ادرین بود . اونو حق مسلم خودش 

 یدونست چی شد از دستش دزدیده شد .م

 

 بالخره نتونست جلوی خودشو بگیره . زهر درونش زیاد شده  باید یه جوری تخلیه میشد .

_ خوشم میاد ادما اول اخرش به اصل خودشون برمیگردن . هر چقدر هم بخوان همرنگ 

 جماعت بشن ، سلیقه شون تو پوشش و خورد و خوراک رسوا کننده ست .

 زخند زد ، نگاهی به بهروز کرد . ادرین پو

 بهروز چندثانیه تو چشاش زل زد .

 اه از این چشمها و توله گرگ درونشان . 

 طعمه شو میگرفت ، گاز میزد ، میدرید . مگه تا  دل خونی و تیکه تیکه میشد ول میکرد 

 برگشت و به هلن رو کرد . 

 _ البته که اصالت همه جوره قابل احترامه .

من که اصیل ترین ادمیه که تو زندگیم دیدم . صادقه ، دو رو نیست . اهل نقش  مثل ادرین

 بازی کردن نیست .روح و شخصیتش زیباست . تکه همه جوره .

 کاش ادمای بیشتری مثل اون بودن . کاش خودشونو همونجور که هستن نشون میدادن . 
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 از کی مالک اصالت ادما شده چند قطعه پارچه ؟؟

 برات کی فکرشو میکرد اینقدر ظاهربین و بی عقلی واقعا متاسفم

 

 سهراب زود خودشو انداخت وسط 

 _ کفتارها هم اصیلن خان داداش .

کافیه یه جا طعمه ی اسون گیر بیارن . قناعت نمیکنن به یه گاز کوچیک . تا تمومش نکنن 

 پراکنده نمیشن .

 بهروز خندید قهقه زد . ادرین چشمهاشو از این خنده بست .

 اوج خشمشو تجربه میکردن . چقدر بد که اینقدر حماقت خرج کردن .

دست رو دستش گذاشت ارومش کنه . ولی خودش هم میدونست ؼیر ممکنه . تا با خاک 

 یکسانشون نکنه تمومش نمیکرد .

 

 _ عجب . 

 چقدر جالبه که میدونید حیوونایی هم به نام کفتار هست .

م اخرش هم به هیج جا نرسیدی فکر کردم اصال اخه نیست اون همه خرج تحصیلت کرد

 نمیدونی همچین چیزی هم هست .

 میخوای صفات و خلقیات کفتاررو واست لیست کنم ؟؟

 تا ببینی به کدوم ادمایی که دور این میز نشستن میخوره .

مگه نه کفتار کسیه که از رنج و زحمت یکی دیگه به نون و نوایی میرسه تازه  سرشو 

 و بقیه رو دون تر از خودش میبینه . میگیره باال

 نمیدونه سلطان جنگل یکی دیگه ست .

 کافیه اراده کنه . تیکه پاره کردنشون کار نیم ساعتشه 



  

tg://taamjnon 

_ خان داداش تند نرو . طوری حرؾ میزنی انگار مارو کنار کوچه پیدا کردی و خرجمون 

 رو دادی .

 یم . دیگه منت گذاشتنت واسه چیه  .به هر حال ما هم تو ارثیه ی خانواده گیمون سهمی دار

 بهروز رو به جفت عموهاش کرد .

 _ این بچه ها  نمیفهمن شما که میدونید بهشون بگید .

 بگید واقعا خرج این دک و پزشون از کجاست .

 . بگید اگه من نبودم حاال محتاج نون شبشون  بودن . ماشین و خونه و ویال که دیگه هیچی 

بدون پول تو جیبی  که هر ماه به حسابشون واریز میشه چطور  خیلی دوس دارم ببینم

 میخوان زندگی کنن . 

ببینم اصالت و اصل و نسبشون رو ببرن در یه مؽازه بشون یه تیکه پنیر میده که اینقدر 

 ادعاشون میشه

 

مسعود یه چیزایی میدونه . نمیخواستم جلو همه بگم ولی وقتشه همه بفهمن که دقیقا قضیه از 

 قراره . چه

 وقتی انقالب شد و هر کس و ناکسی واسه مون ادم شد و اومد تعیین تکلیؾ کنه .

وقتی زمینا و امالک و همه چیمون رو به جیب زدن به اسم عدالت اجتماعی و پخش ثروت 

. 

 وقتی حتی تو خرج نهار و شاممون هم موندیم و ؼیر این ویال هیچی نداشتیم .

 وحشو به شیطان فروخت . پدرم از خود گذشتگی کرد . ر

 خودشو فدا کرد تا بقیه راحت باشن . بعد مرگش این میراث شوم سهم پسر ارشدش شد.

 جهنمی شدم به خاطر اینکه شماها سرافکنده نباشید .

 شکایتی نیست شایداصال  وظیفه ست .
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 ولی اینکه چشم تو چشمم به عزیزترین کسم توهین کنید خارج از توانمه . 

 خشش و جبرانه .ؼیر قابل ب

 یه حرؾ ، یه هشدار ، یک کالم و خالص .

 هر چی گذشت تموم شد از این لحظه به بعد کوچکترین توهین به ادرین توهین به منه .

فکر کنم اینقدر منو میشناسید که بدونید با ادمی که جرات کنه پا از گلیمش درازتر کنه 

 چیکار میکنم .

 ه دارم . بذارید احترام رابطه ی خونی رو نگ

 وگرنه گور بابای هر کی هست و نیست.

 واسه من میمیرید  و خالص .

 

 تو اتاق رو تخت نشسته چندمین بشقاب کیکشو میخورد .

نیت این بود قبل اومدن بهروز بخوابه که خشمش به این راحتیا فروکش نمیکنه و ترکش 

 هاش نصیب هر کسی میشد منجمله خود بیچاره ش .

 این کیک گذشت . مگه چی توش گذاشته بودن که اینقدر خوشمزه ست .اما مگه میشد از 

طرز تهیه شو تو بهشت نوشتن حتما  وگرنه کی به ذهنش میرسید کاکاوو و توت فرنگی و 

 البالو و گردو اینقدر ترکیبشون عالی از اب  درمیاد .

شدن درو ولی با این حال از بقیه ی بشقاب گذاشت و به زیر پتو رفت وقتی صدای باز 

 شنیدن .

حیؾ کاش یکم دیرتر می اومد . راستی چندتا گاز از کیک ارزش مردن رو نداشت ولی باز  

 حسرت بزرگی رو دلش گذاشت .

 صدای قدمهایی که محکم به زمین کوفته میشد نشون میداد شیطان خیال خاموش شدن نداره .

 بی بهش داد.بهروز  دنبال جرقه ای میگشت و متاسفانه ادرین بهانه ی خو 
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 وقتی چشش به اینه ی شکسته خورد ، دوباره منفجر شد .

 _ ادرین این مسخره بازیا چیه؟

 یعنی چی را به را وسیله میشکنی .

 وحشی شدی واسم . کال لجام گسیخته شدی ؟؟ 

 حتما باید افسارتو ببندم بندازم تو قفس تا هاری ت معالجه بشه .

بود عکس العملی نشون نده وگرنه زنده موندنشو   حتی زیر پتو به حرفاش میخندید . بهتر 

 خدا   تضمین نمیکرد . 

 لباساشو کند و اومد کنارش دراز کشید . نفس نفس میزد از شدت فشار عصبی .

نگاهی به سمتش کرد . میدونست بیداره . چرا خودشو به خواب میزد وقتی میدونه تنها 

 طبیب و دوای  این بیماره

 

 د .از پشت پتو شونه شو لمس کرد .دست به سمتش بر

 چشش به حلقه ی توی دستش افتاد . 

 ادرین مال خودشه ،  همیشه بوده . بس نیست این همه جفاو دوری .

 نیاز داشت . تنها چیزی که ارومش میکرد توی تخت کنارش بود .  به هر حال اونم

 مگه ادم کجا خستگیهاشو رفع میکنه ؼیر از بؽل یار .

 طش ، ادم رو به موت  رو چه به اجازه گرفتن  ؟؟؟ زمان رفع ع

 بهش نزدیک شد . شونه هاشو به چنگ  گرفت و گردن رو بویید . 

 حتی از پشت پتو عطرش مست کننده ست . اشتها برانگیز و تحریک کننده ست .

 جلوتر رفت .  سنگینی تنشو روش انداخت . پتورو کنار زد به گردنش حمله کرد .
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 حظه تو شوک بود ، خشک شده تکون نمیخورد .ادرین چند ل

 کم لذت نداشت . این نفسها ،گازها ، مکیدنها ، سنگینی له کننده ی تن .

ناجوانمردانه عمل کرد از کمر و پشت گردن حمله رو اؼاز کرد  . عجیب بود که بهروز  

 ادِم  از پشت خنجر زدن  نیست .

فرشته ی سرخ  سپرد . گوشت و پوست و   یک لحظه  این میان وجودش گم شد . خود را به

 تن فروخت ، رستگاری خرید ، مسِخ شیطان شد .

 این میان یک چیز ازار دهنده بود . 

 ضرب کنان روی مخش رژه میرفت،فریاد میکشید .

 چند نفر بعد او تو بؽلش بودن این لبها چند گردن رو بوسید .

 دستهای برفی روی چه تن های ذوب شد  .  

 فر رو به جنون کشید.چندین ن

 تخمی کاشته شد. رشد کرد ، ریشه زد . 

 امد مقاومت کرد . شورش کرد .  سرتاسر وجودش را تسخیر کرد با شیطان از سر جنگ 

 سعی کرد خود را از میان دستهای یخ زده ی جادویی رها کنه . تو بؽلش چرخید .هلش داد. 

 _ بهروز بس کن 

 بهروز ولم کن .

 دس نزن نمیخوام . بهم 

 بی توجه به این تقال به سیب گلوش حمله کرد 

 .مثل همیشه وسوسه انگیز و جهنمی ست . اتشش زد .

ناله ای این میان  از لبهای ادرین رها شد . هنوز هم تحت تسلط و رحمت شیطان است . 

 شکی درش نیست .
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 دستهاش شل شد . تمام وجودش لرزید .

 د .شهوت و نیاز میکاشت .بهروز تمام زمینهاشو زیرو رو میکر

 جسم خیانتکارش مثل همیشه زود  تسلیم شد ، َعلَم سفیدو برافراشت  .

اما نه ..ؼرورش  اخرین سنگر مقاومتش بود . باید میجنگید، با خود ، با جسمش ، با 

 طبیعتش ،  با بهروز .

 

 خودشو جمع و جور کرد . دست رو سینه ش گذاشت . با تمام توان ُهل داد .

 بهروز نه ._ 

 گفتم نه 

 نمیخوام 

 زور که نیست .

 شیطان با چشمهای سرخ از خواستن و خشم بهش زل زد .

 چند نفس عمیق کشید . چشمهاشو چند لحظه بست .

 _ ادرین ؟؟

صداش خش داشت ،  سعی میکرد تن ش بلند نباشه . خیلی به خودش فشار می اورد 

 صبوری کنه ، فریاد نکشه ، کتکش نزنه . 

کن . دیگه داری زیاده روی میکنی . خودت هم خوب میدونی  . تحملم تا یه حدی کش   _بس

 میاد . بعدش کارت تمومه . 

 نمیتونست بس کنه . نمیتونست سکوت کنه 

 درد داشت 
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 زخمی بود 

 همچنان  زخم خیانت خونریزی میکرد .

 _ چرا دس از سرم ورنمیداری .

 چی میخوای از جونم .

 ه به سرعت باد جایگزینم شدن .برو با اونایی ک

 کم باهاشون حال میکنی ؟؟

 سرویس دادنشون خوب نیست ؟؟ 

 خب یادشون بده چجور باید راضی ت کنن 

 تو که تو این چیزا  استادی بهروز .

 سیلی که خورد  محکم بود. سرش  به تاج تخت خورد . درد گرفت .

 ین ؼیر ممکن بود .موهاشو گرفت . فریاد کشید. دیگه خود داری بیش از ا

 _ چند بار بهت بگم حیوون . هیچ کس نبوده و نیست .

 تو اشتباه میکنی . بفهم ادددمممم 

 با اینکه خر هم مثل تو کودن نیست

 

 _ اررره .

 من حیوون ، نفهم ، اصال همون خر .

 باورت نمیکنم .

 همینه که هست 

 دروغ میگی مثل سگ .
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 هارتا خورد . لب مقاومتش شکست ،پاره شد .سیلی بعدی هم اومد . یکی نه . سه چ

 دست باال اومد . میخواست از خودش دفاع کنه . 

 مثل همیشه نتونست . نشد .

رو سینه ش نشست . دست دور گردنش قفل کرد . به نفس نفس افتاد . همه بهش خیانت 

 کردن . نفسش ، بیماری ریه ها . بهروز .

 زدیک شد .اشکی از گوشه ی چشم لؽزید . به مرگ ن

 بی توجه به صورتی که داشت کبود میشد . خم شد . تو گوشش زمزمه کرد 

 _ ادرین . دیگه تموم شد . خسته م کردی . 

 فقط یادت باشه انتخابت این بود  . مقصر خودتی .

 حاال که نمیخوای با زبون خوش باهام راه بیای .مجبورت میکنم . 

 ون لیاقتشو نداشتی .بی خیال اختیار و حق انتخاب . توی حیو

 تنها زبونی که میشناسی  جبر و زوره .

 که  اونم به دیده ی منت ، حتما ، چشم .

یه بار دیگه  لج کن . یه بار دیگه بگو نه . یه بار دیگه سعی کن فرار کنی  تا ببینی چجور 

 تیکه تیکه ،  پاره ت میکنم .

 گردنشو رها کرد .نفسی عمیق و چند سرفه .

 ش به پهلو افتاد کنارش دراز کشید .  از رو سینه

 به سقؾ زل زده به تقالیش برای جذِب هوا گوش میداد .

کمی که اروم گرفت و نفسهاش عادی شد ، چراؼو خاموش کرد از پشت بؽلش کرد . حتی 

 جون نداشت مقاومت کنه . نفسهای خشمگین از پشت تو موهای سرش خالی میشد .

 زمزمه کرد 
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 وز _ ازت متنفرم بهر

 _ خوبه اما واقعا دیگه  واسم مهم نیست .

 _ نمیتونی اینکارو کنی . نمیتونی مجبورم کنی .رابطه دو طرفه ست . زور که نیست .

دلش یه لحظه فشرده شد  . کالمت رو منقطع بیان میکرد .مشخصه حال نفسش خوش نیست. 

 ت .با اینحال پوزخند زد و جوابشو داد . حاال وقت ضعؾ و دلسوزی نیس

_اینده حکم و قاضی ماست .هنوز قابلیتهامو باور نداری . نشونت میدم چقدر میتونم 

 سختگیر  باشم .  معشوق شیطان بودن به این راحتیا نیست . اطاعت مطلق میطلبه .

 

 

 دیگه هیچ نگفت . جونی نداشت حاضر جوابی کنه . 

ج تخت به سرش کاری ریه هاش خس خس میکرد . سرگیجه داشت . مثل اینکه ضربه ی تا

 بود .

 بهروز پاشو روی دوپاش گذاشت . بازوهارو دور تنش بیشتر فشرد .بؽلشو تنگ تر کرد.

 چشمهاشو بست .

واقعا نمیدونست چی نفرت انگیزتره . این اعمال قدرت بهروز یا جسم بی جنبه  که از این 

 بؽل سفت لذت میبرد . 

 زید ریتم ارومتری گرفت هوای نفسهای بهروز که بر گردن و مویش  میو

 تاثیر جادویی داشت . کم کم نفس های خودش هم حالت طبیعی تری گرفت . بهتر شد .

 به دقیقه نکشید که به خواب رفت .

 یک شب اتش بس برای  بازمانده ی  جنگ خسته از نبرد .

 بهروز اما خوابش نمیبرد.خیلی  تند رفته ؟؟ 

 احتماال نه. 
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 باید سنگاشو وا میکرد 

 هیچوقت از چیزهایی که میخواست نمیگذشت.

 چه انتظار بیهوده ای ادرین داشت 

 گذشتن از معشوق و عزیزترین کس  ؟؟ هیچوقت، به هیچ عنوان ،  هرگز  .

 هر طورشده  حفظت میکنم. هر جوری شد . به هر قیمتی .

 .کمی سرشو باال اورد . بین دو خال ش بوسه ای زد . اونو بیشتر به سینه فشرد 

 با اینکه بهش پشت کرده از هر زاویه ای خواستنی بود . حتی در خواب دلبری میکرد.

لبخند زد گردنشو بوسید . جای کبودی های دیشب نیاز به شارژ مجدد داشت ولی خوددار 

 بود . کمی عقب کشید .

 وقت  زیاد هست در شبهای اتی 

 نیاز به استراحت داشت اسب سرکش زیبایش . 

 تبعیت از یار چشمهاشو بست . رحم کرد و در

 

چشمهاشو که باز کرد ظهر شده بود . اینو میتونست از نور زیادی که به اتاق هجوم اورده 

 حس کنه .

بهروز نبود .نفس راحتی کشید . بلند شد از تخت . لباساشو عوض کرد . دست و روشو 

 شست .

 رفت بیرون و امیر رو پیدا کرد .

 خوشگل ما . _ بهههه . گل پسر . داماد 

 نگاهش رو لب زخمیش ثابت موند  . خنده شو به سختی خورد. 

_ باز که رفتید تو کار سکس خشن . شما دوتا نمیتونید مثل ادم باهم باشید . حتما باید 

 همدیگه رو بترکونید تا راحت شین 
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 _ خفه شو امیر . کی میری تهران

 میرم  _ االن دارم

 _ خب منم میام .

 چی ؟؟ _ چی ؟؟ بهروز

 _ بهروز کار داره فعال هستش . زود باش بریم زودتر .

 _ ای بابا . چه زود ماه عسل تموم شد 

 _ خفه شو امیر . میزنم له ت میکنم ها 

 _ ای بابا . عشق و حالت واسه بهروزه بداخالقیات واسه ما .من دیگه چقدر بدبختم

شه . امیر متوجه ی کارای سعی میکرد تو چشم نبا زود سوار ماشین شد . تا حد ممکن

 مشکوکش شد .ولی چیزی نپرسید . 

ادرین عینک دودیشو زد . هی به عقب نگاه میکرد ولی از بهروز خبری نشد . نفس راحتی 

 کشید . 

امیر ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد . ادرین نگاهی به اطراؾ کرد .وقتی اومدن  

 نگهبان روبروشون منتظر بود .  خواب بود . نمیدونست تو  دروازه ی ورودی کلی

 ولی بر خالؾ انتظار در باز نشد . یکی اومد و در سمت ادرین رو باز کرد .

 _ سالم اقا . وقت بخیر . 

اقا بهروز زنگ زدن گفتن همین جا منتظرش باشید . خودشون  دارن میان . دوستتون 

 میتونن تشریؾ ببرن .

 د همه جوره وا رفت . نفس پر حسرتشو فوت کر

 امیرنگاه سردرگمی بهش کرد .

 _ ادرین ؟؟

 _ چیزی نیست . تو برو . ما هم میایم کم کم 
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 _ باز دعواتون شده؟؟ . نکنه قهرید؟؟ 

 _ نه . حتما پشیمون شد .کاراشو راس و ریس کرد الزم نیست  بیشتر بمونه .

ه شد و  میدونست حقیقت چیز دیگه ایه ولی  دیگه اصرار نکرد .ادرین از ماشین پیاد

 خداحافظی کرد .

 امیر ماشین رو حرکت داد و رفت . 

دو دقیقه نشد ماشین بهروز جلو پاش توقؾ کرد . همون مرد که پیاده ش کرده بود در 

 ماشین رو واسش باز کرد . سری تکون داد و سوار شد . در ماشین پشت سرش  بسته شد .

 بهروز حتی نگاش نکرد . به بیرون زل زده بود  

 به اصالن اشاره کرد که حرکت کنه و دیگه هیچ . سکوت .فقط 

 اخم کرد ، عادت نداشت بهش بی محلی کنه . 

 توجه ش رو میخواست ، معتادش بود .

 حتی دعوا و کتکاری رو ترجیح میداد بر این بی تفاوتی محض .

 

 کنار یه سفره خونه ی بین راهی توقؾ کردن . بهروز بدون حرفی پیاده شد و رفت .

درین با تعجب بهش نگاه میکرد .گوشی اصالن زنگ خورد . بله قربان گفتنش نشون میداد ا

 بهروزه . زودقطع کرد . برگشت و نگاش کرد 

 _ اقا ، اقا بهروز میگه تشریؾ ببرید صبونه میل کنید 

 این اقاتون هم کال رد داده . توجه کردی یا نه؟؟ .  ۰۲_ چه صبونه ای ساعت 

 ارامش و متانت باباشو به ارث برده بود . اصالن هیچ نگفت .

انتظار داشت با توپ و تشر بیاد پیاده ش کنه . ولی نیومد . دلخور شد . شاید کمی دلش 

 شکست . یعنی قهره ؟؟

 مگه نه من باید قهر باشم ؟؟
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 نکنه دیگه واسش مهم نیست . 

 نکنه تسلیم شد از تو گذشت 

 شاید اصال دیگه تورو نمیخوادد

 درک  اصال به

 مگه همینو نمیخواستی 

چته مثل دخترای تینیجری گل به دست که گلبرگهای گل رو میکندن دوسم داره دوسم نداره 

 راه میندازن ، سوسول بازی درمیاری ؟؟

 

 یه ساعتی اونجا منتظر  بودن تا بالخره لطؾ کرد و تشریؾ اورد .

 برای اصالن صبونه اورده بود . همیشه از اینکارا میکرد .

