
دیث و ساراحکتر شیطون مند

ه شده بودم که با هیجان با چشمهای ریز شده بهش خی ر
داشت از دکیر جدید بیمارستان که نصف سهام 

بیمارستان رو خریده بود و رئیس شده بود هم دکیر بود 
 تعریف میکرد ! 

_ یه جوری داری ازش تعریف میکنی ، انگار کیه یه 

د و ر قبیل که همش ضدحال می ی ر گوشت تلخ مثل دکی
 گرفت اینم یه عقده ای مثل همونه ... حال بقیه رو می

 آب از لب و لوچه اش آویزون شد و با هیجان گفت : 

_ وای مانیا اینجوری نگو اتفاقا خییل خوشتیپ هست 

شبیه اون بازیگر خارجیه که عاشقش هستم هست 
 نمیتونی بفهیم چقدر جیگره !. 

ه شدم و بهش توپیدم :   با چندش بهش خیر

گار تا حاال تو عمرت پرس _ بسه خودت رو جمع کن ان
خوشگل ندیدی که اینطوری با آب و تاب داری ازش 

 تعریف میکنی ! 

 پشت چشیم نازک کرد : 

 _ شک ندارم ببینیش عاشقش میشی . 

 پوزخندی بهش زدم : 
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_ یکبار عاشق شدم واسه هفت جد و آبادم بسه رس 

سفره عقد من و قال گذاشت رفت ملت عروس فراری 
ی واسه ما شد دا  ماد فراری هستر

 با شنیدن این حرف من لبخند روی لبهاش ماسید

 _ اون پرسه لیاقتت رو نداشت

فتم بهش گفتم :   در حایل که داشتم عقب عقب میر

_ واسه همینه که بهت میگم از اون رئیس عقده ای 

جدید بیمارستان یه تعریف نکن تو که نمیشناسیش 
مون نمیدونی چه آشغالیه شاید مثل همون قبیل خون هم

 رو تو شیشه کرد و ... 

ه همش داشت چشم و ابرو میومد ساکت شدم بهش خی ر
 شدم و یهو بهش توپیدم : 

 _ چیه همش چشم و ابرو میای ؟

 _ پشت رست !. 

به عقب برگشتم با دیدن مسیح خشکم زد ، بعد چند 
سال دوباره داشتم میدیدمش با چشمهای رسدش و 

داشت بهم پوزخندی که روی لبهاش خودنمانی میکرد 
 نگاه میکرد !. 
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_ خوب خانوم دکیر داشنر میگفنر رئیس جدید عقده 

 ای هست ؟

خدایا چی داشتم میدیدم مسیح رئیس جدید بیمارستان 
 شده بود ! 

ساکت شده داشتم بهش نگاه میکردم که با تحقیر نگایه 
بهم انداخت و بعدش گذاشت رفت واقعا نگاهش بد بود 

 ع شده بودخییل زیاد اشک تو چشمهام جم

 _ مانیا

ه بهش شدم و گفتم :   به سمتش برگشتم خیر

 _ بله

 _ چیشده میشناختیش ؟

 _ آره

 متعجب پرسید : 

 _ آشنا بود ؟

 با درد نالیدم : 

 _ مسیح بود ! 

دستش رو روی دهنش گذاشت شوکه شده داشتم بهم 
 نگاه میکرد انگار اون هم باورش نشده بود
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سیح باشه چجوری _ وای خدای من اصال باورم نمیشه م
ی ممکن هست آخه ی ی چیر  همچتر

_ داریم دیوونه میشم من نمیتونم دیگه اینجا کار کنم 

 باید یه ... 

 وسط حرفم پرید : 

_ کجا میخوای بری مانیا تو قرداد دادی مهم تر از همه 

خانواده ات به درآمد تو نیاز دارند مادرت همیشه توسط 
گه بری فکر دکیر های این بیمارستان چکاب میشه پس ا 

 کردی چی میشه ؟

تازه یادم افتاد چه وضعیت وحشتنایک دارم ! دستم رو 
ه  گرفت دنبال خودش کشید داخل یه اتاق شدیم خیر

 بهم شد و گفت : 

 _ خوب بهم گوش بده

 _ باشه

_ تو قرار نیست همش با مسیح روبرو بشی تو کار خودت 

 رو میکنی پس نباید واست مهم باشه

سم سوفی   _ مییر

س مانیا فعال صیر کن اگه کار جدیدی پیدا کردی برو _  نیر
ی راحنر نمیتونی فسخ قرارداد کنی   بعدش تو به همتر
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 میدونستم چی داره میگه !. 

حسانر حالم بد شده بود نمیدونستم قراره چجوری 
مسیح رو تحمل کنم اما میدونستم با این وضعیت که 
یفته پیش اومده قرار نیست اتفاق های خونر واسه من ب

 .! 

 با شنیدن صدای زنگ گوشیم جواب دادم : 

 _ بله

 صدای خواهر کوچیکم مینا بلند شد : 

 _ خواهری یک میای ؟

 لبخند خسته ای روی لبهام نشست : 

 _ تا چند ساعت دیگه میام !. 

_ مامان حالش بد شده قرص هاش تموم شده فراموش 

ی  نکنی بگیر

 _ نه یادم هست زود میام فعال

قطع کردم از کجا به کجا رسیده بودیم ، بعدش گوشی رو 
روزی یه خانواده خییل خوشبخت و پولدار بودیم اما   یه

چیشد بعد اینکه مسیح رس سفره عقد من و ول کرد رفت 
زیاد طول نکشید که بابا ازدواج کرد و واسه همیشه ما رو 
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ول کرد نمیدونم دلیلش چی بود که بابای عاشق پیشه من 
 اون رو شد ... یهو از این رو به 

از افکارم خارج شدم ، رسم رو محکم تکون دادم دوست 
ی های آزار دهنده فکر کنم ، تموم مدت  نداشتم به چیر
مشغول بودم وقنر ساعت کاری تموم شد وسایلم رو 
برداشتم رفتم سمت داروخونه بعدش منتظر اومدن 

اتوبوس شدم تا برسم خونه هوا کم کم داشت رسد میشد 
التو میشدم اما خوب فکر نکنم با حقوق این باید بفکر پ

 ماه بشه چون وضعیت مامان مهمیر از من هست ... 

 وقنر رسیدم خونه مامان صدام زد : 

 _ مانیا

 به سمتش رفتم پیشونیش رو بوسیدم و گفتم : 

 _ جان عشق دلم

 _ امشب چرا دیر کردی ؟

 خونر عزیزم 
ی _ رفتم داروخونه یکم شلوغ بود واسه همتر

 ؟

ی  ه شد : غمگتر   بهم خیر

 _ همش باعث دردرس واست ... 

 دستم رو روی لبش گذاشتم : 
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_ هیس ! شما اصال باعث دردرس واسه من نشدید 

ی هست اگه جای من بودید از  مامانم هستید وظیفم همتر
تون مراقبت نمیکردید ؟  دخیر

م جونم رو واسه شماها بدم  _ این چه حرفیه من حاضی

 لبخندی بهش زدم : 

 نطور_ منم همی

 _ مامان

 _ جان

 _ پس مینا و محمد کجا هستند ؟

 _ جفتشون انقدر خسته بودند که خوابشون برد

 بلند شدم که اینبار مامان صداش بلند شد : 

ی نداری ؟  _ مانیا از بابات خیر

ایستادم میدونستم مامان هنوز دوستش داره چون 
طالقش نداده امید داشت برگرده اما همش یه خیال 

دوست نداشتم بیشیر از این قلبش شکسته وایه بود 
 بشه به سمتش رفتم و صداش زدم : 

 _ مامان

ه به چشمهام شد و گفت :   خیر
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 _ جان

 _ چرا همش باعث میشید ناراحت بشید ؟

ی انداخت میدونستم هنوزم عاشق باباست  رسش رو پایتر
 ، دستش رو زیر چونش گذاشتم و گفتم : 

 _ به من نگاه کن

ه به چشمهام شد    خیر

_ مامان بابا ما رو واسه همیشه ترک کرد اون رفت نی 

هوس بازیش چرا باید بهش فکر کنیم ما همدیگه رو 
داریم زندگیمون خوب هست خوشبخت هستیم شما 
چرا با فکر کردن بهش باعث میشید حالتون بد بشه 

خودتون خوب میدونید قلب شما مریض هست نباید به 
ی فکر کنید مامان !.  ی  چیر

 با درد روی هم فشار داد چشمهاش 

ی میگم  _ من و بابات همیشه عاشق بودیم واسه همتر

شاید برگرده شاید همش اشتباه باشه نمیدونم چرا هنوز 
 بهش امید دارم ... 

 دستش رو بوسیدم و گفتم : 

_ مامان دیگه بهش فکر نکنید فراموشش کنید اون مرد 

 ما رو ترک کرد
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 _ تو مسیح رو فراموش کردی ؟

 _ آره

 میخوانر ؟
 _ پس چرا هر شب عکسش رو بغل میکنی

خشک شده داشتم به مامان نگاه میکردم پس میدونست 
شبا با یاد مسیح میخوابم ، در حایل که بلند میشدم 

 جوابش رو دادم : 

_ من نمیخوام درموردش حرف بزنم مامان این قضیه 

 واسه من تموم شده هست

الشون شده بود مینا و محمد دوقلو بودند تازه شونزده س
، به جای اینکه تو آسایش و رفاه باشند داشتند به سخنر 

بزرگ میشدند مثل بقیه نمیتونستند شاد و خوشحال 
باشند همش بخاطر بابا بود نمیتونستم ببخشمش 
هیچوقت حنر مامان هم بخاطرش مریض شده بود 

 قلبش مشکل داشت باید عمل میشد ! 

 _ مانیا

ه  بهش شدم و گقتم :  با شنیدن صدای مامان خیر

 _ جان

 _ دیروز خالت تماس گرفت ! 

 اخمام بشدت تو هم فرو رفت 
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 _ جوابش رو دادید مامان ؟

 _ نه

_ نباید هم جوابشون رو بدید چجوری روش میشه 

ه  باهامون تماس بگیر

ون فرستاد و گفت :  ی بیر  نفسش رو غمگتر

_ نیاز نیست اعصابت رو خورد کنی مانیا فقط تماس 

ه ، نمیدونم خواهرم  گرفته بود  تا قلب من آتیش بگیر
هست یا دشمنم که داره اینطوری باهام تا میکنه صدای 

خنده هاشون تو گوشم هست داشت واسه بابات 
 .. میخندید 

ساکت شد اشکاش روی صورتش جاری شدند ، رسی    ع 
 محکم بغلش کردم صورتش رو بوسیدم : 

 _ قربونت بشم چرا داری خودت رو اذیت میکنی ؟

 _ هر وقت بهش فکر میکنم حالم بد میشه ! 

_ دیگه نیاز نیست بهش فکر کنی مامان شما ما رو دارید 

 . 

نمیدونم چقدر طول کشید تا حالش بهیر شد و خوابید با 
دیدن حال بد مامانم قلبم بشدت داشت خودش رو 
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میکوبید داشتم دیوونه میشدم این حال من اصال قابل 
 درک نبود

ی  م بفهمم چه دوست داشتم همتر االن با خاله تماس بگیر
قصد و نینر داره چرا وقنر ما از زندگیشون خارج شدیم 
هیچ کاری بهشون نداریم سیع دارند باعث بشن ما اذیت 
بشیم نمیدونستند مامانم قلبش مریض ممکن هست 
حالش بد بشه ! امیدوار بودم یه روز همشون تقاص 

 تمام اشکای مامانم رو پس بدن

تاق کنار مینا و محمد بخوابم چون صبح زود رفتم تو ا
ی که چشمهام بسته شد از  فتم همتر باید دوباره میر

 زیاد خوابم برد ... 
ی

 خستگ

 _ مانیا

با شنیدن صدای دوستم فاطمه به سمتش برگشتم و 
 گفتم : 

 _ جان

 _ چته امروز بنظر میاد گرفته هسنر خییل زیاد ؟

ون فرستادم :   نفسم رو اه مانند بیر
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ل همیشه خاله دیروز مامانم رو اذیت کرده بود منم _ مث
حالم گرفته شده نمیدونم چرا وقنر ما باهاشون کاری 

 نداریم اونا همش سیع دارند باعث بشن ما اذیت بشیم ؟

 نفس عمیقر کشید و گفت : 

_ این خاله تو انگار از قبل نسبت به مادرت کینه داشته 

 که داره اینطوری میکنه

 پوزخندی زدم : 

ش ازدواج کنه اما من و  _ دوست داشت مسیح با دخیر

مسیح عاشق هم بودیم ، که البته منم توهم داشتم فکر 
میکردم عاشقم هست بعد کاری که رس عقد باهام کرد 
فرصنر برای همشون شد که زندگیمون رو جهنم کنند ، 
نمیدونم این وسط چیشد که بابای خوبم تبدیل به یه 

 هیوال شد 

 از نیست بهشون فکر کنی اصال ارزش ندارند_ بیخیال نی

_ واقعا اصال ارزش نداره فکر کردن به کسانی که باعث 

 شدند زندگیمون یه جهنم بشه ! 

 _ خانوم دکیر 

ه بهش شدم و گفتم :   با شنیدن صدای رس پرستار خیر

 _ بله

https://t.me/vip_roman
https://t.me/Romanamone


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

 _ آقای رئیس با شما کار داره تو اتاقش هست

 _ باشه

ی خندیدم تازه وع شده  وقنر رفت غمگتر بدبخنر من رسی
 بود 

ی نمیشه ی  _ نگران نباش چیر

وع شده فاطمه !   _ تازه رسی

بعدش راه افتادم سمت اتاق مسیح باید قوی خودم رو 
نشون میدادم نه یه آدم ضعیف نباید میفهمید نسبت 
 بهش احساش دارم ، تقه ای زد و صداش بلند شد : 

ی بود داشت پرون ده _ بیا توداخل اتاق شدم رسش پایتر
 جلوش رو نگاه میکرد

 _ با من کاری داشتید ؟

ه بهم شد و گفت :   با شنیدن صدام رسش رو بلند کرد خیر

 _ چند سال هست اینجا مشغول به کار شدی ؟

 _ سه سال ! 

ه بهم شد و پرسید :   عینکش رو برداشت خیر

_ چرا بیمارستان باید خرج عمل مادرت رو بده بدون 

ی از حقوقت کم بشه  ی  ؟اینکه چیر
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با شنیدن این حرفش شوکه شده بودم چون من همیشه 
فکر میکردم از حقوقم کم میشه همینطور بهم گفته شده 

 بود ، با صدانی بهت زده گفتم : 

_ من اصال خیر نداشتم همیشه فکر میکردم از حقوقم 

کم میشه چون آقای نیازی خودش بهم اینطور گفته بود 
 و .. 

زینه ی بیمارستان مادرت _ نه کم نشده و از این به بعد ه
باید پرداخت بشه کامل که حقوق تو کامال واسه این کار 

ه   میر

با دهن باز شده داشتم بهش نگاه میکردم چرا اینقدر نر 
 رحم بود

 _ باشه

 _ میتونی بری ! 

از اتاق خارج شدم چون تحمل بیمارستان واقعا واسه من 
ایط سخت شده بود ، حاال باید چیکار میکردم با این رسی 
باید دنبال یه کار دوم هم میگشتم واسه شبا که بشه 

 جانی پرستار شد 

رفتم یه جا نشستم رسم رو میون دستام فشار دادم واقعا 
 بشدت داشت درد میکرد
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 _ مانیا ! 

ه بهش شدم :   با شنیدن صدای فاطمه خیر

 _ جان

 _ چی بهت گفت انقدر حالت بد شد ؟

 به سخنر لبخندی بهش زدم : 

ی  ی  نبود_ چیر

ه شده بود ، اما دوست  با چشمهای ریز شده بهم خیر
نداشتم فاطمه رو ناراحت کنم این مسئله شخیص من 

 بود

ی هست بگو شاید تونستم بهت کمک  ی _ مانیا اگه چیر

 کنم 

ی نیست اگه بود حتما بهت میگفتم !  ی  _ نه چیر

ی  داشت با چشمهای ریز شده بهم نگاه میکرد انگار مطمت 
ی شده ی ی بگم_  بود یه چیر ی اما من قصد نداشتم بهش چیر

 مامان

ه بهم شد و گفت :   خیر

 _ جان 
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باید یه جوری بهش میگفتم که نگران نمیشد چون اصال 
واسش خوب نبود ، نباید بهش هیجان وارد میشد واسه 

ر داشت ، چند ثانیه که گذشت گفتم :   قلبش ضی

_ مامان من باید شبها هم اضافه کاری تو بیمارستان کار 

 م میخواستم به شما بگم که ... کن

 مامان وسط حرف من پرید : 

_ تو که روزا همش رس کار هسنر مانیا شبها هم باشی 

احت کنی ؟  پس یک میخوای اسیر

 لبخندی بهش زدم : 

احت زیاد  _ مامان شما نگران نباشید من وقت واسه اسیر

دارم ، میخوام یه مدت شیفت شب هم باشم ببینم 
د اینطوری زیاد بشه مامان چطور هست حقوقم شای

 خواهش میکنم اجازه بدید ؟

ه بهم شد و گفت :   کیم خیر

_ خییل داری به خودت فشار میاری مانیا خسته میشی 

یت بشه ی  من دوست ندارم چیر

 دستش رو بوسیدم و گفتم : 

ی باش  _ قربونت بشم که همش نگران منی ، مطمت 

 خسته نمیشم به هیچ عنوان
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داده بود اما چشمهاش پر از نگرانی مامان با اینکه اجازه 
بود ، میتونستم بفهمم دلیل این همه نگرانی چیه اما من 
باید دو شیفت کار میکردم چون مسیح میخواست من 

 فرار کنم از بیمارستان اما االن نمیشد

 چون من به این کار بخاطر خانواده ام نیاز داشتم ! 

* * * 

 ؟ _ مانیا دیوونه شدی میخوای خودکشی کنی 

با شنیدن این حرف فاطمه ایستادم زل زدم تو چشمهاش 
 و جوابش رو دادم : 

 _ من دیوونه نشدم اما مجبور هستم میفهیم ؟

 _ نه

ی بهت بگم !  ی  _ وقنر نمیفهیم بیهوده هست من هر چیر

_ تو با این کارت داری خودکشی میکنی یعنی چی دو 

شیفت کار کنی هم شب هم صبح پس یک میخوای 
احت ک  نی ؟اسیر

 پوزخندی بهش زدم : 

احت  _ دو ساعت تو شیفت روز وقت دارم واسه اسیر

 همون کافیه

 عصنر خندید : 
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_ دیوونه شدی واقعا عقلت رو از دست دادی ، چرا 

ی کاری میکنی آخه یه دلیل واسش بیار ؟  داری همچتر

_ فاطمه واقعا فکر میکنی از رس دلخوشی هست دارم 

ی کاری میکنم آره ؟  همچتر

 و به نشونه ی منقی تکون داد : رسش ر 

ی فکری نمیکنم اما دوست دارم بفهمم  _ نه من همچتر

 دلیلت چیه ! 

 نفس عمیقر کشیدم و جوابش رو دادم : 

_ چون مسیح دکیر و صاحب جدید بیمارستان گفت 

ی من مجبور   برداره واسه همتر
قصد نداره هزینه اضافی

م هم واسم مه م هستم دو شیفت کار کنم حنر اگه بمیر
ی واسه از دست دادن ندارم فقط  ی نیست من دیگه چیر
 خانواده ام هستند که دوست دارم خوشبخت باشند ! 

 اشک تو چشمهاش جمع شده بود 

_ من باهاش صحبت میکنم قرار نیست انقدر بهت بد 

 کنه میفهیم ؟

 _ نه

 _ چرا نه 
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ی

ی بگ ی _ فاطمه من بهت اعتماد کردم پس نباید بهش چیر

رم غرورم بیشیر از این شکسته بشه باشه ؟ دوست ندا
 من خودم حلش میکنم حاال هر اتفافر که افتاده باشه

چشمهام رو با درد روی هم فشار دادم چی میتونستم 
 اتفاق هانی که واسه خودم افتاده بود 

بهش بگم وقنر
 داشت باعث میشد خسته بشم ، اسمم رو صدا زد : 

 _ مانیا

ه به چشمهای آنر رنگ اشکیش ش  دم و گفتم : خیر

 _ جان

_ نگران نباش منم پیشت هستم بهت کمک میکنم اصال 

 اجازه نمیدم اتفاق خایص واست بیفته

 دستش رو گرفتم فشاری بهش دادم : 

ی که کنارم باشی واسم کافیه چون من  _ فاطمه تو همتر

 دیگه هیچکس رو ندارم

من رو تو بغلش کشید دسنر به پشتش کشیدم که 
 د : صدای یه پرستار اوم

 _ خانوم دکیر 

از فاطمه جدا شدم به سمت پرستار برگشتم ، سئوایل 
 بهش چشم دوختم که گفت : 
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 _ مریض جدید داخل اتاقتون هست

رسی واسش تکون دادم و بعد یه صحبت کوتاه با فاطمه 
 رفتم سمت اتاقم داخل شدم 

 _سالم ! 

 صدای آشنانی پیچید : 

 _ سالم

ه یه خانوم که باعث به سمت صدا برگشتم بابا بود همرا
شد اخمام بشدت تو هم فرو بره چرا با زن جدیدش 
اومده بود پیش من قصدش چی بود اینکه بیشیر به 

زخممون نمک بپاشه نگاهش ناباور بود انگار اصال خیر 
 نداشته

نمیتونستم آتو دست مسیح بدم که باعث بشه اخراج 
ه به زنش شدم و پرسیدم :  ی خیر  بشم ، واسه همتر

 لتون چیه ؟ _ مشک

ش هستم و از قصد اینجا  انگار زنش میدونست من دخیر
رو انتخاب کرده بود کامال از رفتارش مشخص بود ، 
ه بابا ما رو  لبخندی زد که باعث شد قلبم آتیش بگیر
بخاطر چی داغون کردی اصال ارزشش رو داشت ! با 

 حرفی که زد رسم سوت کشید
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ابطه داشتیم _ من حامله هستم اما امشب با شوهرم ر 
ی بهم فشار اومده و ...   واسه همتر

رسی    ع بلند شدم از اتاقم و به سمت رسویس دویدم 
داخل شدم و حسانر عق زدم انقدر که جونم داشت 
میومد باال ، چجوری میتونستند انقدر در حق من بد 

باشند نمیدونم چقدر گذشته بود که فاطمه اومد داخل 
ه بهم شد و پرسید :   نگران خیر

 الت خوبه ؟_ ح

 _ نه

 _ رئیس حسانر از دستت عصبانی شده 

میدونستم اینم یه بهانه شده بود واسه مسیح ، به سخنر 
 گفتم : 

 _ رفتند ؟ 

 _ آره

آنر به صورتم زدم و خارج شدم اما حرفاشون همش 
فت ، فاطمه صدام زد :   جلوی چشمم بود داشت رژه میر

 _ مانیا

ه بهش شدم که گفت :   ایستادم خیر
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اید بری اتاق رئیس میدونم حالت بد هست اما _ ب
 خودش گفت بهت بگم بری

 _ باشه

راه افتادم سمت اتاق مسیح البد میخواست بخاطر 
اینکارم توبیخم کنه اما مهم نبود چون من خییل بیشیر از 
ی نمیشد فقط یه  ی این تحمل کردم حرفای مسیح چیر
خراش کوچیک تو قلبم ایجاد میکرد ، کنار در اتاقش 

 ایستادم تقه ای زدم که صداش بلند شد : 

 _ بیا داخل

ه بهش شدم و پرسیدم :   داخل اتاقش شدم خیر

 _ با من کاری داشتید ؟! 

ه به چشمهام شد و خییل رسد  رسش رو بلند کرد خیر
 پرسید : 

_ واسه چی وقنر بیمار تو اتاقت بود ، اتاقت رو ترک 

 کردی ؟

 _ ببخشید ! دیگه تکرار نمیشه . 

 بشدت تو هم فرو رفت : اخماش 

 _ دفعه بعدی نباید وجود داشته باشه
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ون که  رسی واسش تکون دادم خواستم از اتاقش برم بیر
 صداش بلند شد : 

 _ من بهت اجازه دادم از اتاق خارج بشی ! 

ه به چشمهاش شدم نمیدونستم چه جوانر  ایستادم خیر
 باید بهش بدم که با صدانی رسد گفت : 

واسه خونه هست نه اینجا یکبار  _ مشکالت خانوادگیت
 دیگه ازت شکایت بشه اخراج میشی ! 

پوزخندی روی لبهام شکل گرفت ، مسیح دنبال بهانه بود 
واسه اینکه من رو اخراج کنه باید دنبال یه کار جدید 

واسه خودم میگشتم چون اینطور که معلوم بود دوست 
نداشت من تو این بیمارستان باشم ، دوست داشتم 

ی ی بهش بگم اما به این کار نیاز داشتم ساکت شده  چیر
 ایستاده بودم که گفت : 

 _ میتونی بری

از اتاقش خارج شدم اما حسانر حالم بد شده بود ، چی 
میشد بهش گفت آخه من قبال اینطوری ساکت نمیشدم 

 در برابر حرفانی که به ناحق بهم گفته میشد

 _ مانیا

 بهم نگاه میکرد به سمت فاطمه برگشتم که داشت نگران 
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 _ جان

 _ خونر ؟

 _ آره

 _ اخراجت کرد ؟ 

تلخ خندیدم چه خوب فهمیده بود مسیح چشم دیدن 
 من و داره 

 _ نه

ون فرستاد :   نفسش رو آسوده بیر

 _ خیالم راحت شد

ی پیش بیاد  ی ی چیر _ اما تهدید کرد اگه یکبار دیگه همچتر

 اخراج میشم

 اخماش بشدت تو هم فرو رفت و گفت : 

 که مقرص نیسنر !.   _ تو 

 لبخند پر از دردی بهش زدم : 

فتم نباید مسائل  اشتم میر ی _ چرا نباید مریض رو میر

 شخیص رو قایط میکردم حق باهاش بود

واسه   _ اینطوری نگو مسیح باهات مشکل داره وگرنه
 هر کش ممکن هست پیش بیاد
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 _ مهم نیست ! 

 خواستم برم که دستم رو گرفت و اسمم رو صدا زد : 

 _ مانیا

 _ جان

_ یکم هم شده به فکر خودت باش احساس میکنم این 

 روزا فشار زیادی روت هست ! 

بشدت درگیر شده بودم اما حواسم به مینو و محمد بود 
همینطور مامان دوست نداشتم متوجه مشکالت من 

ی روبراه هست نمیدونم  بشن باید فکر میکردند همه چیر
م غرق شده بودم که چقدر گذشته بود که تو افکارم خود

 مامان صدام زد : 

 _ مانیا

ه بهش شدم  با شنیدن صداش از افکارم خارج شدم ، خیر
 و گفتم : 

 _ جان

 _ حالت خوبه ؟

 _ آره
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_ احساس میکنم خییل داری خسته میشی تو نباید 

اینقدر کار کنی مانیا نیاز نیست به فکر من باشی من حالم 
ی ...   خوب شده نیاز به رفتر

 _ مامان

 اکت شد که ادامه دادم : س

_ شما باید خییل زیاد مراقب خودتون باشید ، من خسته 

نیستم اگه دارم کار میکنم چون دوست دارم ذهنم 
ی  مشغول باشه ببخشید که باعث شدم شما همچتر

 احساش داشته باشید

 مامان اشک تو چشمهاش جمع شد : 

 من مامانت هستم میفهمم داری دروغ 
ی

_ تو هر چی بگ

 
ی

و بخاطر بیماری من هست که اینقدر مشغول  میگ
 شدی 

 خم شدم گونه اش رو بوسیدم : 

_ قربونت بشم انقدر خودت رو اذیت نکن خییل زود 

ی درست میشه !   همه چیر

 _ انشاهللا

 * * * 
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با دیدن بابا داخل اتاقم عصبانی شده بودم اما نباید 
ه بهش شدم و رسد گفتم :  لم رو از دست میدادم خیر  کنیر

 مشکلتون رو بگید ! _ 

ه به چشمهام شد و گفت :   خیر

 _ عوض شدی 

ون  _ اگه مشکیل ندارید برید بیر

 نفس عمیقر کشید : 

_ اومدم باهات صحبت کنم میخوام از شما حمایت کنم 

 کنید 
ی
یط که بیاید پیش من زندیک  به رسی

ون !   _ بیر

 _ چرا داری لجبازی میکنی من پدرت هستم ؟

ه به چشمهاش شدم چقدر حال به هم زن  با نفرت خیر
شده بود چی باعث شده بود عشق مامان رو فراموش 
 کنم با صدانی که حاال داشت میلرزید بهش توپیدم : 

_ هر کاری کنی باعث نمیشه من مادرم رو فراموش کنم 

شنیدی ، منم هیچوقت قصد ندارم بیام پیش آدم کثیقی 
 مثل تو 

یک خندید  هیسیر
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 اده ؟_ اینارو مادرت بهت یاد د

_ نه_ مادرم مثل شما نیست اون هیچوقت به من یاد 

نداده که نسبت به شما احساس بدی داشته باشم حنر 
مینو و محمد رو هم تشویق میکنه شما رو دوست داشته 

 باشند اما من شما رو دوست ندارم میفهمید ؟

 _ چرا ؟

سید چرا خودش از این  عصنر خندیدم واقعا داشت مییی
 رفت با صدانی گرفته شده گفتم : حرفش حرصش نمیگ

سید چرا ؟ دلیلش رو میخواید بفهمید  _ واقعا دارید مییی

 ، شما بخاطر یه زن دیگه مامان من رو طالق دادید و ... 

 حرف من و قطع کرد : 

_ چ طالفر ؟ من و مادرت اسممون تو شناسنامه هم 

هست چون نمیخواستیم شماها عذاب بکشید بعدش 
 مامانت ... 

 ! _ بسه 

واقعا دوست نداشتم بشنوم همش مامان من داشت 
 متهم میشد 

 _ مانیا 

 رسد جوابش رو دادم : 
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 _ بله

 _ من میخوام شما بیاید پیش من و ... 

 _ اذیتمون نکنید

 _ من باعث میشم شما اذیت بشید ؟

 _ آره

 مانیا من دوست دارم شما تو رفاه 
ی

_ چرا این و میگ

 باشید و ... 

 وسط حرفش پریدم : 

_ شما اگه دوست داشتید ما خوشحال باشیم باعث 

 نمیشدید قلب مادرمون شکسته بشه

ی بگه که صدای در اتاق اومد ، با صدانی 
ی خواست چیر

 که سیع میکردم گرفته نباشه گفتم : 

 _ بله

در اتاق باز شد ، مسیح اومد داخل بابا با دیدنش به 
 وضوح جا خورد کامال مشخص بود

 _ مشکیل هست ؟

وال رو مسیح از من پرسیده بود ، نیم نگایه به این سئ
 بابا انداختم : 
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فتند  _ نه این آقا داشتند میر

 مسیح ابرونی باال انداخت و با تمسخر گفت : 

 _ پدرتون هستند ؟

 _ نه

مشخص بود جا خورده چون مسیح پدرم رو میشناخت ، 
 بابا به سمتش رفت و پرسید : 

 _ تو اینجا چیکار میکنی ؟

 خودش اومد و جوابش رو داد : مسیح به 

 _ اینجا بیمارستان منه

ه به من شد و  بابا به سمتم برگشت با عصبانیت خیر
 گفت : 

_ واسه چی اومدی اینجا مشغول به کار شدی هان ؟ 

 چه بالنی رست آورد
 یادت رفته این عویصی

_ این عویصی یه غریبه رهگذر بود یه زخم زد رفت 

دارم تو بیمارستانش  فراموش شد باهاش نسبنر ندارم ،
کار میکنم اما شما که واسم عزیز بودید چیکار کردید ؟ 
قلبم رو آتیش زدید حاال من شما رو نمیشناسم برید 

ون  بیر
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ی بگه اما منرصف شد گذاشت رفت ،  ی بابا خواست چیر
دستام به وضوح داشت میلرزید همش بخاطر شوک و 

ش بود که بهم وارد شده بود  اسیر

بهم دست داد ، داشتم پس میفتادم که احساس رسگیجه 
اومد من و گرفت بهم کمک کرد بشینم یه لیوان آب بهم 

 داد خوردم کیم نشستم حالم بهیر شده بود

 _ با پدرت مشکل داری ؟

 _ من پدر ندارم

 یه تای ابروش باال پرید : 

 _ بابات ازدواج کرده ؟

 _ آره

ی بار بود که داشتیم خییل آروم صحبت می کردیم این اولتر
 ، یهو بلند شد و از اتاق خارج شد 

مسیح اصال تعادل نداشت اینطور هم که مشخص بود 
 عقل درست حسانر نداشت

* * * 

 _ مانیا

ه به مامان شدم و گفتم :   خیر
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 _ جان

 _ بابات امروز تماس گرفته باهام

نگاهم به دستای مامان افتاد که بشدت داشت میلرزید ، 
 ه گند زدی لعنت بهت بابا یک بار دیگ

 _ خوب واسه چی تماس گرفته بود ؟

 سخنر داشته 
ی
_ میگفت من باعث شدم شماها زندیک

باشید ، تو بخاطر من مجبور شدی جانی کار کنی که 
 مسیح رئیس بیمارستان هست

 اخمام بشدت تو هم فرر رفت : 

 _ اینطور نیست مامان

_ میدونم راستش رو گفته ، تو ازم پنهون کردی مسیح 

 یمارستان هست حتما خییل اذیت شدی آره ؟رئیس ب

 دستش رو گرفتم و صداش زدم : 

 _ مامان

ه به چشمهای من شد و گفت :   خیر

 _ جان

_ خواهش میکنم اینطوری رفتار نکنید شما که میدونید 

 من چقدر شما رو دوست دارم
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 چشمهاش رو محکم رو هم فشار داد : 

ی هم داره اذیتم میکنه چجوری  میشه _ میدونم و همتر
 اتفاق هانی بیفته 

ی  همچتر

 _ مامان

 _ جان 

 _ به من اعتماد دارید درسته ؟

_ تو بخاطر من داری اذیت میشی مانیا ، محمد و مینو 

 سخنر دارند میتونید برید پیش باباتون 
ی
هم زندیک

خوشبخت بشید من حق ندارم شماهارو بخاطر خودم از 
 خوشبخنر محروم کنم من ... 

د ، ادامه بده حسانر از دست بابا گریه بهش اجازه ندا
عصبانی شده بودم که به خودش جرئت داده بود با 

 مامان تماس گرفته بود

 _ مانیا چیشده مامان چرا گریه میکنه ؟

به سمت محمد برگشتم مینو هم کنارش ایستاده بود 
 بهشون اشاره کردم

 _ بیاین اینجا 

ه به محمد شدم و گفتم :   جفتشون اومدند ، خیر

 و چند سالت هست محمد ؟_ ت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/Romanamone


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

 اخماش رو تو هم کشید : 

 _ شونزده سالمه

 _ ببینم شما دوست دارید از پیش مامان برید ؟

 _ نه

_ بابا خواسته برید پیشش خوشبخت باشید مامان داره 

گریه میکنه چون فکر میکنه ما خوشبخت نیستیم 
نمیدونه ما هر کاری میکنیم تا سالم باشه چون با بودنش 

 هستیم چون دوست داریم پیش هم باشیمخوشبخت 

حاال منم داشتم گریه میکردم ، محمد چشمهاش قرمز 
 شده بود اما گریه نمیکرد 

ویل مینو مثل من داشت گریه میکرد ، مامان رسش رو 
 بلند کرد : 

 _ گریه نکنید

 دست مامان رو گرفتم بوسیدمش و گفتم : 

ر _ قربونت بشم چرا اینطوری میکنی میدونی که چقد
 دوستت دارم فدات بشم

 _ میدونم

 _ پس چرا انقدر خودت رو اذیت میکنی ؟
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_ وقنر بابات تماس گرفت بهم گفت شماها بخاطر من 

 انقدر اذیت شدید من .... 

_ مامان میدونید بابا از دست من عصبانی شده واسه 

ی با شما تماس گرفته ، چون میخواست بریم پیشش  همتر
انمون هستیم این تصمیم من بهش گفتم نه ما پیش مام

 خودمون هست شما چرا پس دارید گریه میکنید ؟

 _ شاید میتونستید خوشبخت باشید ! 

 مامان تنها جانی که ما میتونیم 
_ چه خوشبخنر

 خوشبخت باشیم پیش شما هست 

مامان بخاطر گریه چشمهاش حسانر قرمز شده بود و 
 این اصال خوب نبود

 _ مامان

 _ جان

یه نکنید این اصال واسه ی شما خوب _ میشه دیگه گر 
احت کنید  نیست باید اسیر

 _ من خوبم نگران من نباش

 _ مامان خواهش میکنم

بعد کیل صحبت کردن باهاش بالخره رایصی شد 
احت کنه نباید زیاد به مامان فشار میومد  اسیر
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بعد اینکه مامان خوابید بلند شدم رفتم تو حیاط نشستم 
 حسانر حالم بد شده بود

 مانیار _ 

 با شنیدن صدای محمد نگاهم رو بهش دوختم : 

 _ جان

ی کاری میکنه ؟  _ بابا چرا همچتر

 _ نمیدونم

_ باهاش صحبت کن اگه اتفافر واسه مامان بیفته 

 هیچوقت نمیبخشمش

یش نمیشه بعدش من فردا با  ی ی باش مامان چیر _ مطمت 

بابا صحبت میکنم تو حواست به مینو و مامان باشه 
 کار هستم باشه ؟  وقنر من رس 

 _ باشه

ی  محمد برعکس سن کیم که داشت عاقل بود واسه همتر
بهش اعتماد داشتم چند دقیقه که گذشت اسمم رو صدا 

 زد : 

 _ مانیا

 _ جان
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 _ مسیح تو بیمارستان شما هست ؟

_ آره رئیس جدید بیمارستان هست سهامش رو خریده 

 برای خودش هست

 جانی که اون هست ک
 ار کنی ؟_ چجوری میتونی

_ من کار خودم رو میکنم و واسم مهم نیست مسیح 

 هست یا نه 

 _ واقعا واست مهم نیست

 _ آره

باورش نشده بود اما بهم فشار نیاورد فقط رسش رو 
 تکون داد و گذاشت رفت ... 

چون دو شیفت سخت داشتم کار میکردم واقعا بهم 
فشار اومده بود نه خواب درست حسانر داشتم نه روح 

وان درست حسانر از همه طرف داشت به من فشار و ر 
میومد ، چند دقیقه بود که داشتم به افکار مختلقی که تو 
 ذهنم بود فکر میکردم که صدای آشنای مسیح اومد : 

 _ خانوم

 از افکارم خارج شدم ، بهش زل زدم : 

 _ بله
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_ به جای اینکه اینجا بشینید به دوست پرستون فکر 

ه به کارت  ون درست برسیدکنید ، بهیر

شوکه شده داشتم بهش نگاه میکردم چرا داشت به من 
ی میکرد  توهتر

_ اینکه من به چی فکر میکنم اصال به شما مربوط 

 نیست ، بعدش من چه کار اشتبایه انجام دادم ؟

 رسد بهم داشت نگاه میکرد 

ت به من  ی _ تا وقنر تو این بیمارستان کار میکنی همه چیر

مسئولینر تو نمیتونم اعتبار  ربط داره ، بخاطر نر 
 بیمارستانم رو خراب کنم 

 _ چی دارید میگید چه اشتبایه از من رس زده ؟

 _ همرس بابات ازت شکایت کرده

 _ چی ؟ 

_ ازت شکایت شده بخاطر نر مسئولینر که داشنر واسه 

ی از حقوق نیست و اگه یکبار دیگه  ی این ماه خیر همتر
 ازت شکایت بشه اخراج میشی 

گذاشت رفت روی صندیل نشستم چجوری   بعدش
ی بهم بگه از درون داشتم نابود  ی ی چیر میتونست همچتر

میشدم من داشتم واسه ی عمل مامان پول جمع میکردم 
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داشتم خرج داداشم و خواهرم رو میدادم حاال باید چیکار 
میکردم ، رسی    ع بلند شدم به سمت اتاقش رفتم تقه ای 

 زدم که صداش بلند شد : 

 و _ بیا ت

ه کنارش  در اتاقش رو باز کردم داخل شدم یه دخیر
ی که مهم  ی ایستاده بود اما واسم مهم نبود االن تنها چیر

 بود ، حقوفر بود که باید به موقع پرداخت میشد

 _ میشنوم

_ حق ندارید این ماه حقوق من و قطع کنید من به این 

پول نیاز دارم یه ادم روانی که با خودش مشکل داره 
شکایت کرده بدون اینکه حرفای من و بشنوید اومده 

ید  دارید یه طرفه به قایصی میر

 گوشه ی لبش کج شد : 

_ میخواسنر کارت رو درست انجام بدی حقوقت رو 

ی .   بگیر

انقدر عصبانی شده بودم که حد نداشت دستم داشت 
 میلرزید با خشم گفتم : 

 _ شما واقعا خودخواه هستید که ... 

ه حرف من و   قطع کرد :  همون دخیر
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_ ببینم این گدا گشنه ها کیه تو بیمارستان اوردی 

ه  مشغول به کار بشن که اومده ازت حساب پس بگیر
 انگار نمیدونه تو رئیسش هسنر و اون چه جایگایه داره

ه  ی کنه با حرفای زشتش خیر حق نداشت به من توهتر
 بهش شدم و با عصبانیت بهش توپیدم : 

ی   کنی ، من مثل شما نیستم _ تو حق نداری به من توهتر
با پول بابام به اینجا رسیده باشم که حاال امثال شما بهم 

ی کنند   توهتر

 بعدش به چشمهای مسیح زل زدم و ادامه دادم : 

_ حق ندارید از حقوق من کم کنید وگرنه ازتون شکایت 

ی باشید  میکنم مطمت 

ی که جوابش رو داده  بعدش از اتاقش خارج شدم همتر
 ه بود قلب من خنک بشهبودم باعث شد

 _ مانیا

با شنیدن صدای فاطمه ایستادم به سمتش برگشتم و با 
 صدانی گرفته شده گفتم : 

 _ جان

 _ چرا انقدر ناراحت هسنر ؟

 لبخند تلخی بهش زدم : 
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 _ بنظرت من میتونم خوشحال باشم ؟! 

 _ چیشده دوباره ؟ 

_ بریم اتاق بهت میگم چیشده اینجا نمیشه صحبت کرد 

 . 

 باشه_ 

دنبالم اومد داخل اتاق شدیم و نشستیم چند دقیقه که 
وع کرد به تعریف کردن وقنر حرفاش تموم  گذشت رسی

 شد با صدانی خش دار شده لب زد : 

 _ باورم نمیشه

پوزخندی کنج لبهام نشست درسته باورش سخت بود 
 بابای مهربون من تا این حد سنگدل شده باشه

باشه مانیا رسما _ احساس میکنم بابات طلسم شده 
عاشق این زن شده ویل چرا وقنر قبل اومدن این زن 

ستید  عاشقانه مامانت رو مییی

 _ فاطمه 

 _ جان

ی از وقنر بد شد که مسیح عقدش رو با من  _ همه چیر

خراب کرد یهو بابا مامان رو طالق داد و با اون زن عقد 
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کرد حاال هم قلب مادرم رو میشکنه ، مادر من مریض 
سم اتفافر واسش بیفتههست فاط  مه مییر

ی رو بدونه نباید  _ باهاش صحبت کن بنظرم باید همه چیر

 اینطوری بشه

ده شد اگه میشد که یه کاری  چشمهام با درد روی هم فرسی
 میکردم اما افسوس که نمیشه

 _ نمیشه

 _ چرا ؟

_ چون بابام یه عویصی شده اینبار خودش کاری میکنه 

ه  مامانم بمیر

ی مانیا .   .. _ ببتر

یهو در اتاق با صدای بدی باز شد نگاهم به بابا افتاد 
 اخمام رو تو هم کشیدم و بهش توپیدم : 

_ اینجا چیکار داری ؟!رو سمت فاطمه کرد و خطاب 

 بهش گفت : 

ون میخوام با مانیا تنها صحبت کنم  _ بیر

 فاطمه بلند شد بره که گفتم : 

ه شما هر حرفی دارید   _ فاطمه دوست منه جانی نمیر
 جلوش بگید مشکیل نیست
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 بابا کالفه دسنر داخل موهاش کشید : 

_ زن من حامله هست و بخاطر تو حالش بد شده همش 

 تقصیر توئه چون ... 

 با عصبانیت فریاد کشیدم : 

 _ خفه شو

ساکت شد اما با چشمهای گشاد شده داشت به من نگاه 
میکرد مشخص بود حسانر جا خورده چون من رو تا حاال 

 ندیده بود اینطوری

_ تو حق نداری بیای من و بازخواست کنی ، حق نداری 

بیای اینجا و از زن عفریتت که از من شکایت کرده و 
حقوقم بخاطرش قطع شده دفاع کنی تو اگه خییل 

 داری دست از رس ما بردار 
ی

 مردونگ

ی  _ منظورت چیه که ازت شکایت شده ؟ سحر همچتر

 کاری نمیکنه

 ر بودهپس اون زنیکه اسمش سح

ی کاری نمیکنه ، من فقط  _ درسته سحر جان شما همچتر

یک خواسته از شما دارم این که دست از رس ما بردارید 
 کنیم ما به شما 

ی
مثل این سال ها که نبودید بزارید زندیک
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ی نخواستیم پس اگه  ی احتیاچر نداریم تا حاال از شما چیر
 میشه واسه ی همیشه من و فراموش کنید

داشت به من نگاه میکرد بعد گذشت  اولش ساکت شده
 چند ثانیه جوابم رو داد : 

ی عوض بشه ی  _ میخوام یه چیر

 _ چی ؟

 _ اتفاق هانی که افتاده

 بزنید نه کاری 
ی

ی نه زنگ _ شما فقط از پیش ما برید همتر

 بهمون داشته باشید

 _ باشه

بعدش چند ثانیه نگایه بهم انداخت و گذاشت رفت ، 
تم اگه از طپش وایمیستاد اصال دستم رو روی قلبم گذاش

 متعجب نمیشدم چون میدونستم دلیل همه ی اینا چیه

 _ مانیا

نمیتونستم جواب فاطمه رو بدم انگار زبون من قفل 
 شده بود واقعا وضعیت بدی بود

به سمتم اومد پیشم نشست و دستم رو تو دستش 
گرفت در حایل که داشت دستم رو نوازش میکرد با 

 خش دار شده بود گفتم : صدانی که بشدت 
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 _ ممنون

چشمهاش حسانر نگران بود دوست نداشتم بدبختیام رو 
یک بشه   رسی

 _ میتونی بری فاطمه من خوبم واقعا ... 

ه به در  ناراحت رسی تکون داد و از اتاق خارج شد.خیر
بسته شده نفس کالفه ای کشیدم و به این فکر کردم 

 کنم.. حاال باید واس این ماه بدون حقوق چکار  

ی گذاشتم و  خسته از این همه فشار کاری رسمو رو میر
چشمامو چند لحظه بستم.صدای زنگ گوشیم سکوت 

 اتاق و شکوند. 

رسمو بلند کردم و دیدم شماره خونه روی صفحه 
و کشیدم ی  زدم و دکمه سیر

 افتاده.لبخند نر جونی

    جانم؟

 ....    

    ال و مامان؟

غض مینا، نگران داد زدم      م ..م  انیامتعجب از صدای پرب
 مین ا؟

 چیشده خواهری؟
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 صدانی ازونور خط 
برای کش اتفافر افتاده؟وقنر

ی بگم که با گریه  ی نشنیدم، عصنر تر از قبل خواستم چیر
وع کرد به تعریف کردن ماجرا.شوکه از  بلند بلند رسی

 حرفای مینا گوشی و بدون خدافظی روش قطع میکنم. 

م ماساژ میدم.  باورم نمیشه با انگشتام پیشونیمو محک 
برادر نر عقل من رفته باشه خونه ی مسیح و داد و بیداد 

 راه بندازه

نر توجه به این افکار مزاحمم رسی    ع از جام بلند شدم تا 
 به خونه برم. 

 مینا گفته بود مامان حالش بد شده و نر قراری میکنه. 

ون و هنوز برنگشته.    چون محمد از خونه رفته بیر
م باهات چه کار کنم پرسه ی خودرس لبامو بهم میدون

دمو پیایم برای فاطمه فرستادم که به خونه نره و  فرسی
 چند ساعت بیاد جای من وایسته. 

درو باز کردم و با قدمای نامطمعن به سمت دفیر مسیح  
 راه افتادم.زیر لب با یه خودم تکرار کردم

   فقط یه مرخیص چند ساعتس، قرار نیست اتفاق 
  بیوفته. خایص

هر چیم گفت نباید جوابشو بدی.باید امروزو کوتاه بیام  
 تا بتونم راضیش کنم. 
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همونطور که داشتم کلمه هارو کنار هم ردیف میکردم تنه 
ای محکم بهم خورد و نفهمیدم چیشد که....دست گریم 

 دور کمرم حلقه شد و جلوی افتادنمو گرفت

ی که توی م ی ی چیر شتم اومد جیغ خفه ای کشیدم و اولتر
 رو چنگ زدم. 

 بعد چند لحظه چشمای ترسیدمو آروم باز کردم. 

دو جفت چشم خندون مقابل صورتم داشت با لذت به  
ه؟صدای مسیح  قیافه شوک زدم نگاه میکرد.   اینجا چخیر

 منو به خودم آورد. 

با حرص خودمو ازون مرد شیک پوش جدا کردم و 
 برگشتم طرف مسیح تا بگم چه اتفافر افتاده

اما با دیدن صورت قرمز و عصبیش هول شده گفتم   
ه..اممم..خب م  .. ن من اومده بودم   اوه خانم دکیر  ی چیر

سید اتفاق خایص نیوفتاده که  نیر

بعد سمت مسیح رفت و باهاش دست داد و با لبخند 
ادامه داد   سالم عرض شد جناب دکیر دادفر عزیز، بنده 

ن بیمارستان دعوت دکیر آریا فخری هستم و تازه به ای
 شدم. 