 یادشه وقتی راننده ش بود چقدر هواشو داشت .

 هیچوقت نمیذاشت گشنه بمونه تحت هیچ شرایطی .

 یه لحظه حس کرد چقدر گشنشه . معده ش به تقال افتاد .تاالپ تولوپ میکرد .

 اصال پس من چی ؟؟ چرا واسه من نیورد ؟؟ 

 لعنتی خسیس ، عوضی بی ادب .

ا کنه . حیؾ که بهروز پا نمیداد کال تو دنیای اخماش بیشتر رفت تو هم دوس داشت دعو

 دیگه ای سیر میکرد . حواسش تو گوشی بود . لعنتی حتی نگاش نمیکرد .

 

 روشو ازش برگردوند . اصال چرا داره اینقدر نگاش میکنه . ناسالمتی قهره . 

 به ساعتش نگاه کرد

 یعنی خیلی تا تهران مونده ؟؟
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 ندازه ی یه هفته ؼذا کوفت کرد .اصال چرا اینقدر گشنشه . دیشب ا

 مثل اینکه ؼذاشون هم مثل نامزدی فیکه . سیر نمیکنه . فقط خوشکله زود میپره .

 ولی کیکش عالی بود . لعنتی بهش فکر نکن بدتر گشنه ت میشه .

 از گرسنگی میمیری تو برگ ترحمیت مینویسن   نوداماد ناکام ادریِن  گشنه  

 بهروز ابرویی باال داد نیم نگاهی بهش کرد خودشم به افکارش خندید . 

کامال به سمت شیشه برگشت  و به بیرون زل زد . دارم به جکهای خودم میخندم به تو چه 

 نکبت .

 

 حوصله ش کامال سر رفته ، گشنگی کالفه ش کرده ، خوابش هم نمی اومد .

 یعنی بدتر از این  شرایط هم هست  ؟؟ اصال و ابدا 

 رد . هنوز سرش تو گوشی بود .به بهروز نگاه ک

 مگه تو اون لعنتی چی هست که دل نمیکند .

کمی خودشو به سمتش کشید . سعی کرد نامحسوس دید بزنه . نشد . بیشتر جسمشو مایل 

 کرد . باز قابل تشخیص نبود . گوشی رو از دستش قاپید  . اصال هر چه باداباد

 تش  زیاد مهم نیست .مگه نه نامزدشه . حاال راستی فیک .این جزییا

 به چه حقی حواسش پرت یکی دیگه ست .

 بهروز عکس العملی نشون نداد . حتی سعی نکرد گوشی رو ازش بگیره .

 کامال باال پایینش کرد . همه چتهاشو خوند .همه در مورد کاربود  . خیلی ضایع شد  .

 شروع کرد شماره گرفتن .

 ._ میخوام زنگ بزنم امیر گوشیم جا مونده 
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بهروز نگاه عاقل اندر سفیهی بهش کرد . معذب میکرد . تو همین حین گوشی خودش  که 

 تو جیبش بود زنگ خورد

 ای لعنت به هر کی پشت خطه . انشاهلل خدا پرپرش کنه که یخ روی سنگش کرد .

 گوشی بهروز رو بهش پس داد . گوشی خودشو دراورد 

 _ عه . این اینجاست . فکر کردم جا مونده .

به صفحه نگاه کرد  . امیر ورپریده بود . خدا بکشتنت که شدی عذاب جون من . بهروز کم 

 بود تو هم اضافه شدی.

 

 کمی باهاش حرؾ زد .داشت نهار میخورد از رستوران تعریؾ میکرد . 

 _ کوفت بخوری 

 _ عه . چرا ؟؟. خو شما هم بیاین . عالیه اینجا جان تو 

 د زیر چشمی نگاهی به بهروز کر

 _ نه . ممنون . گشنه نیستیم . شما میل کنید . جای مارو هم خالی کنید .

 _ چی شده مودب شدی ؟؟ بهروز به این زودی ادمت کرد؟؟

 نفس پرحرصی کشید. قطع کرد و واسش پیام فرستاد 

_ حقا که لیاقت نداری . تورو اول به اول باید شست و حسابی لگدمال کرد و رو بند انداخت 

 کِ کرد . خشکِ خش

 امیر واسش ایموجی خنده فرستاد. 

 بیشتر حرصش گرفت گوشی رو گذاشت کنار .

 

 دلش پوکید بالخره مشکلشو به زبون اورد 



  

tg://taamjnon 

 _ بهروز من گشنمه 

 لبخند ریزی کرد . 

 _ حق داری . منم صبونه نمیخوردم گشنه م میشد  

این یک حقیقت همیشه بچه های تخس و لجباز قبل هر کس به خودشون صدمه میزنن .

 علمیه . اصال اثبات شده ست 

 _بچه عمته . اونموقع گشنه م نبود . االن گشنمه . نگه دار 

_ شرمنده . یه کار ضروری دارم تهران . باید زود تر خودمونو  برسونیم . تو که خوب 

 میدونی چقدر سر ان تایم بودن حساسم . 

 ه اتالؾ وقت کرد .دیگه تا تهران توقفی نداریم .نمیشه حتی یه دقیق

 نفس پر حرصی کشید . با اخم بهش زل زد .ولی انگار نه انگار 

 _ باشه . یه جا نگه دار خودم میرم . یا امیر میاد دنبالم . وقت اعالحضرت هم تلؾ نمیشه 

 لبخندش بیشتر شد . لعنتی اصال چه چیز خنده داری این میون  هست 

 _ بازم شرمنده . از این خبرا نیست .  

 چشم در چشمش شد 

 _تا چند وقت  اجازه نمیدم ؼیر من کسی افتخار مصاحبت باتو رو داشته باشه . 

شی .تا اطالع ثانوی     خلقیات و مدل رفتاریت مشکل دار شده . باید تربیت و اصالح  یکم

 با هر کس و ناکسی نمیگردی.

 قابل قبول هست یا نه قبلش باید شخص مورد نظر  بررسی بشه  . ببینم به اندازه ی کافی

 

 

 لحظه به لحظه چشاش گردتر میشد از حرفهای به نظرش چرته بهروز .
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 یعنی واقعا جدی جدی میخواست محدودش کنه ؟؟

 اونم تو این ابعاد و به این شدت ؟؟؟

هزاران فش تو ذهنش پشت سرهم به صؾ شد . دهنشو باز کرد ازادشون کنه که دست 

 لبهاش نشست . بهروز دور گردنش اومد و روی

_ ششش . چیزی  نگو  که بعدش به خاطرش تنبیه شی . پشیمون بشی ،به ؼلط کردن بیفتی 

. 

تقال کرد . سعی کرد خودشو ازاد کنه ولی بازویی که دور گردنش پیچیده جای هر عکس 

 العملی رو بسته .

 بهروز چشم در چشمش بود. نوع  نگاهش تؽییر کرد .

 . اروم در عین حال  بااحساس

 از این نگاهش میترسید 

 حتی بیشتر از خشمش قابلیت ضعیؾ کشی داشت .

 تقال کرد . سرشو از میون بازوش به سختی  کشید . 

 بهروز به این کاراش  خندید .

 _ کوفت . زهر . درد  . 

 مثل اینکه واقعا اشتباه گرفتی عوضی اشؽال .

 نکنه فکر کردی نوعروس نابالػ چهارده ساله م . 

 فکر کردی ازت میترسم .یا کسی هستی واسه خودت   ؟؟نکنه 

زیادی خیال ورت داشته . تو فکر ناقصت االن رییس و اربابی در حالی که نوکر هم  قبولت 

 ندارم 

 تا این حد بی ارزش . اصال هیچ ، ادم که هیچی .

 سگمم نیستی
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 بهروز نگاهی به سمت اصالن کرد . تو دلش صدهزاربار گفت حیؾ .

 که تنها نیستن . دندوناشو به هم فشرد و هیچ نگفت . افسوس

 سفت شدن استخونهای فک پایینش حجم خشم و ناراحتیشو کامال نشون میداد .

 ادرین پشت بهش کرد و به بیرون زل زد .

 واقعا دیگه زورگویهاش از حد گذشت .

 باید در اولین فرصت خودشو ازاد و رها کنه .

 ز توانه . قابل استمرار نیست .دیگه تحمل این وضعیت خارج ا

 

به تهران که رسیدن مستقیم رفتن  اپارتمان. تو پارکینگ قبول نمیکرد از ماشین پیاده بشه . 

 بازوشو گرفت و کشید .

 هر چی سعی کرد مقاومت کنه . نشد . بهروز موفق تر بود .

 چند نفر تو اسانسور قبلشون سوار شده بودن . 

 ه و یه دختر جوون یک مرد میانسال و یک بچ 

 بهروز بی تفاوت به وجود اونا  داخل شد .   

 فشار انگشتاش هر لحظه روی بازوش بیشتر و سختت تر میشد .

 

 سعی کرد از وجود دور وریا سواستفاده کنه .

 بازوشو کشید . ؼرؼر کرد .

 هیچ کدوم افاقه نکرد . رو به مرد میانسال کرد .
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اهشا به پلیس زنگ بزنید . بگید مسئله ی ادم رباییه .کامال _ اقا این مرد منو دزدیده ، خو

 جدی هم هست اصال  در حد قتل .

 

 مرد با تعجب بشون نگاه کرد . نگاهش روی صورت بهروز قفل شد . 

 نسبت به یه ادم ربا زیادی خونسرد و شیک به نظر میرسید .

 بهروز بهش لبخند زد

 ر یه چالشی که دوستاش ترتیب دادن ._ ببخشید این برادر ما زیادی رفته تو بح

کال دیونه مون کردن با این برنامه هاشون . جنبه شو ندارن ، چه میشه کرد . حس میکنم 

 اخرش گوشیشو میشکنم یه نفس راحت بکشیم 

 مرد که انگار یه همدرد پیدا کرده بود روشن شد شروع کرد درددل 

 _ واال به خدا راس میگی .

 چیکار کنم . ادم از چی بناله ؟؟من که دیگه نمیدونم 

 از بی عقلیشون ؟؟ بی فکریشون ؟؟ بی خیالیشون یا این دنیای لعنتی مجازیشون  .

 خوشم میاد دست چپ و راستشونم نمیتونن تشخیص بده همه واسم شدن شاخ ، ادم حسابی .

 هنوز داشت ؼر میزد وقتی رسیدن به طبقه ی مورد نظر.

 هنوز حرؾ زیاد داشت .مجبور شد پیاده بشه وگرنه 

 ادرین دوس داست  باشون بره .ولی بازوی قفل در دست بهروز رو باید  چیکار میکرد.

 به این فکر میکرد یعنی کدوم سختتره . 

 بدون یک دست زندگی کردن یا با بهروز سگ شده تنها موندن .

 همین که رسیدن هلش داد داخل خونه . 

 تیر میکشید از درد با اون یکی دستش ماساژش داد .  بازوی بیچاره یه نفس راحتی کشید .
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 یهو به سمتش اومد . عقب عقب رفت به دیوار چسبید .

 دیر بود واسه ابراز پشیمونی ؟؟

 شاید واقعا گفتن اون  حرفا زیاده روی بود.

 در انتظار کتک چشمهاشو بست .

 خبری نشد . دست سرد رو تنش کشیده شد  

 به این واکنش تن  . لرزید ، بهروز پوزخند زد

 تو دلش گفت لعنتی نخند مگه دست منه .  

هر جور میخواست حساب کنه یک سال خیلی بود . واسه محرومیت از لمس ، نوازش ،  

 عشق بازی و سکس .

گوشیشو از جیبش دراورد  و تو جیب خودش گذاشت . بعدش رفت اشپزخونه و یک  

نگاه کرد وقتی یکی یکی تلفنهای خونه رو جمع پالستیک زباله اورد . ادرین با تعجب بهش 

 میکرد.

 

پالستیک رو گذاشت گوشه ی در . رفت تو اتاق و درو پشت سرش بست . ادرین رفت 

 روی صندلی نشست . 

 در قفل بود وگرنه فرصت خوبی بود واسه فرار . 

 به یه ربع نکشید با کت و شلوار جدید اومد بیرون .

 ه ظاهر و تیپ اونم تا این حد رو مخ بود .اه که چقدر  اهمیت دادنش ب

خدا میدونه چی تو لباسش  دید که  رفت عوض کرد  حتما یه چین خورده اندازه ی یه 

 مورچه .

 اصال مردو چه به حساسیت و وسواس .

 کاش بهروز  یه تعمیرکار ماشین بودیا تعویض روؼنی داشت .
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 ز وسط روؼن سیاه و ؼیر مانند .حتی تصورش باعث خنده ش شد . بهروز با این دک و پ

 بهروز  قبل بیرون رفتن بهش زل زد . خنده شو با پوزخند پاسخ داد .

 _ میبینم که حالت خوبه . دیگه گرسنه ت نیست .

 اخماش رفت تو هم و روشو برگردوند تازه یادش اومد چقدر  امروز گشنگی  بش داد .

 پالستیک رو ورداشت و درو باز کرد .

بدنت مقاوم شده . امیدوارم بتونی چند روز بی ؼذا سر کنی . تا جایی که شنیدم _ خوبه که 

 تا یه هفته مشکلی نیست .

 اب همه جا هست ، یخچال، کابینت ، شیر اب  . تشنه نمیمونی . 

 ولی دیگه هیچی تو خونه پیدا نمیشه ، خودتو خسته نکن . الزم به گشتن نیست .

 مارمولکی عنکبوتی پیدا شد . کباب کن بخور پس نیفتی . یا اصال سعیتو بکن ، شاید موشی

کی فکرشو میکرد زبون درازی چه عواقبی داره . سرادم رو به فنا میده .مراقب خودت 

 باش. 

 چند روز دیگه میبینمت . روز خوش .

 رفت بیرون و درو بست .

نیست هیچ  چند لحظه خشک همونجا نشست . نه . دروغ میگه . هیچ کس تا این حد  نامرد

 کس اینقدر دلسنگ و بیرحم نیست 

 هیچ کس حتی بهروز

 

 

 به خودش اومد . باورش نمیشد .

 حتما داره اذیتش میکنه فقط .
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 مستقیم رفت اشپزخونه . یخچال خالی خالی بود . حتی نوشابه توش پیدا نمیشد . 

 فقط یه بطری نیمه خالی  اب .

 استفاده ست فریزر هم انگار اکبنده . بس که تمیز و بال

اخه واقعا اینقدر حوصله به خرج دادی خونه رو از مواد ؼذایی تخلیه کنی  فقط واسه اینکه 

 تنبیه شم ؟؟

 تو دیگه کی هستی بهروز عنتر .

کابینتا رو زیر و رو کرد . این میون نصؾ ظروؾ چینی که دم دستش می اومد رو شکوند 

. 

 الخره رفت سمت در خونه .کلی فش داد نفرین کرد داد و بیداد کرد . ب

 مشت و لگد زد و کمک طلبید .

 ولی خداییش وقتی این طبقه تک واحده کی میخواد صداتو بشنوه .

 

 همونجا ولو شد . انرژیش تخلیه شده ناتوان شد.

 گشنه بود ، گشنه تر شد . 

رو  مورد پاهاشو بؽل کرد . به معده فشار اورد . تمام ایل و تبار بهروز از ابتدا تا امروز 

 عنایت قرار داد. 

تا شب همونجا نشست . سرگیجه و سردرد و ضعؾ کار خودشو کرد . از فشار معده حالت 

 تهوع گرفت .

 میدونست همش فشار روانیه . وگرنه ادم با نخوردن دو وعده که به این حال و روز نمیفته .

 حاال خداییش تو این خونه یه پاکت بیسکویت هم پیدا نمیشه ؟؟

 به  دیوار گرفت و بلند شد . باید اتاقارو چک میکرد . دست
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از اتاق خودش شروع کرد . درو که باز کرد دلش گرفت .چرا هیچی عوض نشده ، همه 

 چی همونطور بود .

 با شناختی که از خودش داشت مطمئن بود هیچ خوردنی اینجا پیدا نمیشه .

 مگه میذاشت چیزی بمونه واسه بعد .

 ون موقع میخورد بدون  اتالؾ وقت .خوراکی ها رو هم

بقیه ی اتاقارو هم چک کرد  . حتی اتاق بازی . اتاق بهروز رو گذاشت واسه  اخر  . کلی 

واسه این اتاق به خصوص نقشه داشت . قیچی رو از اتاق بازی ورداشت و تو جیبش 

 گذاشت . 

 حتی اگه چیزی  پیدا نشه مهم نیست . همین که دلش خنک شه  کافیه

 

 وارد اتاق شد . چشش تو اتاق چرخید . تا به دیوار روبرو تخت رسید .

 اوندفعه که اینجا بود چرا اینو ندید .

 جلو رفت . مطمئن بود خودشه . ولی باز باورش نمیشد .

 انعکاس تصویرش رو جفت قاب  شیشه و سطح براق کلت طالیی افتاد .

 اس میگفته چی ؟؟درد معده ش بیشتر وجودش فشرده شد . اگه بهروز ر

 نه . دروؼه .حتما دروؼی بیش نیست .

 اگه بفهمه این همه وقت به خاطر یه  اشتباه اونم از شخص  خودش در جهنم  گذشت  چی؟؟

 نه .نه . دروؼه . فریبه . همش فیلم و صحنه سازیه .

 عقلش در دفاع از خود سناریو میساخت و دلش ؟؟؟!!!!،

 ه سینه میکوفت که اگه اشتباه از تو بود نمیبخشمت .دل بیچاره دیوانه وار خود را ب

 نه .نه . بازم داره بازیش میده .اصال مگه حیله گرتر از شیطان هم هست ؟؟
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همش فیلمه ، نقشه ست . تو باور نکن ادرین . دم به تله نده . عقب عقب رفت گوشه ی 

وقتی ضعؾ کار تخت نشست ولی سر خورد و روی زمین افتاد . چشش به تفنگ بود هنوز 

 خودشو کرد و از حال رفت .

 

 سرش تیر کشید . درد لعنتی از خواب  بیدارش کرد . چشاشو به سختی باز کرد . 

 شیطان باال سرش بود. مگه نه بختک فقط نیمه شب ظهور میکرد ؟؟

پاهاش دو طرؾ سرش بود . بوی چرم کفشش با نفسهاش به سینه میرفت و دور میزد و 

 برمیگشت .

 ش بوی خاصی میدادن .چرمشون معمولی نبود .کفشا

یادشه زمان دلتنگی میرفت تو کفش فروشیا و دنبال این بوی خاص همه جارو زیر و رو 

میکرد . کسی که از فوت فتیش متنفره هفته ای چند کفش میخرید . کفشهایی که هیچوقت 

 پوشیده نشدن . فقط به بؽل گرفته ، بو میشدن . 

 ر از این هم هست ؟؟ مگه فوت فتیش شدیدت

اخم نکرده بود . فقط نگاش میکرد . شاید اونم فهمیده خسته ست . برای جنگ زیادی 

 ضعیؾ و بی حاله .

دست روی رونش گذاشت و دوبار ضربه زد .این حرکت  رو  میشناخت . برای یاد گرفتن  

تهوع . معنی این اشارات کم کتک نخورد . بلند شد نشست . سرگیجه و سردرد و حالت 

 بدتر از این وضعیت مگه میشه ؟؟ اصال هست ؟؟

سرشو روی رون بهروز گذاشت ، دستور بود باید اطاعت میشد . دستهای سرد شروع کرد 

نوازش . پشت سرو گردن رو با انگشتان سرد ماساژ داد . درد در انی رفت ، از بهروز 

 میترسید پنهان شد .

ش گرفت انگار در گوشه ای از دنیا گم شد . ناخوداگاه دست دور ساق پاش پیچید .بؽض

 مکانی اسوده و راحت . بدون هیچ درد و سختی و افکار ازار دهنده و حتی خیانت .
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اصال شاید گشنه ش نبود . شاید نیازش به توجه و لمس های بهروزه که اینقدر بیمارش کرد 

 . 

ارامتر از گوشه ی  در ارامش ؼوطه ور  ، ؼرق شد. داشت دوباره خوابش میبرد . اصال

 بهشت هم هست ؟؟

 

 مست و خمار خواب بود که بلند شد . تمام وجودش فریاد میکشید نه .

رفت تو حموم و درو پشت سرش بست . لعنت به این عادتهای تکراری  بی پایان . اخه این 

 بهروز ادمه یا ماهی ؟؟

ای هم میتونست بکنه ؟ همونجا به تخت تکیه داد . منتظر اومدنش اروم نشست . کار دیگه 

شاید کمی شیطنت ؟؟ شاید کمی اذیت کردن و حرص دادن  ؟؟اما  با این وضعیت  جسمی 

 امکانش هست؟؟

 

بالخره در باز شد . بخار اب قبل او از حمام  بیرون زد و فرار کرد  . لعنت به شیطان که  

این پیدا میشه ؟؟  چقدر زیباست . میان دود و بخار سفید و تن عریان خیس . جذاب تر از

 اصال هست ؟؟

ؼیر شلوار هیچی تنش نبود . با حوله موهای خیس رو خشک میکرد . حوله رو انداخت و 

و دراز کشید . روی سینه ش دو ضربه زد . میتونست این  دعوت رو رد  روی تخت اومد 

 کنه ؟؟ احتماال نه

 

 

رطوبت گرم روی بدن سرد روی تخت چهار دست و پا جلو اومده در انی رو سینه ش بود .

 .اصال مگه بهتر از این هم هست؟؟

 چرا  درخت وقتی خیس میشه عطر سرخسش بیشتر میپیچه . 
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 مست و خمار شمیمش شد . دستهاشو دور تنه ش محکم تر کرد .

 بهروز خندید و موهاشو کشید . 

ش زد سرباال اورد .چونه رو سینه ش گذاشت . با جرقه ی نگاهش  . درخت سرخس رو ات

. 

 _ پسر خوبی میشی ؟؟

 با چشم و ابرو  و تکون مختصر سر تایید کرد . 

 _ زبون درازی نمیکنی دیگه ؟؟

 سرشو به دو طرؾ تکون داد که نه .

 بهروز مهربون بود امشب . نگاهش ، لبهاش ، صورتش باهم لبخند میزد 

 _ خوبه . شام رو میزه تا شروع کنی منم میام .

نه ش پرید . یه دفعه جان و توانش برگشت  . شاید تاثیرات بؽل و سریع از رو تخت و سی

 نوازشهای بهروزه. این نوشابه ی  انرژی زای ؼیرقانونی  .

 

_ دروغ گفتم . اصال هم پسر خوبی نمیشم . زبون درازی میکنم . فش هم میدم . کال 

کون دادبلند میشورم میذارمت کنار داداش . به سرعت از اتاق رفت بیرون .بهروز سری ت

 شد و از کمد  پیرهن سفیدی دراورد و پوشید . دگمه هاشو وقتی به بیرون  قدم میزد بست .

 استیناشو تا کرد و روبروش نشست .

 یک کوه جیگر خریده بود ولی همشو جلوی خود گذاشته میخورد 

 _ بهت هیچی نمیدم . دلتو صابون نزن . همش واسه خودمه 

 _ نوش . ولی ارومتر .

مه ها رو پشت سر هم تو دهن مینداخت .بوی خوب ؼذا حریص ترش کرده تند تند لق

 میخورد .
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_ حقته اینو میگی . شما که جای من نیستی . اگه مثل من صبح تا حاال هیچی نخورده  و رو 

 به موت میشدی  اصول با کالس  ؼذا خوردن یادت میرفت .

و باز کرد . یه قاشق ورداشت و لبخند زد و  کاسه ی ماست کوچک  رو ورداشت و سرش

 کمی ازش خورد . یه تیکه نون ورداشت و تو دهن گذاشت و اروم جوید .

 با لذت به ؼذا خوردن ادرین نگاه میکرد .

دیگه بهش نگفت خودشم صبح تا حاال هیچی نخورده .حتی  تو سفره خونه وقتی پیاده نشد 

 باهاش صبونه بخوره  اشتهای خودشم بست .

 ه دیگه هیچی.بعدش هم ک

 مگه میشد چیزی بخوره وقتی ادرین اینجا گرسنه  ست .

 ادم  که بچه ش گشنه باشه چیزی از گلوش پایین نمیره .  به همین سادگی 

 

 _ بهروز ؟؟ 

 _ بله؟؟

 _ میدونستی هیچی جای اب رو نمیگیره ؟؟

 ابرویی  باال داد 

 _ خب؟؟

 چ اب هم میذاشتی ُتنگش دیگه _ خب به جمالت . نوشابه و دوغ که گرفتی یه پار

 _ دور از جون مگه فلجی . پاشو اب بیار واسه خودت 

_ ولش کن اصال . نوشابه مگه چشه . فقط قند خون رو میبره باال. کلیه ها روخراب میکنه. 

 معده رو داؼون میکنه . پوست رو خراب میکنه . چشاشو رو لوچ میکنه .

 نه اوفی کشید و بلند شد رفت سمت اشپزخو
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_ درد بگیری . یکم اون باسن مبارکتو بلند کنی  و تکونی به خودت بدی هیچیت نمیشه ها. 

 مردم اسلیو دارن ما هم داریم . یکی میخواد خدمتش کنه حضرت اقا 

 خندید . کم پیش می اومد بهروز ؼر ؼر کنه .

 _ جووون . هانای کی بودی تو خوشکلم ؟؟

خونه ولی دیدن وضعیت اونجا باعث شد یه دادی چشم ؼره ای بهش رفت و رفت تو اشپز

 بزنه .

 ادرین که کامال یادش رفته بود چه به روز اشپزخونه ی بدبخت اورده زود از جاش پرید .

 

 رفت و میز ناهار خوری رو دور زد فاصله بندازه بین خودشو بهروز 

 _ کار من نبود 

 _ کار کی بود پس . نکنه جن داره خونه خبر ندارم 

 رو چرخید  و سعی کرد بگیرتش ولی ادرین باز فرار کرد و امکان جابه جا شد .  میز

 بهروز دو دستشو روی میز کوبید و ؼرید 

_ در مورد شکستن وسایل و ظروؾ چی بت گفتم ؟؟ ادم نمیشی تو ؟؟ حتما باید همه چی 

 رو با کتک یادت دادحیوون؟؟ 

ه ها بپرس . ولی پریود بودم فکر کنم . _ نه خب . ادم شده بودم باور نمیکنی از همسای

نفهمیدم چی شداصال . ادم عصبی میشه تو این روزهای خاص دست خودش نیست که  .باید 

 درکم کنی به جای دعوا کردن بهروز خان 

بهروز یه تکونی به شونه هاش داد که یعنی میخواد به چپ حرکت کنه و بعدش به راست . 

 ؾ اماده به فرار شد .در هر دو حالت ادرین سمت مخال

 _ پریودی نکبت ؟؟ نکنه تؽییر جنسیت دادی خبر ندارم 

_ عزیزم چرا  به روز نیستی تو . مردا هم پریود میشن . یه حقیقت علمیه . اصال اثبات 

  شده ست . باور نمیکنی تو گوگل سرچ کن 
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رین لحظه با سرعت زیادی به سمتش رفت . از رومیز پرید خواست فرار کنه ولی تو اخ

 گرفتار شد و از پشت گرفتش .

 . یه پریودی  نشونت بدم من . _ پوستت کنده ست 

 کاری کنم تا پنجاه سال هوس  پریودی به سرت نزنه .

 

 یقه شو گرفت و دنبال خودش کشید . هلش داد تو اشپزخونه . 

 _ خب . حاال باهات چیکار کنم ؟؟ 

 _ نوازش ، بوس ، محبت 

 تا نزدیکی کؾ اشپزخونه رسید . یکی پس کله ش زد .

 _ اوخ اوخ . یواش تر . مخم از بینی م ریزش کرد ، اصال همش  ریخت

 خشونت تا کجا؟؟ ظلم به نامزد بدبخت تا چه حد؟؟

اقا من  پشیمون شدم . زندگی متاهلی  به من نمیسازه . حساسیت زاست . همون مجردی 

 خوبه واال به صرفه تره .

اول تربیت شدنت به عنوان یه نامزد خوب و سربه را واسه مرد  _ کجاشو دیدی . تازه

 زندگیته نکبت .

_ اقا من اعتراض دارم . تو فرم استخدامم به عنوان نامزد فیک رفتار خشونت امیز و 

 پرعنؾ  لحاظ نشده بود .میتونم شکایت  کنم و  خواستار  فسخ قرداد شم .

 ی چسب میزنی به هم   ._ زراضافی موقوؾ . زود میشینی هر چی شکوند

 چند لحظه بهش زل زد . چیزی که میشنید خارج از درک و فهمش بود 

 _ ها؟؟
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_ نشنیدی. تو اون کابیت زیریه چسب هست . همه ی تیکه های ظرفا رو به هم بچسبون 

 مثل روز اول بشن  . حتی اگه تا صبح طول بکشه تا اینکارو نکنی از خواب خبری نیست .

 

 ورو جون مادرت  که به رحمت خدا رفته از دست دیونه بازیای بابات ._ بهروز ؟؟ ت

 تورو جون اون فامیالی درجه یک شیطان پرستت

 نگاه کن اصال چقدر ریز ریزن .

 پیدا کردن این پازل میلیون قطعه به کنار چجور میشه به هم چسبوند 

لی نتیجه ی _ دیگه مشکل من نیست . باید یاد بگیری شکستن کار یه ثانیه ست و

 خرابکاریات  چندین ساعت طول میکشه جمع و رفع شه 

 _ بهروز به جان خودم یاد گرفتم . اصال اگه دیدی من چیزی شکوندم بعد این بیا منو بکش 

_ ممنون از تاییدتون .منتظر اجازه ی جنابعالی واسه تنبیه بودم اخه .کشتن تو کار یه دقیقه 

 بده . همین االن . زود .مه بزمجه . کاری که میگم انجام 

 _ نمیشه . باور کن جا نداره .

نفس پر حرصی کشید و رفت تو کابینت رو کمی جستجو کرد  .چندتا  صابون رو از جعبه 

ش در اورد و روی میز ریخت . از اشپزخونه رفت بیرون و چند ثانیه بعد با یک رو 

 پالشتی برگشت . صابونارو داخلش گذاشت و ته شو گره زد .

 با تعجب به کاراش نگاه میکرد یعنی چی تو سرشه این شیطان هزار حیله و مکر

 _ بذار یه درس کوچولو بهت بدم توله .

میدونی این روش شکنجه تو بعضی کشورا که خیلی به حقوق بشر اهمیت میدن  اعمال 

ت میشه .چون بر خالؾ درد وحشتناکی که ایجاد میکنه فقط  ماهیچه ها و بافت داخلی گوش

و پوست  رو مورد هدؾ قرار میده و اصال جای کبودی به جا نمیذاره . یهو دستش باال 

 رفت و ضربه ی محکمی رو رونش زد . 
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اخی گفت و روی زمین افتاد . واقعا راس میگفت . دردش فرق میکرد . کوبنده بود . انگار  

 قهرمان بوکس به پات  یه مشت کاری و تمام کننده  زده .

 

ا نترس اینو دیگه از کجا یاد گرفتی . من کم از دستت میکشم هی برو روشهای _  اخه خد

 نوین شکنجه ی جدید یاد بگیر .

اصال  فازتون چیه خداییش .نکنه  تو کالسهای دوره ای سرویس کردن دهن پارتنر بدبخت 

 شرکت میکنید چیزای جدید یاد هم میدین .

 اره ؟؟؟

ه. زود کارتو شروع کن کلی ظرؾ داری باید درس _ فضولیش  به تو نیومده  دیگه بزمج

 کنی .

نفس پرحرصی کشید و چشم ؼره ای بهش رفت .عوضش یکی دیگه خورد اینبار توی بازو 

 و شونه ش فرود اومدن اون صابون های بی رحم 

 _ چرا میزنی خب ؟؟

 _ فش دادی 

 _ کی ؟؟ من که چیزی نگفتم 

 بد دادی  _ چرا تو چشات دیدم . معلومه تو دلت فش

_ ای خدا منو بکش به حق اون پسر  عزیز و مهربونت  حضرت  عیسی مسیح  . این 

 عوضی که فقط زجرکشی بلده . 

 اینبار ضربه رو پشتش  نشست . حس کرد از کمر به پایین فلج شد .

 دیگه هیچی نگفت و شروع کرد جمع کردن تیکه و قطعات شکسته . 

 بود و بس . اینبار مخاطب فش و نفریناش خودش 

بعدش رو زمین چهار زانو نشست و شروع کرد چسبوندن قطعات بزرگ به هم تا بعده ریزه 

 هاشو پیدا کنه و حفره هاشو بچسبونه 
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بهروز رو صندلی روبروش نشست و یکی از پاهاشو رو شونه ش گذاشت . شونه شو تکون 

 داد و با دست پاشو کنار زد 

 رم تو دیگه بدتر عذاب جونم نشو _ نکن بهروز . خودم کم بدبختی دا

 خندید 

 _ حقته 

 _ اصال من اعتراض دارم .چرا  همه ظرفات مثل همه .

 _ سرویس چینیه دیگه . میخوای هر کدوم یه مدل و رنگ باشن 

 _ اره . مگه نه مده این روزا رنگارنگن ظروؾ 

 _ اون مدلی دوس ندارم . با سلیقه م نمیخونه 

 برن _ مرده شور سلیقه تو ب

 یکی دیگه خورد این بار رو  اون یکی بازوش 

 _ خدا لعنتت کنه نزن دیگه .درد میکنه . اه 

 _ مراقب زبونت باش تا نخوری 

که . مراقب نبودم که االن اعلی حضرت همایونی  همراه خانواده و ایل و تبار و  _ مراقبم 

 اجداده  محترمه تو هوا هیچی تو فضا سیر میکردین

 

دو شب و هنوز نصؾ بیشتر ظرفا مونده بودن . با چشای خمار و خسته به  ساعت نزدیک

 بهروز زل زد .

نمیتونست خواهش و التماس کنه مثل همیشه  سختش بود پس تمام کلمات رو  تو نگاهش  

 ریخت به امید بخشش و گذشتی 

 . بهروز لبخند زد و روشو برگردوند . شاید نمیتونست  چشم تو چشمش خواهششو رد کنه

 _ کند شدی ها . سرعت عملتو ببر باال . خیلی مونده 
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شونه ها و دستا  و میون دو شونه و گردنش درد میکرد . چشاش خوب نمیدید . انگشتاش 

یخ زده از تماس پارکت های لخت کؾ اشپزخونه  سختش بود ادامه دادن واقعا توانی نداشت 

 خرج کنه. خستگی ؼالب شده امون نمیداد 

  _ بهرووووز

 نمیریم    _ تا تموم نکنی از اینجا بیرون

 _ بهروووووز؟؟

 _ نه 

 _ بهرووووووز ؟؟

 _ نه 

 صداشو اورد پایین 

 _ ارباب ؟؟

 بهروز یک نفس عمیق کشید .

_ باشه . لیوانا و استکانارو بیخیال . به هر حال مثل اولشون نمیشن .ولی بقیه رو میخوام . 

 همشون رو میخوام .همین امشب 

 نگفت ترسید نکنه دستش زخمی شه .  دیگه

 زیادی نگرانش بود . این رابطه سالها بود که یک رابطه ی معمولی بی دی اس ام  نیست .

 عاشقی و شیدایی رو چه به سادیسم و مازوخیسم

 

چند دقیقه استراحت کرد وادامه داد . بهروز کی تا حاال کوتاه اومد که این دومین بارش باشه 

. 

طول کشید تا بالخره تموم شد . زیاد هم بد نشده بودن . با لذت به ظروؾ  دو ساعت دیگه

 سرهم بندی  شده ی  پر نقص و خط نگاه میکرد . 
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 اندازه ی  تمام دقایقی که واسشون گذاشت عزیز بودن . 

 بهروز یه نگاه گذرایی به همشون کرد .

ری . کارت تموم شد _ اونقدرا هم خوب نشدن ولی دیگه کاریش نمیشه کرد . میتونی ب

 اینجا.

بلند شد و جلوی چشمهای سرخ از خستگی ادرین همشونو جمع کرد و  تو سطل زباله 

 ریخت

 

 بؽض کرد  . حتی خودشم باورش نمیشد برای چند ظرؾ ناقابل گریه ش گرفته .

به سمت بهروز اومد . بهش حمله کرد  . به شونه و سینه ش مشت میزد و سرش فریاد 

 میکشید .

. چطور تونستی . چطووور توووونستی . چرااااا ...چیکارشون داری اخه لعنتی . _ 

 .  چیکارشون داری

 یک لحظه نگرانش شد . فکر نمیکرد اینقدر واسش مهم باشه . بازوشو گرفت و تکون داد .

 _ ادرین ؟؟ چت شد . بس کن .

کم از دست نداده شدت حمله ی عصبیش  بیشتر شد . کنترلی رو کارا و رفتارش نداشت . 

بود . شاید فریادی که سرش میکشید برای این ظروؾ نیست . برای عمریست که تلؾ شد . 

. اعتمادی که فروریخت . عشقی که خنجر شد و دل و وجودشو از هم  رابطه ای که شکست 

 گستت

 

 

 باز زد ، مشت ، سیلی ، چنگ .فریاد

ود. ترسید حالش بدترشه  ترسید  نفس بهروز سعی کرد کنترلش کنه نه اینکه کتکاش  مهم ب

 کم بیاره .
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دستهاشو گرفت و چرخوندش . از پشت بؽلش کرد و به سینه فشرد . روی زمین سرد 

 . سفت گرفت  وراه  حرکت رو بست . نشست و تو بؽل خودش نشوند 

تقال کرد ، سعی در رهایی داشت . حتی بازویی که نزدیک دهنش بودرو با تمام وجود گاز 

ت .گوشت و پوست رو شکافت  خون جاری شد تو دهنش ریخت .ولی بهروز عکس گرف

العملی نشون نداد .قفس رو باز نکرد. پرنده ی وحشی شو رو رها نکرد . نکنه به خودش 

 صدمه بزنه .نکنه زخمی و خونی شه .

سید . فش میداد و فریاد میکشید . بالخره صداش کم کم ارومتر شد . مواد منفجره به پایان ر

 .اتشفشان بیدارشده رو به  خاموشی رفت .

 زمزمه کرد با لب و دهان سراسر خوِن بهروز 

 _ بهروز چرا ؟؟ چرا شکوندیش . چرا اخه .

 اشک داغ شده از دل سوخته  رو دست بهروز افتاد . دلشو فشرد این همه درد محبوب .

 _ ببخشید . ببخشید عزیزم .دیگه نمیشکنم . اشتباه کردم .

 روز خستمه . خیلی خستمه . یه کاری بکن _ به

 _ میدونم . میدونم نفسم .بریم  بخوابونمت عزیزم .

 _ بهروز ؟؟

شیطان گردنشو از پشت بوسید . نفسهای گرمشو به ادرین هدیه داد .سرما و لرز ازش 

 دورر شد . چشمهای تر و خیس رو اروم بست.

گردن ادرین تو بؽلش لؽزید . نگاه وقتی دید هیچی نمیگه کمی دستهاشو باز کرد سر و 

صورت ؼرق در خوابش کرد .دلش برای هزارمین بار در طول شب درد گرفت . اروم 

 پیشونیشو بوسید .

سختش بود ولی بؽلش کرد و بلند شد . تا اتاق خواب و تخت روی دلش کشید  .این ادم  

 شیشه ی عمرش  بود .باید با مراقبت و مراعات  به مقصد میرساند
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 با تکون های شدید شونه ش بیدار شد .

 خسته بود . چی از جونش میخواست . پتو رو روی سرو صورتش کشید 

 _ ادرین پا میشی یا نه ؟؟

 _ بهروووز تورو خدا 

 خوااابم میااااد.

 _ پاشو بزمجه .

 جنساتون رسیده . باید با امیر برید تحویل بگیرید .

ل پوشیده بود  . یه کت و شلوار و پیرهن و کروات زود از جاش پرید . بهروز لباساشو کام

 رو تخت انداخت.

 _ اینارو بپوش 

 _ به این زودی؟؟

 _ چی ؟؟

 _ به این زوری مسئله حل شد 

 _ پس چی ؟؟ به قابلیت هام شک داری توله ؟؟

 چشمهارو ریز کرد و ابروها رو به هم نزدیک کرد. 

 ان حرومزادگیته ._ اونی که بهش شک دارم قابلیتهات نیست . میز

 _ چی گفتی؟؟ نشنیدم دوباره بگو .

 از رو تخت پرید پایین و به حموم رفت 

 _ هیچی گفتم چقدر حموم میچسبه اول صبح .

 فقط رسید از این مسافت  یه کفش به سمتش پرت کنه که اونم با کمرش برخورد کرد 
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 ده ی بلفطره . _ اخخخ. اصال حاال که اینطور شد حروم زاده .حرومزاده .حرومزا

 رفت سمت حموم که ادرین زود درو بست و قفل کرد 

 _ مردی بیا بیرون . تا شب که نمیتونی اونجا بمونی 

 _ مرد  هستم دیوونه که نیستم . یه شب سهله تا یه هفته هم میمونم 

 _ زود دوش بگیر بیا بیرون من بیکار نیستم معطل تو و اون دوست عقب مونده ت بمونم 

 میفهمم چه دشمنی با این بدبخت داری _ من ن

 چه باروت تری بهت فروخته که اینقدر اذیتش میکنی 

واال جفتمون گناه داریم. یتیم و بی کس و کاریم تو باید واسمون پدری کنی نه هی بزنی تو  

 برجکمون خراب و ویرونمون کنی 

 _ بیا بیرون تا یه پدری نشونت بدم خودت حظ کنی

 

 

تو اینه زل زده تکون نمیخورد . چقدر شیطان خوش سلیقه ست . خودشو به تصویر خودش 

میکشت هم نمیتونست این ترکیب ومدل رو انتخاب کنه . چقدر بهش می اومد .همه جوره 

 مناسب و شیک .

 بهروز اومد و کرواتشو باز کرد و دوباره بست .

 _ این کت و شلوار اسپرته . گره ی رسمی واسش میزنن اخه ؟؟

 باید یادت بدم . پیرم کردی بچه چقدر 

به صورت بهروز زل زد . کبودی خفیفی از دست گل دیشبش رو صورتش دیده میشد . 

بزرگورانه به روش نیورد چطور  دیشب پاروی تمام خطهای  قرمز نهاد و حد و مرز 

 شکوند . 

 _ شاید دوس ندارم یاد بگیرم . شاید میخوام یکی دیگه واسم انجام بده 
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 چشم از کروات گرفت و به چشای وحشیش داد .بهروز 

بی هوا .بی فکر و پیش درامد لب رو لبش گذاشت . عمیق و طوالنی و با تمام وجود بوسید 

 . 

دستشو پشت سرش گذاشت . راه فرار رو بست . نفس  الزم نداشت  ، اکسیژن به چه دردش 

 میخورد .

چشیدن  لب یار اختصاص بده مگه  تمام زندگیش به نفس کشیدن گذشت . جزیی از اونو به

 چی میشه .

 زندگی اصلی تو این لب و دهان خالصه میشه بقیه توهمی بیش نیست 

 بالخره رهاش کرد . نفس نفس میزد . از کمبود هوا نه ،از عشق زیاد خفه شد .