قراره همکار شیم..بعد رو کرد سمت منو گفت   فکر کنم 
 حواسشون نی عشق نافرجامشون بوده که 

خانم دکیر
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اصال منو ندیدن و محکم بهم برخورد کردیمبعد چشمگ 
 زد که تا فیها خالدونمو سوزوند. 

نه و دروغ میگه.  ی  ِا ِا ِا پرسه لندهور تو چشای من زل میر

 م نبود یا اون؟من حواس

حریص نگاش کردم و تو دلم گفتم باالخره که به هم 
سیم جناب آریا خان.مسیح با دست اونو به سمت  میر
اتاقش راهنمانی کرد تا باهم قرارداد ببندن.از پشت 
 براشون شکلیک دراوردم که یه لحظه مسیح برگشت. 

 قلبم اومد تو دهنم. 

اره پشت به با اون نگاه رسد و یخیش پوزخندی زد و دوب
 من رفت

پوفی کشیدم و یه دفعه یادم اومد برای چکاری اومدم 
ش که تو جونم افتاده بود رسی    ع  رساغش.با اسیر

سمتشون رفتم و قبل از اینکه درو ببندن مانع شدم که 
نگاهه کالفه مسیحو دیدم.طاقت نگاه یخیشو نداشتم، 

ی انداختم و یکم من من کردم که...   رسمو پایتر

سمو بیشیر کرد و به کل حرفامو یادم صدای عصبی ش اسیر
رفت   چی میخوای؟ مگه بچه شدی خانم ارجمند؟وقنر 
ی مانیا ی نمیگم کالفه گفت   داری وقتمو میگیر ی  دید چیر
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کاری داری زودتر بگو..با شنیدن اسمم از زبونش شوکه 
 رسمو باال آوردم. 

 جوری که استخونای گردنم تق صدا داد. 

که اسممو به زبون آورد خوشحال نمیدونستم از این   
ِ توی لحن و صداش.انگار  بشم یا ناراحت از تحقیر

 خودش هم فهمید چی گفته. 

عصنر دسنر الی موهاش کشید و با پوزخندی داخل 
اتاق شد و درو محکم رو صورتم بست.چشمامو از این 

دم.   حرکتش، اونم جلوی اون مرد غریبه بهم فرسی

شت هم پلک زدم با نفس عمیقر کشیدم و چند بار پ 
 دندونای چفت شده از حرص زیر لب گفتم

ی کنی جناب دادفر عزیز     بهت اجازه نمیدم بهم توهتر

 مطمعن باش به موقعش جواب این کارتو پس میدی 

ی کوبیدم.داخل اتاقم  جیغ خفه ای کشیدم و پامو به زمتر
 شدم. 

لباسامو نر معطیل عوض کردم و همونطور که سمت 
ن راه افتادم، پیایم برای فاطمه دادم که خروچر بیمارستا

در نبود من حواسش به همه چی باشه. نر توجه به 
ی تاکش ای رایه خونه  عواقب کارم با گرفتر
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ی رو به روم  ه به میر شدم..****مسی حبا اخمای درهم خیر
با خودکارم روی برگه قرارداد خط خظ میکردم.لعننر 

ت چطور وقنر اینجاست و جلوی من راست راس
 میچرخه، راحت ازش بگذرم. 

 اون دخیر هنوز تقاص کاری که با من کرد و پس نگرفته. 

نمیتونم بیخیال این قضیه بشم وقنر هنوز آتیش درونم 
دم و با نفرت زیر  خاموش نشده.خودکار و تو دستم فرسی

 لب زمزمه کردم   ن ه..نمیتونم!! 

ه     اوه جناب، مثل اینکه ذهنتون حسانر درگیر

 مون مرد جوان و شیک پوش به خودم اومدم. با صدای ه

 نگایه به چهره خونرسد و آرومش انداختم. 

کیم توی صورتش دقیق شدم و با مکث نگامو ازش   
 گرفتم. 

 نمیدونم چرا ازش خوشم نمیومد. 

با یاداوری چند لحظه پیش که چجوری مانیارو بغل کرده 
بود، چشم غره ای بهش رفتم که ابروهاشو باال انداخت 

ه شد. و   اونم دقیق تر به صورتم خیر

وع کردم به  برگه ی دیگه ای برداشتم و نر حوصله رسی
ی و بعد امضاشون کردم.   نوشتر
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با اینکه ازش خوشم نمیومد اما توی کارش آدم رسشناس 
ی شخیص برای بیمارستانم   بود و من به یه همچتر

و موفقر
 نیاز داشتم. 

 قرارداد، قلونی از لیوان آب رو 
ی ی خورد و بعد از بستر ی میر

از جاش بلند شد. دوباره باهم دست دادیم   خب، 
خوشحالم که قراره در کنار شما و همکاران دیگتون توی 
 این بیمارستان فعالیت کنم.رسی تکون داد و ادامه داد

 .     با اجازتون، فردا میبینمتون دکیر

دم و تا کنار در همراهیش کردم.وقنر رفت  دستشو فرسی
و کشو برداشتم و داخل ترانس پاکت سیگارو از ت

ی لبهام گذاشتم و  شدم.روی صندیل نشستم. سیگارو بتر
 روشنش کردم. 

پک عمیقر بهش زدم و ناخداگاه پوزخندی گوشه لبم جا 
خوش کرد   پس جوجه دکیر ما از دیدن مانیا خییل 

 خوشحال شده

یاد چند ساعت پیش افتادم و برخوردی که باهاش 
 داشتم. 

ی ابروهام افتاد و بعد چند دقیقه وارد بخش  اخیم بتر
شدم تا به بیمار تصادفی رس بزنم.****مانی  اسییل 
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داد زدم   واس چی رفنر  محکیم بهش زدم و یقشو گرفتم.
 رساغش  ون. ه  ااان؟

خودرس شدی برای من؟به چشمای عصنر و قرمزش  
نگاه کردم و نالیدم   اگه بالنی رسه اون بدبخت بیاد 

ی نگاش کردم   ؟تیر ی چی ی نگاش کردم که رسشو پایتر که....تیر
وع کرد.   انداخت نگران لب زد   آبخر بخدا خودش اول رسی

 من فقط هولش دادم.   هیخی نگو محمد. 

هیخی نمیخوام بشنوم فعال. مامان تازه خوابیده نمیخوام 
هرو به مینا که داشت پشت  هیچ بونی از این قضیه بیر

یخت جدی گفتم    تو هم آر  وم باش رس هم اشک میر
 خواهرم. با توهم هستما. 

س براش  . اسیر ی ی به مامان بگتر ی جفتتون، حق ندارین چیر
 سمه. 

فهمی دین؟هر دو رسی تکون دادن.  بعد از مکنی نگاهمو 
 ازشون گرفتم و وارد خونه شدم

 نفس عمیقر کشیدم و سیع کردم به خودم مسلط بشم. 

 با قدمای آروم رساغ مامان رفتم و وضعیتشو چک کردم. 
بان قلبش باال بود. ویل قرص زیر زبونی که بهش  هنوز ضی

 داده بودم دردشو انگار کمیر کرده بود. 
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توی حال و هوای خودم بودم که مینا باال رسم وایستاد   
 آبخر گوشیت داره زنگ میخوره

تشکری کردم و بلند شدم و سمت اتاقم رفتم.درو بستم و 
ی رنگ و با دیدن اسم فاطمه کیم دلهره گرفتم و دک مه سیر

کشیدم   الو جانم فایط؟   سالاامم.. وانی مانیا دکیر دادفر 
 اینجا اومد رساغت و گرفت. 

ون، به قدری عصنر شد  وقنر گفتم جات موندم رفنر بیر
 که کم مونده موند خودمو خیس کنم. 

وانی قیافشو یم دیدی وحشتناک شده بود. انگار پارچه 
 قرمز جلوش گرفته بودم. 

ی  نظرم راجبش یمو از بتر ی
عوض شد. تمام تصورات فانیر

 .  برد، مرتیکه یوبس از خود رایصی

ی  حوصله چرت و پرتای فاطمه رو نداشتم، برای همتر
ی دیگه ای نگفت؟   نه بابا یکم غر  وسط حرفش پریدم   چیر

؟   اگه بدونی چیشدههه.  زد و رفت. فقط..   فقط چی
 واییینر مانیا....... 

جوون و خوشتیب اومده توی بخش    وایینر مانیا یه دکیر 
ی میشنوی...  ی ی میگم یه چیر ی  اصال یه چیر

 فقط باید بیای خودت ببینیش این فرشته ی زمینیو. 
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قرص رسدردی از کشو برداشتم و تکیه دادم به کمد و با 
تمسخر گفتم   اوه چه جنلتمن.. با این تعریفانی که تو 

  چ   ی؟ میکنی دارم مشتاق دیدار دوبارش میشم از االن.. 
 دیدار دوباره؟ نگو که زود تر از من دیدیش

 .  وایینر مانیا چرا بهم نگفنر

جییعی از خوشحایل زد و با خند و شوچی ادامه داد   من که 
. یعنی عشق در یک نگاه  بدجوری چشممو گرفته لعننر

 که میگن راسته؟

نن مخشو بزنن،  ی همه از االن دارن واسش له له میر
ی  .  مخصوصا اون شیمای هیر  عویصی

با یاداوری اون پرسه ی دروغگو و خودشیفته پوزخندی 
گوشه لبم جا خوش کرد. دسنر الی موهای بلند و موج 
ون رفتم و کالفه گفتم   اعههه بسه  دارم کشیدم. از اتاق بیر
دیگه رسمو بردی فاطمه. تا صب مبخوای از وجنات اون 

؟  آقای مثال جنتلمن صحبت کنی

 ، مبارک صاحابش. خب به من چه که خوشتیبه 

!! ای شش..      وا چته وحشی

خیله خب بابا باالخره که یم بینیش اون موقعتم میبینم  
 خانم خانما
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با تاسف رسی تکون دادم   من باید برم فاطمه سیع میکنم 
 خودمو برسونم یکم دیگه

 فعال عزیزم... 

    اویک بیب میبینمت. 

ه بهت گفته باشما، اومدی باید برام تعریف کنی چ
 اتفاقانی افتاد

ی باشه، خداحافظی کوتایه  رسی تکون دادم و با گفتر
 کردم و تماسو قطع کردم. 

با فکر اینکه باید هر چه زود تر خودمو به عمارت مسیح 
برسونم، صورتم از عجز جمع شد.قرص و با لیوان آنر 

 خوردم و خودمو پرت کردم داخل حموم. 

م لباس دوش رسییع گرفتم و بعد از خشک کردن موها
 ساده و شیگ پوشیدم. 

جلوی آینه وایستادم و کیم نگایه به صورت ملتهبم 
 کردم. 

نفس عمیقر کشیدم و بعد از چک کردن مامان و تذکر به 
 مینا و محمد رایه حیاط شدم. 

 درو که باز کردم...... 
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ه ی  با دیدن دو افرس و نگهبان که با اخمای درهم خیر
شد. بوی دردرس به صورتم بودن، کم کم شاخکام فعال 

 مشامم خورد. 

یگ از اون افرسها برگه ای دراورد و رو به من با لحن  
 میکنه؟

ی
 گزنده ای گفت   خانم، محمد ارجمند اینجا زندیک

د.  ی  چشمام بینشون دو دو میر

 آب دهنمو قورت دادم و رسمو آروم تکونی دادم. 

ی بیاد دم در وگرنه ما داخل میشیم.      بهش بگتر

د لو داریم. از دادگسیر ی  ی حکم ورود به میی

باید همراه ما به آگایه بیاد برای یک رسی 
سواالت...وقنر گفت میخوان داخل بیان ترسیدم مامان 
بیدار بشه و حالش بدتر از اینی که هست بشه.رسی    ع 

 گفتم

   نه االن میگم برادرم خودش بیاد دم در لطفا داخل 
ی انداختم و آروم لب زدم    مادرم مشکل نیاید.رسمو پایتر

قلنر داره شمارو ببینه حالش بدتر میشه.با نارضاینر 
رسی تکون دادن که زود داخل خونه شدم و رساغ محمد 
ی خونه نشسته  رفتم که دیدم با رنگ و رونی زرد توی آشیی
و مینا داره بهش آب قند میده.دیدن حال بدش قلبمو به 

 درد آورد. 
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چند ناخواسته  برادر کوچولو من، به خاطر من این بال هر 
 رسش اومده. 

ارم کش اذیتش کنه.سنگینی نگاهمو که حس کرد،  ی نمیر
رسشو بلند کرد.  با دیدن چشمای ناراحت و پر بغضم، 
قطره اشک سمخر از گوشه ی چشمش روون شد و 
ت به صورت نر فروغش نگاه  نگران نگاهم کرد.با حیر

 کردم . 

ی برد اشتم طاقت این نگاه و چشمای خیسشو نداشتم. خیر
سمتش و رسشو محکم توی بغلم فشار دادم.شونه های 
لرزونش نشون میداد که اونم داره گریه میکنه.اشکای 

خودمو با پشت دستم پاک کردم و لرزون رسش غر زدم   
 داداش کوچولو من چرا نگرانه؟

مگه من مرده باشم کش خم به ابروت بیاره.از خودم 
   تو پرس قوی دورش کردم. صورتشو تو دستام قاب کردم

 هسنر عزیزم

بهت قول میدم اتفافر نمیوفته و فقط چند تا سوال 
سن و بر میگردی باشه؟  مییی

 به من اعتماد داری؟ 

آره محمد؟رسی به نشونه باشه تکون داد که لبخندی 
 زدم. 
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س پاهاش نر حس شده بود.   از اسیر

مگه چند سالش بود که اینهمه فشار رو بتونه تحمل  
 کنه؟

مینا که بهیر از خود محمد نبود، بلندش  با کمک 
 کردیم.همزمان تلفن توی جیبم لرزید. 

ونش آوردم نگایه به صفحش انداختم.   بیر

 با دیدن..... 

ی یگ  با دیدن اسم مسیح اخم هام درهم فرو رفت. همتر
رو کم داشتم.نر توجه به تماس های نر وقفه و پشت رس 

کمک مینا   همش دوباره گوشی رو تو جیبم فرو کردم.با 
ون بردم  محمد رو بیر

افرسا با دیدنش جلو اومدن.   محمد ارجمند؟داداش 
ه من  کوچولوم نگاه نگرانی بهم انداخت و درحایل که خیر

شما باید برای پاره ای -بود اروم جواب داد   بله  خودمم! 
ی  از سواالت همراه ما بیاین.سکوت کرد. رسشو پایتر

د زد. مینا بغضش انداخت. یگ از افرسا بهش دستبن
 ترکید.با اخم گفتم

نید؟ ی     به بچه شانزده ساله ام دستبند میر
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ی بچه شانزده ساله ممکنه  افرس با لحن تندی گفت   همتر
مرتکب قتل شده باشه. شما دخالت نکنید!وا رفتم. 

ی  مینام بدتر از من وا رفت. ازشون پرسیدم کدوم کالنیر
ن.   میر

فتم دنبالشون برم. از از جام بلند شدم و یه در بست گر 
نمیدونستم چی ممکنه  مینا خواستم مراقب مامان باشه.
ی راه گوشیم براش پیامک  پیش بیاد، نگرانش بودم.بتر

اومد. با دیدن اسم مسیح خون تو رگ هام یخ بست.   به 
ی پیامش رو خوندم  نر صاحابتو برداریمتر

 نفعته گوشی

 حس بدی داشتم. یم ترسیدم! 

دستم دلو به دریا زدم و جواب دادم    با لرزیدن گوشی زیر 
ی خوش میگذره؟به خیابون نگاه کردم و با  الو؟   کالنیر

 لحن ارویم گفتم   هنوز نرسیدم. حرفی داری بگو کار دارم

ی بیا به  پشت گوشی خندید و با تفری    ح گفت   نرو کالنیر
گاز گرفتم   واسه چی بیام؟ ادرش که بهت میدملبم رو 

ب تره.بلند تر خندید احساس بدی داداشم االن واج
داشتم. لحن حرف زدنش ازارم میداد.   داداشت احتماال 
یو درست نمیکنه بیا اینجا  ی ی تو چیر مرتکب قتل شده. رفتر

 که بهت میگم.وقنر دید ساکتم با نفرت ادامه داد

    خوبه. بیا خیابون* پالک* منتظرتم
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س  بدون حرف دیگه ای قطع کرد.حالم بد بود با اسیر
 ادرس خیابونو به راننده دادم نمیدونستم چی در انتظارمه

 با وجود ترسم ادرسو به راننده دادم و رفتم همونجا. 

جلوی یه خونه شیک نگه داشت. یه اپارتمان بود. بهم 
 گفت اخرین طبقه بیام. 

س و دست هانی که یم لرزید وارد کرایه رو دادم. با اسیر
بعد زدن طبقه محوطه شدم.دگمه اسانسور رو زدم و 

ی گچ سفید شدم زل ش ام به چهره وحشت زده و عتر
 زدم. 

اومد.احتماال اگه منو بکشه واقعا از مسیح همه کار بریم
کش نمیفهمه، هرچند با اون کاری که رس عقدم کرد منو 
کشت.من فقط یه مرده متحرکم که به عشق خانوادم 

 خورم.جلوی واحدش ایستادم. تکون یم

 ربود. کفش هاش جلوی د

تا خواستم درو بزنم در باز شد و قامتش تو چهارچوب در 
 قرار گرفت. 

با اخم های درهم نگایه به رستاپام انداخت.   بیا تو، 
چقدر طولش دادی.سکوت کردم.کفش هامو دراوردم و 

 وارد خونه شدم. 
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درو با پاش بست و روی هیکل نگرانم خم شد و با 
 تمسخر گفت

اری نکرد؟ کرد؟ بلده اب    داداش جونت که گریه ز 
ی کنی -دماغش رو باال بکشه؟ حق نداری بهش توهتر
 مسیح!نر هوا جلو اومد

 عقب رفتم و کنج دیوار چسبیدم. 

یقه مانتوم رو گرفت. نفسش رو تو صورتم پاشید و با 
ی کنم چه گویه میخوری؟ هوم؟    حرص گفت   مثال توهتر

حکم است...دربرابر لحن ترسیدم یقه ام رو ماون بچه
کشید و خندید   بچه اس خدمتکار منو اش و الش 

کرده؟نفش با بدبخنر کشیدم و با حایل بد به خاطر به 
یاداوردن اشک چشم هاش و اینکه میدونستم میخواسته 

ی انداختم  از من دفاع کنه، رسم رو پایتر

و گفتم   یه اتفاق بود...م..من..خسارتشو...م..میدم.بلند 
داری که دیه یه نفرو بدی؟ساکت تر خندید   انقدر پول 

ی چند روز پیش واسه  شدم. لبم رو گاز گرفتم.   همتر
ی  داروهای مامانت کم مونده بود کاسه گدانی دست بگیر

 

  

 از شنیدن نیش کالمش غم باد گرفتم

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ه. یم  دونست چه طوری حالمو بگیر

سکوت کردم که یقه ام رو ول کرد. روی صندیل نشست 
 د.   بیاجلو ماهور، جلوم وایسا. و مغرورانه نگاهم کر 

دسنر به یقه مچاله شدم کشیدم. با قدم های لرزون جلو 
 رفتم و روبه روش ایستادم.مثل گرگ نگاه یم کرد. 

    برادرت احتماال اعدام بشه. 

خدمتکارم رفته تو کما، -چشم هام گرد شد که خندید. 
. همه اعضای  ی چون داداشت از پله ها هولش داده پایتر

م شاهدن!لبم رو گاز گرفتم. عادت داشت با خونه ا
هسکوت رو  کلمات ازارم بده و از زجر کشیدنم لذت بیر
ترجیح دادم که دست هاشو تو هم قالب کردم. که با 

؟   قرار بود من 
ی

ی بگ ی اخم های درهم گفت:   نمیخوای چیر
فقط گوش کنم.به لحن لرزونم خندید. واسم مهم نبود 

 رم یا از دست دادنش یم ترسم. بفهمه چقدر از اعدام براد

   زبونت کوتاه شد، یادمه قبال خوب زبون درازی 
 میکردی. 

ی انداختم که با نفرت لب زد.   دلم یم خواد رسمو به پایتر
کل خاندانتو به فنا بدم ویل حیف دلم واست سوخت، از 

ط...با اشک  شکایت فعال ضفه نظر میکنم به یه رسی
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خوام برم شمال توام   یمنگاهش کردم که با خباثت گفت 
 باید بیای. 

از شنیدن حرفش چشم هام گرد شد . شمال بیام که چی 
 بشه؟

 فکرمو به زبون آوردم و شوکه و عصنر گفتم   شمال؟

 چرا باید بیام یه شهر دیگه؟

؟ ایط منو نمیدونی  مگه رسی

ی انداختم. بغیصی که هر  ی نگاهم کرد که رسم رو پایتر تیر
میشد و داشت راه نفسم رو لحظه توی گلوم بزرگ تر 

تنگ میکرد، کنار زدم و مظلوم نگاش کردم.   من 
خب...من نمیتونم خانوادمو با این وضعیت و حایل که 

 دارن ترک کنم. 

 یه لحظه چشماش رنگ غم گرفت. 

انگار اونم مثل من یاد زمانی افتاد که هر رسی کاریو 
میخواستم رسی    ع انجامش بده، واس رایصی کردنش 

 اش لوس میکردم. خودمو بر 

به گفته خودش چشمام معصوم ترین چشمانی بوده که  
تا حاال دیده و هیچ وقت از نگاه کردن بهش سیر 

 نمیشه.ویل فکر کنم زیاد به حرف خودش پایبند نبوده. 
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ی که تو چشمام حاال میتونه ببینه، یه  ی چرا که تنها چیر
آدم مغموم و شکست خورده که زندگیش فقط به خاطر 

 خواهر و برادرش مستحکم مونده.  مادر و 

به خاطر اونا هر کاری میکنم تا توی آسایش باشن و رنگ 
 . ی  غم توی زندگیشون نبیتی

م جونمم بدم،  برای خوشبختیشون حاضی

 حنر اگه اون کار تحقیر شدنم مقابل مسیح باشه. 

 زیاد طویل نکشید که نگاهش یخ شد. 

ایط تو  اخیم کرد و خونرسد لب زد:   واقعا فکر میکنی   رسی
 برای من مهمه؟

ون  پشت به من سمت پنجره تمام قدی که کامل به بیر
اف داشت ، وایستاد.یه دستشو داخل جیب شلوارش  ارسی

ون آورد.   فرو برد و پاکت سیگار و بیر

ی لباش گذاشت و بعد از روشن کردنش پک  یه نخ بتر
 به سیگار نر نوا زد. 

 عمیقر

ش بودم و به این ف کر میکردم من مسخ شده حرکات دلیر
هنوز عاشق این مردم... عاشق تک تک حرکات مردونه و 
پرجذبش... حنر اون نگاه رسد و نر رحمش که دلمو هر 

 رسی با حرفاش ریش میکنه. 
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با فکر به گذشته و اون بالهانی که نر گناه رسم آورد اخیم 
ی ابروهام نشوندم.   بتر

 من به خودم قول داده بودم که سخت و محکم باشم. 

دیگه اون دخیر ساده لوح و پرشیطنت چند سال پیش من 
 نیستم. 

سخنر روزگار عجیب منو با خودش سنگ کرده بود تا 
 این روزهارو داشته باشم. 

ی
 بتونم تحمل کنم و آمادیک

حنر اگه دردناک ترین روزای بافر مونده عمرم باشه، 
 تحمل میکنم. 

ون  صدای آروم اما محکمش باعث شد از فکر گذشته بیر
 م..... بیا

ط لطقی که در حقت کردم همینی بود که شنیدی.      رسی

یا قبول میکنی با من بیای شمال یا میتونی هر غلظ  
 دلت خواست، همراه داداش کوچولوت انجام بدی. 

توی شوک حرفاش، تنها رسی تکون دادم و پشت بهش 
سمت خروچر راه افتادم. نفهمیدم یک پامو از اون 

ون گذ  اشتم. ساختمون منحوس بیر

 مسیر نامشخیص رو پیش گرفتم.عمیق  
با قدمای بیجونی
 توی فکر بودم. 
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 شاید راه حل دیگه ای هن باشه. 

فت، با با جمشیدی  تنها گزینه ای که توی ذهنم رژه میر
 ترک کرد. 

ی
ایط زندیک  بود که مارو توی بدترین رسی

اون روزانی که نیاز به تکیه گاه پدرانش داشتم، گذاشت و 
 رفت. 

که ازون زن افریطه حاملست و توجه ای به   حاال هم
 ماها که بچه هاشیم نداره. 

 ن  ه! 

نمیتونستم این جریانو به پدری بگم که غرور هممون رو 
به خاطر خودش زیر پا گذاشته بود و بازم ازش بعید نبود 

ی کاری..   همچتر

دسنر به صورت قرمز و خیس از اشکم کشیدم و تازه به 
   اوه لعننر ، همینو کم داشنر مانیا اطرافم نگایه انداختم . 

 جان

به ساعت گوشی نگایه انداختم و با عجله و اعصانر 
 داغون رایه اداره پلیس شدم. 

وقنر با جناب رسگرد صحبت کردم، گفت رضایت شایک 
 الویته. 
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ه دست دادگاه و باید داداش کوچولوم  وگرنه پرونده میر
 بره زندان بچه ها. 

 یخت. با حرفانی که زد، دلم ر 

 . ی  قشنگ آب پایک و رو دستم ریختر

با کیم دو دو تا چهار تا فهمیدم تو این موقعیت هیج 
 گزینه ی دیگه ای ندارم به غیر از مسی ح دادفر .... 

لبمو گازی گرفتم. مردد روی شماره ای که باهاش بهم 
 زنگ زده بود، نگه داشتم. 

با فکر به صورت نگران و پر بغض محمد قطره اشک 
گوشه چشمم جوونه زده بود رو کنار زدم.دلو   سمخر که

دم دست رسنوشنر که قرار بود  به دریا زدم و خودمو سیی
نقش پررنگش مسیخ باشه که خودشو یه روزی ازم 

 محروم کرد. 

حاال هم قرار بود بازم وارد زندگیم بشه اونم بدون هیچ 
 عشق و عاشقر ای.من نفرت و از چشماش خونده بودم. 

 لیل این کینه به یکباره رو نفهمیده بودم. اما هیچ وقت د

 مسمم تماس رو وصل کردم و....  

 کیم این پا و اون پا کردم. 
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باالخره بعد از چند بوق صدای رسدش از پشت گوشی 
 بلند شد شد   بگواوه پس میدونست که منم. 

ون فرستادم و آهسته گفتم:   نفسمو کالفه بیر

زم درب ...وسط حرفش    باید دوباره ببینمت   اگه میخوای با
 پریدم و گفتم:   نزار امشب داداشم بازداشتگاه بمونه

طتو قبول..میکنم.سکونر اونور خط حکم  من...من رسی
 فرما شد چند لحظه صدانی ازش نیومد 

انگار فکرشو نمیکرد که من قبول کنم که باهاش همراه 
 شم.باالخره سکوتو شکست و خشک گفت: 

..    تا چند دقیقه دیگه بهت خ ی  یر میدم.همتر

 تماس قطع شد. 

 گوشیو رو قلبم گذاشتم و چشمامو بستم. 

ون فرستادمحاال که  نفس عمیقر کشیدم و با حرص بیر
وارد این بازی نابرابر شده بودم پس من اون آدیم که باید 

 کوتاه بیاد نیستم. 

 زیر لب با خودم گفتم   فقط به خاطر خانوادم. 

ی دیگه ای فکر کنم.ج لوی در روی پله های نباید به چیر
خایک مثل این ادم هانی که شکست عشقر خوردن یا 
کشنر هاشون غرق شده نشستم و به رفت و امد ادم 
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هانی نگاه کردم که فارق از دنیای من و مشکالتم عبور یم 
 ترسوند. و یمکردن.کینه زیاد مسیح من

 ویل حاضی بودم این کینه رو تحمل کنم

 یستهر بالنی رس من بیاد مهم ن

مادرم مهم بود اگر بهش شوک جدیدی وارد شه ممکنه 
 قلبش وایسههیچ نمیخواستم بازم تنها بشم. 

خانم -رسم رو روی زانوم گذاشتم که رسبازی کنارم اومد
 ببخشید جناب رسگرد با شما کار دارن. 

با شنیدن این حرف از جام بلند شدم. دسنر به شالم 
ی شدم  کشیدم و وارد کالنیر

م تو اتاق، رسگرد با دیدنم اشاره کرد بیام جلو مستقیم رفت
ی    خب خانم، اقای دادفر شکایتشون  و پس گرفتر

ناباور و گیج از این حرفش با ذوق خودم رو جلو 
کشیدمدست هام رو تو هم قالب کردم و گفتم:   واقعا؟ 

نگایه به چهره خوشحالم انداخت   بله اقای دادفر 
م؟ خودشون زنگ زدن.   یعنی میتونم  داداشمو بیر

 رسی تکون داد. 

ی انداخت و سمت رسبازی که کنارم بود لب  رسش رو پایتر
زد   محمد ارجمندو از بازداشگاه بیاریدرسباِز اطاعت کرد و 
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سم، انگار که ذهنمو  رفت جلو رفتم قبل ازینکه سوایل بیی
خونده باشه رسشو باال آورد و توضیح داد   باید تعهد نامه 

ندش اینجا میمونه اگه اقای دادفر دوباره بده و اینکه پرو 
ی باید برگرده اینجا.تند تندی رسی تکون دادم.   شکایت کتی

 هیخی مهم نبود فقط محمد شب برگرده خونه. 

 با ورود رسباز همراه برادر مظلومم لبخندی بهش زدم

از دیدنم شوکه شد و گیج نگاهم کرد   دستبندشو باز 
گه رو سمت محمد گرفت   اینا رم امضا کن، میتونی بری کنیر

اما حق اینکه از شهر خارج بشی رو نداری.محمد شوکه 
 جلو اومد برگه هارو امضا کرد. 

 درحایل که هول کرده بود سمتم چرخید و گفت: 

؟دستشو گرفتم و مهربون     چه طوری؟ سند گذاشنر
ون توضیح میدم.   ویل  نگاهش کردم.   بریم بیر

تشو گرفتم   اینجا جاش اخه...گونش رو نوازش کردم. دس
 نیست بیا.هیخی نگفت. 

ون.   ابخر چیشده؟    از رسگرد تشکر کردم و اومدیم بیر
 . ی هیخی عزیزم. گفتم که فقط قرار بود ازت سوال کتی

 !  فهمیدن تو مقرص نیسنر

 اخم هاش توهم رفت
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 یم ترسیدم سوال کنه و خودم رو ببازم. 

ی اتهام قتلهدستمو دور شونش انداختم و     ویل اونا گفتر
 سمت خودم کشیدمش   گفتم که، اشتباه کردن. 

محمد مشکوک نگاهم کرد.خر که نبود! وقنر به دلیل 
قتل ازش بازجونی کردن و االن من گفتم اشتباه شده 

 قطعا فهمیده یه جای کار میلنگه. 

تونستم بگم با مسیح چه قراری ویل چاره ای نداشتم. نیم
 تر شد. گذاشتم! دستم دور شونه اش سفت 

یه تاکش دربس گرفتم و برگشتیم خونه!مامان و مینا با 
 نگرانی و ترس تو خونه منتظر ما بودن. 

وقنر چشمشون به محمد افتاد جفتشون سمت ما پر  
الیه دورت بگردم! چیشدی اخه؟ هان؟ اذیت -کشیدن. 

 که نشدی؟محمد اشک مامانو پاک کرد. 

  پیشونیش رو بوسید و مینا رو تو بغل گرفت. 

از کنارشون رد شدم و لیوان انر واسه خودم ریختم که 
خونه با نگرانی گفت:  ی ی چیشد -مامان اومد اشیی کالنیر

هان؟ جرم محمد...قبل اینکه ادامه حرفش رو بزنه 
اشتباه شده بود، -دست هاش رو تو دستم گرفتم. 

 خودشون ازادش کردن. 
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؟لبخند زوریک بهش زدم -مشکوک نگاهم کرد. 
ی

راست میگ
 غم گفتم:  و با 

اره به خدا! نگران نباش فقط من باید برم بیمارستان. -
ویل تو ناهار نخوردی؟تیکه ای نون تو -مریض دارم! 

فتم گفتم -دهنم گذاشتم و همون طور که سمت در میر
گرسنم نیست. واسه شام میام خونه. اگرم دیر کردم برام 

 غذا نگه دار. 

 صیر نکردم جوانر بهم بدن. 

 لرزید. دستم یمگوشیم مدام زیر 

 مسیح نزدیک بیست بار زنگ زده بود! 

یم و قراره فرار کنم!   ی  انگار من مجریم چیر

 پوف کالفه ای کشیدم. 

کجا بیام؟به یک دقیقه نکشید -یه پیامک براش فرستادم. 
واسه چی جواب اون صاحاب مرده رو -جواب داد. 
 نمیدی؟

تونستم چشم های عصبیش رو تصور کنم! در جواب یم
خییل خستم، نمیتونم صحبت کنم. -مکش نوشتم. پیا

بگو کجا بیام.طویل نکشید که گفت برم همون خونه ای 
 که صبح رفتم. 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

جلوی خونه ایستادم، با وارد شدنم به خونه از دیدن مرد 
 غریبه ای که کنار مسیح نشسته بود جا خوردم. 

امم  جلوی در گیج نگاهش کردم که اون مرد غریبه به احیر
برعکس چهره خشک و نر حس مسیح بلند شد و 

سالم خانم ارجمند، من وکیل -لبخندی تحویلم داد. 
 مسیح جان هستم. 

 از اشنانی باهاتون خوشبختم. 

باهام دست داد، با نگرانی باهاش دست دادم که کنار 
 مسیح نشست. 

ی انگشت هاش یه جوری فشار  مسیخ که لیوان رو بتر
اینارو امضا  لطفا -میداد که منتظر ترک خوردنش بودم. 

کنید من جلسه دارم باید رسی    ع تر برم.برگه هارو ازش 
 جریان چیه؟ چیو باید امضا کنم!؟-گرفتم و جدی گفتم

مسیح کیم از نوشیدنیش رو خورد و با صدای خشداری 
قرارداده، قراردادی که نشون میده تا مدنر که من -گفت

.چشم  بخوام باید برام کار کنی و هرچی میگم قبول کنی
ویل قرارما این نبود! من اینو امضا -ام گرد شد. ه

ی پرت کردم.   نمیکنم.برگه رو روی زمتر

ون تا  چشم هاش قرمز شد و به وکیلش اشاره کرد بره بیر
 صداش کنه. 
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 از اینکه تنها بشیم وحشت کردم. 

وقنر بلند شد به سخنر خودم رو نگه داشتم تا جلوی 
م.جلوم ایستاد از دیدن رگ های  عقب نشینیم رو بگیر

مثل اینکه تو -برجسته گردنش نگرانیم شدت گرفت
عقلت اصال کار نمیکنه. یادت رفته یک داداشتو از زندان 

ون.   اورد بیر

 چشم بستم. 

ی انداختم و  دربرابر نگاهش طاقت نیاورم رسم رو پایتر
اره، تو اوردی ویل قرار شد باهات بیام شمال -اروم گفتم

 ایه؟یغهو کمکت کنم. این قرار دیگه چه ص

 جلو اومد، دیگه طاقت نیاوردم ناخواسته عقب رفتم . 

 انگار اون وحشت پنهان شده درونم رو میدید. 

از اونجانی که ادم عویصی هسنر -گوشه دیوار گیر افتادم. 
و من بهت اعتماد ندارم باید قرارداد ببندیم تا خیالم 

نم! منم بهت -راحت بشه!بهم برخورد.  ی زیر حرفم نمیر
رم از کجا معلوم بعد امضا اون قرار داد اعتماد ندا

من مثل -داداشمو ننداری زندان؟اخم کرد و جدی گفت
 تو الشی نیستم مانیا! 

لم رو از دست  یه جوری از این حرفش داغ کردم که کنیر
 دادم و کوبیدم تو صورتش! 
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چند ثانیه مکث کرد.صورتش به چپ متمایل شد. از 
و به شدت باال دیدن نفس هانی که تند میشد و سینش ر 

 یم کرد و رگ هانی که هر ثانیه متورم تر میشدن 
ی و پایتر

 برق از رسم پرید. 

پشیمون شدم ویل سیع کردم محکم رس جام وایسم و 
چه گویه خوردی؟اب گلوم رو -نشون ندم ترسیدم. 

 قورت دادم. 

 نر هوا به موهام از داخل شال چنگ زد. 

بم رو از درد کشیده شدن موهام و سوزش پوست رسم ل
گاز گرفتم و چشم بستم.نمیخواستم صدای ناله ام بلند 

 بشه. 

هار شدی، انگار -موهام رو کشید رسم رو عقب تر برد. 
 یادت رفته من کیم... 

ی افتادم موهام رو محکم  به زانوم کوبید. جلوی پاش زمتر
 تر کشید. 

 دست هامو روی دستش گذاشتم. 

کامال شاید باید بهت  -چشم هام پر از اشک و درد شد. 
! چشم بستم و زیر لب  توضیح بدم که با یک  طرفی

 ولم کن اشغال! -غریدم. 
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ی افتادم.   از سییل که به گونم زد به پهلو به زمتر

برق از رسم پرید و احساس رسگیجه و تیر کشیدن فکم 
 باعث شد اشکم بچکه. 

بگو گوه -تو خودم جمع شدم که باال رسم اومد و داد زد. 
 خوردم.سکوت کردم. 

بگو تا همینجا چالت -خم کرد و مجدد داد زد:  زانو 
 نمیگم! -نکردم. 

کفری از رستق بازیم بلند شد و لگدی تو شکمم کوبید. از 
درد زیاد چشم هام سیایه رفت.احساس حالت تهو بهم 

 دست داد. 

ی تا نزدیگ حلقم جوشید و من به سخنر سیع  ی چیر
 میکردم باالنیارم. 

عوض شده.  دستم رو به شکمم کشیدم، قطعا مسیح
اون مسیح مهربون من نیست که اگر خار تو دستم 

فت حالش بد میشد.   میر

 این مسیح من نیست 

 یه ادم نر رحم و خشنه!لبم رو به دندون گرفتم. 

 نزدیک عادت بودم که دوباره سمتم حمله ور شد و..... 

 به سمتم حمله ور شد و موهام رو دوباره گرفت. 
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ی صورتم درحایل که رسم رو بلند کرد.تو چند ساننر    میر
ی -از خشم میلرزید غرید.  تو فقط یه بار دیگه همچتر

ی چی به روزگارت  گویه که خوردیو تکرار کن ببتر
ه اسکول انگار یادت رفته صبح به پام افتادی  میارم.دخیر

واسه التماس، یادت نرفته اگه برادر اسکولت اعدام 
نمیشه از لطف منه.نفس پر حرصش رو تو صورتم فوت 

 کرد

کید.   گردنم از فشار زیاد دستش داشت مییر

 به سخنر نفس کشیدم، جرات نداشتم بهش نگاه کنم. 

از این به بعد غیر چشم -ترسوند. خشم نگاهش منو یم 
 ازت هیخی نشنوم. یعنی اگه یه کلمه مخالفت ببینم... 

-لب هاشو به گوشم چسبوند و زمزمه وار ادامه داد. 
روزی صدبار دعا کنی  اونوقت کاری باهات میکنم که

 بکشمت. 

ب ولم کرد.   یک ضی

ی افتادم و دستم رو زیر تنم کشیدم. برگه هارو  به پهلو زمتر
جون -جلوی صورتم گرفت و خودکارو جلوم پرت کرد. 

 بکن امضا کن. 

با ترس و نفرت به محتوای برگه که مثل حکم بردگیم بود 
 زل زدم. 
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 اشکم چکید، یک انقدر بدبخت شده بودم؟

قدر نر کس شده بودم؟ با غم و ناراحنر سیع کردم یک ان
 صاف بشینم و به چهره ترسناک مسیح توجه نکنم. 

 به سخنر صاف شدم. 

 چاره ای نداشتم. 

ی برگه رو  ی انگشت های لرزونم گرفتم و پایتر خودکارو بتر
 امضا کردم. 

هرچی سیع کردم اشکم نچکه نشد اخرم یک قطره از 
ی امضا افتاد و مهر   بدبختیم رو روش زده شد. اشکم پایتر

وقنر اخرین امضارو زدم برگه رو از زیر دستم کشید. 
بازوم رو چنگ زد و مثل این ادم های وحشی رو مبل 

 نشوندتم.وکیلشو صدا کرد. 

ی نگفت.  ی  رنگ وکیلش از دیدن چهره اشفتم پرید ویل چیر

خود مسیحم امضا زد و کارای اخرشو انجام دادن و من 
تیم های بدبخت نر صدا لبم رو گاز تمام مدت مثل این ی

ی وکیل مسیح سمتم اومد  یم گرفتم تا اشکم نچکه با رفتر
یم رس کار خودمون... -و با نیشخند گفت  خب حاال میر

ی رو کل هیکلم.   از شنیدن این حرفش انگار اب یخ ریختر

 بدنم از اون لگد های پر مالتش تیر میکشید. 
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 نر حال روی مبل نشستم. 

شی مسیح به تنم راست میکرد ویل واقعا نگاه شایک و وح
حایل نداشتم بلند شم.امضا کردن اون برگه ها یعنی 

وع بدبخنر من!  ی داریم. -رسی  یه رسی قوانتر

دلم میخواد مثل ادم گوش کنی چون فقط یه بار تکرار 
 میکنم. 

 مکث کرد. 

 جلوی هیکل وا رفتم ایستاد. لبم میسوخت. 

ی،  یک تا من نخوام-احتماال ورم کرده.  تو هیچ گوری نمیر
دو حق نداری به کش زنگ بزنی قبلش با من هماهنگ 

، سه نبینم هرزبازی درمیاری که اگه ببینم...   میکنی

 جلو اومد. 

روی صورتم خم شد، از قصد روی قسمت متورم شده 
ارم.رسم رو عقب -لبم دست کشید.  ی دندون تو دهنت نمیر
، خودم رامت میکنم. -کشیدم که خندید.    رام میشی

دوست داشتم بگم من مثل تو حیون نیستم ویل زبون به 
ی طوری به کبودی لبم نمیدونستم چه  دهن گرفتم. همتر

چهار هرچی من میگم فقط -طوری پیش خانوادم برگردم. 
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 چشم. یعنی این چشم از دهنت نیوفته وگرنه 
ی

میگ
 و سیاه میکنم. روزگارت

 با نفرت نگاهش کردم. 

ه ای ساکت شد فراموش نفرت نگاهمم رو که دید ثانی
ه.  یم شمال، خودت با -کرد بقیه مواردو نام بیر فردا میر

 خانوادت هماهنگ کن. ساعت هشت دم مطب باش. 

 لحنش برعکس جمالت قبل تحلیل رفته بود. 

نگاهش رو از چشم های پر حرصم دزدید و اخم کرده 
 برگه هارو نمیدی بهم-حاال برو خونه! -گفت: 

، اینا پیش من نخیر -اخمش پر رنگ تر شد. 
میمونه.نیشخندی به بدبختیم زدم از جام بلند شدم و 

ون  درحایل که نمیتونستم صاف راه برم از خونه بیر
اومدم.بغض کرده بودم و میخواستم تا خونه پیاده برم تا 

ی و صدای...   شه که با صدای بوق ماشتر
 حالم بهیر

ی که تو  ی و صدای همون دکیر با صدای بوق ماشتر
رفتم تو حلقش رسجام موندم.گیج بیمارستان 

 مدل باالنی کنارم نگه داشت و چهره 
ی چرخیدم.ماشتر

ه جلو روم ظاهر شد.  سالم ماهور خانم! کجا -همون دکیر
 با این حال خراب؟ ابروهام باال پرید، حال خراب؟

 انقدر چهره ام داغون بود؟
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ون ریخته از شالم رو عقب فرستادم   با دست موهای بیر
قیافت شبیه اینانی شده -اومدم قدم بزنم. -مو اروم  گفت

 که کشنر هاشون تو دریا ترکیده. 

  !  به نظر اویک نیسنر

نه -نه واقعا نبودم. حالم از عالم و ادم بهم میخورد. 
 ممنون خوبم. 

در ماشینو باز کرد. به تیپ شیک و جذابش نگاه کردم که 
-میخوای برسونمت؟ رنگ به رو نداری. -جلوم ایستاد

 خوبم! 

به یه دکیر -دید، ردیف دندون های سفیدش برق زد. خن
 خانم جوان. 

ی
 که نمیتونی دروغ بگ

دستش باال اومد و وسط خیابون به گونه ام دست 
 کشید. 

 هری قلبم افتاد. 

  

تب داری! -خودمو عقب کشیدم که نوچی زیر لب گفت
ی برسونمت خونه.زبونم نیم  چرخید. بیا بشتر

 نمیتونستم حرف بزنم. 
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بپیچونمش ویل بازومو گرفت و وادارم کرد  میخواستم
ی بشم.   سوار ماشتر

خونتون کجاست خانم حواس پرت؟با نر حایل ادرسو -
 دادم. 

فت و خسته بودم.   تمام مدت رسم گیج میر

دلم میخواست گریه کنم! باید امشب به خانوادم بگم  
ی فکرای چرت و پرت بودم که  م شمال! تو همتر میر

من آریا فخری -اروم گفت صندیل رو برام خم کرد و 
هستم. قبال نشد خودمونو درست حسانر معرفی 

یکم بخواب -کنیم.لبخند نر حایل تحویلش دادم که گفت
تا برسیم خونه.از خدا خواسته قبول کردم و چشم بستم. 
فکرم به طرز وحشیانه ای خراب بود و شاید مرگ بهیر از 

 خواب باشه. 

یک گونم رو   چشم بستم و نفهمیدم تو خواب بیداری
 نوازش کرد و دستش زیر... 

 دستش زیر پا و کمرم رفت. 

از گریم آغوشش خوابم عمیق تر شد و نفهمیدم یک غرق 
 تاریگ شدم. 

؟- بلند نکن بزار بخوابه عزیزم.خمار -ابخر بلند نمیشی
 رسم رو بلند کردم. 
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ساعت نزدیک دوازده شب بود.از دیدن محمد و مامان  
 
ی

 به موهام زدم و گیج رسجام سیخ نشستم و چنگ
 من یک رسیدم خونه؟مامان خندید. -نگاهشون کردم. 

اون اقا -درحایل که لحاف و تشک پهن یم کرد گفت:  
ه اوردت خونه.   دکیر

نیم.   ی  بگیر بخواب حاال بعد حرف میر

 به موهام زدم. 
ی

 گیج چنگ

بعد چند دقیقه ویندوزم باال اومد و یادم افتاد  
-اریا رفت؟محمد خندید. -چیشده!سیخ از جام بلند شدم

 اره تورو رسوند و رفت. 

مامان گفت بمون شام بخور خجالنر بود رفتش.لبم رو 
 گاز گرفتم. پس اون آغوش گرم مال اون بود. 

قطعا بغلم کرده و منو اورده تو خونه. خجالت زده به 
بخواب عزیزم خییل -مامان نگاه کردم که با مهربونی گفت

احت ک  ن.لبخندی بهش زدم. امروز اذیت شدی اسیر

ی که بخوابن و من فکرم رفت واسه فردا  محمد و مینا رفتر
و مسافرنر که از جهنم قراره عذاب اور تر بشه.وقنر تنها 

فردا قراره برم مسافرت -شدیم اروم رو به مامان گفتم
 کاری. یه پروژه و دوره اموزشیه. 
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 چند وقت شاید نباشم. 

کرد. سیع کردم نگاه مامان گرد شد ویل ساکت نگاهم  
راستشو بخواین خییل -نارضاینر چهرم رو پنهان کنم. 

یزم تو حسابتون نگران خرج نباشید.  یهونی شد. پول میر
 دارو هاتم گرفتم حتما بخور. 

مگه قراره چند وقت -با حالت گرفته ای نگاهم کرد
؟با خجالت گفتم  نباشی

شاید یه ماه! ویل نگران نباش، سیع میکنم دوره رو -
تموم کنم و بیام.با این مامان نارایصی بود ایه کشید  زودتر 

 و هیخی نگفت لبخندی زدم و گونشو بوسیدم. 

پس منو نر خیر -حالشون خوب باشه واسم کافیه. 
 نذار!رسی تکون دادم که گوشیم لرزید. 

ی پیام رنگم پرید.....    با دیدن متر

خایل سیو کرده بودمش  Mاسم مسیح که انگلیش فقط 
انداخت. هنوزم تنم از کتگ که بهم زده بود  رعشه به تنم

 تیر میکشید و احساس میکردم یه جانی از بدنم شکسته. 

روی تخت نشستم و زیر نگاه نگران مامان به پیامش نگاه 
نمیخواد بیای جلوی در مطب، بیا  ۸فردا ساعت -کردم. 

رس کوچتون خودم میام دنبالت، یک دقیقه دیر کنی 
 م که... بالنی به روزگارت میار 
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 بقیه تهدیدش رو نخوندم. 

! این یعنی یم تونستم بیشیر بخوابم. به مامان شب بهیر
ون  بخیر گفتم و خوابوندمش، چمدونمو از زیر تخت بیر
کشیدم و وساییل که فکر میکردم به درد یه سفر زجراور 
میخوره رو برداشتم.نزدیک های ساعت یک رفتم تو 

م کردم و تخت و گوشیمو واسه ساعت هفت تنظی
 خوابیدم. 

 **صبح با صدای االرم بیدار شدم. 

 بدون رسوصدای الیک یه صبحونه مخترص خوردم. 

هنوزم بدنم درد میکرد. واسه احتیاط چند تا بسته قرص  
مسکن برداشتم و امیدوار بودم زنده برگردم!لباس 

مناسنر پوشیدم لوازم ارایشمم برداشتم و با نگرانی مامان 
ون اومدم. و بچه هارو بوسی  دم و از خونه بیر

ساعت دقیقا هشت بود و من رس کوچه سیخ ایستاده 
ی مسیح خودم رو عقب  بودم که با ترمز ماشتر

کشیدم.رسش رو کج کرد و از پشت عینک افتابیش نگاه 
سوار شو!در صندیل عقبو باز کردم -تندی بهم انداخت. 