 بهروز دوباره لباسشو مرتب کرد .

 _ خب دیگه همه چی خوبه . بریم .

 ود کشید .دستشو گرفت و به دنبال خ

 _ بهروز صبونه چی ؟؟

 _ لنگه ی ظهره صبونه ی چی ؟؟

 _ خو من گشنمه 

 _ نهار میگیرم واست تو راه اینقدر نق نزن .

بچه که نیستی دیگه . اندازه ی یه نخل قد کشیدی خجالت نمیکشی هی گشنمه گشنمه راه 

 میندازی . خود دار باش . صبور باش . یکم اقا منشانه رفتار کن 

 ال من گشنه م باشه از بچه ی دو ساله هم بچه ترم . اقا منشانه دیگه کدوم خریه . _ وا

 یکی پس کله ش زد و با فشار این ضربه تو اسانسور هل داده شد 

 _ بهروز نزن دیگه 

 _ اینقدر میزنم که ادم بشی 
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.  _ مگه نه میگن پارتنر رو همونطور که هست دوس داشته باشید سعی نکنید تؽییرش بدید

 پس چرا از این حرفهای گوهربار استفاده ی بهینه نمیکنی 

 دگمه ی طبقه ی پایین رو زد و چپ چپ نگاش کرد 

 _ همینه که هست . خوشت نمیاد چهار دیوار دور ورت هست . بزن روشن شی 

_ پس همش الکیه  این حرفا؟؟ قابل اجرا نیست ؟؟ منو باش میشینم به ک*شعراشون گوش 

 میدم 

 ه زد تو گردنش  یکی دیگ

 _ صد دفعه گفتم مراقب حرفات باش 

 _ چی گفتم خب . معادل با ادب نداشت به خدا 

 _ حرؾ نزنی نمیگن اللی . دو دقیقه اروم بگیر 

 _ اگه بگن اللم چی ؟؟ کی پاسخگوه . جنابعالی ؟؟

 

 سری تکون داد و ساکت شد .

 اصالن منتظرشون بود . سوار شدن و حرکت کرد .

 یر گفتی ؟؟_ به ام

 _ من امیرو کجا پیدا کنم  .

 _ مگه شماره شو نداری

 _ شماره شو میخوام چیکار . خیلی عاشق چشم و ابروشم 

 _ چیکارش داری بدبختو . واال مظلومه 

 _ اره . یکی اون مظلومه یکی تو 

 _ من که مظلوم اعظمم . راستی اعظم خاله مه
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 حرفا   _ پرحرفی نکن اینقدر .خبرش کن به جای این

 _ االن زنگ میزنم 

 گوشیشو دراورد و شماره شو گرفت .بعد چند بوق با صدای خواب الود جواب داد. 

_ پاشو نکبت . بسه خواب . ادرس میدم بیا دنبالم . بهروز اسلحه ها رو ازاد کرده . باید 

 تحویل بگیریم ببریم بدیم دست مشتریا 

 این همه اطالعات واسه پردازش زیاد بود .هنوز گیج خواب ذهنش لود نشده منگ میزد . 

 _ ها؟؟

 _ ها و مرض . چته تو . حقته بهروز میگه عقب مونده ای . 

_ باز تو این بهروزتو دیدی مارو به قیمت وسیله برقی  چینی درسه سه ی   منطقه ازاد 

 فروختی ؟؟

 کنه . التماس  بابا یکم سنگین باش خودتو بگیر . بذار قدر بدونه .ناز بکشه 

ادرین با صدای بلند خندید که حتی تصور ناز و التماس کردن بهروز دور از ذهنه  ولی با 

 دیدن اخم بهروز زود خنده شو خورد . صداشو اورد پایین 

 _ میبینمت پس . فعال .

 گوشی رو تو جیبش گذاشت .

 _ ادرین کارت که تموم شد مستقیم برو خونه .

  _ خونه واسه چی ؟؟ بیرونم تا شب

 _ بیخود

 _حاال ببینم چی میشه .

 _ دوس دارم ؼروبی زنگ بزنم بگی بیرونم تا بت بگم 

 .  _ باز شروع شد 
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 _ خفه شو 

 _ خفه شدم

 

ماشینا توی یکی از پارکینگ های خارج شهر پارک بودن . همه چی خوب به نظر میرسید 

. 

ه شرط اول کارمون _ راننده ها رو مرخص کردم . بهتره ندونن چی به چیه . میدونی ک

 چیه 

_ همه یه مهره ن . باید تنها کسی که همه ی طرح رو  میبینه تو باشی . بقیه هر چی کمتر 

 بدونن بهتره 

 _ افرین .مراقب خودت باش . میبینمت . 

 پیاده شد و درو بست . امیر قبلش رسیده بود .

ه ادرین دست رو سینه با لبخند گشاده ازش استقبال کرد . دست داد و خواست بؽلش کنه ک

 ش گذاشت و دورش کرد 

 _ دیوونه شدی؟؟ بهروز داره نگاه میکنه . 

 _ ای بابا. دوستیم ناسالمتی .

_ واال دوست موست سرش نمیشه . میاد پایین و تورو به چند مدل  داعشی سر میبره . بی 

 خیال داداش .

 باشه _ شورشو دراورده دیگه این . اَه اَه .بدم میاد ادم بد دل 

 خندید و به سمت داخل پارکینگ حرکت کردن 

 _ تو کجای پیازی که بخواد بدت بیاد یا نیاد . مگه تو میخوای باش زندگی کنی فسیل 

 _ یعنی مشکلی نداری ؟
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شونه ای باال انداخت و هیچ نگفت . چه میدونست که با بهروز بودن شرایط خاص خودشو 

هروز زیاد مهم نیست . همینه که هست و جور دیگه داره . اینکه مشکل داری یا نه واسه ب

 ای نمیشه .اصال اختیاری نیست.

 

انجام دادن هماهنگی های الزم دو ساعتی طول کشید بعدش سوار ماشین امیر شدن و به 

 سمت تهران حرکت کردن 

 _ همین امروز قال قضیه رو بکنیم بدیم برن تا اتفاق دیگه ای نیفتاده 

 متر دست ما باشه بهتره _ موافقم . هر چی ک

 _ با مشتریا اوکی کن تا شب تمومش کنیم 

 _ باشه .

ادرین پالستیکی که دست بود رو باز کرد و ساندویچ بزرگی رو ازش دراورد و شروع کرد 

 گاز زدن . بوش چنان اشتها برانگیز بود که امیر چشم از مسیر گرفت و بهش زل زد 

 _ چی میخوری 

 _ چیزبرگر 

 مه . نخوردم چیزی مستقیم اومدم اینجا_ منم گشن

 _شرمنده . همین یه دونه ست 

 _ میمردی واسه منم میگرفتی 

 _ من نگرفتم .بهروز واسم گرفت 

 _ خو چرا واسه من نگرفت 

 باز گاز بزرگی ازش گرفت و با دهن پر جوابشو داد 

 نمیاد   _ از تو خوشش

 بش میگفتی واسم بگیره _ اونو که میدونم . تو که دوستمی و خوشت میاد 
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 _ نوچ . ترسیدم واسه منم نگیره اگه بش بگم 

 _ یعنی مرزهای ادم فروشی رو جابه جا کردی ادرین 

 خندید و یه برش گوجه دراورد و به سمتش گرفت و تو دهنش انداخت .

 حتی همین گوجه طعم گوشت و پنیر گرفته فوق العاده خوش طعم بود . گشنه ترش کرد.

  قهر نکن _ بیا حاال

 _ نصؾ ساندویچتو بده 

 _ نه . 

 _ ربعشو بده

 _ نوچ .

 _ خسیس 

_ تحمل کن . خوددار باش . صبور باش . اندازه ی نخل قد کشیدی بچه که نیستی . اینارو 

 بهروز امروز صبح گفت

 _ به من؟؟

 _ نه .به من . ولی خب در کل نصیحت خوبیه 

 _ برو بابا 

 خندید و ساندویچشو نصؾ کرد

 _ بیا حاال گریه نکن . عوضش واسم دوتا باید بخری بعدا 

 ساندویچو از دستش گرفت و همونطور که رانندگی میکرد میخورد  .

 _ خیلی خوشمزه ست 

 _ میدونم . بهروز خریده دیگه انتظار داری بدمزه باشه 

 _ لباساتو هم اون گرفته . 
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 _ از کجا فهمیدی 

 تر شدی _ خب یه جور دیگه ست  . خوش تیپ 

 _ اره دیگه . ستایلیسته واسه خودش المصب 

ادرین عوض شده بود . به مراتب  سرزنده تر و  لبخند زد و نگاه چشای روشنش کرد .

 شادتر به نظر میرسید. 

 _ خوبه . خوبه که خوبید ادرین 

 نگاه حلقه ی توی دستش کرد و لبخند نامحسوسی زد 

 _ یعنی میشه که بشه؟؟

 خواین چرا که نه _ اگه جفتتون ب

 _ اگه دوباره همه چی خراب بشه . فکر نکنم دووم بیارم 

 _ هیچی نمیشه . بد به دلت راه نده 

 نفس عمیقی کشید و نوشابه رو باز کرد و سر کشید 

 _ پس من چی ؟؟ منم نوشابه میخوام 

 یکم ته بطری مونده بود به سمتش گرفت .

 _ بیا نکبت . کوفتمون کردی

 

 

 بود که بهروز پیام داد .   ۹ دقیق ساعت

 کارشون تموم شده بود ولی تو ترافیک بدی گیر کرده بودن .

 _ واال پیاده میرفتم سنگین تر بودم 

 _ خب برو . مگه جلوتو گرفتم 
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 _ بارونه مثل اینکه 

 _ بارونه . اسید که نیست . تو که دوس داشتی 

 _ االن هم دوس دارم .ولی خیس برم خونه؟؟

 دامیرخندی

 _ نکنه از بهروز  میترسی 

 چشاشو ریز کرد

 _ نکه تو نمیترسی 

 خواست چیزی بگه که نگاهش قفل کرد رو  دختری که از تاکسی جلویی پیاده شد.

 _ این هلن نیست ؟؟

 ادرین نگاهی به اون سمت کرد و اخماش رفت تو هم 

 _ اره خود نکبتشه

 _ اینجا چیکار میکنه ؟؟

 _ من چه میدونم .

 ا برم ببینم نکنه تنهاست _ وایس

 دستشو گرفت 

 _ ولش کن بابا. تنها باشه .این خودش به تنهایی حریؾ یه ایل ادمه .

 _ ادرین زشته . به هر حال اشناست . 

 _ ازش خوشم نمیاد.عقرب جلو زبونش کم میاره 

 _ فعال که عقرب زیر بارون در حال ؼرق شدنه .نمیشه بی تفاوت باشم 

  _ بپا نیشت نزنه
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 پیاده شد و به سمتش که کنار خیابون منتظر  ماشینه رفت .

 _ سالم هلن خانم . خوب هستید؟؟

 برگشت و نگاش کرد . ابرویی باال داد

 _ شما ؟؟

 _ منو یادتون نمیاد . دوست ادرین هستم . تو جشن نامزدی پسر عموتون اشنا شدیم 

 چشاشو چرخوند 

 و یادم بمونه_ ادرین چه تحفه ایه اصال که من دوستاش

 خندید .

 _ اختیار دارید . حق دارید نشناسید . ببخشید مزاحم شدم ولی مشکلی پیش اومده؟؟

_ نه . راننده ی احمقم با ماشین تصادؾ کرد . تاکسی گرفتم که اینم از اون احمق تر بود از 

 این مسیر پر ترافیک منو اورد .

 پلیط دارم چهل دقیقه دیگه باید فرودگاه باشم 

 اه . چه بد .  _

 اگه قابل میدونید در خدمت باشم برسونمتون .

اوفی کشید . دوس نداشت هیچ جوره مدیون دوسِت  دشمن جونیش باشه ولی چاره ای هم 

 نداشت 

 _ باشه . ماشینتون کجاست .

 لبخند زد و ساکشو ورداشت .

 _ تشریؾ بیارید .اون سمته .
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یکرد . کمی نم بارون رو از صورتش گرفت تو صندلی پشتی اینه به دست صورتشو چک م

و رژشو از کیفش دراورد .انگشتشو به شکل اشاره ای به سمت ادرین گرفت و چشم تو 

 چشم امیر تو اینه گفت 

 _ نمیدونستم این هم اینجاست وگرنه نمی اومدم .

 _ این رو منظورت ایشونه دیگه ؟؟

 ادرین با حرص برگشت و پرسید 

 ا استفاده میکنن _ ایشون رو واسه ادم

 _ حقته ادم ببینی نشناسی  . هر موجودی  فقط همجنسشو  میبینه .

 _ واقعا که بی شعوریت حد و مرز نداره 

 _ نخیر عزیزم . مرزشو شما مشخص کردین قبال . حاال کو تا رکوردتون رو بزنیم 

ن چطور با _واقعا که . اون باغ وحشی  که بودی و بهش میگی خونه و خانواده یادت نداد

 یه خانم محترم حرؾ بزنی ؟؟اصال میدونی محترم رو با کدوم ح مینویسن ؟؟ 

 _ اونجایی که بودم با چماق میزدن رو سر عقرب له ش کنن. کار به حرؾ زدن نمیکشه . 

یه لحظه دود کرد . از خشم اتیش گرفت . کودک درونش بیدار و اعالن وجود کرد . همیشه 

 نمیتونست خودشو کنترل کنه . اینطوری بود عصبی میشد

 جیػ کشید و موهای ادرین رو چنگ زد و کشید .

 _ ای ای ای  . ولم کن . ولم کن وحشی 

 _ ول نمیکنم . نمیکنم . نمیککککننننممم 

 مچ دستشو گرفت جداش کنه ولی وضعیت بدتر شد 

 _ میکشمت هلن . ولم کن دختره ی امازونی .

ل زده بود . بالخره به خودش اومد و ماشین رو نگه امیر چند لحظه با تعجب بهشون ز

 داشت . دست هلن رو گرفت و از موهای ادرین جدا کرد 
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_ واقعا شما دوتا خجالت نمیکشید . مگه بچه اید . این کارا چیه . از سن و موقعیتتون 

به  خجالت بکشید . واقعا که ازتون توقع نداشتم .زشت نیست این کارا؟؟؟ تو خیابون افتادین

جون همدیگه ؟ مگه الت و لوت کوچه بازارید. واال اگه بهروز بفهمه هیچکدومتون رو زنده 

 نمیذاره 

جفتشون دست به بؽل به صندلیاشون تکیه دادن و با اخم به بیرون زل زدن . ادرین زمزمه 

 کرد خودش شروع کرد

 _نخیرم . نخیرم . تقصیر خودت بود 

 . عهه!!! _ گفتم بسه 

 ت شدنجفتشون ساک

 

 

 سر چهار راه ایستاد 

 بقیه شو خودت بری ؟؟  _ ادرین میتونی

 اگه بخوام دور بزنم خیلی طول میکشه و ممکن  به پرواز هلن خانم نرسیم 

 چپ چپ چند لحظه بهش زل زد .

 _ میخوای من، دوست و شریکت  ، 

 اقعا که . رفیق چندین ساله ی فاب رو تک و تنها ترک کنی  به خاطر این سلیطه !!؟؟ و

 خجالت هم خوب چیزیه که بویی ازش نبردی 

 _ چرا فیلم هندیش میکنی اینقدر ؟؟ انگار میخوام وسط مزرعه ی ارواح ترکش کنم . 

 خب دو قدم  راِه ،خودت برو دیگه . تاکسی بگیر اصال 

 _ تو این بارون تاکسی عمه ت تردد میکنه که من باهاش برم ؟؟

 _ خب پیاده برو 
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 م . خیس میشم _ نمیخوا

 _ پس باهم بریم فرودگاه بعدش میرسونمت 

ست . تا اون موقع بهروز  ۰۲_ اصال شوخی خوبی نیست .تا بریم برگردیم که ساعت 

 رسیده خونه . نکنه میخوای  به چند تیکه ی  مساوی تقسیمم کنه نکبت 

 هلن از پشت پوزخندی زد

 هستی پس تو ؟؟_ بعضیا که اربابم اربابم میکردن  . چه اربابی 

 ادرین اوفی کشید و برگشت نگاه شماتت باری بهش کرد 

 _ از اون اربابا که از اسلیوشون کتک میخورن   .مشکلیه ؟؟؟ 

 _ باز شروع کردید شما دوتا؟؟

 به جان شما دوتا نباشه به جون خودم با ماشین میرم تو دیوار ها

 

 ادرین در ماشین رو باز کرد و پیاده شد 

واستم . خودم میرم . حاضرم تو دریا ؼرق بشم با این دختره ی خل و چل یه جا _ اصال نخ

 نمونم . 

 امیر چند بار صداش کرد ولی سریع از اونجا دور شد .

 نگاه سرزنش واری به هلن کرد .

_ واقعا کارتون درست نیست . جفتتتون رو میگم . ناسالمتی فامیلید دیگه .این کل کل بازیا 

 . هر چه زودتر  واقعیت رو قبول کنید خیلی بهتره .رو بذارید کنار

 _ ازش بدم میاد . خیلی عوضیه .

از بهتریناست . فقط به خودت و اون فرصت بده همدیگه رو    _ اتفاقا پسر خیلی خوبیه 

 بشناسید .
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به هر حال اونی که باید خوشش بیاد خوشش اومده . این کارا و رفتاراتون هم نمیتونه رو 

ز تاثیری بذاره پس بهتر نیست عاقالنه رفتار کنید و رابطه تون عالوه بر فامیلی حس  بهرو

 دوستانه باشه ؟؟ 

روشو برگردوند . عادت نداشت کسی نصیحتش کنه . یکی دیگه بود االن ته و سرشو به هم 

میدوخت ولی نفهمید چرا با این ادم به خصوص نمیتونه بد صحبت کنه . شاید چون حرفاش 

  منطقیه .

 امیر ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد.

 

تا رسید موش اب کشیده شده بود. تو اینه ی اسانسور با حسرت به کت و شلوارش نگاه 

میکرد . ای خدا بگم چیکارت کنه هلن ورپریده . الهی گیر یه شوهر روانی بیفتی شب به 

 شب  یه کتک مهمونت کنه دلم خنک شه .

ای مسخره ی اسپنکی که این روزا مد شده . از اون مدل کتکککک هاااا . نه از این کتک

 قدیمیا که با شیلنگ میفتن به جون یکی پوست و گوشتشو یکی میکنن .

دختره ی احمق فیس و افاده ای  . میگه از بهروز میترسی . اصال یکی نشونم بده که ازش 

 نترسه بعد از من   انتظارات ؼیر منطقی داشته باش.

 چشمش میشی خودتو خیس میکنی اونوقت به من میگی  ترسو  بیشعور . حاال خوبه چشم تو

 

با قدمهای سریع داخل خونه شد . باید زودتر لباساشو عوض میکرد تا بهروز نیومده . تو 

اتاق خواب بدو داشت میرفت سمت کمد  که باز شدن در حموم باعث شد ؼافلگیر بشه و 

 فته .کفش خیسش لیز بخوره و با باسن رو زمین بی

 اخ بلندی گفت و به بهروز که حوله به کمر با اخم بهش زل زده بود نگاه کرد  

 _ سالم . خوبی ؟؟ خوشی ؟؟ سرحالی ؟؟ 

ببین من زود اومدم جون خودم . یعنی داشتم می اومدم . ترافیک شد و بارون زد و کلی 

 اتفاقای ؼیر منتظره افتاد و از این حرفا .
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 روز. شانس مِن بدبخته یا کارت زود تموم شد ؟؟؟چرا اینقدر زود اومدی ام

 چند قدم جلو اومد و باال سرش ایستاد . هنوز اخم بود و چیزی نمیگفت

_ خداییش اگه میخوای بکشی بگو. من اشهدمو بخونم و وصیت نامه مو بنویسم و مال و 

صار وراثت منالمو  تقسیم کنم لنگِ دو زار میراثم  نمونن ورثه ی بدبخت .میدونی که انح

چقدر سخت و پر هزینه شده این روزا . یعنی دوبرابر ارثیه باید خرج ادارات و رفت و 

 امدشون کنن بیچاره ها 

 خم شد بازوشو گرفت بلندش کنه ولی یه ذره هم از اخمش کم نشد 

_ باشه اصال هر چی دارم و ندارم واسه خودت . نامزدیم دیگه همه چیم به خودت میرسه 

یه جای خوش اب و هوا واسم بگیری حله . دیگه درخواستی ندارم . گل و اینا   فقط یه قبر

هم دور ورش واسم بکارخواهشا تا ناکاِم ناکام از دنیا نرفته باشم  . دعات میکنم از اون دنیا 

 خوشبخت شی فرزندم

 

ه نه اینکه عصبی نبود. خشم داشت و کلی نقشه ی تنبیه کشیده بود . ولی دیدنش همه ی نقش

 هاشو به هم ریخت .

با موهای چسبیده به پیشونی .گونه و لب تب زده ی ملتهب  . حتی پیرهنی که از زیر کت  

مشخص بود چطور به بدنش چسبیده . سینه ای که باال و پایین میشد و نفسهای صدا دارش 

 .همه جوره هواییش کرد .

 چیزی نمیشنید . بازوشو گرفت و بلندش کرد . ادرین پرحرفی میکرد ولی واقعا 

 بدنش  داغ کرده نیازرو ملودی گونه مینواخت .

 امشب مخالفت و موافقت  ادرین توفیری نمیکرد . 

 امشب کام میگرفت از این تن و بدن هر طورشده به هر قیمتی .

 

 به سمت تخت برد و روی اون انداخت .
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 _ لخت شو 

 چشاش گرد شد 

 _ ها؟؟

 _ کری؟؟؟

 ؟ _ بهروز؟؟ میدونی چیه ؟

 _ خفه . کاری که میگم بکن 

اب دهنشو صدادار قورت داد . چشم تو چشم شیطان شد . سیاهی و تیرگی  اون حفره های 

 جهنمی دلشو لرزوند .

مکثش باعث شد بهروز خود دس به کار شه . گریبان لباسشو گرفت و به دو طرؾ کشید .  

 تر برد .دگمه هاش به اطراؾ پرید . تن یار ظهور کرد . دما رو باال

 

 _ بهروز ؟؟

نمیدونست چی میخواد بگه . کلمات گم شده فراری بودن . هیچی نمیتونست جلودارش باشه . 

 اینو مطمئن بود . ولی سعی کرد مقاومت کنه .

 کت خیس رو گرفت و سینه ی عریان رو پوشوند .

 

 خشم شیطان بیشتر شد گردنشو گرفت و روش خوابید .

 _ صدا نشنوم ادرین 

دست بهروز رو گرفت . سعی کرد خودشو خالص کنه .ولی هیچوقت توان مقابله با او مچ  

 را نداشت از گذشته تا حال.

 تن  لرزید . سردش بود . سردی تن بهروز حالشو بدتر کرد . 
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لبهای داغ اما وقتی روی لبهاش نشست لرز و سرما رو با خود برد به دورترین جای ممکن 

 پرت کردو برگشت .

 و از لذت بست . شیطان جادوگر قهاریه .شکی درش نیست .چشمهاش

 

 بعد چند بوسه ی عمیق و طوالنی دل از لبها کند . بلند شد نشست و مجبورش کرد بلندشه 

 _ لخت شو 

 به خودش اومد . همه ی شک و تردیدها برگشت 

 _ نمیخوام 

 _ ادرین ؟؟

 _ نه 

میکنه . تاوان تمام ؼلطای کرده و  _ باشه .  کال خشن دوس داری توله .ولی امشب فرق

 صاحاب داشتن یعنی چی   نکرده تو پس میدی .یادت رفته مثل اینکه ، وقتشه یادت بندازم

. خیلی وقت بود اینقدر  نهری از لذتی  اشنا  تو خونش ازاد شد . تمام وجودشو در برگرفت 

 مونش کنه .واسه کسی مهم نبوده نه خودش نه تخطی هاش تا بخواد  تنبیه و پشی

 خیلی وقت بود تحت تسلط کسی نیست تا جواب پس بده .

 شاید در اخر خدا نیست که جهنمو ساخته . 

شیطان بنیانگذار و خالقشه وگرنه چرا وعده شو میده و به تهدیداش  عمل میکنه هر دفعه و 

 هر بار

 

 

ن شکل یقه ی کتشو گرفت و به دو طرؾ کشید . پیرهن جر خورده و کت خیس با بدتری

 ممکن  از تن جدا شد .
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دست روی سینه ی لخت بهروز گذاشت . نیت مقاومت کردن بود ولی سیلی محکمی که رو 

 گونه ش نشست شوکه ش کرد .

انگشتهای اهنی  صورتش گرفت و فشرد . رو زانو روی تخت ایستاد . حاال تحت رحمتش 

 بود از باال به چشمهای اتش گرفته زل زد . 

 میگفت .تاثیره  کلمات فوری بود . اتش باال گرفت ، افروخته تر شد .زمزمه وار سخن 

_ از کجا شروع کنیم . از رم کردنهای بی اجازه ؟؟ رفتن های بی توضیح ؟؟ سفرهای بی 

 خبر؟؟ گستاخی و وقاحت بی حد اندازه ؟؟یا حماقت های بی مورد ؟؟ 

زیر بار حقیقت نمیرفت و همه  نتونست جلو زبونشو بگیره . بهش ظلم شده بود و حاال جالد

 چی رو وارانه نشون میداد.

 _ هیچی بی مورد نبوده و نیست .

 اینکه یه عوضی تنوع طلبی شکی درش نیست 

 

یه سیلی دیگه زد  . موهاشو گرفت و به پشت کشید گردن در دسترش شد . گاز زد مکید  

لذتی چنان عظیم و گوشتی شاید هم بوسید .تنبیه بود صحیح .ولی چرا محروم کردن خود از 

 چنان خوش بو و لذیذ .

_ اره توراس میگی . من عوضی  من تنوع طلب . وقتشه با روشهای متنوع به فنا رفتنت 

 اونم توسط من بیشتر اشنا شی .

 نظرت چیه تا صبح انواع پیوزیشن ها رو روت اجرا کنم .

 نظرت چیه بفهمی سکس واقعی اونم خشنش یعنی چی

 قعی رو مالقات کنی خوب بشناسیشوقتشه درد وا

 

 یک لحظه ترسید . ولی پا پس نذاشت در جوابش ؼرید 

 _ حق نداری  بم دس بزنی . مگه میشه اینجوری وقتی هنوز قبول نکردم . اجازه شو نمیدم 
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بهروز خندید قهقهه زد . از اون خنده ها که خوب میشناخت . چشاشو بست . کارش تموم 

 یش و پس بودامشب . حاال یکم پ

 _ اصال میدونی سکس زوری یعنی چی ؟؟ به نظرت اجازه الزمه بی عقل ؟؟

 میخوای بری گوگل کنی ؟؟ سرچ کردن که خوراکته اسب کوچولوی وحشی 

موهاشو به ضرب ول کرد . به کمر رو تخت افتاد . دردش گرفت . لعنت به دیسک کمر 

. همه چی رو چند برابر سخت بهروز که باعث میشد تختاش همیشه خشک  و  سفت باشه 

 میکرد . 

دست به کمر شلوارش برد باز مقاومت  . باز تالش برای حفاظت از خود.  باز جنگیدِن تن 

 به تن .

باز کتک خوردن ازفرمانده ی  متجاوز . شاید پیروزی در این میدان  توهمی بیش نیست   

 ولی تسلیم چرا مبارزه تا اخرین نفس .

 

کت و پیرهن پیوستن . حاال تنها چیزی که میانشان بود حوله ی حموم  شلوار و شرت هم به

 دور کمره بهروزه . 

 ولی مثل اینکه اونقدرا هم که واسه لخت کردن ادرین عجله داشت  واسه خودش نداره .

روش خوابید و باز خوردن گردن شروع شد . سرشو برگردوند ولی چنان کشش پوست در 

درداور شد که سرو گردن به موضع قبلی عقب نشینی کرد ، میان دهان و دندان بهروز 

برگشت . دست تو موهای بهروز برد . چنگ زد و سعی کرد دورش کنه . دوتا دستشو 

 گرفت و باالی سرش قفل کرد دیگه تنها راه مقاومت تن و پاهاست .

 ؟؟  ولی چطور و چگونه 

 ت رو بسته .اونم وقتی یه جسم نیم طن ی روش خیمه زده  اجازه ی حرک

 کم کم نفس های داغ کار خودشو کرد 

 چطوری مقاومت در مقابل این زبان و لب شیطانی و بازمانده ی جهنم و اتش 
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 حالش دگرگون شد .  شهوت و خواستن روشن شد .

 ماه ها بی او گذشت . بی لمس و بوسه های دیوانه کننده ش .

 حتی تصور با کس دیگری بودن ؼیر ممکن بود .

 سی تواند جای شیطان را گرفتن  .کجا ک

 نه 

 نمیشه 

 نه وقتی با او تمام  قله های  عالم را صعود کردی 

 اوج خواستن 

 نیاز

 شهوت 

 ارضای جسم و روح 

 حتی درد و خشم 

دو طرؾ گردنشو که تمام سیاه و کبود و زخمی کرد کمی عقب کشید . نگاه خمار ادرین رو  

 به جون خرید .

د . ضعفهاشو خوب میشناخت .کافی بود درست رو تارهاش بنوازه .هر ادرین رو از بر بو

 جور که میخواست میتونست به رقصش بیاره . 

الت نیمه تحریک شده شو گرفت و فشرد . ناله کرد . دستهای تازه رها شده باال اومد .سعی 

 کرد از خودش دور کنه .ولی شل بود . بدنش از مقاومت خسته ، بی حال بود.

 م مقاومتی در کار نیستشاید ه

 شاید مشتاق و منتظر این حمله ی سراسریست
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 بهروز حس کرد که شکار خسته ست .

 جون نداره دیگه  تقال کنه ، کامال اماده ست .

 پاهاشو گرفت و با حرکتی چرخوند . از پشت روش اومد . موهاشو چنگ زد و کشید .

 باز ناله کرد، اه کشید ، لرزید .

 ه دندون گرفت . گاز زد . خورد و مکید .الله ی گوششو ب

 تو گوشش زمزمه کرد .

 _ چرا باور نداری ؼیر تو کسی نیست ؟؟؟

 چرا بدگمانی  ؟؟ چرا سوظن  ؟؟ چرا بی اعتمادی ؟؟؟ 

بؽضش گرفت از این همه ضیق واختناق بهروز جسم و روحش رو میفشرد ، متالشی 

 میکرد .

 _ خسته شدی از من . 

 .کاش میگفتی بهم 

 خودم میرفتم

 چرا بی وفایی

 شکنی چرا پیمان

 چرا بد عهدی و خیانت 

 تازه کمی اروم گرفته ، مستش بود

 این کلمات دیونه ش کرد .خشم شیطان برگشت . 

 پاشو گرفت و دو رون رو از هم دور کرد . با خشونت و یک ضرب دخول کرد .  

ض شد .نفسش رفت. حتی از از درد تیز و عمیقش اتش گرفت ، سوخت  . تمام تنش منقب

 زندگی برید .
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بهروز مکث کرد . بازو زیر گردنش گذاشت صورتشو به سمت خودش مایل کرد . گونه 

 شو به دندون گرفت   .بین دو خال رو  گازی زد .

_ به من شک داری ؟؟ به عشقم ؟؟ به حسرت و   دلتنگیم ؟؟؟به جنونم،  به  مرگم  بی تو 

 ؟؟ 

 شونت بدم . طعم عشقمو ببین  . مرگ رو به چشم رویت کن  . بذار حجم دلتنگیمو ن

 حرفی برای گفتن نمونده ، جنون نبودنتو  عینی و عملی حس کن

 

 حرکاتش عمیق و محکم بود با هر ضربه میمرد و زنده میشد.

میخواست صورتشو تو بالشت پنهون کنه ، صداشو خفه کنه . هق هقشو عرضه کنه . ولی 

  وز اجازه نمیداد. هم خفه کرده بود هم حبس بازوی بی رحم بهر

 انگار میخواست کوچکترین عکس العملشو رصد کنه . 

 نکنه اشکی ، اهی ، ناله ای زیرابی بگذره و نفهمه .

 

 

 نتونست بیش از این طاقت بیاره .

 باید نگاش میکرد

 باید ماه رو رویت میکرد 

 باید تو اتش چشمها زل میزد .

 شدن . وفتشه  سوختن و دود

 مگر نه جنس شیطان اتش است ؟؟

 محتاج ادرین  بود برای ماندن، برای ادامه .
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 ماه هاست که مرده ، وقتشه زنده شدن دوباره .

 برشگردوند و دوباره حرکت از نو اؼاز کرد . به چشمهای اتش زده ی خیس زل زد

 . دلش درد امد ، فشرده شد .

 بؽل کرد و بوسید و بویید .

 اما نه با کلمات ، نوازشگرانه معذرت میخواست .عذر میطلبید 

 دست ادرین دور گردنش امد . 

 باید ثابت میکرد جنگ یک طرفه نیست .

 کم دلتنگ نشد . کم درد نکشید .

 کم بیمار و مریض این هجران نیست.

 احساساتش کامال دو سویه ست .

 کی میگه عشق حقیقی  از یک جهت و دیوونگی سهم یکی ست ؟؟!!

 بهروز رو گاز زد و مارک کاری کرد . مگرحس  مالکیت از ان یکی ست ؟؟ گردن

 مگر نه هر دو مردن و هر دو عاشق ؟؟

 مگر نه هر دو حسود و سراسر تعصب و ؼیرت ؟؟؟ 

 نشان عشقش را همه باید ببینن .

 نکنه کسی ، شخصی ، موجودی هوس کنه نزدیک شه .

 برو برگرد .این بار کشتن ،خون ، قاتل  و جانی شدن بی 

چرخی به تنش زد و روی بهروز اومد . گشنگیش واسه خوردن گوشت کمتر از بهروز 

 نیست.

 خوی وحشی گرش رو رو کرد 

 گردن و مسیر  فرو رفته ی بین دو جناغ سینه رو گاز زد ، خورد.
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 حتی به نوک سینه  رحم نکرد .شیر در این سینه ها یافت نمیشد ،خون که هست .

 

 ینه ش پیچید قابل تحمل نبود . دردی که تو س

 بهروز همیشه ادم خود داری بوده  ولی این واقعا خارج از طاقت هر شخصی ست .

حس کرد تیکه ای از نوک سینه ش میان دندون هاش له شد ، جدا شد ، قورتش داد و خورد 

. 

 _ ای تو روحت توله سگ وحشی .

 چیکار میکنی بزمچه . ادم خوار شدی .

ینه شو ول کنه چشاش باال اومد موزی گرانه  نگاهش کرد  .لبهای سرخ از بدون اینکه س

 خون لبخند زد .

یک سیلی رو صورتش نشست . خنده ش بیشتر شد . دست رو گردنش گذاشت ، رو تخت 

 انداخت و روش خوابید .

 نفس نفس میزدن .رو به موت بودن،  از عشق از هوس از شهوت زیاد .

 ر یک شب قابل رفع شدن  هست؟؟واقعا ماه ها دلتنگی  د

 احتماال نه.پس جنون این وسط چیکاره ست ؟؟

از هم سیرمونی نداشتن . تمام شب در دریدن گذشت . هیچ چیزی برای روز مبادا ذخیره 

نشد .همه ی احساسات خشم و دلخوری رو  بر تن هم خالی کردن . جسم ها کامال خورده، 

 متالشی  شدن .

 

 جنون و مستی کم اورد . اروم گرفت .در جستجوی خواب بود . نزدیکای صبح بود که 

 به سینه ی پر زخم بهروز پناه اورد . بؽلش کرد و سرشو عمیق و طوالنی بوسید .

 داشت خوابش میبرد که عطسه کرد .
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 چشای خمار  بهروز باز شد 

 _ مریض بشی میکشمت .

 _ به من چه 

 _ زیر بارون چه ؼلطی میکردی ؟؟

یر بارون بود همش ؟؟ شب تا صبح این همه بال سرم اوردی تاثیری نداره تو _ حاال تقص

 بیماری من بدبخت مادر مرده ؟؟ 

 _ تو هم کم حال نکردی . ولی دارم واست . یه جای سالم واسم نذاشتی 

 لبخند زد  

 _  پس چی ؟؟ تو میخوری ما نگاه کنیم ؟؟ این عادالنه ست ؟؟؟ 

نم یه روز یه لقمه چپش میکنم . خوردن حقیقی یعنی گاز جانانه تازه اصل کاریه مونده . او

 زدن . 

 ساک زدن رو که همه بلدن . کار خاصی نیست .

 _ جرات داری گاز بزن اون یکی رو تا تموم دندوناتو یکی یکی بکشم 

 خنده ش بیشتر شد .

 _ عشقم دلت میاد؟؟ من مظلوم بی دندون چجور ؼذا بخورم اخه.

 د پاشو یه چی درس کن من گشنمه .شام بم ندادی اخ اسم ؼذا اوم

 _ بخواب حاال بیداری شدی یه نهار خوب مهمون من 

 _ اصال من خوابم میبره گشنه و تشنه . یه چی میگی ها

 _ از من هیچ انتظاری نداشته باش که نمیتونم تکون بخورم .

 پاشو یه چی پیدا کن بخور و بیا بخواب 

 کردم .اونم جوجه های مخصوص تو . _ یه چی چیه؟ من هوس جوجه
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 بهروز افرین پاشو واسم  کباب کن . 

 یکم چپ چپ بهش زل زد . دستشو از زیر سرش گرفت وبه پهلو پشت بهش خوابید .

 _ بهرووووز؟؟؟

 _ من خوابم دیگه . بهروزی نیست جوابتو بده 

 یک نفس عمیق کشید و کمرشو بوسه ای زد .

 بست .از پشت بؽلش کرد و چشمهاشو 

 لبهاش به پوست عریانش میخورد وقتی زمزمه میکرد .

 من ، بی تو چیزی نیستم ُجز پرده ی بی آفتاب 

 ُجز رختخواب کهنه و لیوان آب و قرص خواب

 من، بی تو چیزی نیستم ُجز چندتا اَبر بی قرار

 من، بی تو چیزی نیستم ُجز آه ُجز گرد و ؼبار 

 

 یست چشاشو که باز کرد مطمئن بود صبح ن

 ظهر بیدار میشد اگه کسی  مزاحم خوابش نشه . ۰۰اخه  عمرا زودتر از 

دوس داشت بازم بخوابه ولی واقعا دیگه گشنه ش بود . پتورو کنار زد و خواست بلند شه که 

 کمرش تا نوک انگشتای پاهاش از درد تیر کشید 

  _ ای خدا بگم چیکارت کنه . ای خدا فلجت کنه همونطور که فلجم کردی

 ضربه ای که پس کله ش خورد هوش از سرش  پروند 

 _ عه ؟، بهروز؟؟ تو اینجایی . فکر کردم رفتی بیرون عشقم 

 _ رفتم و اومدم و تو هنوز اینجا تلپی .

 ظهره . نمیخوای نهار کوفت کنی  ۳پاشو ساعت 
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ات باز _ نه . گشنه م نیست که . ولی اگه خیلی  اصرار داری  یه لقمه باهات میخورم اشته

 بشه عشقم 

 به چشمهاش چرخی زد و سری تکون داد

 _ خوبه گشنه ت نیست . منم سیرم . به هانا بگم سفره رو جمع کنه 

 علی رؼم دردش از رو تخت پرید 

_ نه نه . چیکار سفره ی بدبخت داری . بیچاره هانا این همه زحمت کشیده زشت نیست 

 بازوشو گرفت  اینجوری دلخورش کنیم . خواست بره بیرون که

 _ کجا با این سرو وضع توله سگ ؟؟ ادم نمیشی تو . یه چیز رو چند بار باید بهت یاد داد 

 _ ای بابا . هانا که از اهل خونه ست .این حساسیتها واسه چیه من نمیفهمم 

 _ چون احمق و نفهمی . برو بپوش تاسیاه و  کبودت نکردم 

 _ واال اگه کبودتر از این بشه ؟؟

 ؟؟ میخوای شالقو بیارم ببینیم میشه یا نه  _ عه

_ نه عزیزم . چه کاریه . حاال ما یه چی گفتیم وگرنه حرؾ جنابعالی سنده  . الزم به اثبات 

 نیست

 

 قرارش با امیر تو سفره خونه بود . 

 خدا رو شکر که دیگه ادمای بهروز تعقیبش نمیکردن وگرنه عمرا میتونست اونجا پا بذاره .

رنی داشت این سفره خونه ی مجهز دو طبقه . مستقیم رفت  طبقه باال  . امیر سبک مد 

 قبلش اونجا جا رزرو کرده منتظرش بود .

 باهاش دس داد و نشست .

 صندلیاشون چند نفره و راحت بودن . میشد توش ولو شد و لش نشست 
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مخصوصه _ چایی االن میارن . عصرونه هم سرو میشه .میخوری؟؟ میگن یه ؼذای محلی 

 . 

 _ هر چی باشه میخورم . محلی ؼیر محلی . ایرانی یا خارجی و تولید بالد کفار 

 _ ماشاهلل به این اشتهات .ادرین داری چاق میشی ها . حواست هست ؟؟

 _ به تو چه . بهروز پرگوشت  دوس داره . مشکل تو چیه من نمیفهمم 

 ش بره _ عه ؟ حاال همه چی باید باب سلیقه ی اقا بهروز پی

 _ بله ، کجاشو دیدی ؟؟

 امیر قلیون چی سفارش دادی ؟؟

 _ به تو چه . تو که نمیتونی بکشی . واست خوب نیست

 _ لوس نشو دیگه . همش یکی دو نفس . قول

 _ بیخیال ادرین . واقعا واست بده .

 بریم  راستی دارم میرم ارمنستان  . یکی از بچه ها هتل زده اونجا  دعوتم کرده . میای باهم

قلیون رو که اوردن خودش  گرفت و شروع کرد . به نگاه پرسرزنش امیر اهمیتی نداد . 

یک کام عمیق گرفت . دود سفید رو تو هوا ازاد کرد . نگاهشو از لذت بست .روزها بود از 

 هر چی دوده محرومه . داشت میمرد از این همه ممنوعیت 

 _ نوچ . نمیتونم 

 _ چرا؟؟

 ره زیاد باهات بگردم . میگه اؼفالم میکنی از راه به در میشم _ بهروز دوس ندا

 چند لحظه بهش زل زد 

_ توی نکبت یه ملت رو اؼفال میکنی . من بیچاره تورو از راه به در کنم ؟؟ اصال امکانش 

 هست ؟؟

 به چشاش چرخی زد و یک نفس دیگه گرفت 
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 و قابل تخریب شدنم ._ حاال یکی هم پیدا شده فکر میکنه من معصوم و بی گناه 

 تو چرا دلت میسوزه . حسادت تا کجا .اخه  ِرشک تا چه حد

 

 _ برو بابا . تو هم با این بهروزت .

 دوس پسر ندیده که میگن تویی.