. -که غرید.  ی  وسایلتو بزار عقب خودت بیا جلو بشتر

 وسایلو عقب گذاشتم و سوار شدم. بامکث  
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دلم نمیخواست جلو بشینم ویل از طرفی هم دلم 
نمیخواست باهاش جروبحث کنم.واقعا اعصابم 

 نمیکشید. 

گازشو گرفت و رفت، درحایل که حنر نگاهشم نمیکردم 
از دیشب تا االن الل هم شدی خدا -زیر لب غرید. 

 بخواد؟ 

 !  صدات درنمیاد خانم دکیر

ی نداشتم. تحمل کردنش سکوت کردم. ح رفی واسه گفتر
حداقل سالم کن، الل -تا شمال احتماال منو پیر میکنه. 

ی!با حرص نگاهش کردم. کثافط هنوزم درد داشتم!  -نمیر
 عه پس زبونم داری؟ خیالم راحت شد. -سالم! 

 سکوت کردم. 

 از داخل داشبورد کاغذی رو دراورد و روی پام انداخت. 

کنی قراردادیه که -که لب زد.   به محتوای کاغذ نگاه کردم 
 بستیم. 

بعد نیست داشته باشیش حداقل جلو چشمت باشه 
.با حرص ازش گرفتم و بدون  بفهیم باید چه غلظ بکنی
اینکه نگاهش کنم تو کیف دستیم گذاشتمش.واقعا اگر 

 چشمم بهش میفتاد حالم بد میشد. 
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ه  ون خیر سکوت کردم و رسمو به پنجره تکیه دادم و به بیر
ی یه داره بیشیر   شدم که احساس کردم رسعت ماشتر

میشه.نگاه ریزی به صورت برزچی مسیح انداختم.اصال 
 معلوم نیست با خودش چند چنده! 

کس -اب گلوم رو قورت دادم و با لحن گرفته ای گفتم: 
 دیگه ای هم با ما میاد شمال!؟

کادر پزشگ -یکم مکث کرد و با اخم بدی جواب داد. 
 . ی  هستر

-ا زودتر راه افتادن و من اومدم دنبال خانم! البته اون 
 خودت خواسنر بیای دم خونمون! 

 چپ چپ نگاهم کرد. 

وگرنه من از -شونه باال انداختم و با لحن نیشداری گفتم
 اومدم. خدام بود با اتوبوس یا ون یم

خوبه -نیشخندی زد و فرمون رو دو دسنر فشار دارد. 
گران میشدم. خیالم راحت شد زبونت رسجاشه. داشتم ن

حاال یخت باز میشه مهم نیست منم بلدم چه طوری 
م. دهنت  و گل بگیر

 از لحنش دلم گرفت. 
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مسیح خودت -با غم سمتش چرخیدم و با ناراحنر گفتم
ی نگفتم! چته اخه؟ از عالم و  ی وع کردی، من که چیر رسی

؟  ادم شایک باشی باید رس من خایل کنی

 . با این حرفم زد رو ترمز و سمتم چرخید 

ی رو زد.  ثانیه ای قالب تیه کردم. جلو اومد و قفل ماشتر
فکر کنم از تو چشمام خوند که اگه یکم دیگه جلو بیاد در 

دیروز برات نگفتم -ماشینو باز میکنم و فرار میکنم. 
 زبونت باید کجا کار کنه و چه طور کار کنه؟

 از ابهت نگاهش تو خودم جمع شدم. 

 چونمو تو دست گرفت. 

به -به شیشه چسبوند و با لحن تندی غرید: پس کلم رو 
نم  ی  ب اعصابم یه جوری میر

خدا مانیا اگه گوه بزنی
دهنت، یه جوری از خجالتت درمیام که چند وقت 

ه نفهم!  ! دخیر ی بشی  بیمارستان بسیر

 بغض کردم. 

 چونم لرزید، نگاهش به قطره اشک گوشه چشمم افتاد. 

 تقصیر من چی بود؟ 

هش برگشت. چونمو ول کرد نمیدونم چیشد ک رنگ نگا
 کرد چند بار به فرمون کوبید. 
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تا خواست استارد بزنه صدای تقه پنجره بلند شد 
و...صدای تقه پنجره بلند شد و تقریبا جفتمون از جا 

پریدم.مسیح چرخید و از دیدن اریا و فاطمه چشم هاش 
 گرد شد. 

عالوه بر اون منم بیخیال ترس و وحشتم شدم و چشم 
 ا شد.مسیح فوری ازم فاصله گرفت. هام چهارت

ی داد و نگاه گیخر به  زیر نگاه نگران فاطمه، پنجره رو پایتر
شما اینجا چی کار میکنید؟اریا دسنر -جفتشون انداخت. 
 به ته ریشش کشید. 

دست هاش رو لبه پنجره گذاشت و تو صورت مسیح 
یکم خم شد و بعد سالم مهربونی که سمتم کرد با لحن 

پنچر کردم! یعنی جفت الستیکام پنجر -بامزه ای گفت
 شد و به فنا رفتم. 

هم فاطمه خانم معطل شد هم دیر کردیم و نشد به 
 اتوبوس برسیم. شما رو خدا رسونده! 

وسایلتونو بزارید -مسیح نگاه کالفش رو ازم دزدید. 
 صندوق سوارشید باهم بریم. 

خوشحال از اینکه قرار نیست تا شمال باهاش تنها باشم، 
ی پیاده شدم و بدون توجه به نگاه چپ ذ وق مرگ از ماشتر

 مسیح عقب نشستم. 
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فاطمه با نگرانی نگاهم کرد که دستشو گرفتم جفتمون 
 عقب نشستیم. 

ی وسایلش اومد جلو نشست.مسیح نگاه  آریام بعد گذاشتر
حالت  خوبه؟ داشت -شاکیش رو ازم گرفت و راه افتاد. 

ی مسیح س مت فاطمه خم دعوات میکرد اره؟زیر نگاه تیر
نه نگران نباش ویل از -شدم و مثل خودش نجوا کردم

 اینکه شماهام هستید خوشحالم. 

حداقل باهاش تنها -یکم مکث کردم و ایه کشیدم
 نمیشم. 

فاطمه دستمو با گریم فشار داد. آریا با مسیح صحبت یم 
کرد ویل نگاه گاه نر گاه مسیح روی من جوالن 

از سکوت فضا استفاده  اومد کهمیداد.انقدر خوابم یم
کردم و به فاطمه چسبیدم.مهربون رسمو گرفت و رو 
پاش گذاشت، آریا نر هوا کتش رو روی تنم کشید و 

بخواب که قراره مثل خر واسه مسیح کار -شیطون گفت: 
کنیم. دهنمون رسویسه!لبخندی بهش زدم. یاد دیروز 
افتادم. باید حتما ازش تشکر یم کردم ویل جلوی مسیح 

 نه! 

 همینم مونده باز شک کنه و گند بزنه به اعصابم.  
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ی فکرا بودم که با صدای بشاش و شاد اریا چشم  تو همتر
میگم مانیا خانم دیروز جاتون گرم و نرم -هام رو باز کردم. 

 بود!؟ 

دقت کردید کتم چه گرمه؟ االنم مشخص بود دوباره 
 طالبش بودیا! 

یح بیشیر دوباره؟با صدای مس-لبم رو به دندون گرفتم. 
لبمو گاز گرفتم و خودم و اریارو فحش دادم.مشکوک 

نگایه بهم که تو خودم جمع شده بودم انداخت که اریا 
 اره دیشب تو راه دیدمشون. -خونرسد و بیخیال گفت: 

ی خوابش برده بود طفیل. تو   رسوندمش خونه! تو ماشتر
، خدا بخواد حقوقش که بیشیر  خییل از مانیا کار میکشی

 شده نه؟

مسیح با اخم بدی نگاهم یم کرد. حنر فاطمه ام متوجه 
سم شد و نامحسوس دستم رو فشار داد.  حقوقشو -اسیر

 بیشیر کردم. 

خوبه! نگاهم -اریا لبخندی زد و رسی تکون داد و گفت: 
رو از مسیح گرفتم و ترجیح دادم خودمو به خواب بزنم تا 
اوضاع از این خراب تر نشده.راجع به زیاد کردن حقوق 

 ای کاش واقعا میکرد. 

 االن شدیدا کمبود پول تو چشم بود. 
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هم داروهای مامان هم تحصیل بچه ها! خودمم که کال 
 بیخیال شدم. 

ی راه تو  خسته بودم، تا نزدیگ های شمال خوابیدم. بتر
احتگاه های مسافران نگه داشتیم.فاطمه  یگ از اسیر

 بیدارم کرد. 

 رد. مثانه ام حسانر داشت اعالم حضور میک

ی اریا گوشیش رو دراورد و همون طور   ی ماشتر با نگه داشتر
یه رنگ بزنم ببینم بچه ها -که پیاده میشد گفت

کجان!پیاده شد، منم کتکش رو از دوشم دراوردم و با 
اشاره به فاطمه ازش خواستم اونم پیاده شه. فاطمه از 

 دستشونی داشت سمت رسویس رفت. کیفشو 
من بیشیر

ی انگشت هام فش ار دادم.گوشیم رو دراوردم و بتر
خواستم به مامانم زنگ بزنم که قامت مسیح جلوم 

 ظاهر شد. 

 با اخم های بدی نگاهم یم کرد. 

اب گلوم رو قورت دادم، خواستم از کنارش رد بشم که 
بودید حاال، کجا با این -بازوم رو گرفت و جدی گفت

عجله؟نگایه به اریا که از ما خییل فاصله داشت انداختم 
 زشته مسیح، ولم کن یگ میبینه. -و اروم گفتم

 بازوم رو محکم تر گرفت
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یه جوری فشار داد که احساس کردم استخونم االن 
هاست که بشکنه.از درد لبم رو گاز گرفتم و زیر لب 

االن چیه؟ چته اخه؟اخم هاش پر رنگ تر روی -گفتم: 
ابروهاش نشست. با حالت بدی نگاهم کرد و جدی 

 اریارو دیدی؟ دیروز کجا -گفت

 از این سوالش جا خوردم. به اون چه! 

دلم میخواست محکم بگم به تو چه که کجا دیدم ویل از 
تو راه! وقنر داشتم از خونه -قرمزی چشم هاش ترسیدم. 
فتم خونه خودمون.   تو میر

 عصنر میشد. انگار اگر جواب نیم
 دادم کمیر

کفری خودش رو جلوتر کشید و منو به بدنه ماشینش 
 سبوند. چ

ه در بدجور تو کمرم فرو رفت.   جریان کت چیه؟ -دستگیر

خوابم -دربرابر چهره خشمگینش نمیدونستم چی بگم. 
 اومد و درد داشتم. رسدمم بود کتشو انداخت روم! یم

بعد توام خوش خوشان -لب هاش به تمسخر کش اومد. 
 کردی؟

یه لحظه گیج شدم. نر هوا تخت سینش کوبیدم که جا 
به تو چه که من چیکار میکنم؟ -مو ول کرد. خورد و دست
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لطف کرد منو رسوند. بعد کتگ که تو زدی نمیتونستم راه 
 برم! 

 عصنر شد. 
 از این حرفام بیشیر

ه خودمو عقب کشیدم  جلو اومد قبل اینکه دستمو بگیر
و باال نیارا، اگه زدمت اون روی سگم-که با حرص غرید

 حقته. 

. بع دشم...جلوتر اومد و نزدیک قرار بود بلبل زبونی نکنی
صورتم، طوری ک نفس های داغش به صورتم میخورد 

 ک میکردی مهم -ادامه داد
ی
ی قرارداد هر هرزیک قبل بستر

نیست، از االن به بعد الس زدنت با دیگران اون روی 
 خوشگل منو درپیش داره. 

دارم بهت -من الس نزدم مسیح! -چشم هام گرد شد. 
ه نفهم  هشدار میدم دخیر

هشدار چی مسیح؟ توام -هامو تو کاسه چرخوندم. چشم 
 دیوانه ای به خدا! 

 ازش فاصله گرفتم. 

اش و حریص که با بدون توجه به چهره عصنر و کالفه
مشت کردن دست هاش بروز میداد سمت رسویس 

 بهداشنر پا تند کردم.مرتیکه مریض! 
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 اصال معلوم نیست با خودش چند چند بود. 

که من باید از صبح تا شب   به همه چی بخواد گیر بده
م.   مسکن بخورم تا رسدرد نگیر

 خوبه شوهرم نشد. 

دم. وارد دستشونی شدم. 
ی ی طوری زیر لب غر میر  همتر

بوی بدی میداد. فاطمه که کارش تموم شده بود با انزجار 
ی دست هاش بود نی مانیا؟هیخی -درحال شستر ی چرا غر میر

 ادن کارام. زیر لب گفتم و رفتم دستشونی و بعد از انجام د

ون.   دست هام رو شستم و اومدم بیر

آریا با دیدن ما جلو اومد و برخالف مسیح که از اخم  
ساعت -زیاد درحال چروک شدن بود لبخندی بهون زد. 

م؟  نزدیکه یکه، ناهار چی میخورید بگیر

 دست هامو با دستمال کاغذی خشک کردم. 

این جور جاها زیاد غذاهای -فاطمه لبخندی زد و گفت
 خونر نداره. من از خونه کتلت اوردم و نون. 

ید بخوریم.   میخواین یه نوشابه یا دوغ بگیر

 اریا نیشش نر خودی باز شد. 

درست مثل بچه ها دست هاش رو به مالید انگار نه نگار 
من عاشق کتلتم. اونم کتلت -که یه دکیر باتجربه است. 
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! بعد چرخید سمت مسیح و بلند گفت: 
ی

دوغ -خونگ
 یا نوشابه؟ میخوری

نگاه مسیح چرخید و درحایل که وحشیانه منو برانداز یم 
!اریا تعجب کرد ویل فقط رستون -کرد گفت اب معدنی

ی گفت ی رفتر تا -داد. سمت مغازه رفت و به فاطمه حتر
 شما بساط لقمه گرفتنو جور کنی االن برمیگردم. 

فاطمه بازوم رو کشید سمت صندوق عقب، درو باز 
 کرد. 

تنقالت رو دراورد و زیر چشیم به مسیح  سبد نون و 
این چشه؟ چرا انقدر اخم هاش تو همه؟شونه -اشاره کرد

 چمیدونم! -باال انداختم و بیخیال گفتم. 

ی به هم دیگه نگفتید؟- ی  یعنی باور کنم چیر

ون کشیدم. نایلونش رو پاره کردم و  بسته نون رو بیر
 و ضعف زیاد که به خاطر شام

ی
و  همون طور که از گشنگ

صبحونه نخوردن بود، یک تیکه نون خایل تو دهنم 
 چپوندم. 

گشنه وایسا بهت کتلت بدم خب!رسی به معنی باشه -
 تکون داد. 

ی  ون از ماشتر ی رو باز کردم و درحایل که پاهام بیر در ماشتر
 بود روی صندیل نشستم.درد داشتم. 
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 رسپاه ایستادن بعد لگد های مسیح کار ساده ای نیست. 

یادم رفت مسکن بخورم.با اومدن آریا به خصوص که 
 مسیحم با اکراه بهمون پیوست. 

دوغ رو سمتم گرفت و واسه همه تو لیوان یک بار  
 مرصف ریخت. 

انگار فقط -انقدر گشنم بود که اخر آریا  با شیطنت گفت
من عاشق کتلت نیستم! خانم جون از قحظ اومدی 

 مگه؟

م ساده درحایل که اخرین لقمه رو تو دهنم میچپوند
ام خوب نخوردم. شامم دیشب قسمت صبحونه-گفتم

ی گرسنمه!  چرا شام نخوردی؟به چشم -نشد واسه همتر
 های گرد فاطمه لبخندی زدم. 

 مسیح جدی نگاهم یم کرد. 

نر توجه به چشم های شایک و جدیش شونه باال 
ون بودم بعدم دیر رسیدم خونه خسته بودم -انداختم.  بیر
 خوابیدم. 

صبحونه ام درست حسانر -ه براندازم کرد. اریا موشکافان
 نه نشد. -نخوردی؟
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البته از -یکم مکث کردم و چشمگ به فاطمه زدم. 
غذاهای خوشمزه فاطمه نمیشه گذشت. دستپختش 

 حرف نداره! 

نمیدونم من احساس کردم چشم های مسیح نگران روم 
 چرخ میخورد یا توهم زدم. 

 مسیح دل رحم نبود. 

 عویصی بود! 

ون تموم شده کم کم راه بیوفتیم به ترافیک اگه خوردنت-
 نخوریم.همه سوار شدن، اینبار خوابم نیم اومد. 

و با فاطمه شوچی کردیم و به جک و خاطرات  کل مسیر
 آریا خندیدم. 

یم.   البته اگر چشم غره های مسیح رو نادیده بگیر

با رسیدنمون به ویالی بزرگ و بسیار شیک تقریبا دهنم 
یل زمانی تعجبم رس به فلک کشید از تعجب باز موند.و

ویالت خییل قشنگه مسیح خان! پولشو از -که آریا گفت: 
 تو قلک هات دراوردی خریدی؟

دربرابر لحن شاد و خوشحال اریا زهرمار خنده ای کرد و 
پوالی خودمه، یکمش -همون طور که پیاده میشد گفت: 

 از قلک یکم وام، یکمم زیاد کار کردن و زحمت کشیدن. 
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با تعجب در ماشینو بست و با دست به خونه اشاره اریا 
یعنی خودت اینجارو خریدی؟ پدرت بهت ارث و -کرد. 

اث نداده؟  میر

 نیشخند مسیح معنادار بود. 

حداقل برای من! خوب میدونستم که پول اینجارو 
 خودش جور کرده. 

، همون جهنمیه که قرار بود بعد عقد   این ویالی لعننر
 م. چقدر خوشحال بودم. بیام!چقدر ذوقشو داشت

اون روز واسمون جهنم شد، یعنی مسیح جهنم کرد که 
منو با لباس عروس ول کردو رفت و چند وقت بعدش 

 پدر عزیزم فیلش یاد هندوستان کرد. 

 یاداوری اون خاطرات برام عذاب بود. 

ی شده، نفسم درنمیاد با کمک  احساس کردم قلبم سنگتر
 فاطمه وسایلو داخل بردیم. 

داشتم بقیه ام اینجا باشن ویل با حرف مسیح وا  توقع 
 رفت

 م

، نزدیک دریاست. - ی ی هتل بانوی سیر  بقیه رفتر

 اینجا فقط ما چهارتاییم. 
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با شنیدن این حرفش رسجام ایستادم. نگاه نگرانم رو که 
مانه گفت ه -فاطمه دید دستم رو گرفت و محیر پس بهیر

یم هتل!  ما مزاحم شما نشیم. من  و مانیا میر

مسیح خونرسد در خونه رو باز کرد و با ریلکش 
چهارهزارمیر خونه است! این همه رو -همیشگیش لب زد. 

تنها میخوام چی کار کنم؟ پول مفت دارید شماها؟ بیاید 
 بابا اتاق زیاده. 

اریا که انگار مثل ما نگران مزاحمت واسه مسیح بود 
وع کرد و گفت راست -تعارف تیکه پاره کردنش رو رسی

 داداش میخوای ما بریم هتل؟ میگه

مسیح رسی به معنی نه تکون داد و راهنماییمون کرد 
چرا انقدر تعارف میکنید؟ میخواستم تنها باشم -داخل

دمتون دم هتل و پیادتون میکردم.باالخره دهن مارو  مییر
 بست... 

همه باهم رفتیم تو و یگ از اتاق های باالرو هرکدوممون  
ه دکور توجه نکردم. در یگ از برداشتیم. من که اصال ب

اتاق هارو خواستم باز کنم که دیدم قفله!چند بار 
ی کردم که مسیح با نیشخند از پله  ه رو باال و پایتر دستگیر

 ها باال اومد. 

ی انگشت هام فشار دادم.   چمدونم رو بتر
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خواستم سمت یک اتاق دیگه برم که با زهر خنده ای 
ک اینجا قرار ب-کنار گوشم نجوا کرد.  ود اتاق خواب مشیر
 منو تو باشه.رنگم پرید. 

جاخورده نگاهش کردم.نیشخندش پر رنگ تر شد و 
جیگرم رو مثل هربار که با نفرت نگاهم میکرد و یاداور 

! البته این -گذشته میشد، سوزوند.  حیف لیاقت نداشنر
 خونه لیاقت یه آدم هرزه رو نداره. 

هرزه عمته! با من درست صحبت -دستم مشت شد. 
کن!با دیدن اخم های توهمش، رو ازش گرفتم و سمت 
اتاق دیگه ای رفتم.از قصد و با حرص درو محکم بهم 

مرتیکه گوه! چه -کوبیدم که فکر کنم لوالش شکست. 
طور جرات میکنه با من این طوری حرف بزنه. االغ!زیر 

 لب فحشش دادم. 

وسایلمو روی تخت گذاشتم و به مامان زنگ زدم.با 
ی بوق ص ی سومتر دای مهربون و نگرانش تو گوشم طنتر

سالم قربونت برم -انداخت و به حال بدم مسکن شد. 
؟ احت -خونر سالم عزیزم رسیدی!؟ ناهار خوردی؟ اسیر

 کردی؟ جات خوبه؟

لبخندی به سواالت پشت رس همش کردم و با وجود 
خوبم فدات شم. نگران -بغض تو گلوم اهسته گفتم
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ه سیع یم کردم نلرزه نباش. یکم مکث کردم و با لحنی ک
ناهارم خوردم. نگرانم نباش. فاطمه پیشمه -ادامه دادم. 

 تنها نیستم. بچه ها خوبن؟

 خوبن، خییل مراقب خودت باش. -نفس راحنر کشید. 

چشیم گفتم و بعد قطع کردن گوشی وسایلمو تو کمد 
گذاشتم و از اتاق خارج شدم که با دیدن...اریا که 

خونه میچرخی ی  د به سمتش رفتم. خونرسد تو اشیی

ونش قشنگ بود فقط زیادی   داخل خونه به اندازه بیر
سید. با حرفی که مسیح زد  کثیف و بهم ریخته به نظر میر

ه برن خرید کنند -سیخ رسجام موندم.  فاطمه و اریا بهیر
 یکم شوینده بخرید. 

مام خونه رو -کلیدشو داد به اریا و خطاب به من گفت
ی میکنیم.   تمیر

 بروهام رو باال فرستادم. رنگم پرید و ا

اریا خونرسد شونه باال انداخت و سمت در رفت.فاطمه  
 انگار دوزاریش افتاد. 

جلوم وایستاد درحایل که بند کیفشو محکم نگه 
 داشت. یم
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یکاری کار خانماست. شما و اریا برید خرید منم به - تمیر
 مانیا کمک میکنم. 

 مسیح نیشخندی زد. 

نه اریا -ادم خوف یم کرد.  از اون حالت های ترسناکش که
بلد نیست خرید کنه، اتفاقا واسه خرید خانما باید برن 

مون میاد میخریم.لبم رو  وگرنه ما تو خرید کردن هرچی گیر
ی کنید. -گاز گرفتم.  یم شما خونه تمیر  خب منو مانیا میر

کم کم مسیح اخم هاش درهم شد. اریا خندید و بازوی 
 کیر نمیخورمت به موال! بیا بریم خانم د -فاطمه رو کشید. 

ل کنم.   خندم رو نتونستم کنیر

تو نمیخوری ویل مسیح منو درسته میخوره -زیر لب گفتم
 استخونمم پس نمیده. 

؟دربرابر لحن پر حرص مسیح شونه باال -
ی

چی زیر لب میگ
 انداختم. 

 برای فاطمه دست تکون دادم و بلند گفتم

اشک عزیزم برو خرید کن و زود بیا اگه رس راهت لو -
 دیدی برام بخر بدجور دلم میخواد. 

 فاطمه نگاه دلواپسش رو به سخنر ازم گرفت. 
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سیع کردم با لبخند دلگرم کننده ای راهیش کنم. هرچند 
 خودم ارامش نداشتم مسیح ترسناک شده. 

، نر اهمیت بهش سمت 
ی مثل گذشته نیست!وقنر رفتر

خونه رفتم و یط رو برداشتم.  ی واسه پریود شدنت -اشیی
 که هوس لواشک و ترشیجات کردی پرنسس. زوده  

 با شنیدن صداش، درست کنار گوشم از جا پریدم. 

 ترسناک نگاهم کرد. 

فکر نکنم به شما -اب گلوم رو قورت دادم و بیخیال گفتم. 
ربظ داشته باشه!خواستم از کنارش رد بشم که یقه 

همه چی به من ربط -لباسمو گرفت و توی صورتم غرید
 داره کوچولو

بروهای باال پریده به چشم های خبیث و جدیش زل با ا
 زدم و سیع کردم بفهم ته چشمش چه حش داره. 

انی بود ویل انگار به زبون میخی نوشته شده. 
ی  اون ته یه چیر

ولم کن!اخم هاش در هم شد تنش رو -سوادم قد نمیداد! 
 جلو کشید. 

منو رو عقب هول داد انقدر که چسبیدم به دیوار پشت 
 رسم. 

؟ ولت - نی ی ؟ جیغ میر  نکنم مثال چی کار میکنی
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؟   فحش میدی؟ داد و هوار میکنی

 نیشخندی زد. 

ی به اریا -ام محکم تر شددستش دور یقه یا نه! میر
؟چشم هام چهارتا شد. دهنم کم مونده بود باز 

ی
میگ

؟ چیو به اریا -بمونه! 
ی

 مسیح؟ چرا دری وری میگ
ی

چی میگ
یاتت خیر داره، انگار از خصوص-بگم!خنده ترسنایک کرد. 
 .
ی

 اینم میخوای بهش بگ

ی گوشاتو باز کن!    ببتر

دستش هرثانیه راه نفس کشیدنم رو بیشیر سد 
 اومد! میکرد.نفسم داشت بند یم

تونستم خوب نفس بکشم و مسیح نر رحمانه فشارم نیم
 میداد. 

؟ - یه پرس جدید دیدی اومدی کنارش موس موس میکنی
درست حرف بزن  با من-هرزه بازیات یک تموم میشه؟

 مسیح! 

دروغ میگم مگه؟ تا خونه بردتت، -عصنر خندید و غرید
خوابوندتت شبم البد برات الالنی گفته پیش پیشتم 

 کرده. 
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ی من ختم روزگارم من میشناسم شما زنارو! هرز   ببتر
 بودنتونو بلدم! 

 اخم کردم و نر هوا تخت سینش کوبیدم. 

فهم! لیاقت و بحرف دهنت-ام باز شد. دستش از دور یقه
و!تمام بیر صدات-و به من نسبت نده! خودت و خانوادت

دق و دیل این چند سالم ثانیه ای تو چشم هام جمع شد، 
هرزه -با نفرت نگاهش کردم و بازم به سینه اش کوبیدم. 

اته! هرزه خواهرته، هرزه تونی که فکر کردی هر اون ننه
 تونی باهام بکنی و اخرش... کاری خواسنر یم

ی یک طرف صورتم و زیر پانی که برام گرفتبا   سوختر

ی شدم.  ی صدات-پخش زمتر مش نمییر و خودم واست بیر
 پرنسس! 

باال رسم اومد، خودم رو عقب کشیدم و به دیوار 
چسبیدم.نیشخندی به عقب نشینیم زد انگار خوشش 

سم.   میاد بیر

 خوشش میاد عاجز بشم! 

 اب گلوم رو قورت دادم. 

هنوزم بدنم از کتک هاش درد یم  با ترس بهش نگاه کردم،
 کرد. 
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با این حال، حنر با وجود ترس نگاهم حاضی نشدم کوتاه 
ی کنه، حقر نداشت بهم بگه  بیام.حقر نداشت بهم توهتر

 هرزه وقنر تو زندگیم هیچ وقت هرز نبودم. 

هیچ وقت کج نرفتم، اون کش بود که رهام کرد و ابروم 
 رو برد! 

 جلوم زانو زد. 

نه ام رو اسیر کردن و رسم رو بلند کرد و تو پنجه هاش چو 
ه شده لب زد از -چشم های لرزونم که تخس بهش خیر
این به بعد حقر نداری بدون اجازه من حنر از اتاقت 

ون!   بیای بیر

 اخم کردم. 

 مگه من... -

با فشار تندی که به فکم اورد زبونم بند اومد و اچی زیر 
 لب گفتم. 

اال هول داد، دستش رو خندید رسم رو بیشیر به سمت ب
 روی تنم کشید. 

از این حرکتش وحشت زده تقال کردم که از جیب مانتوم 
ون کشید و تو جیب خودش گذاشت.  -گوشیم رو بیر
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، تا بهت  دیگه حنر حق نداری به خانوادت زنگ بزنی
 اجازه ندادم! 

چشم هام گرد شد. چونمو ول کرد موهامو از روی شال 
 گرفت. 

 شدن موهام صورتم جمع شد.  از درد و سوزش کشیدن

اگه دورو بر آریا -با لذت به درد کشیدنم نگاه کرد و غرید: 
و میشکنم.اشکم داشت دریم اومد. به ببینمت، گردنت

سخنر تقال کردم و سیع کردم خودم رو از دستش رها 
کنم که محکم تر نگهم داشت و توی صورتم با لحن 

 خشن و ترسنایک ادامه داد. 

ون بری، به خانوادت اگه بدون اجاز - ه من، از اینجا بیر
 خدا شاهده بالنی رست 

زنگ بزنی یا با کش الس بزنی
 میارم که التماسم کنی بکشمت. حالیت شد؟

با ترس رسی به معنی اره تکون دادم که نیشخندی زد و 
رسمو کوبید به دیوار.از درد زیاد ضعف رفتم و رسم گیج 

 رفت. 

 ع شدم بلند شد. خونرسد و بدون توجه به بدن جم

از شیر اب لیوان انر واسه خودش ریخت و بدون اهمیت 
ی -به من سمت در رفت و خورسند لب زد.  اینجارو تمیر
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کن!لیوانو تو دستش فشار داد و ریلکس رفت و نر توجه 
 به جسم مچاله شده من خندید. 

خواست گریه کنم ویل دیگه اشگ درون وجودم دلم یم
د شده، قلبم تیر میکشید و بافر نمونده بود.نفسم شهی

کردم باالخره یک روزی که زیادم دور نیست، احساس یم
ی روزا سکته میکنم و همه از دستم راحت میشند.   تو همتر

م بندری  ی کش هم که خوشحال میشه و کنار قیر اولتر
نه.  ی  میر

ی تکون دادم.   به سخنر تن کرخت شدم رو از روی زمتر

تیر یم کشید و  بلند شدم و دستمو به پس کلم کشیدم. 
 درد یم کرد. 

 !  مرتیکه روانی

 با یاداوری اینکه گوشیم رو ازم گرفته حرصم گرفت. 

دوست داشتم برم بزنمش ویل واقعا حوصله کتک 
 خوردن نداشتم. 

ی روال ادامه بدم  بدنم درد میکرد و اگه بخوام به همتر
ستونه!   جام وسط قیر

 به سخنر روی پاهام بند شدم. 
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دم، جارو و لباسم رو صاف کردم  ی و درحایل که لنگ میر
 خاک انداز رو از زیر کابینت های خاک گرفته دراوردم

خونه.  ی ی کردن اشغال های کف اشیی وع کردم به تمیر  رسی

 با هر تکون مهره های کمرم تیر میکشید. 

ی کردم.   با سخنر و ناله  تمام کثافط های کفو تمیر

با  دستمال برداشتم و از اونجانی که مواد شوینده نبود  
 اب کیم ترش کردم و گردو خاک روی کابینت هارو گرفتم. 

 از درد رسم و پهلوم کالفه بودم. 

خونه رو با دست  ی زیر نگاه های گاه و نر گاه مسیح اشیی
خایل برق انداختم که اخر نیشخند صدا داری زد و بلند 

 جوری که حرصم بده گفت: 

ه توعه زبون نفهمو باید این طوری رام کرد وگرنه همیش-
 طلب کاری! 

 لبم رو به دندون گرفتم. 

نگاه بدی بهش انداختم که نیش شل شدش جمع شد و 
ی بار با تعجب نگاهم کرد.   برای اولتر

 تعارف نکن. منم بلدم جوابتو بدم. -
ی

ی میخوای بگ ی  چیر

 نگاه ازش گرفتم. 
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خودش که ارزش نداشت، صددرصد نداشت همون 
 . شب که همه چیو خراب کرد ثابت کرد نر ارزشه

 حداقل من کتک نخورم. 

 همینم مونده سوژه بشم! 

دلم به حال خودم نه ویل به حال خانوادم که جز من 
ی میسوخت.   کسیو نداشتر

 گناه اون بیچاره ها چی بود؟ 

نه پدر باالرسشون بود و نه مادری که سالم باشه! با 
 چنگ و دندون زندگیمو نگه داشته بودم. 

  کرد. ادم عویصی مثل مسیح نباید خرابم یم

یه بار گوه زد به زندگیم کافیه! نر توجه به نگاه طلبکارش 
ی انداختم و کارام رو کردم.اریا و فاطمه با کیل  رسم رو پایتر

 خرید وارد خونه شدن. 

باالخره مسیح نگاهش رو ازم گرفت و سمت اونا 
رفت.رسم رو بلند کردم، به حدی دست اریا پر بود که 

 چشم هام چهارتا شد. 

چی کار کردی پرس؟ کل -ه کش نمیاد کمک؟اهل خون-
 و جارو کردی؟سوپرمارکت
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خونه  ی اریا خونرسد تمام نایلون و کیسه هاش رو تو اشیی
 اورد و روی کابیت گذاشت. 

م واسه خونت خرید کردم. - س پولشو ازت میگیر
 نیر

 نفسش شهید شده بود وارد 
ی

فاطمه درحایل که از خستگ
خونه شد و خریداشو کنار کیس ی ه های اریا گذاشت و اشیی

وای خدا مردم، توقع نداشتم -کش و قوش به کمرش داد. 
 انقدر بشه! 

ون  مسیح الی کیسه هارو باز کرد، مواد شوینده رو بیر
 اورد و خونرسد گفت

واسه خورد و خوراک خوب خرج میکنی خوبه! حاال  -
 وقت کار کردنه! 

 اریا خندید. 

افتاد و فاطمه چشم غره ای رفت که چشمش به صورتم 
 نگاهش گرد شد

ببینم تو -جلو اومد و بازوم رو گرفت و نگران زمزمه کرد: 
 حالت خوبه؟

چرا انقدر -جلو اومد دسنر به گونه ام کشید و اروم گفت
 یخ کردی حالت خوبه؟

 با این حرفش اریا و مسیحم سمتم چرخیدن. 
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از نگاه اریا نگرانی یم ریخت ویل نگاه تهدید گر مسیح 
 ته بود. فحش توش ریخ

لبخند زوریک تحویلش دادم. اروم دستشو پس زدم و 
 خوبم عزیزم، به خاطر گشنگیه! -گفتم: 

فاطمه مشکوک نگاهم کرد که با احساس حالت تهو 
 شدید... 

با این احساس بعد سیع کردم مقابله کنم ویل معدم به 
 طرز بعدی سوخت. 

دستم رو جلوی دهنم گرفتم و سمت رسویس بهداشنر 
 دویدم. 

 مه نگران دنبالم اومد. فاط

قبل اینکه بهم برسه هرچی خورده بودم رو باال اوردم و 
احساس کردم رودم و معدم باهم دیگه دارن از حلقم 
د.  ی ون میان!فاطمه پشت دستشونی مدام صدام میر  بیر

حالم انقدر بد بود که فقط اوق زدم و نتونستم جوابش 
که   رو بدم. چند ثانیه بعد صدای مسیح به گوش رسید 

 نگران به در کوبید. 

؟ چی -ام کرد. صدای نگرانش واقعا شوکه مانیا خونر
؟ یه دخیر جواب بده!  مت دکیر  شدی یه دفعه؟ بیر
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ی کرد و اومد داخل...  ه رو باال پایتر  دستگیر

از این که من رو تو این وضعیت ببینه حس بدی بهم 
دست داد.نگاهمو ازش گرفتم و با حرص و لحن لرزونی 

ون... -ل نداشتم گفتم: که روش کنیر   برو بیر

 دست هاش مشت شد. 

جلو اومد و نگاه تندی بهم انداخت و نر توجه به نگاه 
نفرت بارم، زیر بغلمو گرفت و جلوی روشونی نگهم 

 چی کوفت کردی این طوری شدی؟-داشت

 لحنش با نفرت گفتم
ی

همون -دربرابر حرص و کالفگ
 کوفنر که تو خوردی! 

ی نگاه بدی بهم انداخت و ی یل انگار فهمید حالم بده چیر
 نگفت. 

 صورتمو شستم. 

بهش گفتم ولم کنه ویل خودم و خودش خوب 
ی میخوردم.   میدونستیم اگه ولم یم کرد زمتر

 نر هوا خم شد و زیر پا و کمرم رو گرفت و..... 

تقال کردم و دست و پا زدم نر توجه به تقالهام نیشگون 
 بدی از رونم گرفت. 
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دم و ناله کردم که مسیح با حرص از درد به خودم پیچی
 بیر صداتو توله سگ اعصاب ندارم. -کنار گوشم غرید

 بغض کردم. 

فاطمه پشت رسش راه افتاده بود جرات نکردم بهش  
خواستم فاطمه بشنوه.وارد اتاق خواب خودش بتوپم نیم

 شد، من رو روی تخت گذاشت. 

 تا خواستم بلند شم تخت سینم کوبید. 

باالتنم هینی زیر لب گفتم که  از برخورد دستش به
 بتمرگ رسجات! -نیشخندی زد. 

ی که فاطمه و آریا  با چشم اب گرفته نگاهش کردم، همتر
، با لحن  ی رسیدن داخل قبل اینکه بدبختا دهن وا کتی

 جدی و عصنر مسیح سیخ جلوی در موندن

فاطمه یه غذای ابگ درست کن. آریا توام برو کمک -
نم.  واسه شام. خودم برای مانیا  ی  رسم میر

 سکوت شد. 

فاطمه نگران نگاهم کرد، منم نگران بودم ویل وقنر اریا 
 دست فاطمه رو کشید وحشت زده رسجام موندم. 

ی اونا مسیح درو بست و قفلش کرد.   با رفتر

ون اورد.   کیفش رو برداشت و از داخلش امپول بیر
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 از دیدن امپول رنگم پرید. 

شلوارتو -عقب عقب رفتم و به تاچر تخت چسبیدم. 
 خوام! نه، نیم-دربیار.رسی به معنی نه تکون دادم. 

ی که جلو اومد از ترس زیاد  نگاه بدی بهم انداخت، همتر
 خودمو عقب کشیدم و رسم به دیوار کوبیده شد. 

 نوش جونت. -دردم گرفت.ناله ای کردم که نیشخند زد. 

شلوارتو درار و دمر -اومد باال رسم و با تحکم گفت
ون. یک ازت امپول و دارو عمرا، بر -بخواب!  و بیر

 تنت میخارها! -خواست.خونرسد نگاهم کرد. 

ی تخت متمایل کردم که بازوم رو  خودمو به سمت پایتر
 چنگ زد. 

دستم زیر پنجه های قدرتمندش شکست! نر هوا 
 چرخوندتم و شلوارمو..... 

 شلوارمو گرفت. 

 اب گلوم رو با بدبخنر قورت دادم. 

خودت بخواب تا خودم -خبیث برم گردوند روی تخت. 
 نخوابوندمت.به سینش کوبیدم. 

فت و زیاد حال نداشتم.  نمیخوام...نیم -رسم گیج میر
 ... ون برو عقب! دست نزن بهم لعننر  خوام برو بیر
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 اخم هاش در هم شد. 

 چرخوندتم و نر هوا دمر روی تخت پرتم کرد. 

تا خواستم بلند شم، به موهام چنگ زد و صورتمو به 
 بون نفهیم مانیا! ز -تشک چسبوند. 

دستش رو روی باسنم کشید و نر هوا چنان کوبید روش 
که تا خواستم جیغ بزنم صورتمو به تشک بیشیر فشار 

 داد تا صدام درنیاد. 

 داشتم خفه میشدم. تقال کردم. 

ی کشید و روی پاهام نشست.    با یک دست شلوارمو پایتر

تقال بکنی یهو سوزن بشکنه باور کن درش نمیارم! پس -
 .  اروم بگیر

 بغضم ترکید. 

 مقاومت تا یه جانی ممکن بود

خوابید. به از یه جا به بعد کم میاوردم و قلبم موتورش یم
رویه تخت چنگ زدم، صدای هق هقم رو میشنید ویل 

 اهمینر نمیداد. 

 موهام رو ول کرد و دستش رو به لباس زیرم کشید. 

 از برخورد رس انگشت های داغش داغ کردم. 
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چقدر سفیدی...زمزمه ارومش بهم -گرفت.   نفسم شتاب
بزن دیگه! وایسادی چی کار -وحشت تزریق میکرد. 

؟دربرابر لحن پر غصه و شاکیم خندید. مانتوم رو  میکنی
 باال داد. 

ی دو کتفم فشار داد و  خواستم بچرخم که کف دستشو بتر
هیش بزار ببینم باالترم سفیده یا -ثابت نگهم داشت. 

ازادش مانتوم رو انقدر باال داد. نه!رنگم پرید، با دست 
ی مشکیم کشید.  با ست پوشیدن مشکل -دسنر به سوتتر

ی مشگ؟ جور نیست.   داری توله؟ شورت سفید و سوتتر

چشم هام رو با حرص و نفرت بستم.سنگینی وزنش 
 نفسم رو داشت بند میاورد. 

موندم میخواد امپول بزنه یا به تن و بدنم دست بکشه و 
ه  ایرا بگیر

 حالم بده زود باش بزن. نفسم درنمیاد.  مسیح-

 انگار حرفم براش مهم نبود 

 با لمس انگشت های داغش به باسنم نفسم گرفت

سکته میکردم! مردی که پوستم رو دست کشید.داشتم
بشه و من هرلحظه منتظر بودم یه  قرار بود نامزدم

 حرکت ترسناک بزنه و زهرم رو اب کنه. 
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 انگار قصد بازی داشت

تش رو دورانی از روی لباس زیرم به لپ های کف دس
مسیح! نکن المصب، -باسنم کشیدبا عجز صداش زدم

...  -ازارم نده.   واسم مهم نیست اذیت شی

 کوتاه نیم اومد. 

انقدر دورانی پوستم رو مالید که ناخواسته خمار 
ی  شدم.چشم هام روی هم افتاد.لباسمو باالخره پایتر

ه داشتم کشید. از اینکه اونجا نشسته و  با باسنم ور میر
 غذاب میکشیدم.پنبه اغشته به الکل رو به پوستم کشید. 

ی سوزن تو پوستم اخ ریزی زیر لب گفتم.  تکون -با فرو رفتر
 نخور... 

 تکون نخوردم، اصال نمیتونستم تکون بخورم. 

سنگینی وزنش مانع از حرکتم میشد.وقنر کارش تموم شد 
ی بهم دست داد.   احساس بهیر

 رو به تشک چسبوندم و خواستم بچرخممکف دست ها

که دو طرف پهلو هام رو گرفتبدنشو ازم فاصله داد و نر 
 هوا طاق باز خوابوندتم. 

تازه با دیدن چشم های رسخ و خمارش وحشتم زبانه 
 کشید.اب گلوم رو قورت دادم و با ترس نگاهش کردم. 
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 بدنمو صاف کرد. 

ددستش هنوز دور بند لباس زیر عروسکیم چرخ م ی  یر

انگار نبود من بهت ساخته، خوشگل تر شدی. اندامتم -
 ظریف تر شده ویل سایزت تغییر نکرده. 

 پوزخندی زد. 

 دستشو دورانی روی شکمم کشید

انگار زیاد طرف -از حالت نگاهش داشتم سکته یم کردم. 
 نتونسته سایزتو دست کاری کنه، چقدر حیف شد. 

ند شم از لحنش دلم شکست. بغض کردم و خواستم بل
 که شکممو فشار داد و صاف خوابوندتم. 

 کارم باهات تموم نشده! -

بهم دست نزن، داری آزارم -چشم بستم و زیر لب نالیدم. 
 میدی.... 

بلند و ترسناک خندید، حنر خنده هاشم ترسناک بود. 
این همه واسه -ادم احساس میکنه طرف جنون داره! 

 . بقیه از تن و بدنت مایه گذاشنر حاال منم روش

حرصم گرفت، میخواستم داد بزنم ویل از کتک احتمایل 
نی مسیح؟ -ترسیدم.  ی  بهم میر

ی
چرا انقدر برچسب هرزیک

 چرا انقدر فکر میکنی خرابم؟
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؟-  نیسنر

ش اشکم چکید و با بغض گفتم ی -دربرابر لحن طعنه امیر
 نه! 

کاش راست -خندید. داشت لباس زیرمو درمیاورد. 
 !  میگفنر

د بده مچ دستشو گرفتم.نگاه قبل اینکه حثیتم رو به با
خمار و قرمزشو به انگشت هام که دور مچش چفت 

 نکن لطفا! -شده بودن دوخته شد

اخم کرد. دستش شل شد ولم کرد و تا بفهمم چی به چیه 
 از روم بلند شد. 

. حوصله ندارم فردا غش و - بخواب تا شب بهیر شی
 !  ضعف کنی

بید.مات و بدون اینکه بهم مهلت بده رفت و درو بهم کو 
و مبهوت رسجام موندم. طول کشید تا بلند شم. فوری 

فت  شلوارمو پوشیدم و لباسمو درست کردم.رسم گیج میر
 و حرف و حرکات مسیح عجیب بود. 

روی تخت دراز کشیدمو چشم هامو بستم ویل با 
صدای...ویل با صدای کوبیده شدن در چند دقیقه سیخ 

 رسجام موندم. 
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 نداشتم! این مسیح دیوانه بود شک 

دوباره نر حال دراز کشیدم و سیع کردم کپه مرگم رو 
 بزارم. 

ی  ***ساعت نزدیک هشت شب بود که برای شام پایتر
 رفتم و زیر نگاه چپ چپ مسیح غذای فاطمه رو خوردم. 

 دربرابر شوچی های اریا فقط لبخند تحویل میدادم. 

ی مسیح آدم جرات نمیکرد  واال با این نگاه های خشمگتر
 ه. نفس بکش

قاشقم رو تو ظرف ماست فرو بردم که آریا لبخند زنان 
فردا بریم بیمارستان، پرژه هارو -رو به مسیح گفت

ی نباشه انصافا از االن دلم  یم. امیدوارم زیاد سنگتر بگیر
 خواد از زیر کار در برم و برم بخوابم. یم

دربرابر لحن بامزه اش فاطمه خندید منم رسمو تا خشتک 
 گفت  خم کردم که مسیح

، تو و  ۸فردا ساعت - قرار دارم با رئیس بیمارستان منیر
 فاطمه برید دانشکده استاد شکیبا منتظرتونه... 

بقیه دربرابر حرفش فقط رس تکون دادن و کش مخالفت 
 نکردیکم من من کردم و اخر طاقت نیاوردم. 

 میگم... -رسمو بلند کردم و گفتم. 
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؟ منم من چی -دست از غذاش برداشت و بهم زل زد. 
 باهاشون برم؟

نگاه نگران فاطمه روم چرخید. مسیح لیوانی از دوغ برای 
 فردا با من میای... -خودش اماده کرد و ریلکس گفت

 ابروهام باال پرید. 

 نمیدونم چرا انقدر از لحن مرموزش ترس برم داشت! 

البته اگه حالت خوب بود و دوباره غش و ضعف -
 فیت فینر متنفرم!  نکردی. میدونی که از ادمای ضعیف و 

با ترس و ناراحنر نگاهش کردم، چرا انقدر نفهم و 
ی کنه؟  بیشعوره که جلوی بقیه بهم توهتر

ی نگفتم که مسیح بلند شد.از  ی یا با طعنه حرف بزنه.چیر
د و با حالت کش ک انگار به  قصد به فاطمه و اریا کار سیی

 برده اش داره دستور میده بهم اشاره کرد

شور تا االن کپیدی یکم کار کن.از حرص پاشو ظرفارو ب-
یه قهوه دم -لبمو گاز گرفتم که سمت در رفت و ادامه داد

ی کادر و چنگال  کن برام بیار اتاقم!میخواستم با همتر
 خودمو بکشم.با حرص از جام بلند شدم. 

پیشبند بستم و تمام ظرف هارو مرتب شستم و زیر لب 
 خودمو فحش دادم. 
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س قهوه دم کردم  . دو دل بودم که برم اتاقش یا نه! با اسیر

 اونم بعد رفتار صبحش و لمس تنم. 

حس خونر نداشتم.با دیدن اریا که داشت طبقه باال 
فت، سینی قهوه رو دستش دادم.   میر

 اولش گیج نگاه کرد ویل بعد خندید

 شغل قهوه چی رو داری میدی من؟

میخوام با فاطمه چندتا پروژه -لبخند خجویل زدم و گفتم
 چک کنم. میشه اینو بدید بهش؟رو 

 رسی تکون داد. 

 سینی رو گرفت و باال رفت. 

ون فرستادم و پیش فاطمه  نفسم رو اسوده بیر
نشستم.تمام پروژه و ایمیل هارو باهم یه دور چک 

 کردیم. 

دلم میخواست به مامانم زنگ بزنم ویل مسیح گوشیمو 
گرفته بود.از حرص لبمو گاز گرفتم. وقنر فاطمه رفت 

 تشونی دس

خونه تا چانی بریزم
ی  منم رفتم اشیی
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سینی رو برداشتم و تا لیوان هارو توش چیدم در باز شد و 
از دیدن قامت مسیح، با اون اخم های وحشتناک رنگم 

 پرید. 

 کا..کار داشتم! -واسه چی قهوه رو نیاوردی برام؟-

 درو با پاش بست. 

به کانیر چسبیدم و با وحشت نگاهش کردم که جلوی 
 م ایستادهیکل

کارت واجب -دستاشو تو جیبش فرو کرد و ترسناک گفت
 تر از منه؟

 سکوت کردم. 

 قرارمون چی بود؟-

ی انداختم که غرید قرار شد هر گویه گفتم -رسمو پایتر
ی  ی بخوری، قرار شد هر جهنیم گفتم بری. قرار شد چیر
جز چشم نشنوم. از نافرمانیت بدم میاد. بد باهات تا 

 میکنم! 