 خندید و یکم از چایی خورد و یه نفس دیگه از قلیون 

 _ حاال چی شده میخوای بری ارمنستان ؟؟ 

 _ نمیدونم . میگن باصفاست 

 . تنها برو حالشو ببر داداش  که. البته صفا داریم تا صفا  _خوبه 

 _ تنها چرا وقتی یار و همیار  هست 

 چشاشو ریز کرد

 _ امیر؟ خبریه رو نمیکنی الشی . بگو ببینم قضیه چیه 

 به گوشه ی زل زد و لبخند نامحسوسی زد 

 _ چی بگم . یهویی شد .

 _ چی یهویی شد ؟؟ با کی شد ؟؟ چجوری شد ؟؟

 _ میشناسیش ؼریبه نیست 

 _ کیه ؟؟؟ 

 _ هلن خانم 

 صداشو اورد باال

_ چییی؟؟؟ اون دختره ی وحشی ؟؟ دیوونه شدی ؟؟ درسته میخورتت و استخوناتو هم 

 میندازه دور .



  

tg://taamjnon 

 _ چه خبره بابا. اینجوریا هم نیست 

.خیلی _ واال هست . این دختره به دردت نمیخوره امیر . نگاه صورت فرشته گونه ش نکن 

 جنده ست به خدا 

 اخماش رفت تو هم 

 _ زیده دوست و داداشته هیچی دختر عموی بهروز هم هست ها ..یکم مراعات کن 

 نفس پرحرصی کشید 

 _ ببخشید . ولی خداییش ازش بدم میاد . نمیشه بیخیالش شی 

ا _ باور کن اونجوری نیست که فکر میکنی اونروز که رسوندمش  پروازش تاخییر داشت ت

صبح تو فرودگاه نشستیم  حرؾ زدیم . خیلی ماهه . نبین اینجوری تخس بازی درمیاره دلش 

 پاکه 

 به چشاش چرخی زد 

 _ خب حاال .

 . انگار کال قسمتمون با این خانواده ست

 تو فرشته ی جهنم رو میگیری .

 منم شیطان بزرگ ، بهروز .

بهروز باعث شد دسپاچه بشه  حرصش گرفت و یک کام عمیق دیگه از قلیون ، ولی دیدن

 .دود تو سینه ش پرید شروع کرد به شدت سرفه کردن 

بهروز با لبخند وحشتناکش جلو اومد و رو کمرش زد و  دستشو چند بار بین  دو شونه ش  

 باال پایین کرد 

 _ به به . چه جمع قشنگی . ادرین و امیر و قلیون 

 رسیدم فقط من جام خالی بود که خدا رو شکر به موقع
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 بقیه ی سرفه رو با خوردن چایی قورت داد و به بهروز زل زد .

 اونم اومد کنارش نشست و شلنگ قلیان رو با خشونت از دستش کشید و روی میز انداخت .

 رو به امیر کرد 

توجهی و استهتار نسبت به سالمتیش معروفه . از تو یکی به اصطالح  _ این بچه که در  بي

 گه ای داشتم .دوستش انتظار دی

 ابروهای امیر در تقابل اخم بهروز رفت تو هم 

 _ چه انتظاری مثال؟؟

 مگه بچه ست ؟؟

 شاید به خاطر رفتارای ؼیر منطقی شماست که اینجوری میکنه .

 _ رفتارای من و کال رابطه ی ما دوتا هیچ ربطی به تو یکی نداره 

 اخرین بارت باشه تو زندگی ما دخالت میکنی .

 ال این دوستی و شراکت رو تموم کنم نذار ک

_ فکر نکنم تصمیم گیرنده ی  موضوع دوستی و شراکتمون شما باشی که بخوای اینجوری  

 تهدید کنی . تو حیطه ی مسئولیت شما نیست .

 شیطان پوزخند زد . کمی خم شد . نگاهش خطر رو تیره و تار  مینواخت . 

که مرز حیطه ی  مسئولیت منو مشخص میکنه _ فکر کنم هنوز منو خوب نشناختی . اونی 

 شما نیستی .

بماند که محو کردنت از رو زمین کار یه دقیقمه . ادرین خط قرمزه مه . بخوام میتونم از 

 همه ی دنیا پنهونش کنم تو که عددی نیستی 

 _ بهتر نیست محترمانه بحث کنید به جای این رفتار خصمانه .

 بطه ت به ادرین اصال اصولی و صحیح نیست .در ضمن این نوع نگرشتون به را
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نامزدشی  درست . شریک احتمالی زندگیشی درست . اصال پارتنرشی اونم تو یک رابطه 

ی بی دی اس ام . ولی همه ی اینا این حق رو بهت نمیده که تمام جوانب زندگیشو کنترل 

 کنی و تعیین تکلیؾ کنی .

 تو رابطه هستید نخریدیش که .

 حقوقی داره کوچکترینشون اینه  دوستاشو خودش انتخاب کنهاونم حق و 

 

 _ سلیقه ش تو دوست یابی اصال باب میلم نیست .یکیشون جنابعالی

 بالخره صدای ادرین هم دراومد 

 _عهههه. بس کنید شما دوتا هم . هر دفعه همدیگه رو میبینن میفتن به جون هم 

 بهروز به سمتش برگشت 

و یکی  جداست . کلی حرؾ داریم باهم .پاشو  گمشو تو ماشین _ تو یکی خفه . حساب ت

 االن میام .

 لبخند زد 

_ عشقم اگه بگم فقط همین یه کامو گرفتم خیلی ؼیر قابل باوربه  نظر میرسه ولی باور کن 

 عین واقعیته 

 باور نمیکنی از امیر بپرس 

 بهروز نفس پرحرصی کشید 

 _ برو پایین ادرین 

 درین برگشت .امیر هم به سمت ا

 _ اره عزیزم برو  . بهتره اینجا نباشی . نکنه دوست نابابی  مثل من باعث بشه اؼفال شی .

 _ ای باباااا. بس میکنید یا نه . ناسالمتی میخواید فامیل شید ها.

 اخم بهروز بیشتر شد
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 _ فامیل

 امیر چند سرفه ی کوتاه کرد که ادرین اشاره شو فهمید 

. امیر دوست و داداشم شما هم عشق و همسرم. فامیل از این نزدیکتر _ اره دیگه عزیزم  

 ؟؟

 

 تو ماشین حرفی ردو بدل نشد تا وقتی بهروز به اصالن گفت دوتا قالب یخ بگیره .

 چشای ادرین گرد شد 

 _ بهروز ؟؟ 

 مهمونی داری عزیزم ؟؟ 

 واسه چیته این همه یخ 

 _ به تو ربطی نداره؟؟

 ؟؟ یعنی نمیخوای بالیی سرم بیاری ؟؟ _ ربطی نداره خداییش 

 یعنی برم شب خونه خودم بمونم مشکلی نداری ؟؟

 چقدر خوب ، اصالن قبل یخ منو برسون خونه 

 بهروز نگاه بدی بهش کرد . اصالن تو اینه از بهروز کسب تکلیؾ کرد .

 _ اصالن برو یخ بگیر بعد هم مستقیم خونه . 

 ادبله اقایی گفت و به راهش ادامه د

 _ دیدی مشکوک میزنی 

 اصال من حس خوبی نسبت به این یخا ندارم . خدایا به امید تو به شیطانت که امیدی نیست .

 

 تو خونه اصال بهروز رو ندید. همش تو اتاق بازی مشؽول بود . 
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 رفت تو اشپزخونه و ؼذا از یخچال دراورد و گرم کرد .

  اخه ادم گشنه طاقت تنبیه نداره که . داره؟؟

یه دیس از پلوی عجیب ؼریب و رنگارنگی که هانا درس کرده بود رو پر کرد و با سطل 

 ماست رو میز اشپزخونه گذاشت و شروع کرد .

 بهروز که اومد چند لحظه بهش زل زد . 

 _ بد نگذره 

 با دهن پر جوابشو داد 

 _ بد که نه . ولی شما هم باشی بهتر میگذره .

 بسم ا..

 ش نشست . با اخم اومد روبرو

 _ زودتر کوفت کن بریم کلی کار داریم 

 _ عشقم اینجوری که نگاه میکنی  خود به خود کوفت میشه خودش .

 _ زیاده روی نکن . حالت بد میشه 

 _ چشم. اصال همین یه دیس فقط 

 سری تکون داد و ابرویی باال داد.

 _ باال اوردی  تو اتاق مجبورمت میکنم همه رو تمیز کنی .

 خود دانی .دیگه 

 _ شرمنده . من اهل تمیزکاری نیستم .

 میخوای اصال بیخیال تنبیه شو . من مشکلی ندارم .

 _ عه؟؟ مشکلی نداره حضرت اقا ؟؟
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_ نه واال اگه داشتم . اصال چرا مسئله رو بزرگ میکنی قربون اون قد و باالت . همش یه 

 کام دود بود

 

 زد . هیچ نگفت و فقط با نگاه وحشتناکش بهش زل

 یهو استرس گرفت . چطور تنبیه های فوق العاده سنگینشو فراموش کرده . 

 با اینکه تحمل دردش خیلی باالست هر بار میتونست راهی واسه  شکستنش پیدا کنه .

 حتی دیگه اشتهایی واسه ؼذا نداشت .

 _ بهروز؟؟ 

 .اشتباه کردم . ببخشید . فقط اینبارو بیخیال شو قول میدم تکرار نشه 

حس میکرد تحملش نسبت به درد کمتر شده یا شاید هم میترسید بهروز کاری کنه ازش کینه 

 به دل بگیره .

 دلش نازک شده بود ، طاقت زخمای جدیدی رو نداشت .

 چیز شکستنی رو که زمین نمیزنن 

 _ اگه تموم شد بریم .

 سرشو اورد پایین . نمیخواست تو چشاش نگاه کنه . 

 _ نمیام 

 م _ نشنید

 _ بهروز نمیام . کاری نکردم که مستحق تنبیه باشه . 

 به نظر خودم اگه....

 حرفش با دیسی که به دیوار کوبیده شد نیمه تمام موند 

 _ نظرت ؟؟؟



  

tg://taamjnon 

 تو چی هستی ؟؟ تو کی هستی ؟؟میدونی داری چی میگی ادرین ؟؟؟

 به خودت بیا حیوون .

 تو هیچی نیستی . هیچ ارزشی نداری . 

 ی که من میگم . همونی میشی که من میخوام .همونی میش

من جایگاهتو تعیین میکنم . همه چی بستگی داره به نظر من . حتی نفس کشیدنت هم باید به 

 اجازه ی من باشه . وگرنه اونم ازت دریػ میکنم . فهمیدی ؟؟؟؟؟

 

نده بؽض کرد . نمیدونست چرا اینروزا اینجوری شده . راس میگن دل که شکست دیگه شکن

 میشه تا ابد.

 بهروز از جاش بلند شد 

 _ با پای خودت میای یا باید مثل حیوون تا اونجا ِبکشمت ؟؟

لج کرد. امیر راس میگه . اصال اسلیوش هم باشه . یه حدااقل حقوقی داره و بهروز حق 

 نداره علی رؼم میلش تنبیه و تحقیرش کنه .

 _ نمیام . هر ؼلطی هم میخوای بکن .

فت و کشید . دردش طاقت فرسا بود مجبور شد بلند شه . سیلی که خورد مهمون موهاشو گر

 پارکت سردش کرد .

ضربه خیلی محکم بود .سرش  به کابینت کناری خورد . حس کرد زخمی شد . درد بدی تو 

 کله ش  پیچید دست روی سرش گذاشت .

 

دشه . همونجور رو بیتفاوت به این حال بدش بازوشو گرفت و کشید . حتی نمیتونست بلن

زمین کشیده میشد . حس میکرد پوستش خراشیده میشه با این تماسهای پر  اصطکاک خشن 

. 

 سعی کرد بلندشه . موفق شد ولی سکندری خورد و میون راه روی زانو افتاد .
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 فقط چند لحظه دیدن خونی که از گوشه ی سرش لؽزید باعث مکثش شد .

 ولیش خارج کرده ، به جنون نزدیک شده  بود .. گردباد خشم اونو از حالت معم 

بازوشو باز کشید و بلندش کرد و به سمت اتاق بازی هل داد . تو اتاق باز روی زانو افتاد . 

 اینبار اخ بلندی گفت .

مشخص بود زانوش صدمه دیده . یه لحظه نگاهش روی قالب یخیهایی که روی تخت وسط 

 اتاق بسته شده ثابت موند .

 فقط نگاه کردن به اونها باعث شد سردش بشه. لرزید  .

 _ لخت میشی یا خودم دس به کار شم 

 _ بهروز ؟؟ 

دیگه صداش بلند نبود ، حتی عصبی هم نبود . یه جورایی مظلومانه و عاجزانه ، درخواست 

 رحم ت میکرد .

فرق ولی هیچی رو بهروز اثر نداشت . واقعا نمیدید این ادرین با اون کسی که میشناخت 

 کرده .

 نمیدید که سرهم بندی شده ی شکسته های ریز تندیس انسانی ست که قبال بوده .

 نمیدید روح و جسمه ش خسته ست به تلنگری بنده 

 خودش جلو اومد و لباساشو کند . روی تخت هلش داد 

 _ بخواب 

 _ بهروز سردمه . بهروز دیگه هیچی نمیکشم . به خدا دیگه لب نمیزنم . ؼلط کردم 

 _ زوده عزیزم ؟؟ تازه اولشه . کو تا به ؼلط کردن اصلی  بیفتی 

 . میلرزید . مجبورش کرد روی قالبهای یخی دراز بکشه  . دست و پاهاشو بست 
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از سرما . از درد . از یخ . از ترس و شاید هم از این احساس درموندگی و تنهایی و بی 

 کسی .

 

واقعا دیگه دوسش نداره . اگه بهروز عاشقشه چطور شاید نباید دوباره اعتماد میکرد . شاید 

 نمیفهمه

 چطور  درک نمیکنه که نمیتونه .کم اورده . رو به موته . 

 _ پس قلیون دوس داری ؟؟ اره ؟؟

 نگاه ازش گرفت . نمیخواست چشای خیسشو  ببینه . 

 نه .

 یه روز حسرت رو  دلش میذاشت  که ضعؾ و اشکشو ببینه .  

میکرد  هر تنبیه ی رو امتحان میکرد تا  تو وجودش نفوذ کنه و  یه روز هر کاری

 ؼرورشو بشکنه . 

 اون روزها کجاست . 

 چی شد اون ادم قوی و محکم .

واقعا حالش از خودش به هم میخوره . کی رسید به این درجه از حقارت برسه . مگه چند  

 ماه گذشته از اون روزا 

 مگه چقدر پیر و شکسته شده.

 

 یخی روی شکم و سینه ش کشیده شد  بعد تا  رو گردن و گونه ش باال اومد . دستهای

 _منم  قلیون دوس دارم. نظرت چیه یکی واسه خودمون درس کنیم اینجا .

 مگه قلیون چیه ؼیر بازی اب و اتش .

 ابش که هست ، یخ و اب توفیری نمیکنه 
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 دم دستگاه قلیون  که تویی 

 میمونه فقط اتشش  

 ؟؟مگه نه ؟؟

 

 شمعهارو یک به یک روی تنش چید  . 

مشخص بود یه مواد چسینده ای زیرشون هست .وگرنه چطور روی  تمام پستی بلندی بدن 

 ثابت موندن 

 حتی رو بازو و پا و زانوهاش رو پر کرد .

 شاید صدها شمع بود .

 سردش بود و یخ تمام پوست پوشتشو میسوزوند وبی رحمانه تا گوشت و استخونش  پیش

 میرفت .

 شمعها رو که روشن کرد یه جورایی خوشحال شد . میتونست گرمش کنه . مگه نه .

 شمعای سرخ نهری از اتش بود که کم کم همه جا رو تصرؾ کرد 

 تمام تنش اتش شد  . عجیب بود و  زیبا .

 نفس گیر و رویایی 

وجودش رخنه کرده دیگه نمیلرزید . حتی درد رو فراموش کرد . لذت اشنا بود که کم کم تو 

. 

 همه جوره روشن شد 

 لبخند زد . دیوانه شده بود ؟؟شاید .

 مگه ؼیر دیوانه عاشق یک دیوانه ی دیگر میشود ؟؟ 

دست ساز  بهروز دست رو گردنش کشید . خم شد . لبهاشو بوسید .  نفس میگرفت از قلیون 

 خویش  
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 و بس .کام حقیقی این است . بقیه همه توهمی از کام گرفتن است 

 زمزمه کرد 

 _ بهروز 

 _ چه حسی داری ؟؟

 _ نمیدونم .اتش دو طرفه ست ، میسوزم اما با لذت .

 لبخند زد خون روی پیشونیشو پاک کرد 

 _ این منم . میسوزونی منو هر بار و هر بار 

 . چراعصبیم میکنی . چرا مجبورم میکنی تنبیه ت کنم 

 دردو تو میکشی ولی اونی که میمیره منم

 

 به چشمهای بهروز زل زد . مگه شیطان هم گریه میکنه .اگه نه .این خیسی واسه چیه 

 _ بهروز ؟؟

باز خم شد پیشونیشو بوسید . قطرات پارافین  سرخ رو تنش اب میشد میریخت . ولی دردی 

 حس نمیکرد . تو نگاه بهروز ؼرق شده درحال ذوبان بود .

 تر از تو هم قبال خلق شده ؟؟_ زیباتر از تو هم هست ؟؟ وجودی ارزشمند

 نه ادرینم . نیست . 

 همه کاردستی  خدان تو شاهکار شیطان

 

 

 تو وان  دراز کشیده و ادرین بؽلش بود .

 با کاردک مخصوص پارافن های اب شده رو از پوستش جدا میکرد 
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 _ اخخخ. ای تؾ تو ذات خبیثت بهروز . پوستم کنده شد 

 . باز هوس تنبیه کردی _ درد. باز تو زبون دراز شدی 

 _ نه . اشتباه شد . 

پسر خوبی میشم البته فقط واسه امشب، فردا که رفتی خودت و ایل و تبارت رو به مسلسل 

 میبندم .

 خندید و یکم دیگه از شمعهای سرخ رو کند 

 _ تمام مزه ی فش دادن به رودررو بودنشه بزمجه 

 پشت سر طرؾ بگی که فایده ای نداره 

 اره . دلت خنک میشه کلی . _ چرا ند

 کمی چرخید به پهلو رو سینه و شکم بهروز خوابید و چشاشو بست 

 _ ادرین بخوابی با سیلی بیدارت میکنم 

 _ دلت میاد عشقم ؟؟

 _ نمیتونم  بؽلت کنم ببرمت  . خودت که میدونی مشکلمو .

 تو هم که اندازه ی یه نرخر شدی 

 _ رژیم بگیرم ؟؟

 _ دوس داری بگیر 

 _ عمرا بتونم . حاال من یه چی گفتم تو چرا جدی میگیری 

_ همینجوری که هستی عالیه ولی دیگه   رو همین  وزن ثابت بمون . واسه من فرقی 

 نمیکنه واسه سالمتی خودت میگم 

 _ اره . امیر هم میگه چاق شدم خیلی 

 _ امیر ؼلط کرده در مورد اندام و وزن تو نظر میده .
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 ال نچسب تر از این بشر هم اصال هست من نمیفهمم اص

 ادرین خندید 

 _ نمیفهمم مشکلتون باهم چیه . واال هوو هم مثل شما دوتا به هم نمیپرن 

 _ بیخیال این ادم کال  .پاشو دوش بگیر برو تو تخت تا بیام .

 خودشو بیشتر تو سینه ش مچاله کرد 

 _ نمیخوام .جام خوبه 

 خسته م  _ پاشو عزیزم اذیتم نکن واقعا

 _ واسم ؼذا گرم میکنی اگه برم؟؟ . پلو ویتنامی مو  زدی به دیوارشامم نصفه موند 

 _ چشم 

 

 پاشو عزیزم .پاشو زودتر تا بخوابیم نصفه شب شد 

 به سختی از بؽلش  دل کند . گردنشو قبل بلند شدن بوسید .

 _ بهروز 

 _ جانم 

 _هیچی 

 _ بگو 

 _ بعدا بت میگم . 

رو مرتب کرد .  خودش هم دوش الزم بود ولی   وز هم بلند شد و کمی حمومبعد رفتنش بهر

حوله ی حموم پوشید و رفت واسش ؼذارو گرم کرد . توی ظرفی کشید و اورد ولی تا اومد 

ادرین خوابش برده بود . لبخند زد و پیشونی نمدارشو  بوسید . پتو رو تا گردنش باال اورد 

 مزمه کردو چند لحظه بهش نگاه کرد  و ز
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 جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت

 …بر همان عهد که بودیم بر آنیم هنوز

 آن بهشتی که همه در طلبش معتکؾ اند

 من کافر همه شب با تو به آؼوش کشم

 

 

 شماره ی بهروز رو گرفت قبل رفتن . 

 بدش می اومد کاراشو گزارش نکنه . 

 ، اروم نمیگرفت .انگار تا لحظه به لحظه ی روزمرگیهاشو ندونه 

 _ سالم خوشکلم . خوبی 

 . سحر خیز شدن بعضیا .خبریه ؟؟ _ سالم 

 _ اره . دارم میرم از این ادمی که داریوش معرفی کرده خرید کنم .

 میگه خیلی پول الزمه قیمت خوبی میده 

 _ چرا زودتر نگفتی . یکم تحقیق کنم ببینم چجور ادمیه .الشی بازی درنیاره اون میون 

 گفتم که یهویی شد قربون اون شکل ماه ت برم . _

 _ خیلی خب .

 امیرو بفرس . تو الزم نیست بری 

 _ امیر نیستش 

 _ کدوم گوری رفته که هر دفعه به وجود بی ارزشش نیاز هست ؼیبش میزنه 

 _ رفته ارمنستان عزیزم. گفتم که میخواد بره . یادت رفت ؟؟
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  _ خیلی واسم مهمه که یادم بمونه ؟؟

 _ خب دیگه . به هر حال نیستش .