جلو اومد دستاشو دو طرف بدنم  چشم بستم که
گذاشت و روی لب هام خم شد و..... با برخورد نفس 
های داغش ترس درونم رو شدت داد.به یک بگم من از 

 ترسم؟ این مرد ترسناک یم
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جدیت نگاهش و صدای بم و بدون شوخیش من رو 
ه شد. سکته یم  داد.به لب هام خیر

 د. انگشت شستش رو باال اورد به زیر چونم کشی

از برخورد انگشت های داغش لرزیدم که با لحن ترسنایک 
زوده واسه لرزیدن، به خاطر این گوه خوریات -گفت

م تموم میشه...   باالخره صیر

 شستش به لبم رسید. 

 
ی
لب پایینم رو به شدت لمس کرد. جوری که از کشیدیک

و وای به روزی که تموم بشه مانیا، -پوستش دردم اومد. 
هات تا میکنم که تا عمر داری، یادت اونوقت یه جوری با

 نره. 

 مسیح من... -

انگشتش روی لب هام قرار گرفت و به شدت فشار 
 و! بیر صدات-داد.دردم گرفت. 

ی یم-اخم کرد و جدی گفت ی خوام خود وقنر ازت چیر
 المصبت میاریش برام. نده دست کش! شیر فهم شدی؟

میر دو -ترسیده رسی به معنی آره تکون دادم که غرید. 
باشه -زبون داری اونو تکون نمیدی، کلتو تکون میدی؟ 

 فهمیدم! 
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 جلو تر اومد، تنش رو به تنم چسبوند. 

ی خودش و کانیر داشتم له میشدم  چشم! -بتر
ی

نشنیدم بگ
 احیانا گوشات مشکل داره یا زبون منو نفهیم؟ 

 حرصم گرفت. 

 گرمای تنش داشت حالمو بد یم کرد. 

 یدم. چشم، فهم-یه حس مسخره داشتم

 با این حرفم کیم ازم فاصله گرفت. 

برو دوش -به رستاپام نگایه انداخت و با لحن بدی گفت
...رسشو جلو اومد و نزدیک صورتم بینیش رو باال  بگیر

 بو میدی! -کشید

از شنیدن حرفش چشم هام گرد شد که با حرف بعدیش 
 رسخ شدم

...البته - . مثال قرمز! یا لیمونی
سیع کن ست لباس بپوشی

و بدنت خییل سفیده مشگ هم بپوشی قابل تحمله. ت
؟  ست که میدونی یعنی چی

 لپ هام گل انداخت. 

لبمو گاز گرفتم که با بیخیایل تمام به بحث مسخرش 
ی و شورتت باید یک -ادامه داد و گفت ست یعنی سوتتر

رنگ باشه! مامان دوز نپوش احمق، خیر رست 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی...یهو با تمسخر نگاهم کرد و ادامه د البته اگه -اد. دخیر
 ...  دخیر باشی

ش بهش بتوپم ویل  ی و تحقیر دهن باز کردم به خاطر توهتر
 زبون به دهن گرفتم.ادم نفهم رو چه به فهمیدن؟ 

 میخواست بفهمه تا االن میفهمید. 

میخواست بفهمه ولم نیم کرد و بره و االن به خاطر 
 هیخی حرف و لیچار بارم نیم کرد. 

-و دید لبخند کخر زدوقنر صورت گرفته و عصبیم ر 
 خالصه که ست بپوش، بدم میاد این طوری! 

م.   از شنیدن حرفش اینبار نتونستم جلوی خودم رو بگیر

 تونستم بدم! جواب این یگ رو یم

ه تو چشم هاش گفتم قرار نیست -رسمو بلند کردم و خیر
منو لخت و بدون لباس ببینی که خوشت بیاد جناب 

 !  دکیر

 دید. دربرابر لحن پر حرصم خن

 انگار نه انگار که چی گفته و چی شنیده. 

 شونه باال انداخت و گفت

ی. -  تو قراردادیو امضا کردی که اگه بگم بمیر باید بمیر
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 میفهیم که چی میگم؟-چشمگ بهم زد و ریلکس گفت

 نمیدونم چرا بنده دلم از این حرفش پاره شد. 

ی حرف، که با خباثت و تنفر بیان شد برای غش  همتر
 کافیه. کردنم  

وز شونه  انگار که فهمید زهرم با اون جمله اش اب شد.پیر
 خایل کرد. 

ون بره که به پاهام زور دادم و  عقب رفت و خواست بیر
 مسیح وایسا... -بازوش رو از پشت گرفتم

این -برگشت و خونرسد نگاهم کرد. با لحن لرزونی گفتم
؟ نکنه تو ازم توقع داری که من با  حرفت یعنی چی

 کث کردم. تو....م

کامال ریلکس و عادی جوری که مشخص بود از عذاب 
ه منتظر موند ادامه بدم.   کشیدن من داره لذت مییر

تو که توقع نداری -نفس تازه کردم و به سخنر گفتم
 باهات بخوابم؟ هان؟

 بلند خندید.از خندش حرصم گرفت. 

محکم تر بازوش رو چنگ زدم و سیع کردم لرزش بدنم رو 
ل کنم.   کنیر
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ی ناموش ازم نخوای، خودت ن- ! قرار بود چیر خند لعننر
 قول دادی! 

 تا اینو گفتم اخم کرد. 

یقه لباسمو گرفت و به دیوار پشت رسم کوبیدتم و به 
 چشم های خیسم زل زد

 من چی گفتم مانیا؟ هوم؟ گفتم باشه؟-

دقیقا تو یک قرار گذاشنر -چونم لرزید که با جدیت لب زد
نم که من قبول کنم؟ حنر اگر  ی م قبول کردم االن میر

 زیرش. 

 چرا؟-با ناراحنر گفتم

چون توام زیر قول و قرارمون -خندید و پر نفرت گفت: 
 زدی، توعه المصبم زدی. منم از خودت یاد گرفتم. 

 من هیچ وقت.. -

 با پشت دست چند بار روی لبم کوبید. 

- !
ی

و ور میگ  د بیر صداتو...چقدر که تو رسی

 به خدا...  نامردی-اشگ از چشمم چکید. 

اهمینر به حرفم نداد و فقط با حرص یقه ام رو بیشیر 
من هرکاری بخوام با تو میکنم. ناموس نمیشناسم، -کشید

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

. تو نهایت به درد یه بعدم زیاد خودت و تحویل نگیر
 ساعت زیر خوانر میخوری. بیشیر از این ارزش نداری. 

ل کنم.   دیگه نتونستم خودمو کنیر

تش الل باشم. دستمو باال اوردم تا با نتونستم دربرابر اهان
تمام توان تو دهنش بکوبم که مچ دستمو گرفت و نر هوا 

 پیچوند. 

ت کنم تا حرف حالیت شه...دستم انگار باید یکم تنبیه-
 شکست. داشت زیر انگشت های قدرتمندش یم

 ناله ای تو گلو کردم که صدای آریا از تو سالن بلند شد. 

میکرد، چهره برزچی مسیح رو  بلند بلند مسیح رو صدا 
 اگر ببینه قطعا سکته میکنه. 

 درست مثل من که داشتم سکته میکردم

- !  اومدم اریا، زبون به دهن بگیر

تقریبا تو صورتم داد زد. چشم هامو بستم و رسمو به 
 دیوار چسبوندم. 

 که جلو اومد. 

 واقعا خر شانش تخم سگ... -

 کست! دستمو ول کن ش-لبم رو به دندون گرفتم. 
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 به جای کم کردن فشار، بدتر دستم رو سفت نگه داشت. 

ی تنش رو بهم چسبوند و نزدیک صورتم غرید:  شب -پایتر
 ساعت یک منتظرتم میای به اتاقم... 

 جلوتر اومد. 

 کامال به تنم چسبید. 

 تونستم گرمای جانسور تنشو احساس کنمیم

و رسویس میکنم. اگه نیای، به خدا قسم مانیا دهنت-
خوام رست بیارم دربرابر خشمم هیخی که امشب یم  بالنی 

 نیست. پس خودت بیا و گرنه... 

 لب هاشو به لپم کشید. 

چشم هامو با ترس بستم. قلبم داشت از جاش دریم 
 اومد

وای مانیا، وای اگه نیای! وگرنه چنان بالنی به رست -
 میارم نتونی راه بری. 

قه من نذار خودم بیام رساغت! ساعت بشه یک و دو دقی
 میدونم و تو! 

 نفس حبس شدم، با رها کردنم آزاد شد. 

ون و درو بهم  نگاه تندی بهم انداخت، ولم کرد و رفت بیر
 کوبید. 
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 اومد. قلبم داشت از جاش دریم

دستم درد میکرد و جای انگشت هاش روی مچم قرمز 
 شده بود. 

 با حایل بد یه لیوان اب واسه خودم ریختم. 

 یزم؟ باید چه خایک تورسم بر 

 ساعت نزدیک یازده شب بود، یعنی یک برم پیشش؟ 

حاضی بودم یگ تفنگ برداره بهم شلیک کنه ویل دیگه 
ریخت مسیح رو نبینم.با حال بد و نفش که احساس 

 میکردم جا گذاشتم، لیوان ابو رس کشیدم و چشم بستم. 

 خودم رو بکشم راحت تره! 

ترسیدم از یه طرف دلتنگ خانوادم بودم و از طرفی یم
 یواشگ بهشون زنگ بزنم. 

 مسیح خییل وحشی شده. 

 اون ادم مهربون سابق نیست یه وقتانی نمیشناختمش. 

ون. فاطمه  س انر به رسوصورتم زدم و اومدم بیر
با اسیر

 داشت فیلم نگاه میکرد. 

ی از اریا و مسیح نبود.   خیر
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با حال و اعصاب خراب رفتم تو اتاقم و یه مسکن 
 زدم.  خوردم.به ساعت زل

 به اینکه برم پیشش یانه؟

نمیخواستم برم ویل واقعا از اینکه نرم و بعدش وحشی تر 
 بشه و بدتر باهام رفتار کنه یم ترسیدم. 

ی تا ساعت مقرر خودمو دلداری دادم و زیر  واسه همتر
 لب صلوات فرستادم. 

تانزدیک ده دقیقه به یک بود که با حایل وحشتناک و 
 اتاقش ایستادم. ترس و لرز زیاد جلوی در 

 به موهام چنگ زدم و چشم بستم و اروم در زدم

هنوز دستم از در جدا نشده بود که خودش درو باز 
کرد.از دیدن چشم های قرمزش وحشت کردم و یه قدم 

ی -عقب رفتم.مچ دستمو گرفت و پوزخندی زد.  به به، ببتر
 یک اینجاست. 

-جلو کشیدتم و وارد اتاق شد منم دنبال خودش کشید
 ورم نمیشه ده دقیقه ام زود اومدی؟با

 ت عجله داشنر چقدر واسه تنبیه 

 سیع کردم به خودم مسلط باشم. 
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باید حرف بزنیم. -به چشماش نگاه کردم و با حرص گفتم: 
 نمیشه که هربار با من... 

قبل اینکه بتونم حرف بزنم انگشتشو به لبم کشید.الل 
 شدم. 

درو قفل خم شد و حینی ک ب چشم هام زل زده بود 
. پس حرف اضافه نباشه. تو واسه تنبیه-کرد.   ت اینجانی

 گردنشو کج کرد. 

 برو رو تخت دراز بکش! -اب دهنمو به سخنر قورت دادم

ی حرفش باعث شد سکته کنم و رسجام خشک  همتر
 بشم. 

ی کشیده شدن شلوارم جییعی کشیدم.کف دستشو  با پایتر
اال محکم روی دهنم فشار داد و همزمان رسمو به سمت ب

 کشید. 

ایط سختو دوست -کنار گوشم زمزمه کرد خودت رسی
 داری عزیزم، یکم اروم! 

 شلوارمو کامل دراورد و لپ های باسنم رو لمس کرد. 

ام تموم شه، میتونی بعدش هنوز کاریت نکردم، بزار تنبیه-
 !  جیغ بزنی

 نفسم داشت زیر دستش قطع میشد. 
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 کنمنفس نفس زدم که ولم کرد و تا خواستم التماسش  

 نیشگونی از باسنم گرفت. 

پاهامو تکون دادم که محکم تر نگهم داشت و سییل 
وع نکردم. -محکیم به باسنم زد.  ! هنوز رسی  اروم دخیر

توروخدا نکن، چی کار کردم -اشکم چکید. با بدبخنر گفتم
؟  مگه؟ چی کارت کردم لعننر

ی برداشت  به موهام چنگ زد و شالمو از روی زمتر

ی که با همکارت- نی و کم مونده جلوش  همتر ی الس میر
 مسیح! -شلوارک بپوشی خودش یه دنیا کاره! 

نر توجه به عجز و نالم دستامو پشت رسم روی کمرم 
 محکم قفل کرد. 

ات کنه...تا یک دست یگ باید رس این هرزه رفتنات تنبیه-
 رو دست بزارم و تو گوه بزنی رو اعصابم؟

هام گرد با پیچیده شدن شالم دور مچ دست هام، چشم 
و داشتم میخوندم.خودمو تکون دادم و سیع شد. اشهدم

 کردم فرار کنم. 

ی پرتم کرد، با شکم افتادم  کفری از تقال کردم، روی زمتر
ی خواستم خودم رو ازش جدا کنم که از  .سینه خیر ی زمتر

ی اومد و روی باسنم نشست.   تخت پایتر
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نکن -کجا کجا!؟ بودید حاال پرنسس! -
خدا من الس نزدم...کمک! توروخدا...مسیح...به 

 کمکم...کنید... 

 با خشم و حرص دوباره مچ دست هامو گرفت. 

دستامو پشت رسم محکم نگه داشت و با شالم محکم 
 بست، طوری که مچم تیر کشید. 

ی چسبوند.  -به موهام چنگ زد و صورتمو به فرش زمتر
 خب وقتشه کم کم بریم رس کار خودمون! 

 نفسم دیگه رسما بند اومد. 

 انه دسنر به تنم کشید و لباسمو تو تنم جر داد. خبیث

قبل اینکه جیغ بکشم دوباره دهنم رو گرفت و با لحن 
ه ویل من رسدرد -ترسنایک گفت ون نمیر درسته صدات بیر

 دارم. 

 بلند خندید. 

ی برداشت.  دلم -خم شد و چسب پهنی رو از روی میر
خواست صدای ناله هاتو بشنوم ویل حیف رسدردم یم

 ! واجب تره

 دهنم رو بست. 
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زیر نوار چسب هق زدم و جیغ کشیدم که با بند سوتینم 
 یکم ور رفت. 

 هنوز یاد نگرفنر ست بپوشی نه؟-

چه حیف واقعا!بلندم کرد -رسی از روی تاسف تکون داد. 
 و رو تخت نشست. 

 منم رو شکم روی پاهاش مجدد خوابوند. 

 به موهام چنگ زد و رسم رو نگه داشت

 رحم کنم. ویل زیاد نه! میخوام یکم بهت -

رسش رو جلو اورد و لب های داغ و پر حرارتش رو به الله 
 گوشم کشید. 

ی تر رفت.   مور مورم شد. پایتر

دلم -گردنم رو کج کرد و بوسه ای روی شونه ام کاشت. 
 میخواد سیاه و کبودت کنم. 

 دستشو نواز وار روی کمرم کشید. 

گونم هق هق هام شدت گرفت و اشک هام با رسعت از  
یخت.  ی میر  پایتر

مگه چی  باورم نمیشد بخواد باهام این طوری رفتار کنه.
 کار کرده بودم؟ گناهم چی بود؟ 
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 کیم تقال کردم که موهام رو ول کرد و سییل به باسنم زد. 

 شل کن عزیزم، تا صبح وقت زیاده! -

 از این حرفش سکته کردم. 

 تا رس چرخوندم سییل دوم رو محکم تر کوبید. 

به رسخ شدم. طوری که  ی دو ضی  مطمئنم با همتر

سیع کردم نفس بکشم و به خودم مسلط باشم ویل 
به های پر حرصش اجازه نمیداد.   ضی

دستشو دروارانی روی پوستم چرخوند. انقدر که خمار 
 شدم. 

ات دیدنیه...جای انگشت هام روی پوست رسخ شده-
سفیدت قشنگ میشهتا بخوام بفهمم چی به چیه سییل 

 دوم رو زد. 

د.انقدر زد که از درد زیاد  ی کوتاه نیومد، پشت رس هم میر
 تونستم سوزشش رو حس کنم. پوستم رس شد و نیم

 فقط درد بود که تو لگنم یم چرخید

 موهانی که با یه دست چنگ زده بود و باال نگهش داشته. 

 دیگه حال ناله کردن نداشتم
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وقنر دستش خسته شد چرخوندتم و روی تخت 
 خوابوندتم

 زیر تنم بود. دستم 

 چشم های اشکیم رو به سخنر باز کردم

 با برخورد کمرم و باسنم به رویه تخت 

 اومد. از درد تو خودم مچاله شدمنفسم دیگه در نیم

 مسیح دسنر به شکم برهنم کشید. 

یخت.   خسته شدی پرنسس؟-از چهرش رضایت میر

چسب دهنمو باز کرد، انقدر زیر چسب جیغ زده بودم و 
 اومدبودم که دیگه صدام درنیمتقال کرده 

 چشم هام رو چند ثانیه بستم

 پوستم میسوخت

از درد میخواستم خودمو بکشم که مسیح تنمو صاف 
 کرد. 

ناله ای تو گلو کردم که رون پاهام رو گرفت و کامل 
؟-چرخوندتم  نمیخوای حرف بزنی

ه شدم  ازت متنفرم! -با تمام نفرت بهش خیر

 . خندید، پاهامو ازهم باز کرد 
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 از این حرکتش یخ بستم

ی پاهام خودشو جا داد و روی تنم خیمه زد تنفرت -بتر
 دربرابر حش که من بهت دارم هیخی نیست. 

، چرا -گونه های خیسمو نوازش کرد ی میکنی چرا همچتر
انقدر بد شدی؟ چرا انقدر پست شدی؟نگاهش هر 
ی اومد و چونمو  لحظه وحشی تر میشد.انگشتش پایتر

پست شدن من دربرابر کاری -داشتگرفت و محکم نگهم 
 که تو با من کردی هیچه مانیا! 

 هیچ! پست تو شدی، کثافط تو شدی.  

 تو باعث شدی من این بشم.  

 صورتش رو جلو اورد. 

 رسش رو به گوشم نزدیک کرد. 

تو و هرزه بازیات -لب های داغشو بهم چسبوند و غرید
ی قدر کثافط بشم  وادارم کردید همتر

 کارت کردم؟ تو منو ول کردی، تو مگه چی -اشکم ریخت. 
 روز عقدمون منو ول... 

قبل اینکه حرفم تموم بشه با پشت دستش چند بار روی 
 لبم کوبید. 
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خفه شو تخم سگ، دهن منو وا نکن! فکر کردی تا ابد -
؟ فکر کردی تا ابد یم تونی گوهاتو قایم  میتونی قایم کنی

؟   کنی

 الل شدم و مظلوم نگاهش کردم. 

شکستبه سخنر تنم مونده بود و داشت یمدستم زیر 
ی رفت و گردنم رو  نفس کشیدم که دستش نوازش وار پایتر

 گرفت. 

 کیم فشار داد. 

ی تر رفت.   ناله تو گلونی کردم که خندید و پایتر

خط وسط سینم رو لمس کرد و از زیر سوتینم ردش کرد. 
 حالم داشت بد میشد. 

ت از یه طرف گرمای دستش و سوزش باسنم، از سم
 دیگه گرمای تنش وقنر روم خیمه زد

دستش دورانی شکمم رو نوازش کرد، نفسشو تو گردنم 
مسیح...نیشگونی از باسنم گرفت که از درد -فوت کرد

 صدات درنیاد. -جیغ کشیدم

 خفه بمون! وگرنه یه جای دیگتو سیاه و کبود میکنم

 الل شدم

 لبمو گاز گرفتم که دستش به لباس زیرم رسید. 
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 ه پاهامو جمع کردم که روی صورتم خم شدوحشت زد 

ه تو چشم های لرزونم، دسنر به لبم کشید خییل دلم -خیر
میخواد بکشمت...چشم بستم که تو یک حرکت لب 

های داغشو روی لب هام گذاشت.از این حرکتش مسخ 
 شدم و با تعجب رسجام موندم

 چشماشو بست. 

 با لذت لب هاشو رو لب های خشک شدم حرکت داد 

گریم لباش کم کم سوختم و تقال کردم که کمرمو محکم از  
 گرفت تا تکون نخوردم. 

با دست بسته نتونستم کاری کنم، بوسه هاش گرم بود و 
 اروم

  !  بدون وحشی باشی

دم، از لبم فاصله گرفت و چونمو بوسید.  ی -نفس نفس میر
 مسیح... 

 اهمیت نداد. 

ی تر رفت و از گلوم رد شد. رسشونمم بوسید و  پایتر
 ستشو به باسنم چسبوندد

 پوستم سوخت. 

 تقال کردم که باالی سینم رو زبون کشید. 
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 دستش رو نوازش وار روی پوستم حرکت داد. 

 از گرمای تنش خمار شدم. 

 عمیق ترین بوسه های زندگیم رو روی سینم کاشت. 

خم شد و صاف خوابوندتم.از خماریم استفاده کرد و 
 پاهامو از هم فاصله داد. 

ی تنش رو بهم چسبوند. روی تنم   خیمه زد و پایتر

 گر گرفتم، یه جوری شدم

داشت تحریکم میکرد.کم کم بوسه هاش شدید تر شد. 
 لب زیرنم رو گاز گرفت. 

 دردم اومد

 تو گلو ناله کردم که جونی زیر لب گفت

 چشمام چهارتا شد! 

دستش نم نم لباس زیرم رو گرفت، تا نزدیگ رونم داشت 
ی یم کشید  پایتر

تمومش کن -اقت خودمو تکون دادم و ناله کردمنر ط
 لطفا... 

ه شد که التماس وار گفتم داری چی کار -به چشم هام خیر
؟ ؟ میخوای بدبختم کنی  میکنی
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 دوست دارم بدبختت کنم. -نگاهش خمار بود. 

کم بدبختم کردی؟ کم بیچارم کردی؟ -زدم زیر گریه
 من 

ی
هرکاری دوست داری باهام میکنی و تهش میگ

 م...ولم کن...ولم کن... مقرص 

هرچی زور داشتم تو بدن نر -بلند تر هق زدم ولم کن برم!
حس و دردناکم که حاال به لطف مسیح کیم گرم و تب 

 دار شده بود ریختم و دست هامو تکون دادم

 نگاهش روی گریه هام خشک شد. 

 چشم بستم که رو شکم خوابوندتمروی تنم خم شد. 

ی بگه  ی ولب انگار بیخیال  نزدیک گوشم خواست چیر
 شد. 

 با نفس داغش پوستم رو سوزوند. 

دست هام رو باز کرد و بدون حرف از اتاق رفت. بالشتم 
 رو تو بغل گرفتم و بلند تر گریه کردم

از این مرد متنفرم، از این ادم خودخواه که عاشقش بودم 
 و شاید هنوزم عاشقشم. 

مرد کثافظ که جلوم بود کش که زمانی جونمم به 
 خاطرش میدادم. 

 پتو رو روی رسم کشیدم
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 میخواستم برم اتاق خودم ویل پوستم میسوخت. 

کمرم و باسنم تیر یم کشید ویل هیخی بیشیر از قلبم درد 
 نمیکرد. 

چشم بستم و نر صدا گریه کردم و نفهمیدم یک خوابم 
 برد. 

تو خواب بیداری بودم که با احساس خنگ به صورتم، 
 الی چشمم رو باز کردم

 اومد. هوا روشن بود و از پنجره باد یم

به ساعت که عدد دوازده رو نشون میداد نگاه گیخر 
انداختم.با یاداوری دیشب سیخ رس جام نشستم و 

 خواستم  بلند بشم که باسنم فجیح سوخت. 

 لبم به ناله باز شد. 

 لب گزیدم و لنگ لنگان رفتم به اتاقم. 

لوار هامو همه جا سکوت بود! از تو چمدونم تمام ش
ی گشاد میگشتم تا بتونم بپوشم -دراوردم و دنبال یه چیر

 !  لعننر

یه شلوار نخی گشاد برداشتم، پراهنم رو تنم کردم و قبل 
 پوشیدن شلوار از تو اینه به شاهکار مسیح زل زدم. 

 پوستم کبود و قرمز شده بود. 
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 فکر نکنم بتونم درست حسانر بشینم! 

 با ناراحنر شلوارمو پاک کردم. 

 موهامو با کش بستم و سیع کردم به دیشب فکر کنم. 

ی ویل از خایل بودن خونه   شایل رسم انداختم و رفتم پایتر
 چشم هام چهارتا شد! 

نگایه به اطراف انداختم که با صدای قدم های یه 
 نفر.....با صدای قدمش چرخیدم

ی که چشمم به صورت جدی و اخم کردش افتاد  همتر
 تادحس کردم قلبم از تپش ایس

جلو اومد، سیگاری دستش بود و با جدیت دودش رو تو 
 صورتم فوت کرد

ی یک بیدار شده. صبح بخیر پرنسس! -  به به ببتر

 خودم رو عقب کشیدم. 

 حنر دلم نمیخواست باهاش حرف بزنم مردک مریض! 

خونه رفتم و برای خودم چانی ریختم که 
ی سمت اشیی
 صدات درنمیاد... -دنبالم اومد. 

ی خواست  م بشینم که از درد زیاد صورتم جمع شد. روی میر

 انگار بهت خییل خوش گذشته! -مسیح پوزخندی زد. 
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 نگاه ناراحنر با اخم بهش انداختم

تونستم بشینم واقعا از اینکه حالم بد بود و حنر نیم
 خوشحال بود؟ 

 انقدر کینه و انقدر نفرت برای چیه؟

 با حرص سیع کردم بشینم. 

 نشون ندم کم اوردم. خواستم با وجود دردم یم

 خواستم ضعفم رو ببینه تا بیشیر ذوق کنه. نیم 

به سخنر نشستم و از پیچیدن درد تو عضالتم اشک تو 
 چشم هام جمع شد. 

-واسه خودم لقمه گرفتم و همراه بغضم قورتش دادم. 
وانمود کردنتم دوست دارم. صبحونتو خوردی ناهار 

 درست کن. 

 کلفتت نیستم. من  -با حرص قلنی از چاییم خوردم

باز که رفتیم رس -جلو اومد، ترسیدم ویل تکون نخورد
 خونه اول. 

 چشم؟ 
ی

سه بگ  میگم شعورت نمیر
چرا به هر زبونی

 قراردادو یادت نرفته؟
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نه!رسی تکون داد با لحن خشنی -به سخنر نفس کشیدم
، تا شب فاطمه و اریا -گفت افرین پس غذا درست میکنی

 برنمیگردن

کردم که چهره شیطانی به خودش گرفت با نگرانی نگاهش  
سیدم.   از تنها بودن باهاش مییر

 انقدر بهم زل زد که بلند شدم و بیخیال خوردن شدم. 

خواستم مواد مرغ رو از یخچال بردارم که نر هوا دستشو 
دور کمرم حلقه کرد و......کمرم رو محکم و پر قدرت 

 گرفت

چی -چرخوندتم و با دست دیگه اش در یخچالو بست. 
؟ میخوام غذا درست کنم...   کار میکنی

کارم -بازوم رو محکم گرفت و سمت مبل سه نفره کشید. 
یت برش!  ی  بری به اشیی

 که باهات تموم شد میتونی

ناخواسته بغض کردم. سمت مبل هولم داد و با جدیت 
 شلوارتو دربیار... -لب زد. 

 رنگم پرید. 

و  با وحشت رسی به معنی نه تکون دادم که اخم کرد 
ن..نه نمیخوام. باز چیه؟ باز -دستاشو تو جیبش فرو کرد

؟به صورت گریون و  عقده چیو میخوای رو من خایل کنی
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بخواب رو کاناپه شلوارتو -ترسیدم خونرسد نگاه کرد. 
 دربیار... 

دست هامو پشت رسم بردم، کالفه جلو اومد و تخت 
 سینم کوبید. 

 طوری که روی مبل افتادم. 

! -یارم؟درمیاری یا درش ب- ولم کن مسیح، ولم کن لعننر
 دست از رسم بردار... 

عصنر دستم رو پس زد، شلوارم رو گرفت و تو یه حرکت 
ی کشید  پایتر

با این حرکتش جیغ کشیدم و خواستم فرار کنم که 
 زبون نفهم... -شونمو محکم گرفت. 

 برم گردوند و روی مبل به شکم خوابوندتم. 

ل نکردم، بلند زدم زیر   گریه و خودم رو تکون دیگه کنیر
چرا راحتم نمیذاری؟ چرا ازارم میدی؟ چرا... ولم -دادم. 

 نمیکنی کثافط! 

 کنار مبل زانو زد. 

 رسمو تو کوسن فرو بردم

لباسم رو باال زد. مشتمو به مبل کوبیدم و بلندتر گریه 
 کردم. 
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با لمس دست گرمش روی گودی کمرم به خودم لرزیدم و 
 تکون خوردم

ی تر رفت و به پوست دست های داغش ا ز کمرم پایتر
 ملتهب و دردناکم رسید. 

از سوزش پوستم ناله ای کردم که نگاهش به صورت 
ی  اشکیم افتاد.لب هاشو بهم فشار داد بلند شد و با پایتر
ی کشیدن لباس زیرم قلبم از  کشیدن لباس زیرم....با پایتر

 تپش ایستاد. 

 م..سیح...ت..توروخدا... -رسما یخ بستم. 

. - بهم انداختنگاه چنی   کاریت ندارم...اروم بگیر

مش کال لباس زیرمو  تا خواستم حرفی بزنم و به فحش بگیر
 دراورد از این حرکتش رنگم با گچ یگ شد. 

 خواستم بلند شم که دستشو روی کمرم گذاشت

 و محکم فشار داد. 

 تکون بخوری پاهاتو باز یم کنم. -

گرفتم که با از نر حیا بازیش گونم داغ کرد، لبم رو گاز  
 رو از تو جیبش دراورد

ی
-دست ازادش کرم سفید رنگ

؟  میخوای چیکار کنی
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خمار نگاهم کرد، دستش رو باال اورد و موهامو عقب 
. -فرستاد و یه جوری لب زد:  کبودی، نمیتونی بشینی

ی بزنم دردت کمیر بشه.  ی  میخوام یه چیر

 اب گلوم رو قورت دادم. 

 نه؟خیر مرگش مثال االن میخواد کمک ک

 مثال میخواد بگه پشیمونم؟ 

 دلم میخواست بزنم دهنش صدا سگ بده! 

دستش رو به کرم آغشته کرد و نر هوا روی پوست  
 ملتهبم گذاشت از این حرکتش جیغ کشیدم

 اشکم چکید. 

 درد داشتم و زیر لب ناله کردم

 یواش مسیح...درد دارم به خدا-

 حرکت دست های گرمش روی پوستم کیم محکم تر شد

 میدونم. تحمل کن-با لحن خشداری گفت

 رسمو تو کوسن فرو بردم. 

 حرکت دست های داغش حالمو داشت بد میکرد. 

مقدار دیگه ای کرم زد و با دو تا دستش لپ های باسنم 
 رو مالید. 
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 کم کم حالم داشت دگرگون میشد. 

 داغ کرده بودم و احساس میکردم دستاش ارامش بخشه. 

 کیم بعد شل شدم. 

 چشم هام روی هم افتاد اروم

د گونمو به کوسن مالیدم.   داشت خوابم مییر

ی شد و دردم کم تر شد.    چشم هام سنگتر

احساس کردم دست گرم مسیح داره از زیر شکمم به  
 سمت.... 

از زیر شکمم به سمت رونم حرکت کرد.انقدر خمار بودم 
 که نفهمیدم چیشد و کم کم خوابم برد

با حس دست کش روی  تو خواب و بیداری بودم که
 موهام چشم هامو باز کردم

 با چهره اخمو و ریز شده مسیح روبه رو شدم. 

فوری از جا پریدم و خواستم بلند شم که پتو از دورم 
ی تنم رفت.با حس اینکه  افتاد.نگاه مسیح به سمت پایتر

ی پام نیست ی  چیر

ی افتاد.   قلبم هری پایتر
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به -جیغ زدمهینی کشیدم و پتو رو دور خودم پیچیدم و 
؟   چی نگاه میکنی

نگاهش خمار بود. قرمز و پر از رگه های خشماب دهنمو 
 قورت دادم که جلو اومد. 

وحشت زده عقب رفتم که روی مبل افتادم و مسیحم 
 جلوم ایستاد. 

 پتورو بزن کنار... -

؟ که چی -تند تند رسی به معنی نه تکون دادم نه واسه چی
 بشه؟

 جلو اومد. 

ی  چون -انگشت هاش گرفت و خمار گفتگوشه پتورو بتر
 نتونستم ببینم! 

 رنگم پرید. 

دو دسنر پتورو سفت نگه داشتم و خودمو یکم عقب 
 کشیدم

؟- ؟ فکر کردی یک هسنر  واسه چی باید ببینی

 نگاهش بدجنس شد. 

پاهاش رو دوطرف بدنم روی مبل گذاشت و روی پاهام 
 نشست
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 باسنم دوباره سوخت. 

 که یقه لباسم رو گرفت.   از درد صورتم درهم جمع شد 

 من همه کارتم عزیزم... -

 به چشم های وحشت زدم زل زد. 

باسنم داشت دوباره درد یم گرفت. وزن زیاد مسیح ازارم 
 میداد

 از رو پام بلند شو...دردم میاد. -

باید یکم درمورد اون -خندید و موهام رو به عقب فرستاد. 
 قراردادی که بستیم فکر کنم. 

ا   ت توش ایجاد کنمبد نیست تغییر

 رنگم پرید. 

ی رو عوض -خودمو تکون دادم و نالیدم ی  چیر
تو نمیتونی

 !  کنی

 خبیث خندید. 

 اش کم مونده بود خودمو خراب کنم. طوری که از خنده

 ترسیدم که کاری دستم نده. نیمدروغ بود اگه بگم

س و لحن لرزونی گفتم:  چرا -پتورو باالتر کشیدم و با اسیر
 میخندی مسیح؟
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 بهت نخندم؟ تو خنده داری. - دور دهنش کشید. دسنر 

احمق بودنت قابل ستایشه، درست مثل گذشته که 
 بودی! 

 اخم کردم. 

 سیع کردم پسش بزنم که شونه هامو گرفت. 

 به جهنم. -برو عقب، هنوز درد دارم. -

 بغض کردم. 

 نه به کرم زدنش نه به اخم و تخم و داد و هوار کردنش

 . تقصیر توعه که درد دارم-

بحث قراردادی که -شونه باال انداخت و خونرسد گفت
 باهات بستم رو باید تموم کنم. 

انی برات مفهوم نداره 
ی  هنوز یه چیر

 باید تفهیم کنم برات... 

 نگاهم رو از چشم های نر رحمش دزدیدم. 

؟-با مکث لب زدم  چیو تفهیم کنی

 دستش رو جلو اورد. میخواستم عقب بکشم ویل نشد. 

 ست کشید به گونه ام د

 ته دلم از حرکات عجیبش خایل شد
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ی قرارداد تبرصه اضافه کنم. -  اگ بخوام میتونم تو متر

 توام حق مخالفت نداری. 

اب گلوم رو قورت دادم که با حرفی که زد...با حرفی که زد 
ی بهش -رنگم رسما پرید و الل شدم.  ی اگه بخوام چیر

ی که باشه. مثال صیغه اضافه کنم یم ی تونم. هرچیر
 ردنمون! ک

چرا باید صیغه -ناباور نگاهش کردم و با ترس گفتم: 
 کنیم؟ 

انگشت شستش رو روی لبم کشید و خبیثانه جوابم رو 
 چون از تن و بدنت نمیتونم بگذرم. -داد

چند وقنر هست دلم میخواد کاری که تو دوران عقد  
میخواستم بکنم و تو با هرزه بازیات ازم محروم کردیو 

 امتحان کنم

 بهم تهمت زد. بازم 

 سکوت کردم، شاید دیگه توانی واسه جدال نداشتم. 

حوصله ای واسه بحث کردن با ادم نفهیم مثل مسیح 
که فقط میخواد حرف حرف خودش باشه، ازار 

 ست. دهنده

 با زنگ خوردن گوشیش مجبور شد از روم بلند بشه. 
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ی که سمت گوشیش رفت فوری پتو رو دور خودم  همتر
م و  ی  پیچیدم و با رسی حس بدی لباس زیر و شلوارمو از زمتر

 برداشتم و با قدم های تند باال رفتم

 حنر واسم مهم نبود با هر قدم کمرم از درد تیر میکشه. 

 توواتاق رفتم و لباسامو عوض کردم. 

 دوست داشتم گریه کنم ویل االن وقتش نبود. 

 دلم واسه خانوادم تنگ شده. 

جام ایستادم با باز شدن در و دیدن قامت مسیح سیخ رس 
م شب برمیگردم ناهار واست -که گفت جانی کار دارم، میر

ی!لب گزیدم.   گرفتم بخور نمیر

 رو روی تخت گذاشت و نر تفاوت 
ی

کرم سفید رنگ
اینم بمال دردت کمیر شه نتونسنر بمایل شب بیا -گفت

 اتاق خودم بمالم پرنسس. 

 دوباره خجالت کشیدم که رفت. 

، اشتهانی واس
ی ه خوردن نداشتم ویل معدم برگشتم پایتر
 ایر میکشید. 

با سخنر چند تا لقمه خوردم که با بازشدن در خونه و  
 ورود فاطمه و اریا جا خوردم
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مسیح گفت شب میان که! اریا با دیدنم خندید و بعد 
سالم و احوال پرش فاطمه کنارم نشست و به غذای 

 دست نخوردم اشاره کرد

ون حال و هوات  تو که غذام نمیخوری، پاشو بریم- بیر
 عوض بشه.... 

نر حوصله به خاطر دردی که تو باسنم حس میشد یکم 
ون بودید، -تکون خوردم و گفتم حوصله ندارم شما که بیر

 چرا برگشتید. 

احساس -اریا روبه روم نشست و نگاه دقیقر بهم انداخت
ون، از وقنر برگشتیم از اتاقت  مت بیر کردم الزمه بیر

 درنیومدی. 

 یح گفت کسالت داری. دیشبم مس

حالت خوبه؟ازش خجالت کشیدم و فقط رس تکون  
 دادم. 

 خوبه یگ نگرانه حالم هست. 

پاشو -فاطمه مچ دستم رو گرفت و با شیطنت خندید. 
ون بچرخیم. حوصلمون رس رفته تو  دیگه مانیا، بریم بیر

 خونه! 

 مسیح... -یکم ِمن من کردم. 
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-اب داد. اریا پرید وسط حرفم و سوئیچ ماشینش رو ت
، به مسیح چیکار داری؟ اون رفت مطب پروژه  پاشو دخیر
ه. پاشو لباس بپوش بریم.با فکر اینکه میتونم با تلفن  بگیر
عمویم به خانوادم زنگ بزنم بلند شدم.رفتم طبقه باال و 
 ، ی با احتیاط اول کرم زدم و بعد لباس پوشیم و اومدم پایتر

 ره! فکرشم نمیکردم ممکنه چقدر بهمون خوش بگذ

ون و کیل  دلم میخواست برم لب دریا!با بچه ها رفتیم بیر
گشتیم، اریا انقدر شوچی کرد و برامون خوردنی خرید که 

برای چند ساعت واقعا یادم رفت اوضاع چقدر 
 خرابه.اخرم با تلفن عمویم به خونمون زنگ زدم. 

به مامان توضیح دادم که گوشیم خراب شده و هروقت 
بعد قطع تلفن رفتیم شام حسانر بتونم بهش خیر میدم. 
 لب ساحل خوردیم. 

اومد به خاطر مسکن هانی که خورده بودم خوابم یم 
ی اریا خوابم برد  نفهمیدم چیشد که تو ماشتر

 ***"مسیح"

ساعت نزدیک دوازده شب بود ویل هنوز نیومده 
بودن.اعصابم خورد بود فکرشم نمیکردم مانیا کجا رفته 

بچه ها از دیدن صحنه رو به  ویل با بازشدن در و ورود 
 روم به مرز انفجار رسیدم و... 
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 نمیتونستم هضمش کنم، بودن مانیا تو بغل اریا... 

وقنر که چشم هاش بسته بود و دست های اریا زیر پا و 
 کمرشه حالم رو شدید بد کرد 

 درونم حس نفرت اوج گرفت

بازهم احساس خیانت و متالشی شدن احساسات و 
 غرورم. 

دیدن چشم های به خون نشسته ام چند لحظه  اریا از 
 مکث کرد. 

ل کنم و با لحن تندی گفتم کجا   -نتونستم خودم رو کنیر
 بودید؟ 

 هیچ میدونید ساعت چنده؟

نگایه به چهره نگران فاطمه انداخت و اروم سمتش 
ی جا گذاشتم ممکنه کیف و وسایلم-چرخید.  و تو ماشتر

 بری بیاریش؟

سمتم چرخید و خونرسد و با  فاطمه بدون حرف رفت.اریا 
رفتیم گردش، سینما و لب ساحل یکم  -گفتلحن ارویم

 چرخ زدیم و اومدیم. 

ون. بهش هشدار  بیشیر کفری شدم. مانیا با اریا رفته بیر
 دادم
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 بهش گفتم نکن، خودش تنش میخاره. 

 جلو رفتم

ون کشیدم. دلم نمیخواست  با حرص مانیارو از بغلش بیر
 -باید ب من میگفتید.  -بزنه. کش جز من بهش دست 

 چیکارشی که انقدر روش حساش مسیح؟

به تو  -از لحن جدیش جا خوردم ویل فوری اخم کردم
 مربوط نیست. دخالت نکن، به خصوص تو این یه مورد. 

دخالت نکنم که هر بالنی دوست داشنر رسس بیاری و -
 اونم صداش درنیاد؟

 گفتم به تو مربوط نیست. -جا خوردم

امانته خانوادشه. مسئولیتش با منه چون به  مانیا 
 خانوادش قول دادم. 

نگاه خایص به چهره غرق خواب مانیا انداخت.با حرص 
سمت پله رفتم که صداش از پشت رسم باعث شد میخ 

 کوب شم... 

 من میدونم داری باهاش چی کار میکنی مسیح!  -

 جا خوردم. 
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ی حال  از رسشونم چرخیدم به چهره خونرسد و درعتر
موزیانه اش زل زدم که پوزخندی به حالت متعجب و 

 گیج شدم زد و یک قدم جلو اومد. 

فکر کردی خیر ندارم کتکش زدی؟ فکر میکنی خیر ندارم -
 و کبود کردی؟تن و بدنش

تم داشت باد میکرد.  چرا چرت -احساس کردم رگ غیر
 مردک؟

ی
 میگ

من چرت میگم یا تو؟ خیر دارم قبال -پر حرص خندید. 
.  نامزدت  بود و رس هیچ و پوچ ولش کردیو رفنر

 از گذشته مسخرت خیر دارم. ویل میدونی چیه؟

 جلو اومد. 

ی پله ایستاد و مستقیم نگاهم کرد تو لیاقت یگ مثل -پایتر
، این دخیر اگه باهات ازدواج میکرد حیف  مانیارو نداشنر

 میشد. 

 بیر صداتو! به تو چه؟-

 رسی از روی تاسف تکون دادم. 

 اومد. یعنی مانیا بهش گفته؟ت به جوش یمخونم داش

 نکنه تن و بدنش و دیده؟

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

بازم هرز رفته؟حنر فکر کردن به اینکه آریا و مانیا باهم 
ه ی باعث شد وجودم اتیش بگیر  رابطه داشتر

 نر توجه به چهره عصبیش باال رفتم و داد زدم

ون.  - ی کش اینجا نباشه...از خونه من برید بیر اومدم پایتر
. فاطمه   روهم بیر

و بارت کرده. از فردام حقر نداری موندم یک این چرندیات
 .  تو بیمارستانم کار کنی

ی نگفت و عصنر نگام کرد فقط.  ی  چیر

ون زد.   وقنر مطمعن شدم از در بیر

 نمیدونم چه طوری خودمو به اتاق خوابمون رسوندم. 

نامحسوس مانایارو بیشیر به خودم فشار دادم و زیر لب 
... میکشم-غریدم  ت اگه هرز رفته باشی

روی تخت خوابوندمش، تکون خورد و گیج چشم هاش 
 رو باز کرد. 

احساس جنون بهم دست داده بود و هر ثانیه از خشم 
 چیشده؟ من کجام؟-رو به انفجار بودم. 

 به موهام زدم، عصبانیتم هر لحظه اوج میگرفت. 
ی

 چنگ

به چشم های خمار و گیجش زل زدم و نر هوا موهاش رو 
 از روی شال چنگ زدم. 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

 صورتش از درد توهم جمع شد. 

چ..چیشده؟ اریا -ناله ای کرد و با ترس نگاهم کرد و گفت
 ک..و؟

 از شنیدن اسم اریا خونم بیشیر به جوش اومد. 

 نی -رسش رو عقب کشیدم و توی صورتش غریدم
رفنر

؟  هرزه بازیات خسته و کوفته برگشنر

 چشم هاش پره اشک شد. 

ی انگشتم فشار دادم و  دست انداختم و  چونشو محکم بتر
ون؟-داد زدم  بدون اینکه بهم خیر بدی رفنر بیر

  .  یا نه! حواسم نبود، نباید میگفنر

 میخوای با اریا بریزی رو هم! هوم؟ 
ی

نمیشد که بگ
 و میشکستم. اونوقت من گردنت

!اشک از چشم هاش چکید.  
ی

 نه! نمیتونسنر بگ

انگشت هامو از  دست هاش رو باال اورد و سیع کرد 
 موهاش جدا کنه

؟-
ی

 مسیح زده به رست؟ این چرت و پرتا چیه میگ

ب بلندش کردم.   یه ضی
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با تمام حرص و نفرت و عقده های تلمبار شدم توی 
 من چرت و پرت میگم هرزه؟-گوشش کوبیدم و داد زدم

 روی تخت افتاد. 

کناره لبش پاره شد و خون ازش اومد. دستشو به لبش 
ه ام شدکشید و با تر  ؟  -س خیر ی میکنی لعننر  چرا همچتر

 مگه چی کار کردم؟ 

یک خندیدم و دوری تو اتاق زدم.   چی کار -هیسیر
ی

تازه میگ
کردی؟ اقا خیر از کبودی تنت داره. چند بار براش لخت 

 شدی؟

 و بفهم! فکر کردی همه... حرف دهنت-رنگش پرید. 

قبل اینکه ادامه بده کمربندمو دراوردم و روی پهلوش 
؟ رو اعصاب من نرو! -کوبیدم  ی  همه چی هان؟ مثل متی

 ناله از درد کرد

به بعدی رو به پاهاش کوبیدم متقابال صدای دادم  ضی
 بلند شد.... 

 م..مسیح به خدا... -چند بار جلوش لخت شدی؟-

ه سلطیه! -عربده کشیدم  قسم نخور دخیر

به بعدی رو محکم تر کوبیدم.   ضی
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ودش مچاله شد و طوری که جیغ کشید و از درد تو خ
من خرو بگو نگران این دیوثم -گریه هاش بلند تر شد

 میگم درد داره، من خرو بگو گفتم ادم شده

نگو -نفش تازه کردم و با پوزخندی گدشه لبم نشست
خانم دست از جنده بازی هاش برنداشته. همون گوهیه 

 که بود. خراب تر شده، کثافط تر شده! 

به بعدی رو جانی نزدیک باس
بوی -ن و کمرش کوبیدم ضی

گند و کثافطتت کل زندگیمو برداشته. خر منم مانیا...خر 
 منم حرومزاده... 

 بلند بلند گریه میکرد. 

 ثانیه ای دلم به حالش سوخت ویل خودم رو جمع کردم. 

ی مظلوم بازیاشو خوردم.   گول همتر

ی اشک و التماس های مسخرشو خوردم.   گول همتر

 تو آدم نمیشی مانیا! -

 غ کردشو بهم انداخت. نگاه ب

با اون چشم های خیس و صورنر که از درد جمع شده 
 بود سمتم چرخید. 

م..من..ب..با..کش -به سخنر نفش تازه کرد و گفت
 راب...طه....ندارم. 
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زارت بابا، تو خود مریم مقدش، چندتا توله -عصنر گفتم
؟ هوم؟ چندتا؟  از این و اون پس انداخنر

 چشم هاشو با درد بست

انی زمزمه کرد. زی
ی  ر لب یه چیر

کجا با این -انگشت هاش مشت شد. به سخنر بلند شد 
 عجله؟

 نگاه چنی بهم انداخت

درحایل دوال مونده بود و نمیتونست صاف وایسه سمت 
 در رفت و با بغض گفت

 میخوام برم...خ..خسته شدم. میخوام برگردم تهران.. -

 با اریا جونت میخوای بری؟ دیر کردی رفتش! -

گاه ناراحنر بهم انداخت خواست بره که دستشو با ن
هنوز کارم باهات تموم نشده. اصل کار -حرص گرفتم

 مونده! 

 نگاهش رنگ ترس گرفت

ون بکشه  ولم کن مسیح، -دستشو سیع کرد از دستم بیر
 روانیم کردی. تو دیوونه ای! 

 ترسناک نگاهش کردم. 
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اره -یک جوری که اب دهنشو با ترس قورت داد.  
 رو هدیوون

ی
ام. میخوام بخش کوچولونی از این دیوونگ

 بهت نشون بدم. 

 ولم کن! توروخدا تو زده به رست... -

با حرص روی تخت پرتش کردم که رنگش پرید و از درد 
 زوده واسه ناله کردن! -ناله کرد. 

دستم رو به دگمه های لباسم بردم. از دیدن لباش که 
تش رو داشتم درمیاوردم وحشت زده درحایل که دس

؟-پهلوش بود عقب عقب رفت.   داری..چ..چیکار میکنی

سید خوشم یم اومد.    از اینکه مییر

داشتم فکر میکردم چرا -حس قدرت بهم دست میداد. 
م؟ واقعا چرا  ن، ویل من نمییر همه دارن ازت فیض مییر

 ام مگه؟مانیا؟ غریبه

-خودش رو عقب تر کشید و به پشنر تخت چسبید. 
 ن..نه! ل..لطفا... 

اهنمو گوشه ای انداختم.    خندیدم و ریلکس پیر

پاهاشو گرفتم و صاف روی تخت انداختمش و با لحن 
چرا اتفاقا، خودشه! باید زودتر این کارو یم -بدی گفتم

 کردم. 
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چشم هاش گرد شد. دستمو سمت یقه مانتوش بردم که 
نه..نه حقشو -با دست به سینم کوبید و جیغ کشید

 کن!   نداری. نمیخوام...و..ولم

واسه من ناز نکن، تا االن معلوم نیست زیر یک بودی -
 حاال به من که رسیده ادا تنگارو درمیاری؟

 خواستم مانتورو تو تنش جر بدم که وحشی بازی دراورد. 

-عصنر از تقال کردناش سییل دیگه ای به گونش زدم. 
 وحشی ای؟ مشکیل نیست خودم رامت میکن. 

 تخم سگ.بلند زد زیر گریه 

ل شد، هیخی غیر خشم تو عصبان یتم دیگه غیر قابل کنیر
 چشم هام جوالن نمیداد. 

طناب های زیر تخت رو برداشتم.روی شکمش نشستم و 
به یه نظرت راجع-با لحن خشدار و ترسنایک زمزمه کردم: 

 رابطه خشن چیه پرنسس؟

 با وحشت نگاهم کرد. 

لب و دهنش خونی بود.مچ دست راستشو رو به باالی 
 تخت بستم. 
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تقال کرد خواست بلند شه که چونشو گرفتم و رسشو به  
. بتمرگ -تشک کوبیدم دندوناتو خرد میکنم اگه تقال کنی

 رسجات. 

 هق زد. 

نر توجه به زر زر کردنش مچ دست چپشم به تخت  
محکم بستم یه طوری که دستش کشیده شه و نتونه 

 تکون بخوره. 

 مسیح توروخدا... -

 اهمیت ندادم. 

کردم از گریه هاش و زجه زدنش لذت بیشیر احساس می
م.   مییر

ی که به خاطرش همه کار کردم.   این همون دخیر

 همونیه که به خاطرش با خانوادم قهر کردم. 

همونیه که وقنر فهمیدم بهم خیانت کرد و میخواستم 
 خودکشی کنم. 

 با نفرت تمام، مانتو و تونیکش رو جر دادم

 جیغ کشید. 

دهنشو ببندم ویل نوار چسبو برداشتم و خواستم 
 پشیمون شدم. 
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 به لب خونیش دست کشیدم. 

 صدای التماسش جذاب بود. چرا نشنوم؟

چرا صدای زجه و التماس و طلب بخشش رو نشنوم و 
م؟  لذت نیر

 از روی شکمش بلند شدم. 

وب واسه خودم ریختم.   یه پیک مرسی

 خواستم شلوارشو دربیارم که جفتک انداخت. 

تقال کن. خوشم میاد -. زهر خندیوشه لبم جا خوش کرد 
 .  تقال میکنی

م.    اصال بدجوری لذت مییر

ی تخت ایستادم.   یه پیک دیگه ریختم و پایتر

د.  ی ی مشگ رنگش تو تن سفیدش عجیب برق میر  سوتتر

مسیح -هرچی خسته تر شی من کارم راحت تره پرنسس! -
 به خدا با اریا و فاطمه فقط رفتیم گردش. 

ی نگفتم! به خدا کاری نکردیم. به خدا من  ی  چیر

 یه پیک دیگه ریختم. 

-داغ کرده بودم و سفیدی تن مانیا تو چشمم بود. 
 مسیح...تروخدا... 
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طناب برداشتم. از قصد مچ جفت پاهاش رو گرفتم و 
 بلند کردم. 

چند بار -بالشنر زیر لگنش گذاشتم و وحشیانه خندیدم. 
 لخت دیدتت؟ جواب بده! 

ی بالشت خودش رو تکون داد، سیع کرد لگنشو از رو 
 کنار بکشه که نیشگونی از رونش گرفتم که جیغ زد

ی منو اریا هیخی نیست به خدا نیست، تو زده به - بتر
 رست...دیوونه ای! 

 شونه باال انداختم. 

ی تخت محکم بستم.   پاهاش رو از قصد باز کردم و به پایتر

 از این حرکتم بلندتر جیغ زد

با دم شیر -طوری که احساس کردم هنجرش سوخت. 
 ازی کردی. بهت گفتم دور اریارو خط بزن. ب

 قیخی برداشتم. 

پاچه شلوارش رو گرفتم و به صورت خیس شده از 
ی بعد بالنی -اشکش زل زدم.  بهت گفتم اگه بازم هرز بیی

 رست میارم. 

ی طور که با آرامش شلوارش رو پاره یم کردم و از  همتر
دم ادامه دادم و  شکنجه دادن جسم و روحش لذت مییر
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مسیح توروخدا، جون -بهت گفتم شوچی ندارم... -گفتم: 
 مادرت...توروقران! 

ی تخت انداختم.  میبینم که -شلوارشو پاره کردم و پایتر
. مشخصه امروز خوب به اریا حال  یادگرفنر ست بپوشی

 دادیلبش رو گاز گرفت. 

 شونه هاش یم لرزید. 

 کل تنش یم لرزید و این ترس و وحشت منو ارضا میکرد. 

  لذت انتقام! 

لذت زجر دادنش! به خاطر تمام دورانی که دهن قلبمو 
 رسویس کرد. 

 دستم رو روی شکم برهنش کشیدم. 

روی تنش خیمه زدم و از قصد لبش که خونی بود رو گاز 
 گرفتمجیغ کشید. 

زوده -طعم خون تو دهنم حس کردم و با لذت خندیدم. 
واسه جیغ زدن. زوده پرنسس! تا صبح کار داریم، تا صبح 

 اریم. وقت د

 از روی تنش بلند شدم. 

یه تیکه پارچه برداشتم. دو طرف فکشو فشار دادم تا 
وقتشه تاوان خیانت به منو پس -دهنشو باز کرد
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بدی...قبل اینکه التماس کنه پارچرو تو دهنش کردم و با 
 چسب محکم بستمش. 

 اخرین التماس رو تو نگاهش ریخت. 

 نگاهش نکردم. 

حسم و انتقامم شک هربار که چشماشو میدیدم به 
 میکردم. 

 بلند شدم. 

اینبار روی تنش خم شدم و زیر سینش رو بوسیم و گاز 
ی اومدم.انقدر گاز گرفتم که بدنش قرمز  گرفتم و پایتر

 بشه. 

سفیدی تنش رو دوست داشتم کبود کنم، یه جوری که 
 دیگه سفید نباشه. 

 قیخی رو برداشتم. 

به چپ بند وسط سوتینشو خواستم قیخی کنم که رسشو 
 و راست تکون داد. 

 یک ثانیه بازم از دیدن نگاهش دلم لرزید. 

 قلبمم لرزید. 

 همش تقصیر احساسات گوه گذشتم بود. 
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حرصم گرفت، شالشو برداشتم و موهاشو چنگ زدم و 
 چشماشو محکم بستم

اش نبود. سوتینش رو پاره کردم و دیگه نگاه گول زننده
 به سینه اش زدم که زیر پارچه به 

ی
سخنر جیغ چنگ

 کشید.بلند شدم و چندتا پیک دیگه خوردم. 

رگ وحشی بودنم زده بود باال، اون بهم خیانت کرده باید 
 تاوان میداد

 شلوارمو دراوردم. 

روی تنش خوابیدم که متوجه اشک های رس خورده از 
 زیر شالش شدم. 

-دستمو روی گونه اش کشیدم و خمار و کشدار گفتم
م. اون سال ها...وقنر میخواستم رویانی واست بساز 

یختم...   میخواستم...همیشه واسه این شب برنامه میر

 هق زد

-با حرص گلوش رو فشار دادم و رسشو یکم بلند کردم. 
ی تاوان کارات چه طوریه!   حاال ببتر

 میخواستم پرنسسم باشی  

ویل االن فقط یه هرزه ای! -به لباس زیرش دست کشیدم
 دلم برات نمیسوزه. 
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. احساس کردم اسمم  و صدا میکنی

کفری با قیخی اخرین لباسشم پاره کردم، از تصور اینکه 
این بدنو اریا دیده بدون هیچ مالیمنر خودم رو بهش 
 و داغی روهم 

ی
کوبیدم و.....چشمام از این حجم تنگ

 رفت و آه مردونه ای کشیدم. 

 یه لحظه حس کردم نفس نمیکشه

ی آوردم و زل زدم تو چشمای رسخ و خیس از  رسمو پایتر
اشکش که شوکه شده میخ صورتم شده بود.نر توجه به 
حالش خودمو عقب کشیدم و محکم تر از قبل واردش 
یکش انگار حس جنون و  کردم.صدای جیغای هیستیر

شهونر که از روی انتقام تو وجودم ریشه کرده بود، لذتمو 
 چند برابر میکرد. 

به زدن به به*شت داغ  وع کردم ضی جوری که نر وقفه رسی
 خیسش... و 

 انقدر گریه کرده بود، نفسش باال نمیومد. 

دم و از الیه دندونای بهم  سی *ه هاشو تو مشتم فرسی
 سابیدم غریدم:   درد داره جر خوردن؟

 زیر من جون دادن واست لذت نداره هرزه کوچولو؟ 

 همونطور که رسعت کمر زدنمو تند تر میکردم نالیدم: 
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 د....آه لعننر    با من بودن...ب  ..برات ک ..م بو 

 بدنم نبض زد و بعد.... 

چنان با فشار داخلش خایل شدم که تاحاال اینحوری ارض  
 ا نشده بودم... 

چشمامو بستم و همونطور که داخلش بودم، خودمو 
 پرت کردم روی هیکل ضعیف و لرزونش. 

چند دقیقه بعد که حالم جا اومد، نر حرف از روش بلند 
 شدم. 

ی ب رداشتم و لخت کنار پنجره پاکت سیگارو از رو میر
 ایستادم. 

بدون اینکه سیگارو روشن کنم الی لبام گزاشتم و فکرم 
 به گذشته رفت.. 

دقیقا روز عقدی که....****مانی  اانگار یه نفر رسب 
داخل شکمم ریخته بودن، به قدری تیر میکشید که حنر 

 نای ناله کردنم نداشتم.. 

ی پام سوزش شدیدی داشت و حالم هر لحظ ه که بتر
 میگذشت بدتر و بدتر میشد. 

 ای کاش میمردم و این روز و هیج وقت نمیدیدم... 

 همه چیمو از دست دادم. 
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 که شاید تنها دلخوشیم بود. 
ی

ونگ  دخیر

ین شکل   ی مرد به بهیر یه روزی قرار بود به دست همتر
ممکن باهاش یگ بشمو و عالوه بر جسمم روحمم 

 تقدیمش کنم. 

 اما حاال... 

 کشیدم که .....که درد توی تمام تنم پیچیدنفس عمیقر  

 بلند بشم که زیر دلم شدید تیر کشید سیع کردم

 ناله ای از درد کردم و دستمو روی شکمم گذاشتم

با صدای مسیح رسمو بلند کردم و چشمای اشگ و قرمزم 
رو بهش دوختم_مزت بد رفته زیر دندونم، چطوره طمع 

؟  رابطه واقعیو بچشی

 . ده بهش نگاه کردمبا حرفش خشک ش

ی خاموش کرد و به   سیگارشو توی جاسیگاری روی میر
 سمتم اومد

خواستم عقب بکشم که کمرم تیر کشید و باعث شد 
 پاهاشو دو طرف تنم بزاره 

 گردوند و به شکم خوابوندتو یه حرکت برم
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روی باسنم زد و لپاشو از هم باز  سییل محکیم
حرکات  کرد.چشمه ی اشکم خشک شده بود و با 

 خشنش فقط تونستم ناله ای کنم

تقال کردم خودمو ازش جدا کنم که بدون نرمشی لپای 
 خودشو از پشت واردم کرد باسنم بیشیر باز کرد و محکم

انگار که از وسط دو نیم شده بودم جوری که برای چند 
 لحظه نفس کشیدن یادم رفت و چشمام کامل تار شد. 

ی افتادم که ص دای شهوتیش بلند نر حرکت روی زمتر
 شد_آه...چقدر داغی لعننر 

باتش اول اروم کشیده بود و دستش روی تمام تنمضی
 میشد

 رد دستش روی تنم میسوخت 

بات محکم بعدیش حس کردم پشتم کامل جر خورد  با ضی
 و خون اومد

 کنم نمیدونستم نفس بکشم یا درد رو تحمل

د  دستشو از زیرم رد کرد و س*ه هامو تو مشتش فرسی

...به عنوان زیر خواب واقعا بدرد  _ اوه مانیا.....آه لعننر

ی قلبم قشنگ  .از حرفی که زد صدای شکستر بخوری دخیر
 به گوشم رسید. 
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مثل یه مرده متحرک بلندم کرد و از پشت منو به بدن 
 خودش چسبوند_این بدن رو آریاام لمس کرده نه؟

خواستم جوانر برای دفاع از خودم بدم که خودش رو 
ی پرت کردبیر   ون کشید و و منو رو کمر رو زمتر

ی خودشو بهم میکوبید که دیگه  اینبار با شدت بیشیر
 طاقت نیاوردم 

اخرین نگاهو بهش انداختم و لحظه ی بعد همه جا سیاه 
 شد

*** 

 مسیح

به ی اخرو زدم  بلندش کردم و روی تخت گزاشتمش ضی

 نفس نفس زنان کنارش روی تخت افتادم

 نه میکرداین برسی منو دیوو 

 به سمتش برگشتم و بدنشو از پشت بغل کردم

 و نفس عمیق کشیدم..... موهاش بردمرو توی بینیم

 _میخواستم
ی
رویانی بسازم، ویل خودت کاری برات زندیک
بشه ، این حس تنفر رو خودت تو کردی که اوضاع این

 وجودم کاشنر 
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

بغلش مالفه رو روی بدن هردوتامون کشیدم و محکم
 کردم

چشم هامو باز کردم و کش و قوش به بدنم دادم.تا ***
حاال انقدر خوب نخوابیده بودم، به طرف مانیا برگشتم 
و لگد ارویم به پاش زدم_پاشو، پاشو تن لشتو جمع کن 

 برو دوش بگیر بوی گند عرق گرفنر 

وقنر تکون نخورد  روش خم شدم خواستم ترسی بزنم که 
کردمردد به قطرات عرق روی پیشونیش توجهمو جلب  

 سمت خودم چرخوندمش و دستمو روی رسش گذاشتم

_ یه دخیر خوب....داری از تب میسوزی که کیم رو 

 صورتش آروم زدم   مانیا؟...باز کن چشماتو ببینمت

کالفه ازین وضعیت دستمو روی رسم گذاشتم و به 
 اطراف نگاه کردم 

دوباره سمتش برگشتم و به چهره ی مظلومش چشم 
 دوختم

 کاری میکنی مثل سگ کتک بخوری  _چرا 

آروم بلندش کردم و به سمت حموم بردمشعجیب بود 
که با این وضعیت تن لخت و سفیدش باز داشت 
تحریکم میکرد.چشم هامو بستم و نفس عمیقر 

 کشیدم.سیع کردم خودمو اروم کنم. 
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توی سکوت در حموم رو با پام باز کردم و توی وان 
 گذاشتمش

 م و بدنش رو شستمآب گرم رو تنظیم کرد

ی بدنش که کبود و قرمز شده بود  با دیدن قسمت پایتر
یکیم عذاب وجدان گرفته بودم که خییل رسی    ع یاد کاری 

 که کرده بود افتادم و اخم هامو توی هم کشیدم

 میکردی
ی
 _هرکاری دیشب کردم حقت بود، نباید هرزیک

ون اومدم   خودمم رسرسی دوش گرفتم و بیر

 م و پتو رو تا زیر گردنش باال اوردملباس هاشو تنش کرد

 خودمم لباسامو پوشیدم. 

 اخرین دکممو که بستم صدای در اومد

ی   روونه شدم با اخمای درهم سمت پایتر

کشیدم_شما با دیدن آریا و فاطمه اخم هامو بیشیر تو هم
 میکنید؟اینجا چه غلظ

فاطمه رسش رو به زیر انداخت ویل آریا متقابال با اخم 
 وسایلمون رو برداریم زل زده بود_اومدیمبهم شدیدی

یمبا دست به اتاقشون اشاره کردم_رسیعیر    بیر

 . ی  به سمت اتاق رفتر
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خونه رفتم و لیوان انر خوردم
ی و برای کالفه به سمت اشیی

مانیا هم لیوان اب همراه قرص برداشتمبه سمت باال 
رفتم که دیدم آریا رسیک توی اتاق کشید و با 

ی مکث.. کیم که با دیدن من تو   اومد ..با کیم مکث پایتر
یف بیر  سکوت نگاهم کرد_دید زدنت تموم شد ؟ ترسی

ون  بیر

ی ی نگفت و باهم به سمت  با رسیدن فاطمه کنارش چیر
سکوت نگاهشون میکردم تا اینکه آریا در ورودی رفتنتو 

 نگاه اخر رو بهم انداخت و نر حرف درو بست

 رفتمو در اتاقو باز کردم بعد رفتنشون رسی    ع به سمت باال 

 آروم کنارش روی تخت نشستم و تبش رو چک کردم.. 

 پوفی کشیدم و چند بار صداش کردم که تکونی نخورد

به سخنر قرص رو توی دهنش گذاشتم و به زور آب 
 بهش دادم

کیم بعد بلند شدم و کنار پنجره وایسادم ویل دلم اروم 
 نمیشد. 

روی تخت نشستم و  ناراحت و کالفه روی کاناپه رو به
سیگار دیگه ای روشن کردم.صدای نالش از جام بلندم 

 کرد و دوباره سمتش کشوند. 
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ی روش نداشت  تبش داشت بدتر میشد و حموم هم تاثیر

نفس عمیقر کشیدم و منتظر به ساعت نگاه کردم تا 
ی میاد یا نه  ببینم با قریص که بهش دادم تبش پایتر

 همچنان عصنر و کالفه بودم 

خسته و تب دارش بدون حرکت روی تخت افتاده  بدن
 بود و تکون نمیخورد

نمیتونستم همینجوری بمونم. نگران به سمت حموم 
 و لگن رو پر از آب ولرم کردم.  رفتم

نزدیکش شدم و پتو رو از روی پاهاش کنار زدم تشت آب 
ی پاهاش  وع به شستر رو زیر پاش گذاشتم و اروم رسی

 اب لگن رسد شد کردمحدود یه رب  ع گذشت که

ی تخت رها کردم، ا ز کنار تخت باال  لگن رو همونجا پایتر
رفتم و روی رسش دست کشیدمعرق کرده بود و هنوز 

 داغ بود

ی نمیاد اخه   _لعنت بهت، چرا تبت پایتر

 بازو شو گرفتم و چند باری تکون دادم و صداش زدم

 _پاشو مانیا...چشماتو باز کن ببینم
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رو کنار زدم و دکمه های لباسشو وقنر تکونی نخورد پتو 
که از عرق خیس شده بود باز کردم...آروم جسم نر 

 جونشو نوازش کردم 

ی اومدم  تمام بدنش رو دست کشیدم و به سمت پایتر

ی کشیدم و دستمو نوازش وار روی  تش رو پایتر شلوار و رسی
ب*شتش کشیدم، نوازش هامو بیشیر کردم و آروم لب 

 هاشو بوسیدم

 ر و مظلومش سوهان روحم شده بود... چهره ی تب دا

 به سمت پهلو چرخوندمش و پشتش جا گرفتم

 خییل اروم و با احتیاط واردش کردم که غرق لذت شدم

 _کاش همیشه انقدر اروم و مظلوم بودی... 

وع کردم باتم رو اروم رسی  رسشونش رو بوسیدم و ضی

گردن و لب هاشو بوسه های ریز نشوندم و س*نه هاشو 
گرفتم، کمرش رو نوازش کردم که ناله ای کرد توی دستم

 _االن حالت خوب میشه عزیزم

دستمو از روی شکمش رسر دادم و به ب*شتش 
ی میاد   رسوندم_وقنر ارض  ا بشی تبت پایتر

باتم باعث  چند دقیقه گذشت باالخره نوازش ها و ضی
شد توی بغلم ارض  ا بشه، باز هم بوسه ای روی شونش 
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تب دارش نگاه کردم_تا صبح باید  نشوندم و به چهره ی
 ...  خوب بشی

پیشونیش رو بوسیدم و سمت خودم چرخوندمش، 
 رسشو روی سینم گذاشتم و چشم هامو بستم

روی صورتم خواستم چشم هامو باز مانیابا حس نور گریم
کنم ویل انگار یه عالمه شن توش ریخته بودم و گلوم 

ست خشک شده بوددستمو باال اوردم و چشم هامو د
 میکردم دلم میخواست 

ی
کشیدم، هنوزم حس خستگ

 بخوابم

رو تکرار میکرد با صدای مسیح که پشت رس هم اسمم
چشم هامو به زور باز کردم و نگاهش کردم_باالخره بیدار 
 شدی، پاشو یکم صبحانه بخور از دیروزه هیخی نخوردی

گیج نگاهش کردم و چشم های خستمو که به زور باز 
، خواستم بلند بشم که بدنم تیر میشد بهش دوختم

 کشید _آخ

باز هم روی تخت دراز کشیدم و چشم هام در حال بسته 
شدن بود که مسیح تکونم داد_پاشو دخیر االن وقت 

ی بخوری ی  خواب نیس باید یه چیر

به همراه این حرفش کمکم کرد روی تخت بشینم و کمرم 
 رو به تاج تخت چسبوند
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م و سیع کردم بفهمم گیج و منگ به اطراف چشم دوخت
 چه اتفافر افتاده

 یهو تمام اتفاقات دیشب... 

 یهو تمام اتفاقات دیشب تو رسم هجوم اوردن

ی رس خورد  بغض کردم و اشک هام دونه دونه پایتر

مسیح پوف کالفه ای کشید و سینی رو از کنارش برداشت 
 و بینمون روی تخت گذاشت_بیا بخور حالت بهیر بشه

هش زل زدم، تقصیر خودش بود که با چشم های اشگ ب
االن مریض شده بودم، خودش باعث شد اینجوری نابود 

 بشم_نمیخورم

اخم هاش توهم رفت و با جدیت نگاهم کرد_کوفت کن 
 حوصله مریض داری ندارم

با نر حایل دوباره روی تخت دراز کشیدم و پتورو بغل 
 کردم

یخت، بینیمو باال  اشک هام نر وقفه روی صورتم میر
 شیدم ک

 میکردم دیگه هیخی تو زندگیم ندارمحس

ونگیم بودصدای عصنر مسیح بلند تنها دلخوشیم دخیر
 شد_مانیا.... 
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با زنگ خوردن حرفش قطع شد، توی سکوت گوشیشو 
ون کشید و نگایه بهش انداخت  از جیبش بیر

فت گفت_ادای تنگا  بلند شد و همینجور که سمت در میر
ریم با وجود اینکه دفعه رو درمیاری، البته از حق نگذ
 اولت نبود خییل تنگ بودی

ون رفت   بلند و پر از حرص خندید و بیر

 بلند شدروی تخت نشستم، صدای هق هقم 

 پیچیدگرفتم که درد توی تمام تنمزانو هامو توی بغلم

ی چیکار باهام کرده بود که نمیتونستم حنر تکون   ببتر
 بخورم

شون میداد چجوری نگاهم به خون روی تخت افتاد که ن
بدبخت شدم، نیشخندی روی لب هام نشستهمیشه 
ی رابطم چقدر عاشقانه است ویل حاال  فکرمیکردم اولتر

؟ بهم تجاوز شده بود...   چی

تجاوز توسط کش که گوشه ی قلبم هنوزم حش بهش 
 داشتم، یاد حرفش افتادم که بهم گفت ترمیم کردی. 

اشک هام شدت گرفت و دستامو روی صورتم 
 ذاشتمتمام کاراش جلوی چشم هام پررنگ شد گ
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_آخرش زهرشو ریخت، آخرش بدبختم کرد...تنها 

 گرفتداراییمو ازم

 به گوشه ای پرت کردمهقر زدم و پتو رو از روم

دستمو روی دل و کمرم که تیر میکشید گذاشتم _دیگه 
 نمیخوام...این زندگیو نمیخوام

 جای دست های مسیح روی بدنم باعث میشد حس
کنم دستمایل شدم حس نجس بودن میکردم بخاطر 

ی به زور از روی تخت بلندشدم و به سمت حموم  همتر
 رفتم. 

حس میکردم از کمر به پایینم برای خودم نیست انقدر که 
 درد داشتم

در حموم رو باز کردم و بعد از اینکه آب رو تنظیم کردم 
آب گرفتم و آروم توی وان نشستم که از  دستمو به شیر

 د اشکم دراومد_لعنت بهت مسیح... در 

همینجور که هق هق میکردم لیف رو برداشتم و صابون 
 بهش زدم، روی تمام تنم میکشیدم و گریه میکردم

 _پاک نیم...نمیشن....جای دستات....این..لع...لعننر ها

انقدر روی بدنم لیف رو کشیدم که قرمز شده بود و 
 کمونده بود خون بیاد
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 م و زانوهامو بغل کردمگوشه ای پرتش کرد

درد داشتم و نمیدونستم چیکارکنم، اما دردی که روی 
قلبم بود بیشیر اذیتم میکرددور و اطراف حموم رو نگاه 

 کردم و زمزمه  کردم

؟ اینجوری از دستت  م میخوای چیکار کنی _ببینم اگر بمیر

 راحت میشم...اینجوری نفس میکنم...اینجوری از... 

ام و کمرم کشیدم و پر حرص دسنر محکم به ش*ه ه
گفتم_روی این لعننر ها جای دستات پاک میشنبه دنبال 
 راحت کنم

ی
 وسیله ای بودم که بتونم خودمو از این زندیک

 با دیدن آینه بلند شدم و روبه روش ایستادم

ه شدم...چشم های قرمز و صورنر  به خودم تو آینه خیر
 که الغرشده بود

 _حالم ازت بهم میخوره مانیا

حس نفرت تو دلم نشست و با حرص مشنر توی آینه 
 کوبیدم

  

 از درد چشم هام بسته شد و اخم هام تو هم رفت

ه شدم_قلب منم مثل  ی خیر به تیکه های اینه روی زمتر
 شما هزار تیکه شد
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خم شدم و با دست زخیم و لرزونم تیکه ای رو برداشتم 
و خودمو داخلش نگاه کردمحالم از خودم بهم میخورد، 
 چشم از چهره ی داغونم گرفتم و به سمت وان رفتم

توش خوابیدم و دستمو باال اوردم، تیکه ی شکسته رو 
روی رگ دستم گذاشتم_اینجوری دیگه برای همیشه 

 نمیتونی اذیتم کنیمسیح 

ی از طبقه ی باال به رسعت به  با شنیدن صدای شکستر
 سمت اتاق مانیا رفتمبا باز کردن در و ندیدن مانیا توی
اتاق با اضطراب اطراف رو نگاه کردم که با برق روشن 

 حموم مواجه شدم

 رسی    ع به سمت حموم رفتم و درو باز کردم

با دیدن آینه های شکسته و مانیا که کنار حموم نشسته 
بود با شتاب با سمتش بود و دستش پر از خون

ه ی احمق چه گیه داری میخوری تو؟  رفتم_دخیر

ه که به سمتش رفتم با دیدنم سیع کرد رسیعیر   دستشو بیر
و آینه رو از دستش گرفتمانقدر نر جون بود که به راحنر 
از دستش کشیدم و به گوشه ای پرت کردم به چشم های 

 قرمزش چشم دوختم

 بود... داغون
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بعد از چند سال باز هم دلم نر قرار شد، اضطراب و 
س و دوست داشتنی که تا االن دور نگهش داشته  اسیر

 وی قلبم هجوم اوردنبودم ت

روی دست هام بلندش کردم و آروم و با احتیاط از اون 
ون اومدم_چرا اینجوری کردی ها؟ چرا  حموم خفه بیر

 انقدر احمقر تو مانیا

 میلرزید و بدنش یخ بود، روی تخت روی دست هام
گذاشتمش و به رسعت به سمت جعبه ی کمک های 

 اولیه رفتم

و بدون توجه به مالفه های  بانداژ و بتادین رو اوردم 
 خایل کردمسفید روی تخت بتادین رو روی زخمش

 ناله ای کرد و صورتش از درد جمع شد

عصنر اروم با دست روی صورتش کوبیدم و رسشو به 
سمت خودم چرخوندم زیر لب غریدم_تو به گور پدرت 
خندیدی میخواسنر خودکشی کنی تا من بهت اجازه 

رگتم توی دست های منه ندادم حق مردن نداری، م
ه ی احمق  دخیر

زخمش که خییل عمیق نیست نفس آسوده ای  با دیدن
فرو بردم و پشت بهش کشیدم و دستمو توی موهام

 ایستادم
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 _خداروشکر

با اروم تر شدنم به سمتش برگشتم و دستشو باند پیخی 
 کردم

ون کشیدم و تنش کردم، پتو رو  لباش از توی کشو بیر
خونه رفتم و   روی بدن لرزونش ی کشیدم.به سمت اشیی

 کیسه ی اب گریم رو برداشتم . 

 آب جوش بیاد چانی ساز رو روشن کردم و منتظر بودم

ی با انگشت هام  ب گرفته بودم و داشتم روی میر ضی
 فکرمیکردم که چیکار باید بکنم

ی اینبار محکم توی پیشونیم   با شنیدن صدای شکستر
 به سمت اتاق 

ی
 رفتم... کوبیدم و با کالفگ

ی پرت میکرد و با  با قدم های لرزون وسایل اتاقو روی زمتر
 گریه میکردصدای بلند 

  

_دست از رس...رسم بردار دیگ..دیگه خستم 

 ...کردی...ولم... کن

و از پشت توی  با رسعت به سمتش رفتم
 باش دخیر مانیا...اروم بگیر  نگهش داشتم_اروممحکمبغلم

ون بیادبا شدت تقال میکرد و میخ  واست از بغل من بیر
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 میخوره...دستاتو...نزن بهم_حالم ازت بهم

عصنر شدم و نر هوا به سمت خودم چرخوندمش و تو 
بگیر و دو دقیقه اروم  صورتش داد زدم:_خفه خون

 بتمرگ رسجات 

با دادی که زدم چشم هاشو بست و بدنش نر وقفه 
یخت و هق ی میر  میلرزیداشک از چشم های قرمزش پایتر

 میکرد هق های ارویم

 در بره ویل هنوزم تقال میکرد که از زیر دستم 

ون کشیدم و محکم روی صندیل  با پا صندیل کنارم رو بیر
 نشوندمش

ی افتاده بود رو برداشتم به و محکم شالش که  روی زمتر
 صندیل بستمش

تقالهاش انقدر زیاد بود که حس میکردم االن از روی 
ی پرت م  یشه صندیل به پایتر

صدای گریش اوج گرفت و بلند داد کشید_توئه کثافت 
مو ازم ی  گرفنر نابودم کردی ولم کن ...ولم کنهمه چیر

گوشش خوابوندم که قلب خودمم به محکیم تویسییل
یخت  درد اومدسکوت کرد و فقط اشک میر
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ی زانو زدم و دستمو روی پاش  جلوی پاش روی زمتر
داد تا دستم رو  گذاشتم که با حالت انزجار پاشو تکون

روی پاش فشار بردارمکالفه پوفی کشیدم و دستمو محکم
 دادم و اجازه ی حرکت رو ازش گرفتم

این همه تنفر رو وقنر ازش میدیدم حالم بد 
میشد_چته؟ ها؟ فکر کردی هروقت دلت خواست 

ی؟ تو هرکاری منمیتونی   میکنی مانیا میفهیم؟ بگم بمیر

 ادهق ارویم زد و جوانر بهم ند

 رسشو باال اوردم و تو چشم های قرمزش نگاه انداختم

 _اگر یک بار دیگه دست به کار احمقانه بزنی کاری میکنم
، پس غلط اضافی  نکنبا حرفی که هرروز ارزوی مرگ کنی

 که زد قلبم مچاله شد ... 

ی االن  ی االن ارزوی مرگ نمیکنم؟ مگه همتر _مگه همتر

 نابودم نکردی؟

 ام بردم و چشم غره ای براش رفتمدستمو کالفه توی موه

جلوی پنجره وایسادم و سیگاری روشن کردم_مگه توام 
 اون زمان منو نابود نکردی؟

 هق ارویم زد و با درد گفت_من هیچ کاری باهات نکردم
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ی  اخمام توهم رفت،سیگارمو توی جا سیگاری روی میر
کنارم خاموش کردم و اروم به سمتش رفتم دست و پاشو 

روی تخت گذاشتمش و روش خیمه زدم_االن  باز کردم و 
 دردت اینه که محرم نیستیم؟

اشک روی گونه های قرمز شدش  باز هم سیالب
 ریخت_مانیا بسته دیگه انقدر گریه نکن

د ویل  ی با دادی که زدم شکه بهم نگاه کرد، دیگه هق نمیر
یخت  اشک هاش میر

دستمو روی صورتش گذاشتم و اشک هاشو پاک 
تمومش کن، مشکلت اینه که محرم کردم_گریه رو 

ی امشب صیغه ات میکنم  نیستیم؟ همتر

از صورتش جدا  ترسیده و ناباور عقب کشید که دستم
 شد_نه .... نه من نمیخوام باهات صیغه کنم

اینبار دیگه رسما از کوره در رفتم_ من ازت پرسیدم 
 صیغه کنم یا نه؟ گفتم صیغه ات میکنم

اینبار دیگه بلند بلند  پاهاشو توی شکمش جمع کرد و 
؟ چرا انقدر  گریه کرد _چرا همش میخوای اذیتم کنی

 عذابم میدی

دستشو گرفتم و به سمت خودم کشیدمش و لب هاشو 
شکار کردم تقالهاش انقدر زیاد بود که مجبور شدم روی 
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تخت بخوابونمش و با دست و پاهام بدنشو نر حرکت 
 نگه دارم

کاری هم نمیکرداروم دیگه نمیتونست تقال کنه ویل هم
ازش جدا شدم که رسشو به چپ برگردوند، گردن 

 سفیدش توی چشمم خورد

اروم بوسه ای روش زدم که بدنش زیر دستم لرزید، الله 
 ی گوشش رو مکیدم_اروم باش جوجو

صداش انقدر پر درد و خسته بود که مثل سوهان روحمو 
نی حالم بهم  ی خط خظ میکرد_وقنر بهم دست میر

 میخوره

به سمتم برگشت و توی چشم هام زل زد_ازت متنفرم 
ای کردم و دست هاش که توی مسیحخنده ی عصنر 

 بود رو فشار دادم_تو حق نداری ازم متنفر باشی دستم

ناله ای کرد و زمزمه وار لب زد_دستم درد گرفتاروم ازش 
 جدا شدم ویل پاهامو از دو طرفش برنداشتم

 غه ات کنم _انقدر تحریکم نکن تا رسیعیر صی

ی نگفت چشم های تب داد و قرمزش  ی نگاهم کرد و چیر
احت خونر نداشتهدستمو دو طرف  نشون میداد اسیر

ی شده بود  کمرش گذاشتم و بدنش که روی تخت نیم خیر
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رو روی تخت خوابوندم ، دو طرف لباسشو گرفتم و نر 
 هوا..... 

باال تا زیر سینش باال کشیدم دستشو جلو اورد تا مانع 
با یه دستم دستاشو باال گرفتم و با دست دیگه ام بشه 

 خم شدم که کامل روی تنش بودن. 

نفس های نامنظمشو حس میکردم پس بخاطر اینکه 
ی تنش کشیدم   به پایتر

ی تنمو بیشیر اذیتش کرده باشم پایتر
ی  بان قلبش هم باال رفت پماد رو از روی میر که اینبار ضی

 برداشتم_میبینم یگ اینجا تحریک شده

وع به تقال کرد  با حرص و عصبانیت رسی

 طویل نکشید که به نفس نفس افتاد و اروم گرفت. 

 نگاهش میکردم. با خنده ای کنج لبم 

دیگه توان اینکه خییل باهام درگیر بشه نداشت_خوشم 
 میاد رام شدی، این پماد برای کبودی و زخم بدنت خوبه

ه و پوزخندی بهم زد که باعث شد یه تای ابروم باال بر 
 نگاش کنم_چته؟

رسشو به سمت مخالف چرخوند و چشم هاشو بست، با 
ی  صدای اروم لب زد_مثل یه سگ وحشی گاز میگیر

؟  اونوقت خودتم میای پماد بزنی
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در پماد رو باز کردم و یکم روی دستم زدم که رسماییکه  
داشت باعث شد لبخند شیطانی روی لب هام بیادبدون 

کنم تا پماد گرم  بشه با کمال نامردی روی اینکه صیر
 بدنش مالیدم_تو وحشیم میکنی دیگه

از رسمای پماد بدنش لرزید و خواست پاهاشو جمع کنه 
اما نتونستبعد هر بار که دستمو روی تنش میکشیدم 

بدنش زیر دستم از رسما میلرزید_چرا این انقدر 
 یخه...بسته دیگه توروخدا نمیخوام اصال پماد بزنی 

ال میکرد پماد رو نزنم خییل بامزه شده قیافه اش وقنر تق
 بود

م دست از تقال برداشت و چشم غره ای  با دیدن نگاه خیر
 بهم رفت

یه تای ابروم از این حرکتش باال رفت _اوی اوی...یه بار 
دیگه چشماتو اونجوری کنی برام چشماتو از کاسه 

 درمیارم

ناباور با چشم های درشت شده نگاهم کرد و بدون فکر 
؟ جواب  داد_واقعا میخوای اینجوری کنی

ه_مگه  لبم رو محکم روی هم فشار دادم تا خندم نگیر
؟  جرات داری بازم چشماتو اونجوری کنی

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

پوف کالفه ای کشید و ناخواسته باز چشم هاشو تو کاسه 
 چرخوند

با دیدن نگاه پر اخمم هنگ کرده بهم زل زد_بازم  
 چشماتو اونجوری کردی؟

ل زده بود و نمیدونست چی بهم بدون حرف تو چشمام ز 
 بگه

 _من... 

توی صورتش خم شدم که رسشو توی متکا فرو برد_تو 
؟  چی

رسشو به سمت دیگه چرخوند و جوانر ندادچونشو توی 
دستم گرفتم و اروم به سمت خودم چرخوندمخییل 

خشن لب هاشو بوسیدم و گازی از لب پایینش گرفتم که 
 آخش توی دهنش خفه شد

 م میشد که از خودم جداش کردم نفس داشت تمو 

نفس عمیقر کشید و دستشو روی قفسه سینم 
گذاشت_بار دیگه بخوای کاری بکنی که من ممنوعش 
کردم با یه گاز تمومش نمیکنم و صحنه ی چند وقت 

 پیشو برات تکرار میکنم
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از روش بلند شدم و دستشو کشیدم تا اونم بلند 
یم؟  بشه_کجا..کجاداریم میر

سید خوشم یم اومد باعث میشد کمیر از اینکه می یر
لجبازی کنه_میخوام برم شام بخورم گشنمه توام باید 

 بخوری

 خواست دستشو بکشه که محکم تر گرفتم و کشیدمش

به زور دستشو تکون میداد تا ولش کنم_من اشتها ندارم 
 چرا مجبورم میکنی 

خونه رسیدم یهو ایستادم و به سمتش  ی وقنر به اشیی
از تقال کشید و نگاهم کرد_اگر بخوای  برگشتم که دست

 وحشی بازی دربیاری با کتک بهت غذا میدم

اشک توی چشم هاش جوشید که بدون هیچ عکس 
 العمیل نگاهش کردم

صندیل رو عقب کشیدم که بعد چند ثانیه مکث  روی 
 صندیل نشست

ی  در یخچالو باز کردم و هرچی توی یخچال بود رو روی میر
یه رو باز کردم و نون باگت رو خایل کردمبسته ی الو 

 جلوی مانیا گذاشتم تا بخوره
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لقمه ی مشنر واسه خودم گرفتم و گازی زدم که حس 
 کردم جیگرم حال اومد واقعا گشنم شده بود 

ه شده بود که صدای شکمش  ی خیر مانیا هنوزم به میر
 بلندشد

سه به  نچ نخی زیر لب کردم_واقعا که زورت به من نمیر
 چرااون بدبخت زور 

ی
 میگ

د تا جوانر بهم نده، وقنر ساکت 
لب هاشو روی هم فرسی

بود تحملش راحت تر بوداروم گوشه ی نون باگتو کند و 
لقمه ای گرفتتقریبا نصف نون باگتو خورده بود و 

 اشتهاش باز شده بود که برقا قطع شد

ترسیده از جا پرید به سمتم اومد و کنار صندلیم 
 وایساد_چرابرقا قطع شدن؟

ی  از  ون که استتر روی صندیل بلندشدم خواستم برم بیر
 لباسمو توی دستش گرفت_منم میام

ی اگر دزد  پوزخندی بهش زدم_پاچه ی منو خوب میگیر
ی؟  پاچشو بگیر

 بیاد نمیتونی

محکم توی بازوم کوبید، دستمو ماساژ دادم و به سمت 
ون رفتم_وحشی   بیر
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ی برداشتم و چراغ قوه اش رو روش ن گوشیمو از رو میر
کردم. در ورودی رو باز کردم که سوزی توی خونه پیچید 

 _چقدر رسد شده

دستشو از دور بازوم باز کرد و خودشو بغل کرد تا کمیر یخ 
 بزنه_از رسدی رفتار تو بدتر نیست

به چهره اش که بخاطر نور کم نصقی ازش مشخص بود 
نگایه انداختم _میخوای عاشق پیشه باشم؟ بعد از اون 

 ه زدی به زندگیم؟همه گندی ک

 منتظر جواب نموندم و به سمت کنیر برق رفتم

با دیدن کلید های کنیر که همشون خاموش بود گفتم_ 
 فقط کنیر پریده

 تمام چراغ هاشو روشن کردم که کل خونه روشن شد 

 توی شب 
ی

چراغ ها باعث شده بودن حیاط نمای قشنگ
ه بهش  نگاه پیدا کنهبا دیدن ذوق توی چهره ی مانیا خیر
کردم که ثانیه ی بعد چهره اش رنگ غم گرفت و به 

م تو رسدمه  سمت باال رفت_من میر

ین  ی نکرده بود، هنوزم مثل گذشته با کوچکیر هیچ تغییر
کارها ذوق زده میشد و شادی میکردبه حیایط که قرار 

ین شب هامونو داشته باشیم نگاه کردم  بود بهیر
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عاشقر رو  _دیگه هیچ وقت این حیاط و گل هاش رنگ
، من عشق پاک میخواستم نه یه هرزه ی  نمیبیتی

باز هم خاطرات تلخ توی ذهنم جوالن دادن که باعث 
 شدن اخم غلیظی روی پیشونیم بشینه

دستامو توی جیبم گذاشتم و به رسعت سمت خونه 
ی بیخیال  رفتمبا دیدن جای خایل مانیا توی طبقه ی پایتر

ی شدم و به س  مت باال رفتمشام خوردن و جمع کردن میر

 در اتاقو باز کردم که با برق خاموش مواجه شدم

 روی تخت خوابیده بود و تکونی نمیخورد. 

خسته بودم و دلم نمیخواست باهاش بحث کنم اصال 
 اعصاب و حوصله نداشتم

کیم که از پنجره یم اومد لباس   و با نور به سمت کمد رفتم
 رفتمو به سمت تخت کردمهامو عوض

 زیدم و با فاصله ازش خوابیدم زیر پتو خ

گه گایه صدانی یم اومد، مثل چکیدن قطره ی اشک 
بخوابم ویل نمیدونم روی متکا و این باعث میشد نتونم

 چرا کاری نمیکردم... 

با تکون خوردن تخت چشم هامو بستم و نفس هامو 
 کردممنظم
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خم شده و نفس های گرمش روی روی صورتم کش
خيیل مهم که یه نفر، فقط یه  گونم پخش شد_ میدونی 

 نفر.... 

كیم مكث كرد. انگار بغض راه گلوش رو بست و نتونست 
 ادامه بده. 

اما زود به خودش مسلط شد و با صدای لرزونی ادامه  
داد_يه نفر توی دنيا آدم رو از ته دل دوست داشته 

فهیم؟ حنر اگر بد باشه ویل دوست داشته باشه. یم
 باشه

روی صورتش چکید که سکوت  حس کردم اشک هاش
ون رفتالی چشم  کرد و اروم از روی تخت بلند شد و بیر

 هامو باز کردم، بیشیر از قبل کالفه شده بودم

تنها دلخوشیم این بود که فردا صیغه اش میکردم و این 
اشتم کش  ی یعنی این دخیر تا ابد برای خودم میشد و نمیر

؟  کنه چی
ی
 بهش دست بزنه ویل اگر بازم هرزیک

عصنر دسنر توی موهام کشیدم و از این پهلو به اون 
 پهلو چرخیدم

چند دقیقه گذشت که صدای در بلند شد و بعدش 
 تخت تکون خورد
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ی مانیا به سمت  چشم هام داشت گرم میشد که برگشتر
 خودمو حس کردم 

ش رو از پشت پلک های بستمم میتونستم حس  نگاه خیر
 کنم و این باعث میشد نتونم بخوابم

م های خمارمو باز کردم که یکه خورد و رسی    ع چش
 پشتشو بهم کرد. 

دستمو از روی کمرش رد کردم و روی شکمش گذاشتم و 
توی یه حرکت یهونی به سمت خودم کشیدمش که هینی 

 زیر لب گفت

اری بخوابم خستم ی  _بگیر بخواب انقدر وول میخوری نمیر

نفس هاش نا منظم شد، صدای تپش قلبش رو که 
 زیاد شده بود حس میکردم.  بخاطر ترس

اروم خواست دستمو بلند کنه که محکم تر نگهش 
ی ؟  داشتم_میخوای بمیر

 به مظلومانه ترین حالت ممکن نه ای زیر لب گفت 

بشه و به  گرمگرمای بدنش باعث شد کم کم چشم هام
 خواب برم

صبح با حس کردن جای خایل مانیا تو بغلم از خواب 
 مپریدم و روی تخت نشست
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مانیا**صبح زودتر از مسیح بیدار شدم و خییل اروم از 
ون اومدم  بغلش بیر

 گرم میخواست  بودم و دلم دوش اب عرق کرده

از اونجاییکه اتاق های دیگه خایل بود لباس هامو 
 و دوشی گرفتم برداشتم

بدنم زیر دوش تازه نفس کشیده بود و معدم تازه یادش 
 افتاد گشنشه

م کردم و همینجوریکه حوله رو به رسی    ع لباس هامو تن
ی خونه رفتم و یه تخم مرغ  موهام میپیچیدم به سمت اشیی

 عسیل برای خودم درست کردم

دو لنی مشغول خوردن بودم که صدای داد مسیح رو 
 شنیدم_مانیا

خواستم جواب بدم ویل از اونجاییکه دهنم پر بود 
وع به جویدن کردم و  نتونستم حرف بزنم و رسیعیر رسی

استم پشت بندش اب بخورم که دوباره داد زد_به خو 
 خدا اگر رفته باشی خودم میکشمت

ی بره اما از شانس  اب خوردم تا لقمه ای که گیر کرده پایتر
وع به رسفه کردم_کدوم  بد من اب توی گلوم پرید و رسی

ستونی هسنر که جواب منو نمیدی  قیر
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رسفه هام تمویم نداشت و حس میکردم کل صورتم قرمز 
ه و تارای صونر گلوم خش دار شدهبا رسیدن مسیح شد

خونه و دیدن قیافم جلو اومد و چند بار پشتم  ی به اشیی
؟ ؟ میخوای خودتو بکشی  کوبید_چیکار میکنی

 رسفه هام تموم شده بود که اروم روی صندیل ولو شدم 

 و چند بار روی قفسه سینم کوبیدم

 نفش تازه کردم و گفتم_نه، این لقمه .... 

ی اشاره کردم_داشتم میخوردم که به تخ م مرغ روی میر
 پرید تو گلوم

یه تای ابروش رو باال داد و دست به سینه 
 ایستاد_بخاطر اینه که تک خوری

؟ چی  ابرو هام باال پرید_

دستمو گرفت و از روی صندیل بلندم کرد_زود باش پاشو 
 برای منم صبحانه بیار

، امروز کیل کار داریم با  ی ید بریم محرصی الیک اینجا نشتر
 برای صیغه

با اوردن اسم صیغه برق از رسم پرید..._نه، من نمیخوام 
 صیغه کنم
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لقمه ای که گرفته بود توی دستش موند و به سمتم 
 برگشت_مانیا نزار سگ بشم

خونه قدم برداشتم ی  از عقب به سمت در اشیی

ی حاالشم  من نباید اجازه میدادم صیغه ام کنه، همتر
میکنه چه برسه صیغه ام کنه_تا هرکاری دلش میخواد 

 االن کم اذیتم نکردی مسیح، من محرم تو نمیشم

به حالت دو به سمت اتاقم رفتم که مسیح پشت رسم 
 دوید و فریاد کشید_مانی   اااا

قبل از اینکه بهم برسه در اتاقو بستم و قفل کردم که به 
 در قفل خورد_باز کن این نر صاحابو

 نمیکنم، باز نمیکنماشک هام روی صورتم ریخت_ 

ی برد ه رو باال پایتر  لگدی محکم به در کوبید و دستگیر

ی نشستم و  از در فاصله گرفتم و گوشه ی تخت روی زمتر
 پاهامو بغل گرفتم_درو باز میکنی یا بشکنمش؟

دستمو روی دهنم گذاشتم و هق 
ارم بازم به جسمم تجاو کنی و  ی ارم...نمیر ی زدم_نیم....نمیر

 رو...روحمو بکشی 

 گدی به در زد که لوالهای در تکونی خوردنل
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وحشت زده رسپا وایسادم_مانیا بار اخر میگم این درو باز 
ه ی خر  کن تا نشکستمش دخیر

ترسیده دستمو روی گوشام گذاشتم_مسیح نمیخوام 
 صیغه کنم نمیخوام دست از رسم بردار

لگد دیگه ای به در زد ترسیده دنبال وسیله ای بودم که 
م ویل با لگد بعدی که زد در از جاش کنده پشت در بزار 

ی افتاداخم های غلیض روی صورتش  شد و روی زمتر
ی بود که خودنمانی میکرد_توئه توله سگ 

ی ی چیر اولتر
یه دو روز بهت خندیدم اره؟  فکرکردی خیر

قدم اولو توی اتاق گذاشت که تازه فهمیدم چه گیه 
دم خوردم_تو رو نباید بهت خندید مانیا، بهت نشون می

 ... 