من میرم و زود برمیگردم  . چندتا از بچه ها رو هم با خودم میبرم . چیزی نمیشه .نگران 

 نباش 

 _ باشه. فقط اسم یارو و مشخصات مکان قرار رو واسم اس کن 

 _ چشم . به روی چشمم .

 راستی بهروز محمد پاسپورتمو میخواد چیکار ؟؟ 

 مد .لبخند به لبش او

 _ سوپرایزه عزیزم 

_بهروز جون عزیزت بی خیال این سوپرایزات . هنوز دارم میرم روانشناس از شوکی  که 

 اون نامزدی و مالقات با خانواده ی محترمت بهم زدن  بیرون بیام .

 بهروز خندید 

 _همه مردم ارزوشونه همچین نامزدیی .

 .چیکارت کنم که جون به جونت کنن ضایع و بی کالسی 

 _ عه؟؟

 حاال ما بی کالس ؟؟؟

 باشه کالس رو گذاشتیم واسه شما و خانواده ی محترم اصل و نصب دارتون .

 ما فقیر، ما بچه جنوب شهر ، ما بی کس و کار .

 میخواستی با یکی از خودتون وصلت کنی مایه ی ابرو ریزی نشیم 

 _ باز تو جوگیر شدی؟؟ باز هوس کتک کردی ؟؟ 

 شب خوب بشه بعد زبون درازی کن بذار جای شالق دی
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 _اخخخخ. تازه یادم اومد . بی رحم . وحشی . سنگدل

 چیکار کردم مگه اونجور زدی اخه بی مروت؟

 _ خودت میدونی چیکار کردی الزم به یاداوری نیست 

_ بهروز واقعا انتظار داری من دیگه با کسی روبوسی نکنم .بابا پسر خاله مه. چند ساله 

 .ندیده بودمش 

 _ واسم مهم نیست . تو بگو داداشت . حق نداری و خالص

_ خب حاال من تمام بدنم درده . کی جوابگوه ؟؟  چطور میخوای دردمو کم کنی ؟؟چطور 

 میخوای خوبم کنی ؟؟

 _ میخواستی تو خونه بمونی استراحت کنی به جای یللی تلیی کردن 

 _ عه عه عه . حاال سرکار رفتن شده یللی تللی ؟؟

 ت درد نکنه . واقعا مرسی دس

 _ خفه شو برو به کارت برس بذار به کارم برسم 

_ باشه . من که میدونم دیگه دوسم نداری . من که میدونم دنبال بهونه ای واسه فسخ 

تا توی قبر باهاتام.  تو این وضعیت بی شوهری مگه میشه ازتو  نامزدی.ولی کور خوندی 

 گذشت ؟؟

 

 و با رنگ و روی پریده وارد اتاقش شد فهمید .وقتی محمد بدون در زدن 

 فهمید ولی باز پرسید 

 _ ادرین ؟؟

 _ اقا در مورد این ادمه که گفتی تحقیق کردم

 دیگه منتظر بقیه ی حرفش نشد 

 زود زد بیرون 
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 _ من میرم .تو بچه ها رو جمع کن بیا دنبالم 

بهروز راضی نبود . واسه اصالن با اخرین سرعتی که میتونست رانندگی میکرد ولی باز 

 صدمین بار شماره ی ادرین رو گرفت ولی جواب نداد

 _ توله سگ جواب بده . مگه دستم بهت نرسه . گوشی رو میکنم تو حلقت . فقط وایسا

 

ادرین وقتی دید ماشین بهروز با سرعت داره نزدیک میشه فهمید . اما دیر شده بود . تفنگی 

میون ماشین بهروز بینشون اومد و هدؾ تمام گلوله ها روی گردنش از پشت نشست . این 

شد تونست از فرصت استفاده کنه و از ادم پشت سرش خالص شه و پشت ماشینش پناه 

 بگیره .

 

 فعال تمام هم و ؼمش بهروز بود که ماشینش داشت سوراخ سوراخ میشد .

یان این جهنم تیر با تمام وجود  صداش کرد. ولی جوابی نگرفت .شاید هم جواب داد ولی م

 و بارون گلوله کجا صدا به صدا میرسه

 

 بالخره محمد و بقیه هم رسیدن زیاد طول نکشید تموم کردن این نبرد .

 ادرین تونست چند نفر رو بکشه .اولویتش جون خودش نبود فقط و فقط نجات بهروز 

میترسید  صداهای شلیک قطع شدن . همه چی اروم شد ولی جون نداشت از جاش بلندشه .

 از اتفاقات پیش رو .

 

 

 محمد اومد روبروش ایستاد  . نگاه ادرین باال اومد و به صورتش داد.

 . چرا نگاه ازش میگرفت . 
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 چرا چشم تو چشمش نمیشد .  

 چرا از شعاع نگاهش ترس داشت ، میگریخت .

 _ محمد ؟؟؟

ر حال متالشی شدنش   نالید . تمامش شده بود  ترس و درد . صداش فقط نشانی از وجود  د

 بود .

 _ ادرین ؟؟ بهروز تو ماشینه . منتظرته

 اب دهنشو قورت داد. ممکن نبود خودش نیاد . 

 ممکن نبود نیاد ببینتش 

 ممکن نبود تا از سالمتیش مطمئن شه اروم میگرفت 

 ممکن نبود تا  بؽلش نکنه تا نبوستش تا بوش نکنه میرفت تو ماشین

 

. پیر شده بود . توانی نداشت واسه حرکت . پاهاشو رو زمین سختش بود ولی بلندشد 

میکشید . وقتی از کنار ماشین بهروز میگذشت به سختی جلوی خودشو گرفته بود ولی در 

 اخر نتونست مقاومت کنه نیم نگاهی به اون سمت کرد.

 ماشین تیکه تیکه شده بود ولی خونی که روصندلی عقب ماشین بود نفسشو برد .

د و ایستاد . جزیی از وجود عشقش اینجا ریخته چطور ول کنه بره . به سمت بؽض کر

ماشین رفت . با دست صندلی ماشین رو از خون پاک میکرد . گریه نمیکرد . یخ زده بود . 

 تمام مایعات بدن منجمد شده توان ریخته شدن رو از دست داده بود 

 تی اصالن .همه دوره ش کرده بودن . محمد . سیروس . شاهرخ و ح

 حرؾ میزدن ولی نمیشنید . چرا هیچ کدوم از اعضای بدن به امرش نبودن .

 فقط سرسختانه رو صندلی ماشین  دست میکشید .

 باید تمیزش میکرد . جونش بسته به این کار بود . پنهون کردن اثار فانی  بودن بهروز ..
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ش صفره . ؼیر ممکنه و نه .بهروز خونریزی نمیکنه . زخمی نمیشه . اصال امکان مردن

 خالص

 

 

 بازوهاشو گرفت و از ماشین کشید .  بالخره محمد جلو اومد 

 رنگی تو صورتش نمونده بود . سفید بود .سفیدتر از برؾ .

 _ ادرین 

 _ باید تمیزش کنم . خواهش میکنم بذار تمیزش کنم 

 _ ادرین 

 دش میاد محمد ._ بهروز حساسه سر ماشین و خونه ش . بدش میاد لک بیفته . ب

 _ ادرین ؟؟؟

 اینبار سرش داد کشید . به چشاش زل زد . ادرین هم رو به موت بود نه فقط بهروز 

_ بهروز تو ماشینه . منتظرته عزیزم .قبول نمیکنه ببریمش بیمارستان تا تو کنارش نباشی . 

 بریم پیشش . باشه ؟؟ 

 بود رو سینه ی محمد زد . سرسختانه جلوی اشک ریختنشو گرفته بود . دستهاش خونی

 _ کجاست ؟؟

 _ تو اون ماشینه . بریم پیشش عزیزم 

بازوهاشو از دست محمد جدا کرد . بهروز بدش میاد کسی بهش دس بزنه . چرا هیچ کس 

 نمیفهمه . چرا هیچکس نمیدونه  بهروز چقدر روش حساسه .

دن . چرا خون به سمت ماشین رفت . دستهاشو با کتش پاک کرد ولی هنوز خونی بو

 هیچوقت پاک نمیشه . چرا همیشه چسبنده ست . 
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در ماشین رو باز کرد . بهروز رو صندلیش خوابیده بود با دیدنش لبخند زد . چرا میخندید 

 ؟؟ حتما حالش خوبه مگه نه . 

دست به سمتش دراز کرد . اسمشو صدا زد . چند لحظه خشک بود بالخره به سمتش رفت . 

 و صندلی نشست .سرشو ورداشت و ر

اینبار سر بهروز تو بؽلش جا خوش کرده بود . چرا امروز همه چی برعکسه . چرا همه 

 چی به هم ریخته . چرا دنیا تموم نمیشه مگه نمیگفتن این نشونه های قیامته

 

 

 دست بهروز باال اومد . دست اونم خونی بود .

 این همه خون از کجا میاد . چرا تموم نمیشه .

 ونه ی ادرین کشید . با نوک انگشتان بین دو خالش رو بوسید .دست رو گ

 _ ادرین ؟؟ 

 _ بهروز ؟؟ خوبی ؟؟

 نگاه و لبش با هم لبخند زد  

_ خوبم . تا تو خوب باشی من خوب خوبم .زخمی که نشدی نفسم . جاییت که درد نیست 

 اسب چموش وحشیم ؟؟ 

ط از میان خون روی گونه لؽزید و بؽضشو قورت داد ولی نتونست لبخند بزنه . اشکی فق

 روی صورت بهروز افتاد .

دست رو شکم و جای زخم گذاشت . لؽزش سریع خون رو حس میکرد . اشکها بیشتر شد . 

 صورت بهروز خیس شد .

_ بهروز نکن . بهروز نرو . بهروز نمیر . خواهش میکنم زنده بمون . من بی تو میمیرم 

 باور کن 

 م حق نداری بمیری عزیزم . _ خوب میشم . اگه نشد
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 دیگه دنیا همه قشنگیاشو از دست میده بدون بزمجه م .

 صورتشو از اشک و خون پاک کرد . خوی ؼدش برگشت . لجبازیش عود کرد 

 _ من هیچوقت ادم حرؾ گوش کنی نبودم 

 بهروز خندید 

 _ هستی فقط خودت نمیدونی هنوز 

 _ اصال هم  مطیع نیستم .

 نمیدونی هنوز  _ هستی فقط خودت

 _ هیچکس  نمیمونه بس که ادم نفرت انگیزیم همه از من فرارین . پدرم . مادرم . تو 

_ دوسداشتنی ترینی . ارزشمندترینی . معشوقترینی . یکی دیوانه وار عاشقته . بارها به 

 خاطرت مرده فقط خودت نمیدونی هنوز

 

 د . تو بیمارستان پشت اتاق عمل رو زمین نشسته منتظر بو

 حتی قبول نمیکرد لباساشو عوض کنه یا حدااقل دست و روشو بشوره . 

نشونه های وجود بهروز بود . نمیخواست از بین بره . نفسش سنگین بود به سختی تو ریه 

 ها رفت و امد میکرد . چرا دنیا اینقدر تیره و تاره ؟؟ شبه یا هنوز روزه ؟؟

 داخل بیمارستان شنیده میشد.. صدای زوزه ی باد حتی   هوا طوفانی ست 

 شاید حتی خدا دلش به حال شیطان سوخته . شاید حتی اون فهمیده بهش ظلم کرد .

 فهمید به ناحق از خود رونده .

 نمیدونست چقدر گذشت . چند دقیقه چند ساعت .

نمیدونست کیا دور ورش . نمیدونست چی بهش میگن . حتی نی باریکی  که بین دو لبش 

نکرد  . انگار میخواستن یه چیزی بخوره . ولی با کدوم توان با کدوم انرژی اومد رو حس 

. 
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 عجب انتظارات رویایی 

 مگه ادم مرده هم میتونه ابمیوه بنوشه ؟؟ 

 حتی یه دکتر اومد و معاینه ش کرد. حتماچراغ تو چشمش زد و گفت زنده ست .

 زیر و رو کرد . چه میدونه یه روز اتشی تو این چشمها بود که حتی شیطان رو

 چه میدونست اتش خاموش شده ؼیر دود و خاکستر هیچ چیزی به جا نمونده  .

 جنگِل سوخته .

 بی هیچ نشونی از زندگی 

 برهوت

 

 

بالخره در بازشد . دکتر خسته اومد بیرون . به سختی بلند شد . اعضای بدنش خشک شده 

 به  تیکه های چوب تبدیل شده بودن .

 بود . ولی خودشو بهش رسوند .هر حرکتش با درد 

خیلیا دوره ش کرده بودن اولیشون مسعود . ولی با دیدن ادرین کنار رفتن . انگار حتی اونا 

 میدونستن از این ادم مستحق تر و درمونده تر نیست  .

 چشم تو چشم دکتر شد . پیر و خسته . با نگاهی سراسر تاسؾ .

 در راهههاما نه . حتما اشتباه میکنه . خبر خوبی 

 نگاه از چشاش گرفت و به لبهاش دوخت 

_ خیلی ازش خون رفته . گلوله ها رو دراوردم ولی جراحتهای داخلیش خیلی عمیق و 

 کاری ن .

قلبش یه بار تو طول  عمل ایست کرد . ضعیفه متاسفانه خیلی ولی باز مردونگی کرد و 

 ادامه داد .
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 . باید منتظر بشیم ببینیم چی میشه و ایست قبلیش کارمون رو چند برابر سختتر کرد

ذهنش رو حرؾ ایست قبلی قفل کرده بود . به سختی کلمات از بین دو لب خشکیده خارج 

 شد 

 _ دکتر ؟؟ کدوم ایست قبلی 

 اخم دکتر رفت تو هم . مشخص بود داره تمرکز میکنه و متوجه ی اشارات مسعود نشد 

 _ فکر کنم تقریبا دو سال پیش 

رش چرخید. هیچی نمیدید . سیاهی . تیرگی مطلق . دست رو شونه ی دکتر دنیا دور س

 گذاشت . فقط تا پس نیفته . نه قبل شنیدن حرؾ اخر

 _ یک سال و هفت ماه و دو هفته پیش ؟؟

 _ اره فکر کنم تو همون حوالیه تاریخ . 

 افتاد. دیگه تموم شد .درد  و نفسهای منقطع و سرگیجه و بؽض .

 سیاهی 

 مطلقسیاهی 

 

 بالخره چشاشو باز کرد .

از دردی که تو سرش گردبادگونه میچرخید و نور شدید بدترش میکرد دوباره بست . . 

شیشه ی بؽضی عظیم تو سینه و حلقش راه نفس رو بسته . از شکستش میترسید که حتما 

 تیکه های تیزش تا اخرین رگهای بدنشو پاره میکرد و میبرید 

 رش بود .پچ پچ های زیادی دور و

 حتما خبرها بداست  که اگر  خوب  با صدای بلندتری ردو بدل میشد .

 از پنجره به بیرون نگاه کرد .تاریک بود . تاریک تر از شب .
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سُرم توی دستشو کشید . لکه های سرخ  پخش شد .خون در خون شد . لباساشو عوض کرده 

 نفهم . بودن . چرا اینکارو کردین . بوی بهروز میداد ای ادمهای

کاش جون داشت واسه دعوا کردن . کاش میتونست سرو صدا  کنه . کاش دهنش اینقدر 

 خشک نبود . کاش ته حلقش به طعم زهر نبود . با همشون  حسابی درمی افتاد .

 محمد اومد جلو . خواست جلوشو بگیره . 

یکردن وقتی دست رو سینه ش گذاشت کنارش زد و از اتاق اومد بیرون . با نگاه تعقیبش م

 تو  راهرو پا قدم میذاشت .

با اون کفشهای  کشیده شده روی زمین . با اون شونه های خمیده ی خسته . با اون کبودی 

زیر چشم . با اون نگاه خمار در حال خاموشی . کی باورش میشد این ادم درهم شکسته 

 حتی بیست و پنج سالش نیست .

 ستش بود . به سمت اتاق ای سی یو  رفت . پنج دقیقه بعدش  برگشت یه بطری کوچک د

هیچکس جلوشو نگرفت . هیچکس نگفت نمیشه . هیچ کس درو به روش نبست. شاید از 

نگاه تو چشاش فهمیدن این ادم دیگه اخر خطه . جرات و جسارتی میخواست فوق انسانی 

 جلوی او ایستادگی وممانعت.

 تو سریر بیماری افتاده شاید فقط شیطان میتونست جلودارش باشه  که اونم

 

 دیدنش میان اون همه دم و دستگاه دلشو به درد اورد.

 سرخسش حتی اگر بمیره  ایستاده میمیره این مسخره بازیا چیه .

 بیدار بشه و ببینه اینجوریش کردین همه تون رو اتیش میزنه .

میشه بود اروم اومد رو  تخت و تو بؽلش  . سر رو سینه ش گذاشت تن سردش سردتر از ه

. 

 دست دور کمرش گذاشت .

 سردته عزیزم؟؟ میخوای گرمت کنم ؟؟ 
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 عزیزم امشب نمیخوای دوش بگیری ؟؟

 همیشه دوش میگیری حالت بهتر میشه .

عشقم قرار بود سوپرایزم کنی . محمد میگه میخوای منو ببری کانادا ازدواجمون رو ثبت 

 کنی .

 اخه فدات شم این چه کاریه؟؟ 

 نامزدی شد . بس نیست؟؟ اون همه خرج

من که چیزی ازت نمیخوام . تو باشی کافیه . اصال خوشبختی یعنی تو . زندگی منی 

 قربونت برم بقیه ش توهمی بیش نیست .

 نفسهاشو دستگاه با صدای بدی کنترل میکرد .

مردی که دنیای تحت کنترلش بود حاال حتی نفسهاش دست دیگریست . لوله ی بزرگی تو 

 .  دهنش بود

لوله ی ظریفتری از توی بینیش رد کرده بودن . اخه نامردا چرا اینقدر اذیتش کردین . چرا 

 اینقدر سوراخ سوراخش کردین حسودیتون میشه که صدای قشنگی داره . 

 حسودیتون میشه اسممو اینقدر قشنگ میگه 

 حتی توله گفتناش قشنگه ..

 زیباترین موسیقیه 

 امروز .بهروز . میدونی چی فهمیدم 

 فهمیدم که خدا شاید در حق شیطان جفا کرد. شاید پاسخ عشق زیادشو  با بدی داد .

 ولی در اخر اونی که با حماقتاش شیطان رو به کشتن داد خدا نیست ، انسانه .

 دلتو شکوندم عشقم ؟؟ دل قشنگت  وقتی نبودم ایستاد ؟؟

 دا و شیطان و بی مانندترینم ؟ اره ؟؟ من چیکار کردم با تو عزیزترینم ؟؟ سرورم ؟؟ خ
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ببخش که دیونگی کردم  . ببخش که رفتم . دیگه تکرار نمیشه . هر جا میخوای برو . من 

 پشت سرتم .

 دیگه تنهات نمیذارم . حتی تو جهنم باهاتم . 

 قول میدم .

 میخوای همین  االن بری برو . دو ثانیه نشده منم پیشتم .

 قول میدم 

 قول میدم . 

 دمقول می

 

 اینقدر دردل کرد . اینقدر گفت که چشاش بسته شد و خوابش برد .

حتی متوجه ی بهروز نشد وقتی چشاشو باز کرد و بهش زل زد . لبخند به لبش اومد با 

 دیدنش تو بؽل و سینه ش .

 اسب چموش من حتی دکترا و پرستارا حریفت نمیشن .
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به یه ورتم حسابشون نمیکنی . دستشو  خود منم به سختی کنترلت میکنم وای به حال بقیه که

خواست باال بیاره و بین دو خالشو نوازشش کنه . سنگین و پیچ در پیچ هزاران لوله های 

عجیب ؼریب بود .  همون یکی دستش که زیر سرش بود رو باال اورد و رو پشتش باال 

 پایین کرد . چرا اینقدر رنگش پریده ؟؟ نکنه حالش خوب نیست ؟؟

  و دقیقه حواسم بهت نبود رفتی بالیی سر خودت اوردی باز من د

 اخه چرا اروم و قرار نداری بچه ی دوس داشتنی من .

چشاشو باز کرد و چشم در چشم   بالخره توله ی خوش خوابش یه تکونی به خودش داد 

 شیطان شد .

 اتش چشمها روشن شد نفس شیطان رو برید .

 بهروز؟؟حتی توان سخن گفتن نداشت اروم نالید 

کمی جلوتر اومد . نمیتونست لبهاشو ببوسه به خاطر شلنگ  . بقیه اجزای صورت که ازاد 

 بود .

 

 جز به جز و سانت به سانت رخ رو بوسه زد .

 با لبها زیارت کرد و  با اشکها شست .

بهروز اخم کرد . حساب کار دستش اومد زود اشکهاشو پاک کرد و لبخند زد . دستشو باال 

 صورت بهروز رو هم پاک کنه که بطری رنگی از دستش افتاد . اورد که

 بهروز با تعجب به بطری زل زد 

 با نگاهش پرسید ادرین زود فهمید .

 واقعا واسه گفتگو چه نیاز به زبان . وقتی چشمها اینقدر خوش بیان 

 _ بنزینه عزیزم .
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بشی و بری . حتی جسدمون واقعا فکر کردی میذارم تو جهنم تنها باشی ؟؟ کافی بود تسلیم 

 رو هم کسی پیدا نمیکرد . 

 عروسیمون رو میون اتش میگرفتیم . زیباتر از این هم هست ؟؟؟

 

 خشم رو تو چشاش دید ولی باز خندید .