لباسشو تو تنش جر داد که هر دکمه ای یه طرف پرت 
 شد

ون کشید که قلبم  کمربندشو با یه حرکت از شلوارش بیر
 وایساد

به سمتم اومد و تو یه حرکت پرتم کرد روی تخت_توئه 
 کثافت فکرکردی از خوشیمه که صیغه ات میکنم؟

روی صورتم ریخته بودن و عقبگ به سمت اشک هام
 فتم_مسیحتاج تخت میر 
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کوبید که با وحشت بهش زل روی تخت مشنر 
زدم_مسیحو زهر مار، مانیا دهنتو ببند اصال صداتو 

 نشنوم

با حالت زار نگاش کردم و هق هقم بلند 
شد_مسیخ...بخ..بخدا دستشو روی گلوم گذاشت و روی 

 متکا کوبوند

ه ی هرزه فکرکردی تو  صورتم خم شد و داد زد_تو...دخیر
؟داری میتونی  هر غلظ دوس  بکنی

 زیر دستش میلرزیدم و نمیتونستم حرفی بزنم

ون زده  صورتش قرمز شده بود و رگ های گردنش بیر
 بود_تو تمام بدنت مال منه مانیا بفهم، مال من

 چنان دادی زد که هق هقم شدت گرفت

دستشو روی دهنم گذاشت و فشار داد،جوریکه حس 
گریه میکنی   کردم فکم از جاش درمیاد_گفتم خفه شو،

؟ فکرکردی گریه کنی بهت رحم میکنم؟  که چی

پوز خندی روی صورتش نشست و تو یه حرکت لباسامو 
 برات میسازمتو تنم جر داد_جهنم

بلند شد و به روی سینه هام گذاشتم که از روم دست
 رس جات وگرنه پاهاتو میشکنم

ی
 سمت کمد رفت_میتمریک
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 میلرزیدم و فاتحه ی خودمو میخوندم

بود که حاال اینجوری سگ شده _بهت  خودمقصیر ت
گوش نشون میدم وقنر یگ مال منه یعنی مال منه و اگر 

 نکنه.... 

برگشت که با دیدن یه میله داخل دستش به سمتم
..چیکار میکنی ؟وحشت زده بهش نگاه چی  کردم_

لبخند شیطانی کنج لبش نشست_این یه دستگاهیه که 
ی ادم نمیخواستم ازش استفاده کنم ، گفتم خودت عتر

 حرف گوش میدی... 

ی تخت رسید و ساق پای چپمو گرفت_ویل انگار  به پایتر
 قراره اینجا یگ رام بشه

 با کشیده شدن پام نفسم تو سینه حبس شد و..... 

خواستم از زیر دستش فرار کنم ویل اون رسی    ع تر بود و 
روی شکم خوابوندم و دستشو روی گردنم گذاشتبا اون 

ش اون وسیله رو به مچ پاهام بست _مسیح یگ دست
 بزار...بزار حرف بزنیم

دستش که روی ب*شتم رفت وحشت زده خواستم 
بلندبشم که کل وزنشو روم انداخت و کنار گوشم لب 

زد_حرف؟ تو حرف حالیت نیس هرزه کوچولوتک تک 
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کاراییکه تو رابطه ی اولمون کرد جلوی چشم هام زنده 
 شدن

تم پاهامو جمع کنم ویل بدتر باز بدنم میلرزید، خواس
 شدنخنده ی مسیح بلند شد

:فرو کرد که آچی گفتم و خودمو یه انگشتش رو داخلم

جلو کشیدم _هرچقدر تقال کنی این میله باز تر میشه 
ه اروم بشینی موش کوچولو  پس بهیر

بدنم داشت داغ میکرد که برم گردوند و سینه هامو تو 
 دستش گرفت

اختیار ناله ای کردم و اشکم ا گوشه  با داغی زبونش نر 
چشمم چکید_با..باشه...صیغه میکنیم...تمومش 

 کن...بسته دیگه

با وارد شدن یهونی مردونگیش زیر دلم تیر کشید که جییعی 
 زدم 

بدون تکون خوردن الله ی گوشمو توی دهنش کشید و 
 غلط کردم

ی
 مگ زد_هنوز زوده...خییل وقت داریم تا بگ

وعبا چشم های اش باتش رو رسی  گ بهش نگاه کردم که ضی
کردزیر دلم تیر میکشید و حس میکردم دیواره های رحمم 

ی رابطمون درد میکنندستمو روی  هنوزم بخاطر اولتر
قفسه ی سینش گذاشتم و خواستم عقب برم که کمرم 
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رو گرفت و تا ته مردونگیشو داخلم فرو 
م زیر دستش...   کرد_مسیح...حس میکردم دارم میمیر

نه دردی میتونستم کامل تشخیص بدم و نه لذتیس*نه 
وع به بازی باهاشون  هامو توی دستش گرفت و رسی

کرددستمو از بینمون رد کردم و روی شکمم گذاشتم که 
ه ای بهم انداختبخاطره ی پرده ی اشگ که روی  نگاه خیر

 چشمم نشسته بود نمیتونستم کامل ببینمش

 گفتم و هق تو یه حرکت به شکم خوابوندم که آچی 
اره و بهت حق انتخاب  ی زدم_وقنر یگ برات ارزش میر
میده باید شعور داشته باشی و ادم باشی نه اینکه هرز 

ی  بیی

متکا رو از کنارش برداشت و زیر شکمم 
...فقط...با وارد 

ی
شه هرچی تو بگ گذاشت_باشه...با..

کردن یهوییش دستامو روی تخت گذاشتم تا بتونم 
داشتم تحریک میشدم و حس تعادلم رو حفظ کنم

ی بدت  میکردم کامل خیس شدم_نه انگار توام همچتر
 نمیاد داره بهت خوش میگذره

نمیتونستم نگاش کنم ویل تمسخر رو از حرفش قشنگ 
 حس کردم

باتشو شدید تر کرد  دستشو روی کمرم گذاشت و ضی
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ناله هام دیگه دست خودم نبود و حس میکردم کل 
 ب دار شدهگوشام داغ کردن و صورتم ت

دم و به خودم میپیچیدم ی  نفس نفس میر

میله رو از پاهام با کرد و دوباره به سمت خودش 
چرخوندم_اون قبیل هاام انقدر خوب 

؟ دی از اینکه زیرشون هسنر  میکردنت؟هوم؟لذت مییر

؟   از اینکه دست مایل میشی

نمیفهمیدم چرا اینارو بهم میگه چرا انقدر سیع میکرد با 
 بم بده در صورتیکه خودش بود که پردماین حرفاش عذا

رو زده بود دستشو روی به*شتم گذاشت و همینجور که 
باتش رو منظم کردداشتم ارضا  باهاش بازی میکرد ضی
ون کشید و خبیثانه نگاهم  میشدم که خودشو ازم بیر
 کرد_نظرت راجب ادامه ی س*س توی حموم چیه؟

ی  ی بهش بگم انقدر داغ و خمار بودم که حال نداشتم چیر
ویل خییل ضد حال بدی خورده بودم_مسیح...تمومش 

 کن لعننر 

ی پاهام  بردخنده ی بلندی ازین نر قراریم کرد و رسشو بتر

نفسم داشت از هیجان و لذت قطع میشددستمو روی 
تخت گذاشتم و مالفشو توی دستم مچاله کردم و به 

خودم پیچیدم زبون داغش که بهم خورد باعث شد ارضا 
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ه روی تخت خودمو رها کردم و چشم هامو بشم خست
بستم حس میکردم خییل خسته ام _من هنوز ارضا 

 نشدم... 

تا خواستم چشم هامو باز کنم و بگم خسته ام 
مردونگیش کامل توی دهنم رفت که باعث شد عق 

بزنمهرکاری کردم نتونستم از خودم جداش کنم بعد از 
ون کشید که رسفه کردم و  به خودشو بیر  عق زدم چند ضی

موهامو گرفت و و رسمو به سمت خودش 
چرخوند_نوبت توئه، میخوام همه جوره بهم رسویس 

 بدی طعم بدنتو دوس دارم

دستشو روی گردنم گذاشت و روی لبه ی تخت 
 خوابوندم جوریکه رسم کنار تخت بود 

خواستم بگم ازین کار بدم میاد حالم بهم میخوره ویل 
توجیه نمیکرد بهمدستشو انقدر داغ کرده بود که اصال 

 روی گردنم گذاشت و مردونگیشو تا ته توی دهنم برد

بخاطر اینکه تکونی نخوردم دستشو روی س*نم 
 گذاشت.... 

دیگه داشتم باال میاوردم و حالم بد شده بود که دست از 
 رسم برداشت و روی س*نه هام خودشو رها کرد
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د به کنار  ی تخت نشست و همینجوریکه نفس نفس میر
 نگایه انداخت م های رسد و نر روحمچش

دیگه داشت حالم ازین کاراش بهم میخوردبدن خستمو 
بلندکردم و به سمت حموم رفتم، دلم نمیخواست ذره 
ای کثیقی و جای دستش روی تنم باشه ویل حیف که 

حس میکردم حنر این اب هم نمیتونه تمام اینارو بشوره 
ه...   و بیر

تنم رو محکم لیف کشیدم، زیر اب داغ وایسادم و تمام 
ی  یختر ی میر  اشک هام نر اختیار پایتر

 با باز شدن در به سمتش برگشتم

بلند  رابطه بخواد صدام وحشت زده از اینکه بازم ازم
ون نمیخوام ون...از این حموم برو بیر  ببینمت شد_برو بیر

نر توجه به حرفام به سمتم اومد و زیر دوش 
یخت ایستادهمینجوریکه شامپو روی  رسش میر

م  گفت_زیادی شلوغش نکن فقط میخوام دوش بگیر

با اخم و ناراحنر نگاهش کردم و سیع داشتم اشک توی 
 چشم هامو نگه دارم_ازت متنفرم مسیح

لبخند کخر تحویلم داد و تو صورتم خم شد که یه قدم 
 س مانیا به عقب رفتم_حسمون دو طرفه
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ون  رفتپاهامو دوش گرفت و نر توجه به من از حموم بیر
ی  ازت کوبیدم و جیغ خفه ای کشیدم_تا وقنر زنده امزمتر

 متنفرم...متنفر

زیر اب وایسادم و بقیه ی کف های مونده رو از روی تنم 
شستم که حس رسگیجه و حالت تهوع رساغم 

 اومددستمو روی دیوار گرفتم و سیع کردم اروم باشم

 احتماال فشارم افتاد
ی

 ه بودبعد از اون همه درد و خستگ

ون اومدم. اروم حوله رو دور تنم  پیچیدم و از حموم بیر

مسیح درحال پوشیدن لباس بود که با دیدنم لحظه ای  
؟  دست از کارش کشید _تو خونر

پوزخندی تحویلش دادم و سمت کمدم رفتم_خییل برات 
 مهمه خوب باشم یا نه؟

اهنی تنم  پشتمو بهش کردم و حولمو از تنم در اوردمپیر
وع شد با هجوم اوردن  کردم که باز هم رسگیجه ام رسی

ماده ای توی گلوم به سمت دستشونی رفتمهرچی عق زدم 
ی باال نیاوردم ویل حس میکردم دل و رودم باال یم  ی چیر

 اومدن..... 

کشیده شد که محکم روی کمرم دسنر نوازش وار 
 بهم...  زدم_دستتو پسش
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از سیایه رفت و قبل که چشم هام  عق دیگه ای زدم
چی افتادنم ی توی دستای مسیح فرود اومدم_ روی زمتر

 خوردی که اینجوری شدی؟

هامو باز کردم و با اخرین توانم بهش خسته الی چشم
 چی نخوردم

ی
ه بگ  غریدم_بهیر

گرفتم، از پله ها نیشگونی از پام گرفت که خفه خون
ی   گذاشت  رفت و منو روی کاناپهپایتر

 
ی

شدن بودن که بوی رو به بسته  چشم هام از خستگ
ی توی بینیم پیچیدچشم هامو باز کردم به  ی قرمه سیر

ی  مسیح که سینی به دست اومد و وسایل شام رو روی میر
 چید نگایه انداختم

برگشت و خییل جدی با چشم های ریز شده به سمتم
 گفت_پاشو غذا بخور من زن مریض و الغر نمیخوام

ده اخم چشم هام ازین حرفش گرد شد و به ثانیه نکشی
ی   غلیظی روی صورتم نشست_زود باش دیگه بیا رس میر

بدون اینکه بهش نگایه بندازم رس سفره نشستم و با 
وع به خوردن کردم که دیدن مسیح   زیاد رسی

ی
گرسنگ

 همینجوری بهم زل زدهرسی تکون دادم_چیه؟

قاشق و چنگالشو توی ظرفش رها کرد و خییل جدی بهم 
ی    االنزل زد_میخوام صیغه ات کنم همتر
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وع به رسفه کردمبا حرفی   که زد غذا توی گلوم پرید و رسی

 _چه مرگته خوبه نگفتم میخوام بکشمت

 آنر توی لیوان ریخت و به سمتم گرفت

که حالم جا اومد. بهش نگاه کردم و خواستم کیم
ی ی  بگم که به یم اشاره کرد_جمعش کنچیر

ی  وع به شستر وع به جمع کردن ظرفا کردم و رسی کالفه رسی
ردمبا قرار گرفتنش پشت رسم خواستم بچرخم که توی ک

 بغلش گیر کردم_میدونسنر چقدر ازت متنفرم دیگه نه؟

بغض کردم، حس کسانی رو داشتم که کنار این ادم هر 
؟  دقیقه شکسته میشن_پس چرا صیغه ام میکنی

فت  ازم جدا شد و همینجوریکه توی هال میر
 گفت_اینجوری قشنگ تر برات جهنم میسازم

ی و زیر لب زمزمه   ی ریختر نر اختیار اشک هام پایتر
سه  کردم_اشکال نداره باالخره یه زمانی نوبت منم میر

وقنر همه چیو مرتب رس جاش گذاشتم به سمت هال  
 رفتم

با اشاره مسیح به سمتش رفتم و کنارش روی مبل 
 قبلتر 

ی
 نشستم_بعد جمله ای که گفتم میگ

 با چشم های اشگ نگاهش کردم_مسیح
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زل زد و خییل جدی گفت_اخرین فرصته  تو چشم هام
 که بهت میدم پس ازش استفاده کن

ی  وع به خوندنرسمو پایتر  کرد  انداختم که رسی

تمام کاراش مثل فیلم از جلوی چشمام رد شد اون شب 
ی هاش و تمام تحقیر هاش که  کذانی و تجاوزش، زور گفتر

 باعث شد عذاب بکشم

ه اش رس باال او   ردم و بهش زل زدمبا نگاه خیر

همیشه عاشق این بودم که بهش جواب بله بدم ویل حاال 
منفور ترین کاری بود که مجبور بودم انجام بدم 

 _زودباش

ی ریخت، دلم نر قراری میکرد و ندانی توی اشک هام پایتر
وجودم فریاد میکشید اگر بخوای جواب مثبت بدی 

 و هر بالنی بخواد رس 
ت دیگه نمیتونی ازش فرارکنی

 میاره_مانیا با توام

 با چشم های اشگ بهش زل زدم _مسیح من... 

 لحظه ای عصبانیت توی چشم هاش موج زد

 کرددستشو روی گردنم گذاشت و بلندم

ی وسط از پشت خمم کرد و روم  رو به روش روی میر
 خیمه زد_بهت گفتم بگو قبلتر 
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اشک هام نر اختیار تمام صورتم رو خیس کرده بود چاره 
 ای برام نمونده بود ی دیگه

 چشم هامو بستم و زمزمه کردم_قبلتر 

دستشو از روی گردنم برداشت و یقه ی لباسمو گرفت و 
ی دو زانو نشستم و خودش روی  کشید، جلوش روی زمتر

 مبل نشست

لبخند موذی روی لب هاش شکل گرفته بود و با لحن 
ایط  ه یکم از رسی مرموزی گفت_خب دیگه محرم منی بهیر

 گمها برات ب

گرفته بود لب زدم_چه با صدانی که بر اثر بغض تو گلوم
یط؟  رسی

توی چشم هام زل زد _هر حرفی بزنم بدون چون و چرا 
گوش میکنی ، شبا همیشه باید لباس خواب تنت باشه و 

، غذاها رو باید  حق نداری جانی جز بغل من بخوانر
 رو میخوام خودت درست کنی من دست پخت تو 

ی چکید   که دستشو روی اشکم گذاشت و پاکش اشکم پایتر
کرد_حق نداری اشک بریزی، هرکاری من بگم باید بکنی 

 نفس نکش بگم حنر اگر 

ی انداختم که دستشو زیر چونم گرفت و بلند  رسمو پایتر
کرد نگایه به اطراف انداخت و نخی زیر لب گفت_پاشو 
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جمع کن اینجاهارو خییل خاک گرفته ادم حالش بهم 
 میخوره

ی رفتار میکرد انگار هیچ اتفافر نیافتاده، انگار نه یه جور 
ی االن صیغه اش رو قبول کردم  انگار همتر

 چیکار کردم با خودم و زندگیم؟

 با بلند شدن یهوییش نگاهمو بهش دوختم

دستش روی رسش بود و شقیقه هاشو ماساژ داد_من 
 به بیمارستان بکنم وقنر برگشتم 

ی
باید برم باال یه رسیدیک

 باید برق بزنه، مفهومه؟ کل خونه

ی بودم اگر رسپیخی کنم از قوانینش تاوان سنگینی  مطمت 
 باید بدم پس فقط رسی تکون دادم _زبون داری؟

؟ چی ی خنگا بهش زل زدم _  عتر

پوز خندی روی لب هاش نشست و تو صورتم تم 
شد_به زبونت چشم گفتنو یاد بده اگر من بهش یاد بدم 

 ... 

بهم انداخت، نگاه رسدش با ایستاد و فقط نگاه رسدی 
 تهدیدی که کرد تضاد داشت_پاشو دیگه چرا نشسنر 

خونه  ی با دادی که زد به هوا پریدم و رسی    ع به سمت اشیی
 رفتم
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 مسی ح***

از صبح که بلند شده بودم رسم درد میکرد و تخس بازی 
م  های مانیا باعث میشد بیشیر رس درد بگیر

یمارستان به سمت تخت رفتم و خواستم تماش با ب
م و اوضاعو چک کنم ویل با تیر کشیدن دوباره ی  بگیر
ه ی  رسم ناله ای کردم و روی تخت پخش شدم_دخیر
زبون نفهم اگر یکم حرف گوش میکردی و منو عصنر 

 نمیکردی االن اوضاع و احوام این نبود که

گرم میشد که با صدای شکستنی تازه چشم هام داشت
ی بلند شد ....دستم و روی رسم گذاشتم و که از پایتر

ی رفتم_باز چه غلظ کردی مانیا؟  خسته به سمت پایتر

 و 
ی

با دیدنش که باال رس گلدون شکسته ایستاده با خستگ
؟ ی  چشم هاییکه به شدت میسوخت بهش زل زدم_همتر

متعجب نگاهم کرد. مسلما انتظار نداشت انقدر راحت 
؟ بگذرم_من...من میخواستم  کنم...خونر

ی  تمیر

 بود؟ن حالمنگرااالن

تو چشم هاش نگاه کردم، ذره ای نگرانی توش موج  
که د_رسم داره مییر ی  میر
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خونه انداخت و به اتاقم اشاره کرد_برو باال  ی نگایه به اشیی
احت کن من برات دمنوش میارم  اسیر

 به رفتنش نگاه کردم و نر حال به سمت اتاق رفتم

چند دقیقه بعد صدای در بلند شد، خسته تر از اونی 
 بودم که چشمامو باز کنم 

دستای مانیا که روی شقیقه هام نشست الی چشممو 
 باز کردم و نگاه کوتایه بهش انداختم

با ماساژ هاییکه داد حالم بهیر شد_قبال که رس مامانم 
 درد میگرفت

 اینجوری ماساژ میدادم زود خوب میشد 

اض کنم که صداش  دستاشو برداشت ، خواستم اعیر
کنم_بیا این قرص رو بخور ارومت باعث شد سکوت  

 کنه

نگایه به اب توی دست و قرص سفید رنگ 
 انداختم_چه قرصیه؟

س قرار نیست  لبخند دردنایک روی لب هاش نشست _نیر
 بکشتت اقای دکیر یه استامینیوفن سادس

از دستش گرفتم توی دهنم گذاشتم و کامل اب رو 
م به بقیه کارام برسم  خوردم_میر
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که دستشو کشیدم و روی تخت   خواست بلند بشه
ه بعدش برو   نشوندمش_ماساژ بده تا خوابم بیر

وع به ماساژ دادن کرد، طویل  اروم رسجاش برگشت و رسی
ی  نکشید که چشمام روی هم افتاد و به عالم نر خیر

 رفتم

 مانیا **

همینجوری که ماساژش میدادم به اطراف نگاه میکردم، 
ی یهو یاد ما مانم افتادمرسی    ع از با دیدن گوشی روی میر

روی تخت بلند شدم که مسیح....مسیح تکونی خورد که 
چشمامو بستم و نفس تو سینم حبس شدپتو رو توی 

 دوباره به خواب رفت بغلش گرفت و ناله ای کرد اما 

 نفس آسوده ای کشیدم 

ی  ی گوشی رو برداشتم و به سمت پایتر ی پاورچتر پاورچتر
 رفتم

 زیاد منتظر بودم و ب شماره ی مامان رو گرفتم
ی

ا دلتنگ
جواب بده، داشتم ناامید میشدم که صدای خواب 

 آلودش توی گوشی پیچید_بله

اشک توی چشمام جمع شد و ذوق زده جواب 
؟  دادم_قربونت برم مامان خوشگلم، منم، خونر
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صدای پر هیجانش از پشت گوشی هم مشخص 
؟ دخیر تو چرا گوشیت  بود_سالم مادر فدات بشه خونر

 ه؟خاموش

 نمیشد واقعیت رو بگم،چی میگفتم اخه؟

میگفتم کسیکه زندگیمو سیاه کرد حاال شوهرمه؟_خوبم 
مامان جونم ، گوشیم خراب شده بود نتونستم زنگ بزنم 

زمان تونسنر بازم زنگ بزن ما بهتون _باشه عزیزم هر 
 اینجا دلتنگتیم

کنم   رو قورت دادم و سیع کردم صدام رو تنظیمبغضم
 ونت برمقرب _چشم

با صدانی که از باال اومد هول کردم_مامان من باید برم 
نم بهت کار دارم ی  بعدا زنگ میر

قبل از اینکه صدای خداحافظیشو بشنوم قطع کردم و با 
رسعت به سمت عقب برگشتمبا دیدن دو چشم پر از 

گره کور خورده بودن با ترس به خون و ابرو هاییکه تو هم
؟ دادم سمت عقب رفتم_بهت اجازه  زنگ بزنی

ی شده بود و حس میکردم روح از  نفس کشیدنم سنگتر
 جدا شده_م...مسیح...من...فقط... تنم

 اجازه دادم با دادی که زد یه میر به هوا پریدم_بهت گفتم
؟ زنگ  بزنی
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ی قطره اشکم ی چکید فاتحه ی خودمو   با اولتر که پایتر
ه ی سلیطه باید رام بشی   خوندم_تو دخیر

مدنش وحشت زده چند قدم عقب رفتم_مسیح با جلو او 
 باش وایسا توضیح بدم یه لحظه...یه لحظه اروم

 پوز خندی زد و نزدیکم اومد_توضیخ ام مگه مونده؟

خواستم قانعش کنم که موهامو گرفت و به سمت حیاط 
 برد... 

حس میکردم کاسه ی رسم داره از جاش 
 درمیاد_م..مسیح...موهام کنده شد...توروخدا

سمت ماشینش رفت که برای لحظه ای حس کردم  به
 نفس نمیکشم_مسیح...مسیح توروخدا یه لحظه وایسا

 عصنر به سمتم برگشت که تمام التماسمو توی چشمام
ون  ی بیر ونه...اینجوری منو بیر ریختم_من...موهام بیر

 همه... 

با کشیده شدن موهام دیگه طاقتم تموم شد و اشکام 
ی ریختمنو سمت خودش کشید و موهامو ول کرد.   پایتر

 دستشو  دور کمرم انداخت و منو به خودش چسبوند

با تمسخر نگاهم کرد، هقر زدم که محکم به عقب پرتم 
ی بخوره از دردش جیغ خفه  کرد و باعث شد کمرم به زمتر
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ای کشیدم و دستمو روی کمرم گذاشتم ناله ای کردم و 
ون فرستادم_پاشو جمع کن خودت و نفس هامو مقطع بیر
ه رس کار  برو لباسای نر صاحابتو تنت کن من با توئه خیر

 دارم

به ای که به کمرم خورد باعث شد درد  حس میکردم ضی
 توی مهره های کمرم بپیچه

میدونستم اگر بلند نشم دوباره کتک میخورم، پس اروم 
 از جام بلند شدم که با هر قدم تیر میکشید

دم  ی  مثل ابر بهار زار میر

باال رفتم و خدارو شکر میکردم که مسیح با پله هارو اروم 
من توی خونه نیومددرد توی شکم و پهلوم پیچیده بود و 

حس میکردم االن هاست که عادت ماهانه بشمکت 
 مشکیمو تنم کردم و نواری محض احتیاط گذاشتم 

در رو باز کردم که با چهره ی عصبانیش رو به رو 
 شدم_بکش کنار توله

تشو توی دستش گرفت و منو نر هوا اروم کنار رفتم که ک
ی تا وقنر برسیم   روی دستاش بلند کرد_خفه خون میگیر

ی گذاشت ی رفت و منو توی ماشتر  رسی    ع به سمت ماشتر

 کمرم یک لحظه هم اروم نمیشد
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ی نشست و به ثانیه نکشید که با جییعی که  پشت ماشتر
یم؟ ی کشید به راه افتادیم_کجا...میر  الستیک های ماشتر

 که داد ترس کل وجودمو گرفت..._بیابونبا جوانر  

وحشت زده نگاهش کردم و بالکنت 
 گفتم_مس...مسیح...بیابون چیکار داری؟

پوزخندی تحویلم داد و وارد جاده خایک شد ترس رو تک 
دن.  تک اجزای بدنم ی  فریاد میر

 تا چشم کار میکرد بیابون بود. 

ی ریخت، حنر اگر اینجا میمر   دم نر اختیار اشک هام پایتر
تتو در بیار  کش نمیفهمید_رسی

؟ چی  حس کردم لحظه ای نفسم قطع شد_چ...

ترمز شدیدی کرد که اگر کمربند نداشتم از پنجره ی 
ون پرت میشدم ی به بیر  جلوی ماشتر

به سمتم برگشت که با دیدن عصبانیتش لحظه ای بدون 
ت  حرف نگاهش کردم._مگه کری؟ گفتم در بیار اوت رسی

 و شلوارو

ری نمیکنم پوف کالفه ای کشیدبا یه حرکت وقنر دید کا
صندلیمو خوابوند که جیغ خفه ای کشیدم_بهت گفتم 

 هر زمان و هرجا بخوام باید برام لخت بشی 
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ی میشدو راه نفسمو بسته  بغض توی گلوم باال پایتر
بود_مسیح...من فقط یه زنگ به مادرم زدم حالشو 

سم   بیی

تم خواستم بلند بشم   ی دستش توی رسی که کامل روم با رفتر
 خوابید

وع به بازی با ب*شتم  چشماش خمار شد و رسی
 یه کاری رو نکن یعنی نکن کرد_وقنر بهت میگم

الله ی گوشمو مگ زد که کل موهای بدنم سیخ 
 شدن_مسیح

د و لبخند موذی روی  از اینکه آزارم بده نهایت لذتو مییر
 لب هاش نشسته بود

 _جونمکنار گوشم کل نفسشو خایل کرد و لب زد 

خمار بودن صداش و نفس هاش که به گردنم میخورد 
باعث شده بود حالم بد بشهتکون خوردن دستش که 

 رسعت گرفت منم به خودم پیچیدم_آه...مسیح

د.   دکمه ی لباسمو باز کرد و س*نمو توی دستش فرسی

زبون داغش که روی س*نم میخورد و حرکت دستش  
 باعث شده بود داغ بشم 
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د و عرفر روی پیشونیم جا خوش کرده بدنم داغ شده بو 
تت و در اخر  ی بیر بود_خییل بده وقنر یگ تا مرز خواستر

 هیخی بهت نده

یکه االن مغزم درک میکرد  ی حرفاشو نمیفهمیدم و تنها چیر
لذنر بود که توی تمام تنم حسش میکردممک های 

د جوریکه انگار میخواست به زور ازشون شیر  ی  میر
عمیقر

ون بکشه  بیر

ارضا میشدم که ...داشتم ارضا میشدم که دستشو داشتم 
ون کشید_نه...خواهش میکنم ادامه بده تم بیر  از رسی

پوزخندی روی لب هاش نشست و از روم بلند شداز 
 ...  اینکه اینجوری ولم کرده بود اشکم دراومد_لعننر

حس میکردم با این کارش میخواست خوار و خفیفم 
وم یه گیه کنه._وقنر دو روز خوب میشی و روز س

ی  یزه دقیقا همتر میخوری که تمام اعصاب منو بهم میر
 حسو پیدا میکنم

 کمرم بخاطر ارضا نشدن درد میکرد. 

ی پیاده شدم  کمربندمو باز کردم و از ماشتر

ی در توی صورتش داد کشیدم_برو به جهنم  قبل از بستر
 دیگه نمیخوام ببینمت عویصی 
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ی درو کوبیدم و به اطراف نگاه کردم و لب زدم_  اگر همتر
سم خونه بعدشم وسایلمو برمیدارم  راهو برگردم رسی    ع میر

ستون م از این قیر  و میر

با کشیده شدن لباسم هینی کشیدم که با شکم به کاپوت 
ی برخوردم  ماشتر

مسیح از پشت بهم چسبید که تحریک شدنشو از پشت 
 لباسم میشد حس کرد_جهنم بدون تو عمرا

ه پام کوبید که از هم کمربند شلوارشو باز کرد و محکم ب
ی کشید که فقط  باز شدنشلوارمو به اندازه ای پایتر

ه  مردونگیش رو داخلم فرو بیر

از این حجم تحریک شدن بدنم تحلیل رفت که از کمر 
گرفتم و محکم خودشو بهم کوبید_اخ...مسیح تمومش 

 کن لعننر نمیخوام 

به هاشو محکم کرد و موهامو همراه شالم به عقب  ضی
م، کشید _ب رای تو کاری نمیکنم، میخوام خودم لذت بیر

ی االن این بدن داغو هوس کردم  همتر

تحقیر هاش تمویم نداشت، تقال کردم کنار برم که از 
ون کشید و محکم سییل روی باسنم زد که  ب*شتم بیر
جیغ کشیدمبه سمت خودش برگردوندم، از کمرم گرفت 
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ی نشوند_خوشت میاد از اینکه آ زارم و روی کاپوت ماشتر
 بدی؟

اینبار محکم تر واردم کرد که حس کردم جر خوردم اما 
قبل از اینکه جیغ دوباره ای بکشم دستشو محکم روی 

 دهنم گذاشت_عاشق این کارم

ی لب هاش  دستشو فشار محکیم داد و بعدش لب هام بتر
اسیر شدو....بدن یخ زدم زیر دستای داغش میسوخت و 

دنه.فشاری به حس میکردم پوست بدنم درحال کنده ش
کمرم اورد که دردش تشدید شد و آچی زیر لب گفتم_آخ 

ی هات دیوونم میکنه مثل مزت که بدجور بهش  گفتر
 عادت کردم

ی گرفته بود که اینبار خودم  نگاه جفتمون رنگ خواستر
 پیش قدم شدم و لب هاشو اسیر کردم. 

برای لحظه ای متعجب ایستاد ویل رسی    ع به خودش 
میشه همراهیم کرد. بعد از چند دقیقه اومد و داغ تر از ه

 به اوج رسیدم که هم زمان با من مسیح هم ارضا شد

لب هاشو کنار گوشم گذاشت_بیابون رو که امتحان 
کردیم بعدش جنگل رو امتحان میکنیم ببینیم چقدر 

 خوش میگذره
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نگاهمو به چشم های شیطونش دوختم._من با تو 
 بهشتم نمیام جنگل دیگه جای خود داره

وع به خندیدن کرد که لحظه ای محو خنده هاش  بلند رسی
وع به مرتب کردن لباسم  شدمرسی    ع به خودم اومدم و رسی

 کردم

از درد کمر و حاال این رابطه ی داغی که داشتیم پاهام 
برای لحظه ای نر حس شد و نزدیک بود سقوط کنم که 
مسیح رسی    ع دستشو دور کمرم حلقه کرد و به خودش 

 ری؟چسبوند_درد دا

بازوش رو محکم گرفتم و خودمو باال کشیدم_کمرم درد 
 میکنه

ی رفتاروم  دستشو زیر زانوم زد بلندم کرد و به سمت ماشتر
روی صندیل گذاشت و کنارم ایستاد_بخاطر رابطه درد 

 میکنه؟

به خورد  نگاه خستمو بهش دوختم _توی حیاط ضی

 گرفت و دستشو توی موهاش فرو 
ی

نگاهش رنگ کالفگ
ور دست ها نگاه انداخت و زمزمه کرد_وقنر بردبه د

یم ببینیم چیشده  برگشتیم ازش عکس میگیر

ی  رسی تکون دادم که صدای ماشینی باعث شد نیم خیر
 بشم_مسیح کیه؟
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نگایه انداخت و رسی تکون داد_آشنا نیست نمیدونم 
 کیه

ی پیاده بشم که در ماشینو بست و قفل  خواستم از ماشتر
ی   کرد_همینجا بشتر

فه ای کشیدم و چشمامو بستم_انگار دزد پوف کال
ی اینجا اه اه تم میگه بشتر  میخواد بیر

با صدای شلیک اسلحه وحشت زده بلند شدم و به 
ون نگاه کردم....وحشت زده به آدم های سیاه پوش  بیر

ی ایستاده بودن نگاه کردم_از  مسلخ که دور تا دور ماشتر
ی پیاده شو رسی    ع  ماشتر

بان قلبم باال رفت و با دادی که یکیشون زد ت رسیده ضی
ی کشید  کمرم تیر

آروم در ماشینو باز کردم و کنار مسیح ایستادم_شماها 
؟ ی  یک هستتر

با سوال مسیح یکیشون جلو اومد که ترسیده بازوی 
_من هیچ  ی مسیحو گرفتم و فشار دادم_راه بیافتتر

ستونی با تو نمیام   قیر

به ای که با ته اسلحه به شکم مسیح خورد باع ث شد ضی
ی دو زانو بیافتهوحشت کرده بودم و  آچی بگه و روی زمتر

 نمیتونستم حرفی بزنم_تو
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رسمو باال اوردم و به دوتا چشیم که فقط معلوم بود نگاه 
 کردم_راه بیافت

 اشک توی چشمام جمع شد_کج...کجا؟

به سمتم اومد که مسیح بلند شد و محکم به عقب پرتش 
 کنمکرد_دست بهش بزنی خودم قلمشون می

مرد سیاه پوش نخی زیر لب گفت و اروم جلو اومد_تو 
 مثل اینکه هاری باید جور دیگه باهات رفتار کرد

 که تو گردن مسیح فرو رفت جییعی کشیدم و 
ی

با رسنگ
..چیکار کردی؟ چی ی چسبیدم_  وحشت زده به ماشتر

نگاه نر تفاونر به چشمای متعجب و وحشت زدم 
ی ش  وانداخت _برو مثل آدم سوار ماشتر

تند تند رس تکون دادم و به مسیح نگاه کردم _بیاید تن 
یم  لش اینو جمع کنید بیر

ون کشید و به سمتم اومد که  دستمال مشگ از جیبش بیر
ی فرو رفتم_تو   توی دل ماشتر

ی چکید و بیشیر اشکم پایتر
 رو خدا کاری باهام نداشته باش

ی دستمال سیاه روی چشمام و زمزمه آرومش  با قرار گرفتر
بان قلبم باال تر رفت_هنوز کاری باهات کنا ر گوشم ضی
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نکردیم که اشکت دراومده، حاال حاال ها امشب باهم کار 
 داریم، بجنب راه بیافت

با داد آخرش محکم منو به جلو کشید که مثل آدم های 
کور که یگ راهنماشونه و به هر طرفی میکشه دنبالشون 

 راه افتادم.... 

ی که نشستم یگ س مت چپ و یگ دیگه ام توی ماشتر
سمت راستم نشست، ترسیده توی خودم جمع شدم و 

 سیع کردم به هیچ کدومشون برخورد نکنم

فت نشون از جاده ی  سنگ هاییکه زیر چرخ الستیک میر
خایک داشتنمیدونستم مسیح کجاست و چه اتفافر براش 
افتاده، دردکمرم امونمو بریده بود مخصوصا توی این 

ب ی به کمرم وارد جاده خایک که ضی ه های بدی تو ماشتر
 میشد. 

با حس کش کنار گوش سمت راستم وحشت زده 
خواستم عقب بکشم که چونمو توی دستش 

ه حواستونو جمع کنید اگر کاریکه میخوایمو  گرفت_بهیر
 انجام ندید... 

مکنی کرد که آب گلوم رو صدا دار قورت دادم_جنازتونم 
 کش پیدا نمیکنه
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تکون دادم و سیع کردم آروم باشم رسی به معنی باشه 
_مسیح...یعنی اون اقاهه که پیشم بود 

ه کردیمش توی صندوق  کجاست؟_چونکه پاچه نگیر
 عقب

سم بیشیر شد  تعجب و اسیر

ی توقف  چند ساعنر طول کشید تا باالخره ماشتر
یادت باشه چی بهت گفتم  کرد._

 خان 
ی

دلم میخواست بفهمم اینا چیکار دارن که مثل چنگ
ی رو رس ما و اینجا آوردنمون مغول  ریختر

ی پیاده شدم که  با کشیده شدن دستم اروم از ماشتر
صدای داد مسیح بلند شد_نر ناموس کثافت دستتو 

 بکش، مانیا کجاست؟ کجاست؟

داد هاش نر وقفه توی فضای باز که بوی آهن زنگ زده 
 یم اومد میپیچید_مسیح اینجاام

دستم آچی صدای دادش متوقف شد، با کشیده شدن 
گفتم که بازم صداش بلند شد_دست کثیفتونو نزنید 

فا  بهش نر رسی

به سمت جلو پرت شدم که تو بغل کش افتادم و صدای 
قدم های کسیکه به رسعت ازم دور میشد شنیدم و 

بعدش صدای سییل محکیم که تو گوش کش 
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خورد_خفه میشی یا کاری کنم که هیج وقت نتونی حرف 
؟  بزنی

ون اومدم_نه..نه..دیگه ترسیده از بغ ل اون شخص بیر
ی نمیگه قول میدم  ی  چیر

خوبه ای زیر لب گفت که دیگه صدای مسیح درنیومدبا 
ورودمون به یه فضای بسته بوی آهن زنگ زده بیشیر 

ی دو زانو نشوندنم و چشم بندم رو  شد، روی زمتر
ی   برداشتر

 با دیدن صحنه ی رو به رو وحشت کردم... 

ی ر  یخته بود و صدای جیغ زنی به آب و خون روی زمتر
سید_راه بیافت عجله کن دیگه  گوش میر

ت زده  به سمت جلو پرتم کرد که چشمم به چشمای حیر
 ی مسیح افتاد

به سمت اتافر رفتیم که جیغ دوباره ی زنی بلند شدبا 
ورودمون به اتاق مردی که کنار یه خانم نشسته بود 

د_اون رسی    ع بلندشد، یقه ام روگرفت و محکم جلوکشی
، بجنب زود  ی ه میدمت گرگا تیکه تیکه ات کتی زن اگر بمیر

 باش نجاتش بده
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 با ترس ووحشت رسی    ع به سمت اون زن رفتم، شکم
ی ی ی چیر بود که به چشم میخورد._یه تشت برآمدش اولتر

، یه تیغم الزم دارم ی  آب گرم میخوام و دستمال تمیر

چند لحظه همه هنگ نگاهم کردن که داد 
 زنده بمونه یا نه؟ کشیدم_میخواید 

کرد رو به همه   با دادی که زدم اون مرد که تهدیدم
 کرد_زود باشید تن لشا به یه دردی بخورید

به مسیح که گوشه ای ایستاده بود و به من زل زده بود 
نگاه کرد_مردتیکه نر ناموس به چی نگاه میکنی ها؟ 

 پشتتو بکن

مسیح نگایه بهش انداخت که تو چشماش فحش های 
د. م ی  ثبت هجده بندری میر

پشتشو به من کرد که جیغ زن بلند شد، رسی    ع خم شدم 
و پاهاشو باز کردم_اگر میخوای خودت و بچه زنده 

 بمونید باید زور بزنی 

 خسته با چشم های قرمز شده از درد رسی تکون داد

ی و من در تالش بودم تا بتونم  وسایل رو کنارم گذاشتر
ون بیارم  بچه رو سالم بیر
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ون اومدن یه پرس بعد  از کیل جیغ و زور زدن با بیر
خوشگل و رس تا پا خونی لبخندی روی لب هام نشست 

 و عرق هامو پاک کردم

توی تشت آب شستمش و پارچه ای دورش پیچیدم. رو 
به اون اقا که انگار رئیس بود کردم و بچرو به سمتش 

ی   گرفتم_بیا پرس خوشگلت رو ببتر

ی  زانو زد_باورم  جلو اومد و ناباور روی زمتر
 نمیشه..باالخره به دنیا اومد

از ذوفر که توی چشماش میدیدم لبخندی روی لب هام 
نشست و نگایه به مسیح که بهم زل زده بود انداختمتو 
ی میدیدم که متوجه نمیشدم چیه، چشم  ی نگاهش چیر
ازش گرفتم و به اون اقا نگاه کردم_پدر شدنتون مبارک 

 باشه

ویل با جیغ دوباره ی زنش خواست جوانر بهم بده 
متعجب به سمتش برگشتم...با دیدن رس بچه که رسی    ع 
به داخل رحم برگشت وحشت زده به سمتش رفتم_زور 

 بزن ، زور بزن یه بچه ی دیگه هس

با نر حال شدنش وحشتم بیشیر شد که داد اون اقا بلند 
 شد_چیکار میکنی پس ؟ نجاتش بده..نجاتش بده
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بغل گوشم  فریاد کشیدم_اگر د تر عصنر از داد زدنش بلن
 کمگ میتونم به زنت بکنم؟  داد بزنی فکر میکنی 

. به سمت زن برگشتم و کالفه و عصنر عقب رفت

دستمو روی شکمش گذاشتم_بچه برگشته داخل رحمت 
نتونی زور بزنی بچه خفه میشه و زنده موندن خودتم  اگر 

 به مونی بنده پس تالش کن

گه داشته بود و با دادی که زد به زور چشماشو باز ن
 اخرین تالش هاشو میکرد ویل فایده نداشت

به سمت مسیح برگشتم _مسیح باید کمک کن. من 
تنهانی از پسش برنمیام_نه نمیشه فقط خودت باید 
 اینکارو انجام بدی مردی حق نداره نزدیک زنم بشه

کالفه روی پیشونیم کوبیدم و بلند شدم. با دستم به 
کردم_بچه برگشته باال و باید یگ کمکم کنه   زنش اشاره

ون بیارم پس انقدر لجبازی نکن  تابتونم بچه رو بیر

لب هاشو بهم فشار میداد و عصنر بهم زل زده 
بود_خودت انجامش بده، مثل این یگ بچه که به دنیا 

 اومد

فت_د  ن صدام هر لحظه باالتر میر
ر
عصنر شده بودم و ت

باال، اون بچه خودش به  المصب میگم این بچه برگشته
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دنیا اومد و راحت بود ویل این بچه برگشته داخل رحم 
 باید کش کمکم کنه

عصنر جلو اومد و با مشتش محکم به سمت چپ قفسه 
ی  ی پرت شدم و با کمر به زمتر ی سینم کوبید که روی زمتر

 افتادم_رس من داد نکش زنیکه هرزه

بیاد که  مسیح  با دیدن این صحنه داد زدو خواست جلو 
افراد اون اقا گرفتنش_ آشغال گه خوردی دست روش 

 بلند کردی کثافت

ی بلند شدم که هم قلبم و هم کمرم  به سخنر از روی زمتر
به تیر کشید  از ضی

ی چکید._اگر میخوای زنت زنده بمونه باید  اشکم پایتر
 اجازه بدی که مسیح کمکم کنه

ی کوبید  و تو جیغ زنش بلند شد که عصنر پاشو روی زمتر
 چشمام زل زد_باشه

مسیح رو ولش کردن که رسی    ع به سمتم اومد و دستشو 
؟  روی قلبم  گذاشت_خونر

، بیا این زن و بچه نگرانی تو چشماش موج زد _خوبم
 رونجات بدیم
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با مکث رسی تکون داد و به سمت اون زن برگشت_من 
ی فشار میدم توام تالش  بچه رو از زیر سینه به سمت پایتر

 ون بیاریشکن تا بیر 

رسی تکون دادم و به زنه نگاه کردم_میدونم خییل درد 
 داری ویل باید کمکون کنی 

ی ریخت و هق زد_خواهش میکنم بچمو  اشکش پایتر
 نجات بده

دمبا فشاری که  رس تکون دادم و دستشو توی دستم فرسی
مسیح به زیر سینه اش وارد کرد جییعی کشید و هم زمان 

 داره میاد بچه کلش پیدا شد_زور بزن بچه

ی  ون اومد که اشکای منم پایتر آخرین زوری که زد بچه بیر
ی ، یه دخیر خوشگل داری  ریخت_تموم شد ببتر

بهش نگاه کردم تا بچه رو دستش بدم که با نر هوش 
 شدنش برق از رسم پرید_مسیح نفسش رفت

وحشت کرده بودم و نمیدونستم باید 
 چیکارکنم.همینجوری نشسته بودم و بهش زل زدم

وع به تنفس مصنوغ و ماساژ قلب  مسیح نر درنگ رسی
 کرد
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نفسم تو سینم حبس شده بود._مش..مسیح..نجاتش 
بده فقط به چهره ی مظلوم بچش زل زدم، حیف بود که 

 بچه به این معصویم نر مادر بشه. 

ی نفسش اشکامو پاک کردم و لبخند روی لبام  با برگشتر
 اومد، رسی    ع به سمتش رفتم و دستشو گرفتم

ی خایک نشسته بودو عرقاشو  به مسیح که خسته روی زمتر
پاک میکرد نگاه کردم.لبخندی بهش زدم و بچه روکنار 

مادرش گذاشتم که اون اقا رسی    ع به سمتش اومد_حالش 
 خوب میشه؟ باز میکنه چشماشو؟

با لبخند رسی تکون دادم که خیالش راحت شد._ویل یه 
 مشکیل هست... 

ندشد. به تبعیت از اون از به سمتش نگاه کردیم که بل
جامون بلند شدیم که رسم گیج رفت.مسیح دستشو 

پشت کمرم حلقه کردو رسپا نگهم داشت._نمیتونم اجازه 
بدم زنده برگردین...مسیح که تا االن ساکت بود عصنر 
ی اوردی   برداشنر مارو کردی تو ماشتر

شد_مردتیکه روانی
اال حاین جهنم دره ، جون زن و بچتو نجات دادیم

شیمون؟
ُ
ک  میخوای بر
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نگایه بهمون انداخت و پشتشو کرد و همینجوریکه حرف 
د به سمت در رفت_نمیتونم ریسک کنم و زنده ولتون  ی میر

 کنم

ولمون  خسته بودم و جای جای بدنم درد میکرد_میتونی 
ی به کش نمیگیم، اینجوری دفعه ی  ی کنی چون ما چیر

 بهش اعتماد بودی یگ هست که بتونی  دم مرگ دیگه اگر 
 کنی نجاتت بده

برگشت که ادامه با این حرفم از حرکت وایساد و به سمتم
ی االن کامل حالش خوب  دادم_فکر میکنی زنت همتر
 شده؟ باید ازش نگهداری بشه تا کامل خوب بشه

نگاه شیطنت واری به رس تا پام انداخت _خوبه تو 
 میتونی اینجا بمونی و ازش نگهداری کنی 

ید تو اتاق من، مرده رو  زن دش کرد _اینرو به افرا رو بیر
ون  پرت هم  کنید بیر

برای لحظه ای هنگ کردم و بیشیر به مسیح چسبیدم که 
اونم دستاشو محکم تر دورم حلقه کرد_نر ناموس این 

 چه گیه میخوری تو ها؟ زنمه، جلوی من داری

نر خیال شونه ای باال انداخت _برام اهمیت نداره چون 
 تا چند دقیقه ی دیگه نر شوهر بشه قرار 
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ترس برم داشت و با چشمای اشگ به مسیح زل 
 زدم_مسیح

ترسیده بودم و صدام میلرزید درست مثل تنم که زیر 
ی نیست خودم ازین  ی ه بود_چیر دستای مسیح روی وییر

ون مت بیر  خراب شده مییر

با تموم شدن حرفش دستمو گرفت و پشتش بردمشنر تو 
ن مردا که سمتمون اومدن زد که روی صورت یگ از او 

ی پرت شد_ولمون کن بزار بریم تا جنازه ی این  زمتر
 بادیگارداتو رو دستت نزارم

 خنده ای کرد و از سالن خارج شد

یکیشون لبخندی زد و جلوتر اومد_وقت مردنته دیگه 
 چرا انقدر خودتو خسته میکنی 

ون کشید و به طرف مسیح  اسلحه ای از پشت کمرش بیر
 فتگر 

 جیغ خفه ای کشیدم که مساوی شد با صدای شلیک... 

بان قلبم خییل باال رفته بود و جرات  چشمامو بستم. ضی
 نداشتم چشمامو باز کنم

با صدای مسیح شیر شدم و الی چشممو باز کردم_مگر 
 کش دست به زنم بزنه  اینکه من مرده باشم
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ی دستشون بود.   درگیر بودن و اسلحه بتر

ی افتاد. یه تیر مسیح لگدی به شک م مرده زد که روی زمتر
 توی رسش خایل کرد که ناباور بهش زل زده بودم. 

یگ دیگشون خواست به سمتمون بیاد که تیر بعدی رو 
 به قفسه سینه ی اون زد._راه بیافت مانیا

دستمو کشید که دنبالش راه افتادم. هنوزم نتونسته بودم 
 صحنه هاییکه دیدمو هضم کنم. 

ی دیوار یستاد و منو تو بغلش محکمپشت دیوار ا گرفت.بتر
 و تنش بودم. 

 به صورتش که خایک و خونی شده بود زل زدم.  

هوا تاریک شده بود و نور سالن به نیمه ای از صورتش 
د.  ی  میر

چقدر امشب تغییر کرده بود و حس میکردم مثل مسیح 
 قبل شده بود. 

دست از دید زدن برداشت و به سمتم برگشت، تو 
 ._نر صدا قدم بردارگاه کرد چشمام ن

 رسی تکون دادم که دستمو کشید. 
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وکه بود  خییل رسی    ع از اون خرابه که شبیه کارخونه ی میر
ون رفتیم و به جاده رسیدیم که صدای شلیک بلند  بیر

 . شد 

بند بند بدنم میلرزید. به عقب برگشتم که با دیدن 
رئیسشون و پنج ایل شش تا از افرادش ترسیده به مسیح 

 چسبیدم._مسیح چیکارکنیم؟

وع به دوییدن کرد_فقط بدو وگرنه  دستمو کشید و رسی
ی   دهنمونو صاف میکتی

 دوییدم که حس کردم رو هواام. انقدر تند یم

  پشت سنگ
ی
رفت که بخاطر تاریک بودن هوا خییل بزریک

مشخص نمیشدیم._مش..مسیح...نفسم..وایسا 
 یه...لحظه

 نارم نشستکمرم به سنگ چسبیده بود و مسیح ک

ه ویل  د و سیع میکرد با گوشیش تماس بگیر ی نفس نفس میر
ی نبود_نمیتونم ی  بزنم زنگ ذره ای آنتر این المصب آنتر

 نداره

یکم ازش فاصله گرفتم و خواستم شالمو درست کنم که 
صدای شلیک بلند شد و لحظه ی بعدش توی کتفم 

 سوزش و درد رو حس کردم..... 
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ی از روی شونه ام رد ش  د . تیر

 به جلوخم شدم ودستمو روی شونم گذاشتم_اخ 

مسیح رسی    ع به سمتم خم شد_مانیا چیشد؟ کجات تیر 
 خورده؟

لباسمو کیم عقب کشیدم و با دیدن زخم سطخ نفس 
آسوده ای کشیدم_یکم شونه ام زخم شد. زخمش عمیق 

 نیست

 کالفه دسنر به موهاش کشید

ی اسلحه روی رسش ترسیده عقب  با قرارگرفتر
 م_بلندشو بدون حرکت اضافی رفت

ی و بلندم کردن. مسیح بدون حرف دو نفر زیر بغلمو گرفتر
ی راحنر خالص  بلند شد و چشمش روی من بود._به همتر

 نمیشید

**** 

ی بیشیر نزدیک  عصنر از هوای رسد و گرفته ی زیرزمتر
 مسیح شدم_خییل رسده اینجا

دستشو دور شونم انداخت که مستقیم به زخمم خورد و 
گفتم. بلند شد و جلوم نشست_بزار ببینم زخمت   آچی 
 رو

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی تر  کشید نر حال رسی تکون دادم که یقه ی لباسمو پایتر
و به شونم نگاه کرد_باید ضدعفونی بشه ویل انقدراهم 

 عمیق نیست

ی لحظه در باز شد_راه  به اطراف نگایه انداخت که همتر
 بیافت

ی  ، مسیح بلندشد که نگهبان به من اشاره کرد_تو بشتر
ه رو کار داره _من به جاش میام  رئیس اون دخیر

ی ی نمیشه  دست مسیحو فشار دادم که سکوت کرد_چیر
 بزار باهاش حرف بزنم

ی فک قفل شدش باشه  به اجبار رسی تکون داد و از بتر
 ای گفت

ون اومدیم ی که بیر ی  تازه فهمیدم چقدر اون از زیرزمتر پایتر
 رسد بود. 

 درشو باز کرد. به سمت یگ از اتاق ها رفت و 

 مکث داخل رفتم. با کیم

اون مرد که رئیس خطابش میکردن جلوی پنجره ی بزرگ 
 ایستاده بود و سیگار کنج لبش روشن بود... 

برگشت و سیگارشو توی جا سیگاری خاموش به سمتم
خب، اسمت چی بود؟  کرد._
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س مثل خوره  نگایه به چهره ی بیخیالش انداختم. اسیر
مانیارسی تکون داد و به در سمت تو جونم افتاده بود_ 

 چپ اتاقش رفت_دنبالم بیا

ترسیده رس جام ایستادم که با دیدن قیافم درو باز کرد که 
داخلش رو دیدم._زنم تب کرده و بخاطر خونی که از 

 دست داده زیاد حالش خوب نیست میخوام کمکش کنی 

 یکم جرات پیدا کردم و اروم سمت در قدم برداشتم

چاره که رنگ به رو نداشت به سمتش با دیدن زن بی
رفتم. بخاطر خونی که از دست داده بود رنگش به 
د_یه رسی دارو باید تهیه کنید وگرنه  ی سفیدی میر

 همینجوری ضعیف تر میشه

ی کاغذ و خودکاری  رسی تکون داد و از کنار در روی میر
 دستم داد_بنویسشون

وع به  رسی تکون دادم . برگه رو از دستش گرفتم و رسی
ی کردم._اون مردی که کنارته دکیر بود درسته؟  نوشتر

رسی تکون دادم و برگه رو به دستش دادم. با دادی که زد 
 یه میر به هوا پریدم_محسن

با دیدن چهره ی ترسیدم پوزخندی روی لباش نشست. 
ش   اقانی که منو باال اورده بود داخل اومد _اینو بیر
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ین؟رسی تکون داد و بازوم رو گرفت_کجا؟ کج  ا بیر

س هنوز وقت مرگت نشده.  صدای خندش بلند شد_نیر
 حاال حاال ها باهات کار دارم

دسنر به اون مرد تکون داد که منو کشید و به سمت زیر 
ی رفت.   زمتر

ی  در رو باز کرد و تقریبا پرتم کرد داخل که روی زمتر
 افتادم. 

درد توی دستم پیچید. مسیح کمکم کرد بلند 
چیشد مانیا چی گ  فت؟بشم._

محکم دستشو پس زدم و رسش داد کشیدم_حالم ازت 
ی باعث شدی کجا گیر بیافتیم. هر  بهم میخوره مسیح ببتر
ی چیکار کردی باهامونعصنر به  یم. ببتر لحظه ممکنه بمیر
ی  سمتش رفتم ومحکم تخت سینش کوبیدم_لعننر ببتر
چیکار کردی، چجوری میخوای از اینجا نجاتمون بدی 

 ها؟ بگو دیگه، چجوری؟

دستامو رو هوا گرفت و بلند تر از خودم داد کشید_مانیا 
 دو دقیقه دهنتو ببند بزار فکرکنم

ون کشیدم و چشم غره ای  ی دستش بیر دستامو از بتر
 بهش رفتم_فکرکنی چجوری بیشیر گند بزنی نه؟
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 عصنر بهم نگاه کرد _ببندش

ساکت شدم و با اخم گوشه ی اتاق نشستم. دستامو 
 بلکه کیم گرم بشم.  توی بغلم گرفتم تا 

د. رسمو گوشه ی  ی مسیح نر قرار بود و همش قدم میر
روی زخمم فشار دادماین  دیوار گذاشتم و دستمو محکم

ی و دیوار رسد فقط رسما رو توی بند بند وجودم  زمتر
 میفرستادن. 

ی وسایالی توی اتاق با چشم دنبال وسیله ای میگشتم  بتر
.با دیدن یه ی تیکه کارتن رسی    ع  که بتونن ذره ای گرمم کتی

به سمتش رفتم و مثل بچه ها با ذوق اونو زیرم انداختم و 
 روش نشستم. 

رسمو باال اوردم که دیدم مسیح داره نگاهم 
_چیه؟_بجای اینکه دنبال این باشی جاتو درست میکنه

 فکرکن چجوری از اینجا خالص بشیم کنی یکم

چشم ازش گرفتم و رسد جواب دادم_خودت باعث 
 یم اینجا پس خودت دنبال راه حل باششدی بیا

ی نشست_فقط لج کردن  به سمتم اومد و کنارم روی زمتر
 بلدی 

 
ی

رسمو به دیوار تکیه دادم و چشمامو بستم_نمیخوای بگ
 اون باال یارو چی زر زد؟
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بدون باز کردن چشمام جواب دادم_حال زنش بده. 
بخاطر خون ریزی زایمان بدنش ضعیف شده و حاال 

 ازش نگهداری کنم  میخواد من

برای لحظه ای عصنر سمت من برگشت و داد 
کشید_اسکل ما رو نگه داشته که مراقب زنش باشیم؟ 

 این همه بیمارستان و پرستار

چشم باز کردم و رسمو به سمتش چرخوندم_مسیح 
مشکل داری برو خودت باهاش حرف بزن چرا رس من داد 

؟  میکشی

 نگاه برزچی بهم انداخت و ساکت شد. 

چند ساعنر تو سکوت نشسته بودیم که در باز شد و 
 محسن داخل اومد... 

ون برم_راه بیافت   بهم نگایه کرد و با دست اشاره کرد بیر

 به زور پاهای یخ زدمو تکون دادم و رسپا ایستادم. 

به سخنر از پله ها باال رفتم و به در اتاق رئیس رسیدم. 
خودم باید رو به محسن کردم که تو سکوت ایستاده بود_ 

 برم داخل؟

رسی تکون داد که پوف کالفه ای کشیدم. در زدم و با 
 شنیدن صداش که اجازه ی ورود بهم داد داخل رفتم
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ه  ی کشیدم و وارد شدم؛حنر دستگیر ه ی در رو پایتر دستگیر
 ی در از دست من گرم تر بود. 

به لباسای اتو کشیده و چهره ی جدیش نگاه کردم که به 
ه عجله  _وسایلحرف اومد  رو که گفنر اماده است بهیر

 کنی 

شنبا رو از دستش  رسی تکون دادم و به سمتش رفتم مر
 گرفتم و به طرف در اتاق رفتم

با باز شدن در حس کردم بوی بدی تو هوا پیچیده. 
دستمو روی دهنم گذاشتم و عق زدم._این دیگه...چه 

 بوییه؟

 با دیدن یه خانم مسن که نزدیک زن رئیس نشسته بود 
 سکوت کردم_عنیر نسا دود کردم برای عفونت هاش

ی کاری  هاج و واج نگاهش کردم_مگه عفونت داره که چنتر
 کردی؟

ین کار بود. من که  شونه ای باال انداخت_به نظرم بهیر
 دکیر نیستم

اخیم روی صورتم نشست و به سمت پنجره ی اتاق 
رفتم_یگ نیس بهش بگه دکیر نیسنر پس چه غلظ 

 میکنی 
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ون وارد ریه هام کردم و نفس ع  از هوای تازه ی بیر
میقر

ون اوردم و  به سمتشون برگشتمرسم رو از توی مشنبا بیر
 . رسهمش کردم

ی که خورده بودم درد میکرد و لرزشش   دستم بخاطر تیر
فت ی نمیر  از بتر

الکل به دستش زدم و سوزن رو به رگش نزدیک کردم. 
بیشیر لرزش های دستم هر لحظه بخاطر دقیق شدنم 

میشدن. کالفه دست از رسم زدن کشیدم و به سمت 
رئیسه برگشتم _من نمیتونم رسم بزنم دستم آسیب دیده 

ه و از من بهیر بلده  باید مسیح بیاد اون دکیر

چند لحظه ای نگاهم کرد و رسی تکون داد و رو به خانم 
مسنی که هنوز توی اتاق ایستاده بود رو کرد_برو مسیحو 

 بیار باال

ی رسی  تکون داد و خارج شد که خسته روی زمتر
نشستم تا بلکه استخوان های لرزونم گرم
ه؟آزوم ن._مسیح دکیر  بگیر

ه  نگاه خستمو بهش دوختم_بله دکیر

 رسی تکون داد و از اتاق خارج شد

نگاهم به بتادین توی مشنبا افتاد. برداشتم و درشو باز 
 کردم. 
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ه  نگایه بهش انداختم_از هیخی بهیر

 از شونه باز کردم و بتادین رو روی زخمم ریختم.  لباسمو 

سوزش و دردش باعث شد مالفه رو با دست آزادم  
م  چنگ بزنم و لب هامو گاز بگیر

ییل روش گذاشتم ی و گاز اسیر  نر حال در بتادین رو بستر

با ورود سامان نگاه خمار و بیحالمو بهش دوختم که برای 
 ازت میخوام لحظه ای ایستاد و بهم زل زد_زنمو سالم

رئیس که پشت رسش این حرفو زده بود باعث شد به 
ه سمتش برگشته و از من چشم  بگیر

ون برم  از جام بلند شدم که با دست اشاره کرد از اتاق بیر

رسی تکون دادم و با محسن به همون خراب شده 
 برگشتم. 

دلم میخواست جیغ بزنم و به خدا گالیه کنم، این همه 
گیم داشتم دیگه اینجا گیر افتادنم چی مشکل و درد تو زند 

 بود؟

ی از هم سبقت یم ی ریختر ._خدایا اشک هام تو پایتر ی گرفتر
؟  ی چجوری داغونم، نمیخوای یه ذره نگاهم کنی ببتر

 خسته شدم دیگه واقعا

 پیچید. صدای هق هقم تو فضای خایل اتاق یم
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انقدر گریه کردم که چشمام روی هم افتاد و همه چی 
 میکردم هیچ وقت بیدار نشم.  تاریک شد. دعا 

*** 

با تکون دادن های شدید کش الی چشم هامو باز کردم 
 نگاه کردم.  رو به روم و به چشمای نگران

موج نگرانی توی چشم هاش این روزا زیاد شده بود و 
؟ چرا هرچی صدا  باعث میشد متعجب بشم._خونر

 میکنم جواب نمیدی؟

ی تکونی به بدنم دادم که آچی بخاطر  خشگ بدنم از بتر
لب هام در رفت_خیر رسم خوابیده بودم که ایشاهلل بلند 

 نشم دیگه، ویل بیدار شدم

اخم غلیظی روی صورتش نشست _چند بار باید بهت 
 بفهمونم که تو فقط وقنر من بگم حق مرگ داری

 عصنر تو چشماش زل زدم و رسش داد کشیدم... 

الیک و رو  _مسیح انقدر بهم زور نگو بجای زور گفتنای
 اعصابت سیع کن ما رو ازین خراب شده.. 

پامو محکم به یگ از کارتون ها کوبیدم که به طرفی پرت 
شد و صدای بلندی ایجاد کرد که بلند تر داد 

 کشیدم_نجات بده
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گرفت و عصنر تو چشماش زل زدم که نر هوا منو از کمر 
سمت خودش کشیدلب های داغشو روی لب های یخ 

وع به بازی با لب هام کردزدم گذاشت و   رسی

خواستم مخالفت کنم، خواستم تقال کنم و از زیر دستش 
فرارکنم ویل گرمای تنش باعث شد اروم بشم و خودمم 

 همراهیش کنم. 

ی رسد و نمناک تنها جای گریم که داشتم  توی این زیرزمتر
 بغل مسیح بود و نمیتونستم انکارش کنم

ی م_بر خر مگس صدای در باعث شد از هم فاصله بگیر
 معرکه لعنت

 صدای پوز خند محسن تو فضای اتاق پیچید

 به سمتش برگشتم که بهمون نگایه انداخت

 _حال زن رئیس بد شده باید بیای باال

ون  عصنر دسنر تو موهاش کشید و با حرص از در بیر
 رفت

 محسن نگاه کوتایه بهم انداخت و درو بست

 مسیح

ی   _تو بهم چجوری به سخنر  گفنر حالش خوب میشه ببتر
 داره نفس میکشه
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عصنر شده بودم و تالش میکردم اروم باشم_این ربظ 
به زایمان نداره این خانم مشکل تنفش داشته و حاال 

 نمیدونم چرا دوباره دچار حمله شده

 بهم نزدیک شد و تو چشمام زل زد_خوبش کن

مثل خودش تو چشماش زل زدم_این مشکل دستگاه 
بیمارستان بهش دستگاه وصل بشه تنفسشه و باید بره 

 من نمیتونم کاری کنم

ش رفت. نگران به زنش نگاه  ی عقب کشید و به سمت میر
، جوریکه حتما تا  ی کردم، نفس میکشید ویل خییل سنگتر
 چند ساعت دیگه دستگاه الزم میشد و نفس کم میاورد

با صدای رئیس به سمتش برگشتم_پس میخوای کمک 
 نکنی 

هش کردم که به محسن نگاه با اخم های درهم نگا
ه رو بیار  کرد_برو دخیر

 وحشت زده نگاهشون کردم._چیکار مانیا داری؟

ریلکس روی صندیل نشست و به افرادش اشاره 
 کرد_ببندینش به ستون

چشمام تا اخرین حد ممکن باز شد و ترس توی دلم 
 نشست
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 این اصال نشونه ی خونر نبود! 

ی افرادش به رسعت به سمتم اومدن و رسی  وع به بستر
ی ویل زور ده نفر کجا و  دستام کردنتقال میکردم تا ولم کتی

 زور یک نفر کجا..._ولم کنید لعننر ها

با چشمای به خون نشسته به رئیس نگاه کردم_چه 
 غلظ میخوای بکنی ها؟

پوزخندی روی لباش نشست، سیگارشو روشن کرد و پرک 
! ببینم  عمیقر بهش زد_قراره خوش بگذره جناب دکیر

ه زنته؟  گفنر این دخیر

 با تموم شدن جملش برق از رسم پرید. 

صدای دادم بلند شد_به ناموسم کاری نداشته باش، اگر 
 انگشتت بهش بخوره.. 

س توی رگ هام جریان  با ورود مانیا ساکت شدم.اسیر
 پیدا کرد_ولم کن اه دستتو بکش

دست محسنو از دور بازوش باز کرد و به سمت ما 
 نگاهش به من افتاد. برگشت که تازه 

ترس و وحشت توی چشماش به حدی زیاد بود که توی 
د._مش...مسیح ی  چشماش موج میر

 به رئیس نگاه کرد_خوش اومدی لیدی
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ترسیده خواست عقب بره که محسن جفت بازوهاشو 
 گرفت

 ساکت شده بود،مثل پرنده ای توی قفس. 

به سخنر میشد صدای نفس کشیدنش رو بشنوی_دهن 
 دیدمسیحو ببن

چشمم به مانیا بود که هر لحظه رنگش به سفیدی 
 نر 

؟ چیکار میخوای بکنی د_چیکار میخوای بکنی ی میر
 ناموس

داد و تقالهام براش ذره ای اهمیت نداشت. دهنم که 
؟ ی  بسته شد تقالهام شدید تر شد._چیکا..چیکار میکنتر

 با اشاره ی رئیس به محسن برق از رسم پرید

ی پرت محسن هم نامردی نکرد و م انیا رو محکم روی زمتر
 کرد و روش خیمه زد.... 

 داد و فریادم  بخاطر دهن بستم خفه میشدن. 

مانیا وحشت زده جیغ میکشید ویل محسن بدون ذره ای 
ترحم لباسشو تو تنش جر داد، دکمه هاش به هر طرف 

 پرت شدن. 

 تاپ مشکیش تضادی با تن سفیدش پیدا کرده بود. 
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تم تا اخرین حد  برق چشمای محسن باعث شد  رگ غیر
 خودش باد کنه

تقالهام و فریاد هام به حدی شدید شد که رئیس برای 
لحظه ای دستشو بلند کرد، محسن که میخواست بوسه 

 ای به گردن مانیا بزنه توی نصفه راه ایستاد. 

 بلند شد رسپا که خیال کردم بیخیال شدن. 

رسم  لگد محکیم که توی پهلو و شکم مانیا کوبید برق از 
 پرید. 

به های محکم پاش به بدن مانیا به حدی قوی بود   ضی
 که برای لحظه ای شکه نگاه کردم. 

چشم از بدن نر جون مانیا گرفتم و به چشمای رئیس 
وزی روی لباش بود .   دوختم. لبخندی از پیر

چشمام به حدی خشم و نفرت توش بود که نمیتونستم 
 پنهانش کنم. 

خره این دستا باز میشدن، تقالهامو بیشیر کردم. باال 
 باالخره... 

._خییل کثافنر  ی ی جدا شد و دستور داد دهنمو باز کتی از میر
ی ، بس کن کشتیش  مردتیکه روانی بگو تمومش کتی
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جلو اومد و تو چشمام نگاه کرد_هر کاری الزمه برای زنم 
؟  میکنی

نگاهم به مانیا افتاد که از حال رفته بود_باشه باشه ، بر 
 شه فقط تمومش کنپدرت لعنت با

دستشو باال اورد که محسن دست از کتک زدن مانیا 
 برداشت

با باز شدن دستام رسی    ع به سمتش رفتم و لباسشو 
 بستم. 

شالش که روی شونش افتاده بود رو روی رسش انداختم 
 و توی بغلم گرفتمش. 

بینیش خون اومده بود و باالی ابروش زخم شده بود. 
ر یم اوردم کل بدنش کبود مطمعن بودم اگر لباساشو د

 بود._مانیا عزیزم باز کن چشماتو، مانیا

با باز شدن الی چشماش نفس راحنر کشیدم _من..من 
 خیا..نت..نکردم..بهت..مش..مسیح

 چشماش روی هم افتاد و از درد ناله ای کرد_لعننر 

ی  هر کاری میکردم نمیتونستم به خودم بفهمونم مانیا چنتر
 کاری نکرده. 
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م بلندش کردم و تو چشمای رئیس نگاه توی دستا
م دستگاه  ی میر کردم._وقنر مانیا رو گذاشتم توی زیرزمتر

 تنفس از بیمارستان میارم

 پشت بهش کردم که صداش بلند شد.... 

 .. ین خطا از سمتت ببینم جناب دکیر  _کوچکیر

به سمتش برگشتم و تو چشماش نگاه کردم که جملشو 
و پیکامل  دا میکنی کنه_جنازه ی این دخیر

چشمای جدیش جوری بود که انگار میخواست مهر تایید 
 روی حرفش بزنه._یکیو باهات میفرستم 

 رسی تکون دادم و از در خارج شدم

 به چهره ی رنگ پریده ی مانیا چشم دوختم. 

کنارش گوشش زمزمه وار گفتم:_زود برمیگردم و از اینجا 
 نجاتت میدم فقط یکم دیگه طاقت بیار

 مانیا**

 دن خشک شدمو تکونی دادم که جیغم بلندشدب

._لعنت  ی ی ریختر اشک هام از درد پهلو و شکمم پایتر
 بهتون. لعنت

به خوردن که با یه  حس میکردم اعضای بدنم چنان ضی
 تکون میخوان پاره پاره بشن. 
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 به زور صاف نشستم و تکیه به دیوار شدم. 

یه دستم روی شکمم و اون یگ کل وزنمو روش انداخته 
 دم تا بتونم صاف بشینم_خدایا.. بو 

با هقر که زدم حرفم خفه شد. توان نداشتم و ازین بدن 
ی داغون خسته بودم.   کثیف و این زیرزمتر

نگایه به اطراف کردم که با ندیدن مسیح فحشی زیر لب 
ستونیه وقنر بهش  بهش دادم_معلوم نیست کدوم قیر

 نیاز دارم

 با تیر دوباره ی پهلوم نفسم بند اومد. 

سیع میکردم با ماساژ ارومش کنم ویل انگار قصد اروم 
 شدن نداشت. 

با باز شدن در چشمای اشکیمو به در انداختم.انتظار 
داشتم مسیح بیاد تو که بر خالف انتظار محسن اومد تو 

 و درو بست. 

وحشت زده خواستم تکونی بخورم که درد بیشیر توی 
؟ درد داری؟  بدنم پیچید._چیشده سفیدبرفی

ونچشما  مو که پر از نفرت بود بهش انداختم_گمشو بیر

خنده ی بلندی کرد و نزدیک تر اومد_چه موش عصنر 
 ای
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 با نزدیک تر شدنش... 

با نزدیک تر شدنش کیم عقب کشیدم که بر اثر درد 
دستم خایل رفت و محکم توی بغلش افتادم_واقعا انقدر 

؟  عاشق منی

 خنده ای کرد و منو توی بغلش چرخوند . 

ی بود و نیم تنه ی باالم توی بغلش._فقط پاها م روی زمتر
ون مت بیر  کافیه باهام راه بیای. ازین خراب شده مییر

ی ریخت_من با  دستمو روی پهلوم گذاشتم که اشکم پایتر
..ستونم..نمیام  تو..قیر

ل اشک هامو نداشتم  درد به حدی زیاد بود که قدرت کنیر

دم_با روی صورتم خم شد که نر جون صودتمو برگردون
اینکه جون نداری حنر از خودت دفاع کنی ویل رستق 

 بازی درمیاری

صورتمو به سمت خودش چرخوند و لب هاشو روی 
گونم کشیدحالم داشت ازین نزدیگ و نر توانیم بهم 

؟  میخورد_چرا نمیخوای ملکه ی خونم بشی سفید برفی

با حالت چندشی بهش نگاه کردم_کلفت خونه ی تو 
 چه برسه ملکهشدن هم اشتباهه 
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عصنر سییل ای توی گوشم خوابوند که به پهلو روی 
ی افتادم و چشمام سیایه رفت.   زمتر

ی توی خودم جمع   که داشتم مثل جنتر
با نهایت جونی

 شدم و چشمامو بستم. 

 مسیح**

دستگایه که از بیمارستان اورده بودم رو روی صورتش 
رده ای که دادم تا برگنصب کردم.با اون همه ماساژ قلنر 

ی  یدش زیرزمتر  عرق روی تمام تنم نشسته بود._بیر

 از جام بلند شدم. 

ی برم که از حال مانیا با خیر بشم که   پایتر
خواستم رسیعیر

 رئیس صدام زد. 

به سمتش برگشتم که پتونی رو به سمتم پرت 
ه تا صبح دووم نیاره  کرد_فکرکنم اون دخیر

؟  متعجب و نگران لحظه ای شکه ایستادم_یعنی چی

وی صندیل کنار زنش نشست و پاشو روی پاش ر 
انداخت_تنها کاری که میتونم برات بکنم اینه که پتو در 

ی کنم  اختیارت بزارم، نمیتونم از مرگ کش جلوگیر

عصنر یه قدم بهش نزدیک شدم که افرادش اماده باش 
 دست به اسلحه شدن
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انگشت اشارمو تحدید وار باال اوردم_اگر یه مو از رسش 
 اینجارو به اتیش میکشم کم بشه

ونم  بچشو توی بغلش گرفت و با بیخیایل دستور داد بیر
ی   کتی

نگران به سمت مانیا پا تند کردم. با باز شدن در و دیدن 
 مانیا لحظه ای نفس کشیدن یادم رفت.... 

 به سمتش رفتم و تو بغلم گرفتمش_مانیا عزیزم پاشو 

ی  به زور الی چشماشو باز کرد و ناله ای پر درد  از بتر
 لباش خارج شد

دلم میسوخت براش. من باعث این حالش بودم._خییل 
م نگران نباش  زود ازینجا میگیر

 محکم توی بغلم گرفتمش و تکیه به دیوار زدم

پتو رو به تن داغونش کشیدم که ناله اش جیگرمو 
سوزوند_امیدوارم نامه ای که گذاشتم به دست آریا 

 برسه

**** 

یا تو بغلم به سخنر و با درد نفس چند ساعنر بود که مان
 میکشید

 بدنش نسبت به قبل گرم تر شده بود 
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با دیدن چشم بازش لبخندی بهش زدم که بیشیر رسشو 
به سینم چسبوند_مسیح هنوزم باور نمیکنی بهت 

 خیانت نکردم؟

چشمامو روی هم فشار دادم. کالفه بودم ازین بحث و 
_بزار اصال دلم نمیخواست االن راجش صحبت کنم

 بعدا... 

ون مانیا وحشت زده خواست  اندازی از بیر با صدای تیر
بلند بشه که باز درد توی تنش پیچید و نر حال توی بغلم 

 افتاد._مانیا اروم باش چیکار میکنی 

اشک تو چشماش جمع شده بود و ترس تو چشماش 
انقدر زیاد بود که باعث شده بود چشماش دو دو 

 بزنه_مسیح... 

 رسش نشوندم _آروم باش بوسه ای روی 

رسی تکون داد ویل نگرانیش کم نشده بود. خودم بدتر از 
مانیا نگران بودم. معلوم نیس باز چه خیر شده و این 

نه.  ی  رئیس کیو داره میر

ی   شد نگران مانیا رو روی زمتر
صدای تیر اندازی که بیشیر

گذاشتم و خواستم بلند بشم که یقه ی لباسمو 
سم  چسبید_من مییر
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شو از یقم جدا کرد و روی پاش گذاشتم_بزار برم دستا
ی میشنوم یا نه ی  پشت در ببینم چیر

 رسی تکون داد و اروم نشست

چونر که مثل چماق بود رو از گوشه دیوار برداشتم و به 
 سمت در رفتم

با باز شدن ناگهانی در چوبمو باالی رسم بردم تا تو رس 
 هریک اومده تو بکوبم 

 راحنر کشیدم.  ویل با دیدن آریا نفس

_تا حاال از دیدن کش انقدر خوشحال نشده بودم 

 مخصوصا تو که میخوام رس به تنت نباشه

 آریا پوکر نگاهم کرد _تشکرم بلد نیسنر 

به سمت مانیا برگشتم که با دیدن آریا ذوق کرده بود و از 
 جاش بلندشد_آریا خوشحالم میبینمت

درد صورتش پیشمون ایستاد که برای لحظه ای انگار از 
 جمع شد و بغل آریا سقوط کرد

نگران خواستم بغلش کنم که آریا زودتر از من توی 
 ؟بغلش گرفت و بلندش کرد_چه بالنی رسش اومده
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عصنر از اینکه مانیا بغل آریاست اخمامو توهم 
به خورده باید عکس  کشیدم_نمیدونم به کجاش ضی

یم  بگیر

ی کو  بیدم و پر پشت بهم کرد و باال رفت که پامو زمتر
حرص زمزمه کردم_یعنی خاک تو رست مسیح که مانیا از 
 دیدنت انقدر خوشحال نمیشم که از دیدن آریا ذوق کرد

ی اومده  صدای یگ از پلیس ها که برای چک کردن پایتر
ون کشید_شما حالتون خوبه ؟ وت بیر  بود منو از هیی

 رسی تکون دادم و به رسعت باال رفتم

 که مانیا زنمه  نیازی نبود آریا ندونه

اشت رسی    ع به  ی با دیدنش که مانیا رو روی برانکارد میر
م بیمارستان   سمتش رفتم_من باهاش میر

رسی تکون داد و کمکم کرد که برانکارد رو توی آمبوالنس 
 بزارم_فاطمه اونجا منتظرتونه

 باشه ی رسرسی گفتم که چشمم به پشت رسش افتاد

ی میکردنش ی که با  رئیس باند رو کت بسته داشتر تو ماشتر
ون  دیدن من صدای دادش بلند شد_من باالخره میام بیر

 جناب دکیر 

 پوزخندی بهش زدم _مشتاقم 
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چشماش پر از حرص بود و به تکون دادن رس اکتفا 
 
ی

 کرد_باید بعدا جریان رو بهم بگ

نگاهش کردم. دلم نمیخواست هیخی بهش بگم ویل منکر 
 اینکه کمکم کرد هم نمیشم

ی بهش بگم در آمبوالنس رو بستم و رو بدون اینکه  ی چیر
 به راننده داد زدم_زود باش راه بیافت

 با صدای نگران پرستار به سمتش برگشتم

  

ی دکیر   _فشار داره میاد پایتر

 به سمتش برگشتم و امپویل توی رسمش خایل کردم

ی درست  دستشو محکم گرفتم._دووم بیار االن همه چیر
 میشه

 توی ن
ی

احیه ی پهلو هست باید ****_چندتا شکستگ
احت مطلق بکنه و بعد از اون هم به هیچ عنوان  اسیر

 بلند کنه. و تا یه مدت باید ورزش هانی توی 
ی نباید سنگتر

 ها رسیعیر بهبود پیدا کنه
ی

 خونه انجام بده تا شکستگ

دکیر نادری دسنر روی شونم گذاشت و لبخندی به 
 چهره ی غمگینم زد_نگران نباش پرسم فقط حواست
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باشه بهش. زن مثل ظرف کریستاله، خییل زود میشکنه. 
 مخصوصا قلبش، حواست باشه

 رسی تکون دادم. 

 _مرش اقای نادری_وظیفمو انجام دادم 

ون رفت.   لبخندی زدم که از اتاق بیر

به سمت مانیا که نر حال روی تخت بود برگشتم. 
ی پیش  ی م یه چیر _جالبه، هر زمان میخوام ازت انتقام بگیر

 که باعث میشه تعلل کنم  میاد 

ون رفتم. باید میموندم پیشش ویل یه  خسته از اتاق بیر
ی  ی راهمو کج کردم و به اولتر حموم میخواستم بخاطر همتر

دم تا مواظب مانیا باشه و خودم به سمت  پرستار سیی
 اتاقم رفتم

ون اومدم و لباسانی که اونجا داشتمو  خسته از حموم بیر
 تنم کردم

ن دکممو بستم و روی صندیل با صدای در اخری
 نشستم_بیا تو

با ورود آریا خسته بهش نگاه کردم_آریا اصال حوصله 
ون  ندارم برو بیر

 جلو اومد و روی صندیل نشست. 
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کالفه به صندیل تکیه دادم و دستمو روی چشمام 
ی منتظر توئه که  گذاشتم._چقدر زبون نفهیم_پلیس پایتر

 بهش توضیح بدی

و دادم_برو بهش بگو مانیا بدون تکون خوردن جوابش
 بیهوشه و نمیتونم جواب بده

ی و  از جاش بلند شد و به سمت در رفت_اگر نیای پایتر
جواب ندی بهشون مجبور میشن بیان باال و این اصال 

 برای سابقه ی بیمارستان خوب نیست

؟ تو که  پوزخندی زدم و بهش نگاه کردم_تو چرا نگرانی
 قراره از اینجا بری

وزخندی روی لب هاش نشست_من برم که مثل خودم پ
 راحت تر هر بالنی خواسنر رس مانیا بیاری هوم؟

م شد. دستاشو  ی خواستم جوابشو بدم که نزدیک میر
ی کوبید و به سمتم خم شد_من سهامم از  محکم روی میر
این بیمارستانو به هیچ احدی نمیفروشم و تا زمانیکه 

 خود مانیا بهم بگه برو اینجا میمونم

ی  م جدا شد _اگر اومدم اونجا نجاتتون دادم فقط و از میر
 فقط بخاطر مانیا اومدم
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ون رفتبا  صاف ایستاد و جلوی چشمای شاکیم از اتاق بیر
وع به قدم  اعصاب داغون از روی صندیل بلند شدم و رسی

 زدن کردم_مردتیکه خر

عصنر لگد محکیم به صندلیم کوبیدم که پرت شد . 
بلندی ایجاد کرد_دیدن محکم به دیوار خورد و صدای 

ارم ی  مانیا رو به دلت میر

 به سمت اتاق مانیا پا تند کردم. 

 مانیا**به سخنر الی چشمامو باز کردم. 

د با صدای  ی نوی اتاق زیاد بودو به شدت توی چشمم میر
جیغ فاطمه کنار گوشم اخمام تو هم شد_وای 

 خداروشکر بیدارشدی

دستمو به سخنر باال اوردم و روی چشمام 
 شتم_فاطمه، برقا رو خاموش میکنی گذا

با چشمای بسته صدای بلند شدنش رو شنیدم 
 _خاموش کردم چشماتو باز کن ببینمت

الی چشمامو باز کردم و خواستم به سمتش بچرخم که 
 نفسم رفت_آخ

هول کرد و به سمتم اومد. کمکم کرد دوباره روی تخت 
 داری

ی
 بخوابم_تکون نخور مانیا شکستگ
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دم و تو چشماش نگاه کردم_وای نفس عمیقر کشی
 فاطمه دلم برات تنگ شده بود

اشکای خوشحالیشو پاک کرد و بوس گنده ای روی لپم 
نشوند_فدات بشم منم دلم برات تنگ شده بود. تو این 

مدت که نبودی دلم هزار راه رفت تا اینکه آریا گفت 
 پیداتون کرده

گفت از   با فکر به آریا برای لحظه ای یاد مسیح افتادم که
ونش میکنه._فاطمه آریا کجاست؟_تا  بیمارستان بیر

ی چند لحظه پیش رساغتو ازم میگرفت ویل گفت کار  همتر
داره و باید یه جانی بره اما بعدش خودش میاد پیشت تا 

 مطمعن بشه که حالت خوبه

ی بگم که با باز شدن در  ی رسی تکون دادم و خواستم چیر
 . ساکت شدم و به راه رو چشم دوختم.. 

با اومدن آریا لبخندی بهش زدم که از دیدن چشمای بازم 
؟  زد_مانیا، خونر

 چشماش برفر

فاطمه از روی صندیل کنارم بلند شد که آریا روش 
نشست ، بوی عطرش توی مشامم پیچید_خوبم فقط 

 درد دارم_نگرانت شده بودیم

لبخندم عمیق تر شد و رسی تکون دادم_خوشحالم که 
 هنوز توی بیمارستانی 
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خنده ی بلندی کرد و رسی به چپ و راست تکون داد_از 
 دست تو. نکنه فکرکردی با تهدید های مسیح قراره برم؟

ی انداختم و به انگشتام که زیر پتو بود چشم  رسمو پایتر
 دوختم_آره، فکر نمیکردم دیگه ببینمتون

هر دو لبخندی بهم زدن. لحظه ای یاد مادرم افتادم و 
هشون کردم که آریا ترسیده از روی مثل برق گرفته ها نگا

صندیل بلند شد_چیشده؟ کجات درد میکنه؟فاطمه 
محکم به بازوش زد_آریا چقدر سوال میکنی تو مگه ازین 

 بخش رس در میاری برو دکیر خیر کن

چشیم برای فاطمه نازک کرد و دستاشو به کمرش 
زد_معلومه که بلدمبا دستش نصف بند انگشتشو نشون 

 داد

  

حداقل بلدم_بچه هاهر دوتاشون به سمتم  _انقدر 
ی و منتظر نگاهم کردن_از خانوادم خیر  برگشتر

د_نگران  دارین؟فاطمه لبخند گریم بهم زد و دستمو فرسی
نباش عزیزم دکیر آریا زحمت کشید بهشون زنگ زدبه آریا 

 چشم دوختم که ادامشو بگه

 دست به سینه شد و روی صندیل نشست
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ادم چون حس میکردم نیاز دارن _بهشون حقوقتو کامل د
و خب اینم بهشون گفتم که یه جانی ماموریت رفنر و 

ی پیششون  وقنر برگشنر حتما میر

ی نگاهش  نفس آسوده ای کشیدم و تشکر آمیر
 کردم_ممنونم آریا

ی افتاده باشه اخماش  ی لبخندی زد و یهو انگار که یاد چیر
دیک تر اومد و اروم زمزمه  ی تو هم رفت_چیشدهیی

؟کرد_   مسیح باعث شد اینجوری آسیب ببینی

ی انداختم و نه آرویم گفتم_اون کساییکه مارو رسمو پایتر
ی که دکیر بودیم، بخاطر زن  داشتر دزدیدن انگار خیر

باردارش مارو بردن اونجا و خب حال زنش خوب نبود، 
 بخاطر خون ریزی و یه رسی مشکالت دیگه. 

ی مجبورمون کرد پیشش بمونیم و از   ش بخاطر همتر
 نگهداری کنیم. 

ی  ی فتر نگایه به چهره ی آریا که تو فکر بود انداختمفتر
فاطمه انقدر زیاد بود که آریا عصنر جعبه ی دستمالو به 

 طرفش گرفت. 

یدونه دستمال برداشت و همینجوریکه بینیشو پاک 
میکرد مثل مامان بزرگا چند بار روی سینه اش زد_الیه 
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ی چیکارت کردن صورت م برات. ببتر ت داغون شده، زیر بمیر
 چشمات گود افتاده

لحن بامزش باعث شد لب هام به خنده کش 
یزی  بیاد_فاطمه نمردم که اینجوری اشک میر

اخماشو توهم کشید و با صدای بلندی جیغ کشید_دور 
ن ایشاهلل  از جونت . دشمنات بمیر

لبخندی بهش زدم و به سمت آریا برگشتم_مگه مسیح 
 ده؟به پلیسا توضیح نداده چی ش

انی رو مرور میکرد چند لحظه ی 
ی انگار که داشت یه چیر

.._چرا  ی سکوت کرد وبعدش گفت:_بهش گفتم بره پایتر
 دور مریض شلوغه؟

 نگایه به مسیح که به دیوار تکیه زده بود انداختم. 

چشماش قرمز شده بود و موهای نم دارش روی 
ی شما؟  پیشونیش افتاده بود_اقامسیح خوبتر

برای فاطمه تکون داد و به سمت دیگه رسی به معنی اره 
ی تختم اومد_فاطمه خانم کمکش کن اماده بشه 

 میخوایم بریم خونمون. 

 یا اگر نمیتونی بگم پرستار دیگه ای بیاد کمکش کنه!؟
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متعجب بهش نگاه کردم و قبل از اینکه حرفی بزنم آریا 
ی خونه؟ عقل تو رست  عصنر از جاش بلند شد_بیر

؟هست مسیح؟ چه مرگت  ه، با یک داری لجبازی میکنی

دستشو روی حفاظ تختم گذاشت و به سمتش خم 
شد_به تو هیچ ربظ نداره من با زنم چیکار میخوام 

 بکنمصدای متعجب فاطمه بلندشد_زنت؟

آریا عصنر تر تو چشماش نگاه کرد و با صداییکه سیع 
ل کنه جواب داد_یک زنت شد خیر نداریم؟  میکرد کنیر

حتما دعوتت میکردمعصنر داد زدم _اگر مهم بودی 
 رسشون_بسته دیگه انگار نه انگار... 

ی که پهلوم کشید ساکت شدم و نر حال دستمو  با تیر
 روی پهلوم گذاشتم_مانیا چیشدی؟

.با  انگار تاثیر مسکن هر لحظه کمیر میشد و درد من بیشیر
 چشمای اشگ نگایه به مسیح انداختم_مسکن میخوام

ون برای یه لحظه هول ک رد که فاطمه رسی    ع به سمت بیر
رفت و هنوز کامل خارج نشده بود که به سمت ما 

 برگشت_االن میگم دکیر بیاد

 خسته بودم و این درد باعث میشد حالم بدتر بشه. 
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مسیح دستشو روی پیشونیم گذاشت و آروم نوازش 
کرد_مانیا آروم روی تخت بخواب اینجوری که به 

 خودت میپیخی بدتر میشی 

مای اشگ که نگاهش کردم انگار خودش متوجه با چش
شد حرف چرت و بیخودی توی این حال و روزم زده_من 

ی باید یکیو عمل کنم م پایتر  میر

مسیح از خدا خواسته باشه ای گفت ویل من حنر حال 
نداشتم حرف بزنمبه سمتم خم شد و اروم لب زد_وقنر 
احت  نم االن فقط اسیر ی حالت بهیر شد میام بهت رس میر

 کن

ون رفت.   رسی تکون دادم که بیر

بعد از مسکنی که دکیر بهم زده بود چشمام خمار شده 
 بود ویل نمیتونستم بخوابم. 

ی بود و رسما توی بدنم نشسته  بخاطر درد فشارم پایتر
بود.از وقنر مسکن رو بهم زدن کنارم نشسته بود و به 

ه شده بود، هیخی نیم  گفت. پنجره خیر

ی لب ها ی خشک و رسدم صداش به زور از بتر
کردم_مسیحبه سمتم برگشت و نر حرف نگاهم 

 کرد_رسدمه
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آروم از جاش بلند شد و دستشو روی لپ رسدم 
 کشید_پتو بیارم برات؟

نه اون لحظه دلم پتو نمیخواست. یاد وقنر افتادم که 
ی رسد و داغون وقنر بغلم کرد آروم  توی اون زیر زمتر

 شدم._نه دلم.. 

نفس آسوده ای کشیدم و لب  منتظر نگاهم کرد که
 زدم... 

 _دلم بغلتو میخواد

متعجب نگاهم کرد. حق داشت اینجوری با چشم های 
؟ چی  گرد و مغز هنگ شده نگاهم کنه_

نمیدونم چرا اینجوری شدم. چرا یهو انقدر شدبد دلم 
 میخواستش. منی که تا امروز پسش زدم حاال.. 

چرخیدم و بخاطر فشار دنده هام به پهلوم که سالم بود 
 پشتمو بهش کردم. 

 گفتم_هیخی   پشیمون از حرفی که زدم

 نفش تازه کردم تا این درد کمیر بشه. 

با ورود دکیر نگاه خسته و دردناکمو بهش دوختم_دکیر 
 نادری
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لبخند مهربونی زد و امپویل توی رسمم خایل کرد_االن 
 دردت کم میشه. البته یکم خواب اور هم هست. 

 ذاشت و منو به سمتش هل دادپتو رو پشت کمرم گ

روی پتو لم دادم که حس کردم جام راحت تر شد_تا یه 
ی پشت کمرت باشه تا بتونی بدون  ی  سیع کن چیر

مدنر
 اینکه به پهلوت فشار بیاد بخوانر 

رسی تکون دادم و رسمو روی متکا هم درست 
ی الزم  ی م، اگر چیر

کردم._ممنونم_خواهش میکنم دخیر
 داشنر حتما بهم بگو

خندی بهش زدم که نگاهشو به مسیح دوخت_مسیح لب
جان باید یه ناهار خوب بهش بدی بخوره تا االنم با رسم 

ی رسپا مونده و البته سوپ بدمزه ی  های قندی و ویتامتر
 بیمارستان

 ، خنده ای بامزه کرد و به سمت در خروچر رفت_راسنر
یش خونه آره ؟  شنیدم میخوای بیر

بهیر میتونم مواظبش  مسیح رسی تکون داد_اینجوری
نم ی  باشم_باشه ویل من دو روز یکبار میام و بهش رس میر

چی میخوای  ون رفت._ لبخندی بهمون زد و از در بیر
م ؟حس میکردم بدنم داغ کرده بود و برات ناهار بگیر

 چشمام از این داغی میسوخت_میخوام بخوابم فقط
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چشمام داشت گرم میشد که پتو از پشت کمرم برداشته 
 .  شد 

برای لحظه ای کمرم خایل رفت و از درد یهونی که تو 
؟  پهلوم پیچید ناله ای کردم_مس...مسیح چیکار..میکنی

دست روی پهلوم گذاشتم که با تکون های تخت 
 متعجب خواستم به عقب برگردم... 

ی  با فرو رفتنم توی جای گرم پهلوم تیر
 کشید_مسیح...پهلوم

 مت خودش برد. گرفت و منو به س  کامل پشتم قرار 

 آروم تو بغلش خوابیدم ._حاال راحت بخواب

 رسمو باال بردم و بهش نگاه کردم._چیه؟

رسمو صاف روی شونش گذاشتم._ازت بعید این 
 کارا..البته تا قبل از... 

ساکت شدم. چقدر این روزا داشت بیشیر شبیه گذشته 
ون  میشد. _مانیا اعصاب ندارما تیکه نیی

گرفتم._قبال برای هر لحظه ی با بغض کرده تو بغلش جا  
_قبال بخاطر یگ دیگه منو ول  من بودن اعصاب داشنر

 نمیکردی
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ی ریخت_بهت صد بار گفتم من خیانت  اشک هام پایتر
 نکردم

 پوزخندی زد_مدریک واسه اثبات خیانت نکردن داری؟

نگهم داشت_مانیا  خواستم به سمتش برگردم که محکم
 بس کن بگیر بخواب

ت مدرک پیدا میکردم. باالخره یه جانی میفهیم باالخره برا
 اشتباه از تو بوده نه من. 

****_مانیا اگر بری خونه یک میخواد مواظبت باشه 
 اخه؟

نگایه به چهره ی نگران فاطمه انداختم_فاطمه بزرگش 
 نکن، اول و اخر مسیح کار خودشو میکنه. 

نفس عمیقر کشید _مردم عاشق یه پولدار خوشتیپ و با 
؟اخال رفته چی _...  ق میشن تو رفنر

با صدای مسیح فاطمه یه میر هوا پرید و دستشو روی 
 قبلش گذاشت

لبمو گاز گرفتم که صدای خندم از این حرکتش بلند 
ه..  ی  نشه_چیر
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مسیح دست به سینه و حالت طلبکار 
م فکرکنم دکیر آذرخش کارم  ه؟_من میر ی وایساد_چیر

 داشت . فعال

 با جیم زدنش خندیدم. 

ه ی مسیح خندمو جمع کردم ._پاشو اماده  با نگاه خیر
 شو بریم. 