 _ میبینی عشقم وقتی نیستی چه کارایی ازم برمیاد .

 تو یه روز کلی تنبیه واسه خودم خریدم .

 و تقاص  . عمری الزمه . خیلی طول میکشه تموم شه مجازات

 پس نمیتونی به این زودیا بری . تنبیه هام نصفه نیمه میمونه .

 دوباره بؽلش کرد و رو سینه ش خوابید . صدای قلبش چقدر ارومش میکرد 

 شادش  میکرد ولو تپش  نامنظم و مریض .

 _ بهروز تو در قبال من مسئولی . 

 . اجازه نمیدم بری اجازه نمیدم تنهام بذاری

اسب وحشی که فقط به مالکش سواری میده . نه میتونه دوباره وحشی شه نه میتونه کسه 

 دیگه ای رو جایگزینش کنه .

 چشمهاشو اروم بست و به یقه ی پیراهن بهروز چنگ زد .

 _ بهروز مرگ رو به چشمم دیدم امروز . سرد بود و تاریک . 

 ا نوری نبود؟؟ پس خدا کجاست ، مهربونیش که میگن چرا نیست . چر

 همش تنهایی و ترس .

 بهروز نه مرگ و نه زندگی بی تو قابل تحمل نیست .

  نمیشه موند نمیشه رفت .میخکوبی و معلق بین اسمون و زمین 
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 نه امیدی به اینده داری نه طاقت مرور خاطراتی که گذشت 

 بهروز یه سال بی تو گذشت تو بیماری تو سختی تو درد و اشک ولی گذشت .

 اون روزا قوی تر بودم فکر نکن دوباره بتونم .

 عمرا اگه بشه 

 عمرا اگه امیدی به تقال و ادامه هست .

 بهروز ...

اینقدر گفت و گفت تا خوابش برد دوباره .بهروز پتورو روش کشید و بیشتر به خودش فشرد 

. 

 پسر کوچکش بزرگ شده  ولی شکننده تر از همیشه ست .

 بهش برسه  . باید مراقبش باشه باید

 وقتشه خوشبخت  کنه این ؼمگین ترین اسب وحشی و  در بند 

 زمان واسه مرگ زیاده . زندگی باید کرد . 

 . کردیم ؼر ؼر هنوز  شدن مایهواپ سوار شدیم  یساعت سه نکهیا با

  لبخند و ازنگاه ریؼ دادینم  یجواب و خوندیم کتاب بهروز

 . ها توام با بهروز_ 

 .  یحرف پر یجا به یبخواب مکی ستین بهتر_ 

 . میبرس تا مونده یلیخ

 نیا با من  نامرد اخه. کنم بارونت فش ملت هی جلو نذار.  بشه باز دهنم نذار بهروز_ 

 . یلعنت رمیمیم دارم.  بخوابم چجور تیوضع

 دوس خشمشو.  شد چشمش تو چشم و گرفت کتاب یها برگه از نگاه.  شد شتریب لبخندش

  کردیم رنگتر شخو چشاشو داشت
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 . شده یچ مگه ؟؟ یتیوضع چه_ 

 . کرد زمزمه ابدار فش تا چند و بست چشاشو

 .  نییپا اورد صداشو

 بانداژ نجوریا یک اخه.  کنمیم خواهش ؟؟؟ کنم بازشون ییدسشو برم.  تونمینم بهروز_ 

 . فتس نقدریا اونم یکردیم یکار کاموا رو اونجا دیبا حتما جا همه نیا اصال.  کنهیم

 .  هیقحط جا مگه

  حد چه تا جفا و ظلم ، کجا تا ستم اخه

 یریگیم نیبنز یبطر گهید حاال.  باشن دیبا میبرس تا که گفتم.  کشتمت یبزن بشون دس_ 

 یاضاف یؼلطا فکر بعد مردم شو مطمئن اول گفتم دفعه صد.  خودت واسه یچرخیم دستت

 . باش

  دیؼر اهسته و کرد چفت دندوناشو

 . زدمیم شیات رو جفتمون زدمیم همونموقع کاش_ 

  داداش یدیم پس نکارتویا تاوان.  کن صبر فقط واست دارم اصال

  گذاشت کنار و بست رو کتاب بهروز

 . کسلم مسکناست ریتاث کنم فکر.  بخوابم کمی من ادینم خوابت تو که حاال خب_ 

 بست چشمهاشو و گذاشت ش شونه رو سر نیادر یعصب نگاه به توجه یب

  کن دارمیب گهید ساعت چهار سه_ 

 . بهروز فتیکث ذات تو تؾ_ 

.  داشت دوس شو تن عطر.  کرد فرو گردنش و شونه فاصل حد تو شتریب سرشو و دیخند

  ست کننده مست ، اوره ادیاعت حد نیا تا کردیم فکرشو یک. دادیم یزندگ یبو شهیهم مثل

  یبخواب خوب هم تو زمیعز یمرس_ 
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 کرد یسع برده خوابش واقعا دید یوقت یول کرد ؼر ؼر یکم باز و دیکش یصحر پر نفس

 .  ارهیب پتو کرد اشاره مهماندار به و دیبوس سرشو.  بخوره تکون کمتر

 بس و  یخودم مال.  بهروز  یمن طانیش یول رحم یب و  یسنگدل یراست_ 

 . بپوشه گرفت واسش کتو و بود ششیپ ریام

 . رنبایا داشت دوس لباسارو

 . دیپسندیم که همونجور بود یرسم و یمشک

  شن؟؟یم پوش دیسف بزرگ خان بهروز ندفعهیا_ 

 .  نکنم فکر یول.  دونمینم_ 

  کرد ینگاه ش خسته یچشا به

 مگه.  خودتون به نیدادیم استراحت کمی. یسر اخر نیا نیکردیم مراعات کمی بابا_ 

  هرشب شب هر دیخرگوش

  دونمینم من ارهیم کجا از رو یانرژ همه نیا ؟؟ هیزخم و ضیمر بهروز اون نه مگه

  چه تو به اصال اوال_ 

  م خسته نبرد خوابم پمایهوا تو ستین ینجوریا هم اصال دوما

 ماه میبر میخوایم تازه یکنیم پلش و شل یزنیم شوره چشت تو  بهروزمو ینزن چشم سوما

 .   رهیم فنا به یچ همه عسل

  چه تو به اصال  اول مورد مونه به میگردیبرم چهارما

 .لطؾ  از حجم نیا با یکنیم زده خجالت رو ادم یعنی.  ممنون_ 

 رفتار باهام ینجوریا  بعد ینباش تنها یمهم نیا به یروز تو اومدم دمیکوب راهو همه نیا بابا

 ؟یکنیم

 

 . لمدنبا دمتینکش که زور به فرستادم دعوت کارت من.  یاین یخواست.  هست که نهیهم_ 
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 . یگشنگ از شمیم هالک دارم بخورم یاریب ستین یزیچ نیبب برو حرفا نیا یجا به ریام

  داخل اورد سرشو در بستن قبل رفت رونیب سمت به و گفت یا باشه

 ؟؟ رفته مدش ستین الزم ای صورتت سرو رو بذارم ارمیب تور یراست گمیم_ 

 . دیخند و بست درو ریام.  شد پرت سمتش به که بود دستش کنار بلور یگاریس ته هی فقط

  کرد شکسته قطعات به ینگاه اخم با.داخل اومد بهروز و شد باز در بعدش درست

 ؟؟ نه یشینم ادم تو_ 

  شکست و افتاد دستم از.  یکنیم فکر که ستین ینجوریا اصال بهروز_ 

 ؟؟ نتونهیب صلهفا همه نیا که افتاده چطور. نجایا نیا ییاونجا تو. افتاد دستت از.  عه_ 

 .  زنمیم جیگ.  رانمیا ساعت مود تو هنوز منم کاناداست نجایا خب_ 

 . ستادیا دروش رو و داد تکون یسر_ 

 و مدل و شکل همون بود خودش مال مثل درس.  کرد شلوارش و کت به ینگاه نیادر

  رنگ

  عشقم یشد خوشکل_ 

 . ست ساخته کارت شب.  یکن خرم یتونینم حرفا نیا با_ 

  کرد کسشیف نیادر ی قهی دالبر یرو.  بود دستش   دیسف گل کی

 دروؼه اونم ای. شهیم یاچیباز حجله و کیرمانت پس ؟؟ مونیعروس شب اونم ؟؟ ادیم دلت_ 

 ؟؟ لماستیف تو فقط

 

 

 حلقه کنار رو و دیدرخشیم وسطش الماس هی که یا مردونه انگشتر و کرد بشیج تو دست

 کرد انگشتش تو
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 .کرد خساست بهروز ینگ بدم بهت کادوتو جلو جلو. ندارن یلفظ ریز رسم  نجایا_ 

  گرفت دلش ناخوداگاه.  هیمتیق یلیخ بود مشخص.  کرد مکث انگشتره رو لحظه چند

 ؟؟ ومدین خوشت_ 

  شد بهروز چشم تو چشم

  یولخرج همه نیا نبود الزم واقعا.  بهروز هیچ واسه سور و جشن و التیتشک همه نیا_ 

 فکر ببر لذت لحظه از.  چشات از مژه هی یفدا یچ همه.  ستین مهم که پول زمیعز_ 

  نباش مخارجش و خرج

  پوزخند به اما اومد باال لبش ی گوشه

 چون.  کننیم ش استفاده  دارا هیما فقط بهیعج.  یقشنگ ی جمله چه.  ستین مهم پول_ 

 .  گنیم نویا دارن و داشتن شهیهم

  خشم از نه یول هم تو رفت خماشا.  دیکش یقیعم نفس

 همه عمرمون. نداره وجود مشکل  تو قول به دارا هیما ما یزندگ تو یکنیم فکر ؟؟ نیادر_ 

 . گذشت عسل نیریش و ییایرو

 . بچه یییلیخ.  بودم بچه یلیخ

 اولش از گفتنیم.  دمینفهم چوقتیه لیدل چه به چرا.  رفت گذاشت مادرم که نوزاد واقع در

 .ستین حدش در گفتنیم نبود بابام بمناس هم

 و شد میتسل بده وفق خانواده طیشرا با خودشو نتونست.  شد عاشقش که کرد تیخر بابام

 . یسادگ نیهم به کرد فرار

 .  ش خانواده ی قهیسل به و مناسب جوره همه ندفعهیا گرفت زن بابام بعدش

 . ودشونخ قول به دار شهیر.  دار نصب و اصل و مهربون بود خوشکل

 نسبت نقدریا چرا دینفهم چوقتیه.  کنه یمادر کرد یسع. ارهیب دست به دلمو کرد یسع

 حس نیا تونهینم دهینچش رو یمادر  مهر که یا بچه دونستیم چه  سردم و تفاوت یب بهش

 . کس چیه.  باشه داشته کس چیه نسبت رو
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.  کرد خودشو کار یخون مه.  باشم نداشته دوسشون نتونستم.  سهراب و اومد مسعود بعدش

 .  دونستمیم مسئول  داداشام قبال در خودمو رفتن ایدن از حادثه هی تو زنش و پدرم یوقت

 . کس هر از زودتر.  نیادر شدم بزرگ زود.  کنم یبچگ نشد وقت

 . ضعؾ یعنی  بودن رحم دل که یالتیتشک هی سسیر بودم شده که اومدم خودم به یوقت

 . اومد اسیال یوقت تا

  هم تو رفت متقابال اخماش.  شد زیت نیادر نگاه

  نیادر داشتم دوسش واقعا.  بودم عاشقش_ 

 یول یکن ازدواج من با یخوایم چرا یوحش یروان همون به برگرد خب بگه بش خواست

  اول بگه خوادیم یچ دیدیم دیبا.  کرد کنترل خودشو و زد گاز لبشو

  شویعیطب ریؼ رتیؼ و حسادت بود بر از پسرو نیا شیریدرگ خود نیا به زد لبخند بهروز

  داشت دوس

 رو یچ همه شونیزندگ تو دیجد ادم هی اومدن با ای کنم انکار گذشتمو که ستمین ادما اون از_ 

 و دادمیم خاطرش به جونمم.  بود میزندگ تمام ادم نیا زمان اون لحظه اون تو. کنن فراموش

 . نطوریهم اونم

 چکسیه.  شمینم عاشق چوقتیه خالص گهید کردم فکر شد تموم بود نمونیب اونچه یوقت

 سخت  و نفوذ قابل ریؼ و مرمر.  شدم سنگتر. بودم سنگ.  کنهینم پر واسم جاشو

 

  کنه نگاه بهش کرد مجبورش و گرفت صورتشو بهروز داد یچرخ چشاش به نیادر

 ذوبش تو یچشا اتش که دبو شده منجمد زده خی فقط  ستین یسنگ دلم نگو.  یاومد تو تا_ 

 . کرد

 فکر که اونقدرا فهمهیم. کنهیم دایپ  ایدن و خودش از یبهتر درک شهیم بزرگتر یچ هر ادم

 به و کنهیم رییتؽ روز به روز   احساسش و افکار فهمهیم. ستین نقص یب و کامل کنهیم

 .شهیم روز
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 سن اون تو و موقع اون تکرار قابل ریؼ و عشقه کردهیم فکر زمان هی اونچه فهمهیم

 مناسب  دیبا طرؾ  داره ازین که ستین عشق فقط دیجد طیشرا نیا تو یول کردیم شیراض

 . باشه هم

 . نبود مادرم که اونچه

.  داشتنه تعلق حس. نبود شهیر و نصب و اصل  نداشت مادرم و داشت بابام زن که اونچه

.  نقصهاش با اشتند قبولش جوره همه.   شدن یکی گهید یشخص با و شدن حل حس

   پسرش یحت و خانواده.  ضعفهاش

  ؟؟ یگیم یچ بهروز_  

.  یمیزندگ.  م گمشده ی مهین.  تو یمن مکمل  کوچولوم احمق و کودن پسر که گمیم_ 

 . م توله و ینفسم.  یعشقم

 واسم  خاص مورد نیا در ت خواسته و نظر هم واقعا.  دمینم دست از تورو چوقتیه

 ینخوا چه یبخوا چه یشیم میزندگ کیشر و یمونیم.  ستین مهم اونقدار

 

 . کرد درس رو بهروز کروات و اورد باال دست و زد لبخند

  جذاب و یخواستن و محبوب.  گهید کنم کاریچ.  کنمیم قبول هیزور که حاال.  باشه خب_ 

 . یبدبخت هزارتا و بودن

 تیوضع نیا تو افتادم پولدارش هی ریگ شکر خدارو داشتم ادیز خواستگار هم اولش از کال

  سرکوچه بزنه گاریس دکه داره حوصله یک  میتحر دالرو

  دیبوس لبهاشو و دیخند بهروز

  کنمیم ادمت یول  کنم خوشبختت  دمینم قول_

 یک هر.  میراض خودم از  کامال که من.  خوبم هم یلیخ ینجوریهم. زمیعز یمرس_ 

  یاریاخت و یوارید چهار یناراض
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 برد نفسشو.  شد روشنتر یوقت زد زل چشاش به.  زد صورتش تو یمحکم چندان نه یلیس

 . دیبوس  چشماشو پلک  دو و شد کینزد یافسونگر همه نیا

  شد داخل ریام و خورد در به تق چند

 قبل نهیبب رو عروس داماد اقا نداره شگون گنیم نه مگه.  خبره چه نجایا.  اوخ اوخ_ 

 .  عقد ی خطبه

 صداش  که بهروز کرد بلند رو یخور  شکالت.  گشت ورش دور یزیچ دنبال نیادر باز

  سرجاش گذاشتش زود کرد

 هوی نییپا ادین خونت قند.  یخواینم شکالت.  عشقم_ 

 . یِ اوک خونم قند.  نه_ 

 و تکون هر با  جشن طول تو کنم بانداژت دوباره نذار.  کرد پچ پچ گوشش تو و شد خم کمی

  بس و اربابت واسه یویاسل هی هنوز یهمبف حرکت و قدم

 ازش کشهیم کم اخه.  داد ادی بهش نویا یک هر کنه لعنت خدا داد قورت دهنشو اب شد سرخ

 المصب رهیگیم ادی دیجد دیجد یها هیتنب یه که

 

 

 . یا افسانه و ییایرو یچ همه.  بود یعال یچ همه

 . عقد ی خطبه خوندن یحت و مهمونها.  کیک.  ییرایپذ مکان.  شام.  سالن. 

 . باشه نکرده مزه که فتهین قلم از یزیچ بود مراقب همش نیادر

  دیقاپیم دستشون از رو ها ینیس و گارسونا دنبال دیدویم ورداره ازش چشم  بهروز بود یکاف

.. 

 ؼذا دنبال ییدویم کنمیم ولت تا ها گشنه مثل چته ؟؟ نه ای یکنیم بس_ 

 . بره در دستم از یزیچ ستین ؾیح.  میکرد نهیهز همه نیا عشقم خب_ 
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  بچه خودتو یکرد خفه.  کیک و شام واسه بذار جا کمی_ 

 . راحت التیخ ادهیز جا_ 

 یؼلط هر بعدش.  بخر ابرومو خواهشا.  امشبه نیهم.  کن یدار ابرو مهمونا جلو_ 

  بکن یخواست

 . یکنیم م هیتنب بعدش بکنم هم یؼلط هر.  یگیم دروغ_ 

 .  اومد لبش به لبخند

  مونده تیاصل یهایتنب.  یدید کجاشو_ 

  ندارم خبر کردم کاریچ گهید باز.  خدا ای_ 

  حاال داخل میبر ایب.  یفهمیم بعدا_ 

 ؟؟ یریگیم اسب منم واسه بهروز_ 

 ؟؟ اسب_ 

  لطفا باشه دیسف. نیادر یگذاشت اسمشو که همون مثل اره_ 

  ادیم بدت که تو تهیچ واسه_ 

  بده یسوار خودم به فقط کنم تشیترب.  بهروز بذارم اسمشو خوامیم.  ادیم خوشم گهید نه_ 

 گرفت انگشت دو نیب رونشو گوشت ستین حواسش یکس دید یوقت و کرد اطراؾ به ینگاه

  چوندیپ و

  گهید نکن ینامرد.  نکن بهروووز. اخخخ_ 

  بهروز ؟؟ یک از اونم  ؟؟  یریبگ یسوار یدار دوس پس_ 
  دارم واالگناه.  یکنینم درکم چرا.  دارم  دل منم عشقم خو_ 

  سگ توله نزنه سرت به یسوارکار هوس یدار عمر تا کنم یکار   امشب_ 
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 ازیپ یدار یه دارم رو اول شب استرس کم من اخه.  نکن دمیتهد.  شم فدات گهید نکن_ 

 ؟؟ حلقم تو یاریم  قلبمو و یکنیم ادیز داؼشو

 

  بارته نیاول مگه ؟؟ چرا استرس_ 

  االن مده.  بارمونه نیاول میکن ادعا دیبا.  کن یابرودار مهمونا و دوستان جلو زمیعز_ 

 چشم بهروز که کردنیم نگاه ایباز اتش به داشتن شب اخر.  نگفت یچیه و داد تکون یسر

 . داد نیادر صورت به و گرفت اسمون از

  شد چشمش در چشم و شد نگاهش ینیسنگ ی متوجه

 ؟؟ میبر_ 

 هدر مینکن نگاه.  نایا برا حتما یداد پول تومن خدا.  یباز شیات شده شروع تازه ؟؟ کجا_ 

 .  رهیم

   ورداشت یبطر هی و ؼذا ینیس هی راه تو دیکش خودش دنبال و گرفت دستشو و دیخند

 رو خدا.  شهیم حروم واال میببر خودمون با کنن زیفر یبگ شهینم مونده ؼذا یکل بهروز_ 

 . ادینم خوش

  عسل ماه میریم میدار یناسالمت خودت با یببر کجا_ 

 چرا.  کمشوی روز هر میخوریم میکنیم گرم کروفریما تو میذاریم داره اشکال چه خب_ 

 . میکن نایا و رستوران خرج میبر

 یحرفا یجا به.  حرفاست نیا وقت حاال.  روزا نیا یشد سیخس نقدریا چرا تو بچه_ 

  یخوراک و خورد فکر همش خودت قول به یا حجله شب و عاشقونه

  پاش رو گذاشت رو ینیس.  شد سوار هم خودش و کرد نیماش سوار رو نیادر 

 .واقعا شده چم دونمینم_ 

 . گفتم که اول شب استرس همون مال کنم فکر
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 .  کردم یقاط کال

 . انداخت دهنش تو ؼذارو از کمی

 .  ستمین شکمو مثال یالک_ 

  ؟؟ ووزبهروو

 ؟؟ جانم_

 . ستین خوب واست ادیز تیفعال اخه یکن استراحت وقت چند بهتره یکنینم فکر_ 

  گفت دکتر ندارم یمشکل که من

  باال داد رو راننده خودشو نیب ی شهیش و زد لبخند

 به دشیکش و گرفت دستشو.  انداخت یا گوشه به و برد بؽلش و دست از رو یبطر و ینیس

 . بؽل

 ؼذا همه اون یبسوزون دیبا یانرژ یکل تازه.  ستین بد که تو واسه.  بده من واسه تیفعال_ 

 . شه هضم

  دیبوس لبهاشو و دیخند نیادر

  ستین درد که کمرت_ 

  ستین شیچیه_ 

 .  ندارم شانس که من.  من گردن وبال یبش ینش فلج ؟؟ یمطمئن_ 

  دیخند بلند یصدا با نیادر.  زد صورتش تو یلیس هی

  گفتم یک حاال نیبب نیادر کشمتیم_ 

  دییبو و دیبوس رو بهروز گردن

 هنوز یدونینم خودت فقط.  یکشت_ 
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