 با تعجب نگاهش کردم_من چجوری با این پهلو پاشم؟

شد....._چجوری  نزدیکم چشماشو ریز کرد و چند قدم
ی بلند شدی به سمت آریا دوییدی،  توی اون زیر زمتر

 همونجوری پاشو بدو به سمت خونه

و جلو مثل خودش چشمامو ریز کردم و یکم خودم
؟  کشیدم_حسادت میکنی

هول کرده خنده ای کرد و دستشو تو هوا تکون داد_برو 
 بابا کم چرت و پرت بگو 

فت اشاره به لباس هانی که  همینجور که به سمت در  میر
اورده بود و داخل کمد گذاشته بود کرد_زودتر لباس 

عوض کن_مسیح به یگ از پرستارها بگو بیاد من نمیتونم 
 مو عوض کنمتنهانی لباس

 پوف کالفه ای کشید و راه رفته رو برگشت
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 آروم کمکم کرد که روی تخت بشینم. اخماش توهم
 کردی؟بود_چرا اخم

ی جمله رو  دست از کارش کشید. انگار منتظر بود همتر
بشنوه_چون برعکس تو که برات مهم نیس برای 

 مهمه که کش بدن زنمو نبینهمن

میکردم. خواست متعجب به این شکایت هاش نگاه 
ون بکشه که گفتم_میخوام م  لباسمو بیر برم دوش بگیر

 توی اتاقم بعد لباس بپوشم حالم داره بد میشه 

به پیشونیش کوبید_تو اخر منو  پوکر نگاهم کرد و محکم
ایط میخوای بری دوش  دق میدی مانیا، توی این رسی

ی؟ توی اتاقت توی بیمارستان؟  بگیر

ت توی چشمام ریختم و به گردنمو کج کردم و مظلومی
ی چند روزه حموم نرفتم ، حس بدیه بدنم اشاره کردم_ببتر

 دیگه 

 قیافش که دوست داشت خفم کنه رو دوست داشتم . 

حس میکردم بعدا تالفی اینارو درمیاره ویل خب حاال تا  
فت استفاده  میتونستم ازین خره که داشت میر

مت توی اتاق خودم حموم_عمرا  ، میکردم_پاشو بیر
 برم حموم خودم توی اتاقم میتونم

 کرد_میسیح دیوونه بزارم...آخ  لبخند بدجنش زد و بلندم
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ی بکشه و نر حال توی  تقالهام باعث شد پهلوم تیر
م_خب خوب شد دیگه نمیتونی پنجول  بغلش اروم بگیر

 بکشی 

زد و به  شایک نگاهش کردم که لبخند دندون نمانی بهم
 سمت اتاقش حرکت کرد. 

میکردن که دلم مسیر همه یه جوری نگاهم توی
._مسیح بزارم میخواست آب بشم ی ی  برم تو زمتر زمتر

 میام خودم کم کم

فت و اصال نگاه ها براش مهم  بیخیال و با غرور راه میر
 نبود_دکیر نادری گفته حق نداری راه بری

کالفه بیشیر توی بغلش فرو رفتم تا بتونم از دید نگاه 
بشمبا رسیدن به اتاقش منو داخل  های کنجکاو قایم

 حموم برد و کمکم کرد که خودمو بشورم. 

گشنگیم به حدی بود که با گرم شدن زیاد حموم حس 
 کردم فشارم افتاد و عقر زدم_چیشد؟

 و درد نگاهش کردم_گشنمه مسیح، االن سه 
ی

با خستگ
 چهار روزی هست درست غذا نخوردیم

حظه ای هنگ لب هاشو روی لب هام گذاشت که برای ل
 ازم فاصله 

ی
کردم و یکم ازش جدا شدم که با کالفگ

 گرفت_چیکار میکنی ؟
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ابروشو باال داد و نگایه به خودش و من 
 انداخت_مشخص نیس؟

چی ؟  با تعجب نگایه انداختم_

منو بیشیر به خودش چسبوند که بخاطر دستش روی 
کشید _دارم با زنم عشق بازی  پهلوم یکم تیر

درک نمیکنی درد دارم؟ گشنمم  میکنم_مسیح واقعا 
 هست ضعف دارم

با بیخیایل شونه ای باال انداخت_فکرنمیکنم دوتا بوسه و 
نوازش توی حموم باعث دردت بشه و یا از ضعف وسط 

 حموم غش کنی 

 اروم ازش جدا شدم و زیر دوش رفتم_االن وقتش نیست

پوزخندی بهم زد_که وقتش نیس؟ باشهمنو کنار زد و 
ون رفت دستاشو که کف  داشت شست و بیر

 کالفه و عصنر بودم. 

با زدن در حموم به قصد فحش دادن به مسیح با طرف 
 در رفتم و بازش کردم _چه مرگته... 

با دیدن فاطمه که ریز میخندید متعجب شدم_تو اینجا 
؟_مسیح منو فرستاد توی پوشیدن لباس  چیکارمیکنی

 کمکت کنم
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ابا چه عجب شکلیک براش دراوردم و عصنر گفتم_نه ب
 عقلش کار کرد یه بار

 خندید و حوله ای بهم داد. 

خسته حوله رو ازش گرفتم و دور خودم پیچیدم.با فکری 
که یهونی به رسم زد به رسعت درو باز کردم و به فاطمه 
ای که هنگ شده منو نگاه میکرد چشم دوختم_فاطمه 

 کمکم میکنی برم دیدن پدر مادرم؟

از دست دادی؟ پهلوت..اصال کرد_عقلتو   هنگیده نگاهم
 مسیح خر میشه؟

ی
، تو نمیگ  پهلوت هیخی

براشون یه ذره  نر قرار و نر تاب نگاهش کردم_فاطمه دلم
 شده

ی میشدکه مسیح درو باز کرد و  بغض توی گلوم باال پایتر
 داخل اومد

ون اومدم و با کمک فاطمه روی صندیل  از حموم بیر
. باید برم ب ی اهاشون یه جاهانی نشستم_پلیسا ول نمیکتی

 رو امضا بزنم

همینجوریکه وسایلشو برمیداشت رو به فاطمه کرد_یگ 
ی هام توی پارکینگ هست   از ماشتر
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کلیدشو بهش داد و رو به من ادامه داد_برید خونه تا منم 
 بیام

ون رفت و درو بست   رسی تکون دادم که با غر غر بیر

از رو به فاطمه کردم و دستمو با عجله به سمتش در 
 کردم_زود باش باید بریم

با ترس و اکراه لباسامو دستم داد و نگران نگاهم 
کرد_مانیا ، مسیح اگر بفهمه..._مگه نمیبینی رفت؟ اگر 
االن نبینمشون دیگه معلوم نیست یک ببینم دلم براشون 

 یه ذره شده

عصنر به پیشونیش کوبید و توی دو شگ مونده بود 
 ._باشه فقط... 

مو بپوشم و منی که از درد نفس نفس کمکم کرد لباس
فقط چی ؟_زود ببینشون و  دمو آروم بلند کرد_ ی میر

 بعدش بریم باشه؟

که رسی    ع ویلچر کنار اتاقو برداشت و   رس تکون دادم
مت ی روش اینجوری رسیعیر مییر  جلوم گرفت_بشتر

ین پیشنهادی بود که میتونست بده. به قدری پهلوم  بهیر
مونجا از درد گریه درد میکرد که نزدیک بود ه

 کنم_فاطمه قبلش یه مسکن بهم بده 
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 باشه ای گفت و راه افتاد. 

 وسط راه پیش یگ از اتاق ها ایستاد و داخل رفت

دم_فاطمه ی  عصنر اینور اونور میکردم و غر میر

باالخره دل کند و با یه لیوان آب و قرص توی دست 
ون اومد_نمیتونستم پیدا کنم_ولش کن فاطمه بریم  بیر

 قطف

 تمام 
ی

یک ساعت بعد جلوی خونمون ایستادیم. با دلتنگ
ی پیاده شدم و دستم روی زنگ  رفت که...  از ماشتر

 با ترمز شدید ماشینی به انتهای کوچه نگاه کردم. 

ی شکه نگاهش کردم و  با پیاده شدن مسیح از ماشتر
توانی برای همرایه  ترسیده خواستم عقب برم ویل پاهام

 کردنم نداشت

ی نشسته بود  با عجز   به فاطمه ای که توی ماشتر
و ناتوانی

 نگاه کردم_فا..فاطمه... 

ی پیاده شد.   با دیدن رنگ پریدم رسی    ع از ماشتر

ترسیده به سمتم اومد که چشمش به مسیح افتاد،  
 وحشت کرد

ی  _المصب بهت گفتم ی توی ماشتر  نکن بیا بیا بشتر
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نگایه به در بسته و بعدش نگایه به مسیح انداختم 
 ادر پدرم.. _م

ه خونه؟  نم تو دهنتا، میخوای مسیح جنازتو بیر ی _مانیا میر

ی شاید بتونم باهاش حرف بزنم ی تو ماشتر  بشتر

 
ی

ی نشستم  ترسیده و با کیل دلتنگ  توی ماشتر

نگاه به خون نشستش رو میتونستم توی آینه ببینم_مانیا 
 فاتحه ی خودتو بخون

دو دقیقه ای فاطمه به اجبار نگهش داشت و 
ینجوریکه سیع میکرد قانعش کنه، نگاهش روی من هم

 بود . 

 ..  دلخور بودم. پر از بغض و ناراحنر

چرا نباید اجازه بده خانوادمو ببینم؟ میخواست مجازات 
 کنه خب بکنه ویل نه اینجوری... 

چقدر بده وقنر دلتنگ کش هسنر و اون شخص توی 
دو قدیم توئه ویل تو نمیتونی به سمتش بری و محکویم 

 ...  که بشینی و نگاه کنی

با دردی که توی پهلوم پیچید چشم از چشمای رسخ 
 مسیح گرفتم و صندیل رو خوابوندم

 چشمامو بستم و منتظر اومدن فاطمه بودم. 
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 چند ثانیه بعد در باز شد

باز کنم گفتم_فاطمه میشه منو بدون اینکه چشم
 ...  برسونی

 با پیچیدن عطر تلخ و خنک مسیح ساکت شدم. 

سم ویل همش  با خودم میگفتم وقنر مسیح بیاد نباید بیر
 با اومدن عطرش هم قلبم از تپش ایستاد. 

 چجوری چشم باز میکردم و میدیدمش؟

ی راه افتاد.   بدون حرف ماشتر

سکوتش نشان از آرامشی بود که قبل از طوفان همیشه 
 حکم فرماست

طاقت نیاوردم و اروم الی چشممو باز کردم و به چهره ی 
 ترسناکش زل زدم_مسیحجدی و 

با دادی که زد به هوا پریدم_مانیا خفه شو فقط..فقط 
کن برسیم خونه...باالتر از کتک زدن داشتیم؟نه!   صیر

پس مهم نبود هرکاری بخواد بکنه ویل نمیدونم چرا 
س گرفته بودم.   اسیر

 تا رسیدن به خونه هیچ کدوم حرفی نزدیم. 

ی پیاده به محض رسیدن به حیاط خونه و ایستادن م اشتر
 شد و در سمت منو باز کرد_پیاده شو مادمازل
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 با تعجب نگایه بهش انداختم و آروم پیاده شدم. 

دردی که پهلوم داشت رو نمیتونستم انکار کنم ویل 
ی بگم.  ی  زمانش نبود که بخوام چیر

 پیاده شدم و شونه به شونه ی هم به سمت خونه رفتیم. 

؟سکوتش عذاب اورد بود._مسیح نمیخوای ح  رف بزنی

برگشت و بیخیال اما با چشم های قرمز نگاهم 
 کرد_حرف؟ ما دیگه قراره حرف نزنیم عمل کنیم. 

ی و رفنر جاییکه  ی گاو رستو انداخنر پایتر مثل تو که عتر
 بهت گفتم نرو

با نرو بلندی که اخرش داد کشید چشم هامو بستم و به 
 هوا پریدم

میخوام بهت قدم به قدم نزدیکم شد و بلندتر داد کشید_ 
یکه مال  ی  نزن، حنر اجازه نمیدی به چیر

ی
دست بزنم میگ

 خودمه دست بزنم. 

 اشکال نداره عزیزم اینجا رو برات جهنم میکنم

آب دهنمو قورت دادم و سیع کردم آروم و منطقر 
صحبت کنم_دلم برای مادرم تنگ شده بود. تو که 

 میدونی بجز من کسیو نداره

 روی لباش او 
ی
 مد و نزدیک تر شدپوز خند بزریک
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مجبور شدم قدیم به عقب بردارم و به دیوار 
بچسبم_خواهر و برادرت و حقوق المصبت هست هر 
ماه براشون فرستاده میشه. دردت چیه مانیا ها؟ دردت 

 چیه؟

عصنر از حرفاش به قفسه ی سینش کوبیدم که یه قدم 
 عقب رفت. 

 و نر 
ی

قراری باورم نمیشد انقدر نفهم باشه که معنی دلتنگ
 رو ندونه. مثل خودش داد زدم: 

_مسیح ازت متنفرم. حالم بهم میخوره وقنر دستت بهم 

 دست بزنی میخوره حالیته؟ دلم نمیخواد بهم

ی ی بگه  برای لحظه ای متعجب نگاهم کرد. خواست چیر
ون رفت  که سکوت کرد و بیر

ی نشستم و اشک هام  عصنر از حرفانی که زدم روی زمتر
 کاش نمیگفتم.. ریخت._  روی صورتم

 چندساعنر بود که مسیح رفته بودو هوا تاریک شده بود. 

انقدر گشنم بود که تونستم فقط برای خودم برنخر بزارم 
 و کنرسو تن باز کنم. 

 همیشه محکوم به 
ی
 بودم. این زندیک

ی
خسته از این زندیک

ون  خونه بیر ی فناست.با ورود کش به داخل خونه از اشیی
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روبه رو شکه رسجام که با دیدن صحنه ی رفتم
 ایستادم.... 

ی با لباس کوتاه قرمز که کم از لباس خواب نداشت  دخیر
 تو بغل مسیح بود. 

لباسای افتضاح مسیح که نامرتب بود و شیشه ی ودکانی 
 که توی دستش بود باعث شد نر حرف فقط نگاه کنم. 

با دیدنم خنده ای کرد و دستشو از دور گردن دخیر 
 برداشت

ی روی صندیل نش ست و شیشه رو محکم روی میر
 گذاشت_معرفی نمیکنی مسیح جونم؟

حالم از این همه عشوه و جانی که به اسم مسیح 
چسبوند بهم خورد و صورتم جمع شد_این..این خدمتکار 

 ..اینجاس

مسنر بیش از حدش باعث شد نتونه بیشیر از این حرفی 
 بزنه

دخیر به سمتم اومد و کیفشو تو دستم داد_امشب شب 
ه یه جانی گم ط

والنی با مسیح دارم و نمیخوام ببینمت بهیر
 و گور بشی 

ی نداشتم بگم.  ی  الل شده بودم. چیر
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انتظار نداشتم مسیح بخواد اینجوری مجازاتم 
..چجوری عشوه..میان  کنه_نه..مانیا..میای باال تا..ببینی

 قلبم با صدای بلندی میکوبید_مسیح

جووون از روی صندیل بلند شد و به سمتم اومد_ 
جوجه..یکیو برات اوردم که اموزش بده..اموزش بده 

ی کنی   چجوری برای شوهرت..دلیر

ی افتاد و  ه روی زمتر
تقریبا تو بغلم پرت شد که کیف دخیر

 تو بغل گرفتمش. 

ی  بخاطر وزنش فشاری به پهلوم اومد و از درد روی زمتر
 نشستم

ه که انگار بهش برخورده بود جلو اومد و مسیحو  دخیر
رد_پاشو عشقم وقتتو بخاطر این خدمتکار تلف بلند ک
 نکن

ین شبو  ی تنه ی مسیح کشید _بیا بریم بهیر دسنر به پایتر
 برات بسازم

خشم درونم شعله ور شد، بلند شدم و بدون توجه به 
ه رو پس زدم  دردم دخیر

  

 _دست کثیفتو از شوهرم بکش اونور_اوهوع
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د  ی با صدای مسیح به صورتش که توش غیم موج میر
 وختم_شوهر؟ تو بیمارستان..میگفنر دست بهم نزند

اشک هام روی صورتم چکید و داد کشیدم_تو حق 
 نداری اینجوری مجازاتم کنی 

ه اشاره کردم و هق زدم_تو..توئه کثافت  با دست به دخیر
 میدونی از اینکار متنفرم

به طرفم اومد. یقه ی لباسمو توی دستش گرفت و 
مشو توی اتاق، حق محکم طرف خودش کشید..._برو گ

ون  نداری بیای بیر

با پرت شدنم به سمت عقب به زور تعادلم رو حفظ 
ی نخورم.نگاه اشکیمو به صورت پرخشمش  کردم تا زمتر

 دوختم._خییل نامردی

 پا تند کردم و به اتاق پناه بردم

تا صبح های آه های غلیظ اون دخیر و حرفای پر از 
 عشوه اش توی اتاق من میپیچید. 

ی ساعت شیش صبح بود که باالخره صدانی نزدیکا
 نیومد. 

خونه رفتم ی  از کنج دیوار بلندشدم و به سمت آشیی
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رس دردم به قدری زیاد بود که حال نداشتم رسمو باال 
ی قرصا نگه دارم.مستقیم به سمت یخچال رفتم و از بتر

ون کشیدم و توی دهنم ی فن رو بیر  گذاشتم. استامتر

 دم. بطری آب رو برداشتم و رس کشی

از دیشب تا صبح انقدر اشک ریخته بودم چشمام باز 
 نمیشدن. 

ون دادم و  با دیدن قطره ی چشم نفسمو آه مانند بیر
 برداشتمش. 

در یخچال رو بستم که چشمم به مسیح افتاد. رس روی 
ی گذاشته بود و خوابه خواب بود.   میر

خونه نگایه به در بسته ی  ی متعجب از دیدنش توی آشیی
..نخوابیده باهاش؟اتاق مهمان دو   ختم_یعنی

 به سمت اتاق قدم برداشتم و درو بازکردم.  

با دیدن اتاق خایل چشمام تا اخرین حد ممکن باز 
ی میگردی؟ ی  شد_دنبال چیر

ترسیده به عقب برگشتم و دستمو روی 
 گذاشتم_ترسیدم. چرا اینجوری میکنی قلبم

اخم های غلیظش و دسنر که روی رسش گذاشته بود 
گفتم دنبال چی میگردی؟نشون از رس   دردش میداد_
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 مثل خودش اخم کردم و لب زدم_به تو چه

که دستشو روی دیوار   خواستم از کنارش رد بشم
گذاشت و مانعم شد_خییل برات مهمه که با یک 

 میخوابم؟

از این همه وقاحتش اعصابم خورد شد. به سمتش 
برگشتم و تو چشمای قرمزش نگاه کردم_برو با هر هرزه 

که دوست داری بخواب، لیاقتت همون هرزه هانی   ای
ی  ی که تو خیابون ریختر  هستر

با سییل که توی گوشم خورد ساکت شدم و رسم به طرف 
 شونم خم شد.... 

ی؟ توام هرزه ای مانیا  پیغمیر
 _هرزه؟ تو فکرکردی دخیر

با تنفر تو چشماش زل زدم و سییل تو گوشش خوابوندم 
، که تلو تلو خورد و عقب رفت_مس

ی
یح بفهم چی میگ

هرچی دوست داری بارم میکنی و هرکاری دلت میخواد 
، تو انقدر کثافت نبودی  باهام میکنی

پوزخندی روی لباش نشست و دسنر به گونش 
کشید_کثافت؟ تو باعث شدی کثافت بشم. تو و هرزه 

 بازی هات

به تخته سینش کوبیدم و خواستم جوانر بهش بدم که از 
ی پرت  شد پله ها به پایتر
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ی  ترسیده به سقوطش چشم دوختم که اخرین پله رو پایتر
ی پرت شد_یا خدا  افتاد و با صورت روی زمتر

ی رفتم و برش گردوندم _مسیح؟ مسیح  با عجله پایتر
 صدامو میشنوی؟

ل  دستام یخ بسته بود. لرزشش رو نمیتونستم کنیر
ل  کنم.انگشتمو روی گردنش گذاشتم و نبضشو کنیر

 کردم. 

ای کشیدم و محکم به پیشونی خودم نفس آسوده ای 
 کاری کنم  کوبیدم_حاال به یک زنگ بزنم؟ من که نمیتونم

خونه  ی به اطراف نگایه کردم و با حالت دو به سمت اشیی
ی پیدا  ی رفتمتمام قرص هارو زیر و رو کردم ویل هیچ چیر

 نکردم. 

بالتکلیف وسط هال ایستاده بودم و به بدن مسیح که 
ی افتاده بود   نگاه میکردمروی زمتر

اسم آریا تو ذهنم اکو شد و با ذوق به سمت گوشی 
 مسیح رفتم و دنبال شمارش گشتم

ی پیدا  ی ی میکردم نمیتونستم چیر هرچی اسم هارو باال پایتر
کنم.با دیدن اسم شماره ای که کثافت سیو شده بود 
ی آریا برداشنر نوشنر  مکث کردم_واقعا؟ بجای نوشتر

 کثافت؟
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 و شمارشو گرفتم هوف کالفه ای کشیدم

باشه  بعد از چندتا بوق باالخره جواب داد_مراسم ختمتم
 دیگه نمیام مردتیکه روانی 

گرفته بودبا   توی این بدبخنر با شنیدن حرفای آریا خندم
شنیدن صدای خنده هام شکه اسمم رو صدا زد_مانیا 

 تونی ؟

گفتم_آره. آریا مسیح از پله رو جمع کردم و نگران خندم
نه تاجاییکه دیدم صدمه ها پر  ی ی نبضش میر ت شده پایتر

 ندیده ویل بیدار نمیشه

ه راحت بشیم از دستش  _مردتیکه رو ولش کن بمیر

با کاری که دیشب کرد بازم نمیتونستم تصور کنم که 
ه و نباشه_میشه من خواهش کنم بیای و کمکش  بمیر

؟  کنی

ل  نفس عمیقر کشید. انگار میخواست خشمش رو کنیر
ک ساعت دیگه اونجاام. فقط بخاطر تو میام کنه_تا ی

وگرنه من میخوام رس به تن اون نر لیاقت نباشه_ممنونم 
 آریا

تمام این یک ساعت به مسیح نگاه میکردم.با این همه 
بال که رسم اورده بود بازم اون ته تهای دلم، زیر خروارها 

 . خاک، دوست داشتنش پنهان شده بود 
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ه خودم اومدم و با عجله زنگ در که به صدا دراومد ب
بلندشدم. در که باز شد قیافه ی اخموی آریا نمایان 

 شد_سالم. کجاست این مردتیکه؟

لبخند نر جونی بهش زدم و راهنماییش کردم_فکرکنم 
ب خورده بیهوش شده.   رسش که ضی

ی  با ورودمون به هال چشمم به مسیح خورد که روی زمتر
شو که روی نشسته بود.با عجله به سمتش رفتم. دست
رسش گذاشته بود رو گرفتم که رسش باال 

؟دستمو محکم پس زد _چته باز وحشی  اومد_خونر
 شدی؟

به سمت آریا برگشت و با دیدنش خشمش فوران کرد_تو 
؟ترسیدم از اینکه به جون هم  اینجا چه غلظ میکنی
ی خودم جواب دادم_من بهش گفتم بیاد چون  بیافتر

فرصت استفاده کنید برای نگران حالت بودم_بیاد که از 
 هرزه بازی؟

ناراحت نگاهش کردم _اونیکه کل دیشب هرزه بازی کرد 
 تو بودی مسیح نه من

از کنارش بلند شدم و نگاهمو به آریانی که در مرز منفجر 
 شدن بود دوختم_ممنونم که اومدی خییل لطف کردی

ی بگه که با رس اشاره کردم سکوت کنه.  ی  خواست چیر
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ون رفت.  رس تکون داد و   نر حرف از خونه بیر

نگاه اخری به مسیح انداختم و با تنفر و غیم که درونم 
د گفتم_ازت متنفرم مسیح ی  موج میر

به سخنر بلند شد. انگار پاش هم آسیب دیده بود که کل 
 وزنش رو روی یه پاش ریخت_حسمون یکیه مانیا

رو ازش گرفتم که دستمو گرفت و محکم سمت خودش 
 نیست که تمکینم نکنی  کشید_معنیش این

 با دهن نیمه باز نگاهش کردم که لب هام اتیش گرفت.... 

گری هاش داشت مجازاتم میکرد، تمام شب رو با وحشی 
 مجازات کاری که نکردم. 

 اخر هم کارش تموم شد تو بغلش محکم نگهم داشت. 

 کرده بود.   رو خیس اشک هام متکای زیر رسم

هاش غرق شده، شبیه شبیه ملوانی بودم که تمام کشنر 
اون خلبانی که بخاطر نقص فنی در حال سقوط بود و 

فقط میتونست فاتحه ای برای خودش بخونه._اشکات 
 تموم نمیشه نه؟

 _به تو ربظ نداره تو به خوابت برس

بدی خیمه زد_اینکه حقمو بهم خوابوند و روممنو به کمر 
 انقدر سنگینه؟
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جمع که کیمروی شکمو دسنر کشید   با دست گرمش
 شدم_خوبه بچه نزاشتم توشکمت

اخمام تو هم رفت و اشک هامو پاک کردم_تو لیاقت پدر 
 شدن نداری

ی تنم انداخت .   به پایتر
ی

 پوزخندی بهم زد و چنگ

داشت_دیر یا زود یه  نگهم که محکم  بلند بشم خواستم
ارم  ی  بچه اینجا میر

سییل ای تو گوشش خوابندم که رسش به طرفی خم 
ف بچه شد_  ه ی نر رسی

تو لیاقتت اینه که همون دخیر
 برات بیاره

عصنر دستشو روی گلوم گذاشت و فشار داد که نفس 
کشیدن برام سخت شد_توله سگ من به خودم ربط 

 داره چه غلظ میکنم پس خفه شو بگیر بخواب

دستشو برداشت که نفس عمیقر کشیدم_ازت متنفرم 
 مسیح

 بلند شد.  خواست جوابمو بده که صدای گوشیم

 نگران به سمتش رفتم و به شماره مامان چشم دوختم

د._کیه؟ ی  دلم شور میر

 آروم گوشی رو کنار گوشم گذاشتم_جانم ما... 
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های خواهرم پشت تلفن روح از تنم جدا صدای گریه
..بیا..  آچر  کرد_

ی افتادم که مسیح بلندشد و به سمتم  روی زمتر
..چیشده؟ چی  اومد_

 یه نتونست حرف بزنه . هق هق میکرد و ار شدت گر 

صدای گرفته و پر بغض برادرم پشت تلفن پیچید_سالم 
_چیشده؟  آبخر

میخواست بغضش توی گلوش  مکنی کرد. انگار 
 بمونه_مامان حالش بد شده اوردیمش بیمارستان

حس کردم لحظه ای قلبم ایستاد._من..میام..کدوم 
؟ ی  بیمارستان رفتتر

ر شدید بود صدای گریه های خواهرم پشت تلفن انقد
که حس میکردم اتفافر که نباید افتاده.._رفتیم 

بیمارستانی که تو کارمیکنی گفتم شاید بیمارستان باشی 
 _میام االن

تلفن رو قطع کردم که مسیح با اخم نگاهم کرد._منو 
ی بیمارستان؟  مییر

ی نمیگفت_مسیح اگر  ی نگاه به چشمام میکرد ویل چیر
ی خودم برم  نمییر
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د و از کنارم بلندشد_خودت تنها حق اخمش غلیظ تر ش
ستونم مت نداری قیر  بری، پاشو خودم مییر

 رسی    ع بلندشدم و دم دست ترین لباسو تنم کردم

._مانیا دو  ی یختر ی میر تمام مسیر اشک هام با رسعت پایتر
 دقیقه اروم بگیر 

نگاه اشکیمو به صورت عصنر و اخموش دوختم_اگر 
؟مادر توام اینجوری جلوت پر پر میشد   اینارو میگفنر

 به موهای بیچارش 
ی

پوف کالفه ای کشید و چنگ
 زد_خواهر برادرت اینجوری ببیننت بدتر میشه حالشون

با رسیدن به بیمارستان دسنر به چشمام کشیدم و به 
 رسعت به سمت پذیرش رفتم_سالم مادرمو کجا بردن

 _سالم خانم دکیر مادرتون آی ش یو اتاق پنجاه هست 

 م و به رسعت به سمت اتاقش رفتم. رسی تکون داد

نگایه به سالن کردم و با دیدن خواهر و برادرم که  
ن اطراف رو  ی مظلومانه همدیگرو به آغوش کشیدن اکسیر

ی نیاد  بلعیدم تا اشک هام پایتر

رسی    ع به سمتشون رفتم و جلوی پاشون زانو زدم 
 _حالتون خوبه؟
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ون هر دو رسی تکون دادن. دلم برای این همه نر کسیم
 کباب شد

 برگشتم و به پنجره ی اتاق نگاه کردم . 

ل  با دیدنش که اون همه دستگاه بهش وصله باز هم کنیر
 اشک هام از دستم خارج شد

بدون پوشیدن لباس به سمت اتاقش رفتم که پرستار 
ی   جلومو گرفت._برو کنار وگرنه میگم اخراجت کتی

 با مکث به پشت رسم نگاه کرد و بعد به حال بدم چشم
 دوخت. نر حرف کنار رفت

با رسعت به سمت مامان رفتم و دستشو توی 
گرفتم_مامان قربونت برم حالت خوبه؟ چیشدی دستام

 اخه یهو؟

 چشماش قرمز بود و زیرش گود افتاده بود. 

ی  ن رو پایتر ی به سخنر ماسک اکسیر
م....   کشید._مان..مانیا..دخیر

؟  _مامان فداتشم خونر

ی مسیح  به سخنر میتونست حرف بزنه.  با قرار گرفتر
 پشت رسم نگاهش رو بهش دوخت. 

 اشک توی چشماش جمع شده بود_منو...ببخش
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اشکام مثل خودش رسازیر شد_مامان کاری نکردی که 
؟
ی

 ببخشم چرا اینجوری میگ

ماسکشو روی صورتش گذاشت و نفس عمیقر کشید و 
ی اورد_مقرص اینکه تو االن..انقدر زجر  دوباره پایتر

..منم..م  ن نمیتونم..خییل زنده..بمونممیکشی

رسمو روی دستش گذاشتم. اشک هام تبدیل به هق هق 
 شده بودن

حنر نمیتونستم تصور کنم که از دستش بدم_مامانم 
ی نشده که، بهت احتیاج دارم باید  ی اینجوری نگو، چیر
ی آبخر و داداش چجوری دارن اشک  ، ببتر

زنده بمونی
یزن زود خوب شو برگرد خونه  میر

جه به حرفام تمام نگاهش روی مسیح بود. بدون تو 
مو صیغه کردی خیر دارم..   _دخیر

لحظه ای جا خوردم و گوشه ی لبمو گاز 
ین..   گرفتم_کوچکیر

رسفه ای کرد که ترسیده بلندشدم_مامان نمیخواد حرف 
احت کن  بزنی اسیر

خواستم ماسکشو روی صورتش بزارم که دستمو پس 
..آه ین آسینر بهش برسونی

و نفرینم دامنتو  زد_کوچکیر
ه..مواظب گلم باش  میگیر
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احت  مسیح نر حرف بهش زل زده بود _مامان یکم اسیر
 کن بزار خوب بشی 

ی بود، خییل  نگاهشو بهم دوخت. غمگتر
.._مواظب..خواهر برادرت باش..باشه؟ ی  غمگتر

دوباره روی صندیل وا رفتم_حواسم هست توام زود 
 خوب شو برگرد خونه

 لبخند عمیقر بهم زد . 

خواهر برادرم داخل اومدن و همینجور که قربون صدقه 
ی  یختر ی اشک میر فتر  ی مامان میر

رسم گیج رفت و خواستم بیافتم که مسیح از پشت 
احت کن بعدش دوباره میای ون اسیر  گرفتم_بیا بریم بیر

دستمو روی رسم گذاشتم و اروم ماساژ دادم_میخوام 
 پیش مادرم بمونم جز من کسیو نداره

 ق ممتد دستگاه، قلبم از حرکت ایستاد. با صدای بو 

ترسیده به سمتش رفتم و دستشو توی دستام 
 گرفتم._مامان؟

ایط نداشتم._مامان تو رو  وحشت زده بودم و دریک از رسی
 خدا باز کن چشماتو چیشد؟
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وع به ماساژ قلنر  مسیح منو به عقب کشید و رسی
د رو به آغوش کشیدم و از اتاق  ی کردخواهرم که زار میر

 ون اوردمشبیر 

همینجوری که نوازشش میکردم لب زدم_درست میشه 
 گریه نکن

ی و صدای مامان تو گوشم زمزمه  یختر ی میر اشکام پایتر

 《مواظب خواهر برادرت باش》میشد

د؟ یش میشد بابا اینارو با خودش مییر ی  اگر چیر

یش  ی ..مامان..چیر آچر ه!_ اشتم بیر ی د...نمیر نه نمییر
وب میشه، خوبه میشه؟_نه نمیشه. خییل زود حالش خ

 خوب

 دروغ میگفتم. دروغی که شاید واقعیت پیدا کنه

ون اومدن مسیح رسی    ع بلندشدم_چیشد؟  با بیر

به شیشه نگاه کردم و با دیدن مامان که روی صورتش با 
ی شدم  مالفه ی سفید کشیده شده پخش زمتر

ل روی هیچ کدوم از کارام نداشتم.   کنیر

زور خفه  صدای هق هقم تو قفسه سینه ی مسیح به
 باش میشد_مانیا آروم
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. مثل یتیما کنار هم روی  ی خواهرم و برادرم کنارم نشستر
ی گریه میکردیمهرکش از کنار ما رد میشد با نگایه پر  زمتر

 نگاهمون میکرد_مسیح..مامانم..رفت؟از ترحم و غم

ی بلندشدم و به  خواست جوانر بده که با دیدن بابا از زمتر
 دی ها؟ واسه چی اومدی؟سمت رفتم_به چه حقر اوم

 چشماش اشگ بود و نمیدونست چه جوانر بهم بده

 ، با مشت روی سینش کوبیدم_دیگه راحت شدی لعننر
دیگه مامان نیست راحت شدی، اخرش دق کرد مرد، 

 ازت متنفرم.. 

حال شدنم به عقب افتادم که در لحظه اخر مسیح با نر 
 بغلم کرد

یختم. بابا کنارم  زانو زد_متاسفم توی بغلش اشک میر
مانیا، من...متاسفم که اوضاع اینجوری شد. میخوام 

انش کنم  جیر

ان؟ برو مادرمو زنده کن ،  عصنر به سمتش برگشتم_جیر
؟  میتونی

ناراحت بود و این حرفم انگار داغ دلشو تازه  مثل خودم
کرد که داد کشید_نه نمیتونم. نمیتونم زندش کنم ویل 

م و بیارمشون پیش میتونم زیر بال و پر بچه ها مو بگیر
 خودم
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ه پیش خودش؟ نه! ترسیده از جا بلند شدم و جلوی  بیر
 خواهر برادرم ایستادم

یشون ارم بیر ی  _نمیر

آچر نگران نباش، من  برادرم آروم بازومو گرفت._
 مواظب خواهرمون هستم

چرا انقدر بدبخت بودیم؟ چرا نمیتونستیم یکم تو 
 رم با اون بریدبزا باشیم؟_نمیشه، نمیتونمآرامش

مسیح که کالفه تر از همشون بود جلو اومد_مانیا بیا 
باهم صحبت کنیم_شوخیت گرفته؟ دارن خواهر برادر 

 صحبت کنیم؟
ی

ن تو میگ  منو مییر

کرد_برادرت مردی   بازوهامو گرفت و نگایه به برادرم
شده برای خودش میتونه مواظب خواهرت و خودش 

 باشه

ادم که با حس سوزش رسی به چپ و راست تکون د
بازوم نگایه به رسنگ توی دستای مسیح 

 کردی. دو دقیقه آروم شوانداختم_مسیح_مجبورم

توی بغلش سقوط کردم و نگاه اخرمو به خواهر برادرم 
که با چشمای اشگ و ناراحت نگاهم میکردن دوختم و 

 ثانیه ی بعد همه جا سیاه بود. 
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 به سخنر چشم باز کردم. 

های شدید و بوفر که زده شد فهمیدم با تکون خوردن 
 داخل ماشینم

به سخنر صاف نشستم که نگاه مسیح به سمتم 
 چرخید_چرا اینجاام من؟

منتظر نگاهش کردم تا جواب بده_مانیا تا اروم نشی 
ی رو حل کنیم_مسیح مادرم خواهر برادرمو  نمیتونیم ی چیر

ده میفهیم؟ من باید برگردم مواظب اونا باشم  به من سیی

جمع شد_بتمرگ دو ا دادی که زد اشک تو چشمامب
 بگیر  دقیقه مانیا. اروم

وقنر سکوتمو دید نفس عمیقر کشید و ادامه 
 .  داد_مادرت مرده و باید به فکر کفن و دفنش باشی

برادرت انقدر بزرگ شده که با پدرت بره و مواظب  
ه یا  خودش و خواهرت باشه. میفهیم اطرافت چه خیر

 کنی فقط؟  میخوای جیغ جیغ

اون مفهمید نمیخواستم خواهر برادرم پیش پدرم باشن 
؟_میخوام خواهر برادرم بیان پیش خودم  یعنی چی
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 زیادش 
ی

با چشمای به خون نشسته که نشون از خستگ
میداد نگاهم کرد_من هیچ کش رو تو خونم نمیارم_ویل 

 مسیح.. 

ی از  ل ماشتر
عصنر برگشت سمتم که یه لحظه کنیر

و برخوردش به تیر برق فقط چند ثانیه دستش در رفت 
 به داشبورد خورد و.....  طول کشید. رسم محکم

با حس گریم خون روی پیشونیم به سخنر رسمو بلند 
 کردم_لعنت به این شانس اه

د._حالت  ی نگایه به مسیح انداختم. چشمام دو دو میر
 خوبه؟

ی پیاده شدم و  با صدای آروم جواب دادم_آرهاز ماشتر
 کنار خیابون نشستم. روی جدول  

 به ماشینی که جلوش له شده بود نگاه کردم. 

وقنر بچه بودم همیشه مادرم دعا میکرد عاقبت بخیر 
بشم ویل حاال نمیدونم..واقعا به این میگن عاقبت 

ی؟  بخیر

یا یاداوری اینکه مامان دیگه پیشم نیست اشکام راه 
 خودشونو پیدا کردن. 
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ی  اشکامدادمرسمو روی زانوم گذاشتم و اجازه  پابتر
 بریزن._مانیا 

رسمو بلند کردم و با چشماییکه به سخنر میدیدن بهش 
 چشم دوختم

 جلو اومد و کنارم زانو زد_میتونی راه بری؟

رسی به معنی اره تکون دادم که دستمو گرفت و بلندم 
 کرد

ی پراید که باالش شماره ی آژانس روی پالستیک  به ماشتر
؟زرد نوشته شده بود نگاه   ماشینت چی  کردم_

نش پارکینگ تا  نگایه بهش انداخت و بیخیال گفت_مییر
 بکنم ببینم چیکار میتونم

ی نشستم و رسمو به شیشه چسبوندم.   داخل ماشتر

ی تا چشم  ی ریختر ی انقدر پایتر اشک هانی که تمویم نداشتر
ی رفتم. هام   بسته شد و به عالم نر خیر

 م سی  ح

دم و مانیا رو تو با رسیدن به خونه پول رو حساب کر 
گرفتم.در رو به هزار سخنر باز کردم و داخل شدم بغلم

 ویل هر کاری کردم در بسته نمیشد_نر صاحاب اه
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با صدای بلند بسته شدن در مانیا ترسیده از خواب پرید 
 و منگ نگاهم کرد_بگیر بخواب 

نر حرف نگاهم میکرد. غم تو نگاهش باعث میشد منم 
 . به حال االنش زار بزنم

با گیخر رس روی سینم گذاشت و چشم هاشو بستبه 
سمت اتاق رفتم و مانیا رو روی تخت گذاشتم که صدای 
گوشیم بلند شدبه شماره ی ناشناش که روش افتاده بود 

ون  نگایه انداختم. دکمه اتصال رو زدم و از اتاق بیر
 اومدم_بله؟

 _سالم، من پدر مانیاام

ده بود؟_سالم. خوب جاخوردم. شماره ی منو از کجا اور 
هستید؟_ممنون. خواستم بهتون بگم کارای مادرشو 
ی بیاین؟  انجام دادم فردا مراسم خاک سپاریه. میتونتر

نگایه به در بسته ی اتاق انداختم_حتما میایم. آدرس 
 قیر رو برام بفرستید

مکنی کردم و قبل از اینکه حرفی بزنه ادامه دادم_حال 
 خواهر برادر مانیا خوبه؟

 ثش باعث شد اخم ریزی روی صورتم بشینه_خوبنمک
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پوزخندی بهش زدم. مطمعن بودم لیاقت پدر شدن رو 
د تا  ی نداشت وگرنه مانیا انقدر خودشو به آب و آتیش نمیر

 بچه ها کنارش نباشن_میبینمتون. خدانگهدار

گوشی رو قطع کردم و اروم دوباره در اتاقو باز کردم. به 
ون حدی خسته بودم که فکر خورد ن غذا رو از رسم بیر

 کردم و کنارش دراز کشیدم

نفس هاش منظم نبود. نگایه به چهره اش کردم. دسنر 
توی موهاش کشیدم. خون روی پیشونیش که خشک 

ی چیکار کردی با خودتشده بود لمس  کردم_ببتر

 نفس عمیقر کشیدم و چشمامو بستم. 

صبح با صدای آب که از داخل حموم یم اومد چشم باز 
 . کردم

با نبودن مانیا کنارم دسنر به چشمام کشیدم و به سمت 
ی به بهشت زهرا  حموم رفتمیه دوش دونفره قبل از رفتر

 بدنبود، هر دوتامون رو آروم میکرد. 

 حوله رو کنار در گذاشتم و درو باز کردم

 مانیا پشت بهم زیر دوش بود. 

از تکون خوردن شونه هاش میشد فهمید که داره اشک 
یزه.   میر
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پشت دستمو روی کمرش گذاشتم که از جا پرید_هیش  از 
 موش کوچولو منم

یم امروز  دسنر با چشماش کشید و به سمتم برگشت_میر
 کارای مامانمو انجام بدیم؟

کارهارو انجام   رسی به معنی نه تکون دادم_پدرت تمام
یم بهشت زهراداده، بعد از اینکه دوش گرفتیم  میر

شو به قفسه ی دستاشو روی صورتش گذاشت و رس 
 سینم تکیه داد._تو..میدونی چرا مادرم... 

سکوت کرد، سخت بود براش که بگه_با دکیر صحبت 
 کردم گفت قلبش.. 

رسشو باال اورد. این روزا چقدر چشمای قشنگش قرمز 
ی ببینمش؟دلم به  ارن قبل از اینکه خاکش کتی ی بود_میر

حالش میسوخت. چقدر چشماش مظلومانه 
ی   نمبود_باهاشون حرف میر

ون رفت  رس تکون داد و از حموم بیر

مشنر به دیوار کوبیدم._لعنت بهت، لعنت به چشمات 
 مانیا، چشمای غمگینت که ذره ذره داره آبم میکنه. 

ی نباش منه  کاش میشد داد بزنم و بهت بگم انقدر غمگتر
 المصب هنوز کنارتم.. 
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با اعصانر خراب خییل رسی    ع دوش گرفتم و از اون فضای 
ون بخار گرف ته و گرم حموم که نمیشد نفش کشید بیر
 اومدم. 

لباسای مشگ که روی تخت اماده شده بود رو تنم کردم 
خونه ام ی ی شدم_مانیا_توی اشیی  و رایه پایتر

یخت و لقمه نون و پنیر میگرفت._دیشب شام  اشک میر
 نخوردیم توام لقمه میخوای؟

ی نشستم  رسی به معنی آره تکون دادم و پشت میر

م که لقمه ی توی دستش رو به سمتم ل خواستم قمه بگیر
 چانی بزارم دراز کرد_وقت نکردم

 لقمه رو از دستش گرفتم. 

ی روی  خواست بلند بشه که رسشو گرفت و سنگتر
؟  صندیل نشست_خونر

فشار درد داشت. اینو میشد از چشماش که روی هم
 میداد بفهیم_یکم رسم..درد میکنه

داری خودتو عذاب  بگم بخاطر گریس، چون میخواستم
میدی ویل زبونم نمیچرخید که حرفی بزنمبلند شد و در 

 یخچالو تا ته باز کرد_آبمیوه میخوری؟
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مثل قبال ها وقنر عصنر و ناراحت بود میخواست بحثو 
عوض کنه و ناراحتیشو با موضوع های مختلف فراموش 

 کنه_مانیا

با چشمای قرمزش مستقیم به چشمام نگاه کرد_هیخی 
 ام، بریم دیگه وگرنه دیر میشهنمیخو 

رسی تکون داد و همینجور که سیع میکرد بخاطر گریه و 
ی صداش نلرزه  یختر ی میر اشک هاییکه قطره قطره پایتر
ی منم کیفمو برمیدارم میام  گفت_تا بری توی ماشتر

 بدون حرف به سمت مبل داخل هال رفت. 

ی رفتم    کلید رو برداشتم و به سمت ماشتر

ه با ریموت قفل ماش ینو باز کردم. دستم روی دستگیر
 درش بود که صدای افتادن کش پشت رسم شنیدم

ی افتاده  به عقب برگشتم و با دیدن مانیا که روی زمتر
 نگران به سمتش دوییدم

ی بلند کردم_چیشد   جسم نر حالشو از روی زمتر
به سخنر

؟  یهو خونر

رنگش به حدی سفید شده بود که لحظه ای با تعجب 
 نگاهش کردم

 گذاشت و به سخنر ایستادستشو روی دستمد

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

_خوبم فقط.. از دیروز رسگیجه و حالت تهوع دارم. 

 خوب میشم.. 

ی رفت که مشکوک به قدم های نا  به سمت ماشتر
 منظمش چشم دوختم

 ساعنر بعد به بهشت زهرا رسیدیم. 

مثل پروانه دور خواهر برادرش میچرخید و مواظب بود  
یشون نشه ی  چیر

الش بد بود که منتظر بودم همونجا روی ویل به قدری ح 
 خاک قیر مادرش سقوط کنه_اسمت مسیح بود درسته؟

 نگاهمو از مانیا گرفتم و به پدرش چشم دوختم_بله

رسی تکون داد و همینجور که به مانیا نگاه میکرد 
 گفت_حاملس؟

با چشمای گرد شده نگاهش کردم . زنش که با عشوه 
_هر کش به رنگ دستشو چفت دستاش کرده بود گفت

یش هستپریده ی  اش نگاه کنه متوجه میشه یه چیر

عصنر کتم رو درست کردم و مستقیم جلوش 
ایستادم_شما فکرنکنم معنی از دست دادن مادر رو 

یف  بفهیم. تعجنر نداره با رژ قرمز و مانتوی مجلش ترسی
 بیارید رس خاک
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خواست جوانر بده که به پدر مانیا نگاه کردم_یه تار 
 محمد و مینا کم بشهموی 

 میکنم حواست باشهزندگیتو جهنم 

 پشتمو بهش کردم و به سمت مانیا رفتم. 

صدای غر زدن های زنش رو میشنیدم و با فکر به اینکه 
 تونستم حرصشو دربیارم لبخند روی لبام نشست

گذاشتم که به سخنر نگام   دستمو روی شونش
ه بریم  کرد_فکرکنم دیگه بهیر

 رسد دوخت. نگاهشو به خاک 

دلش نمیخواست بلندبشه و این از چشماش مشخص  
 بود_زودباشید راه بیافتید

ی بلند شد و رو به پدرش  مانیا به سخنر و عجله از زمتر
کرد_نه..اینا با تو بیان تو اون خونه چیکار؟ کم مادر رو 

 میخوای عذاب بدی؟عذاب دادی اینارم

 پدرش که تا االن ساکت بود صدای فریادش بلند 
، من  نی ی شد_مانیا حواست باشه داری با یک حرف میر

امت رو حفظ کنی   هنوز پدر توام و باید احیر

از بحث هانی که میکردن خسته شدم و قبل از اینکه 
نگهش  مانیا جوانر بده دستشو گرفتم و کنار خودم
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داشتم_بچه هاتو بردار و بیر فقط یادت باشه چی بهت 
 گفتم

و میدونست اگر حرفی بزنه  مانیا مات زده نگاهم میکرد 
 اینبار تو سکوت نگاهش نمیکنم

ی تیکه کاغذی که از قبل توی جیبم گذاشته بودم رو بتر
ی دستای محمد دستام دم و جوریکه کش نفهمه بتر فرسی

زنگ  کافیه بهم  گذاشتم...._اگر کمک خواسنر فقط
 .  بزنی

 میدونم دل خوشی نسبت به من نداری ویل خواستم
 توام بدونی من با 

نگایه به چشمام انداخت. انگار میخواست ببینه چقدر 
 درست میگم_مواظب خواهرم باش 

ی  رسی تکون دادم که دست مینا رو گرفت و سوار ماشتر
 شد. 

نگاه پر از خشم پدر مانیا از چشمم دور نموند_مسیح  
؟  میدونی چیکار میکنی

باز هم تو چشماش اشک نشست. انگار چشمه ی اشک 
چ وقت خشک نمیشد_مانیا مواظبشون این دخیر هی

 هستم
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به ماشینی که هر لحظه دور تر میشد اشاره 
کرد_اینجوری؟ اینجوری که تو فرستادیشون تو دهن 

؟  شیر

ی کنار قیر مادرش نشست و خاک هارو تو  روی زمتر
ی چجوری بدبختمون  دستش مشت کرد_مامان ببتر

ی با نبودنت چجوری بچه هات دارن هر کدوم  کردی، ببتر
 به گوشه ای پرت میشن، پاشو 

مشت های نر جونش روی خاک و اشک هاییکه مثل 
 بود با قلب زخیم و 

ی
یخت چنگ سیل روی گونش میر
 خستم_مانیا پاشو اینجوری نکن

دستشو روی رسش گذاشت و با صدای ارویم لب 
 زد_مسیح..رسم

با افتادش روی قیر مادرش لحظه ای روح از تنم جدا 
 شد_مانیا

پریده و دستای رسدش دستمو  هره ی رنگبا دیدن چ
د که فرفر  روی نبضش گذاشتم.نبضش به حدی اروم ی میر

 با مرده نداشت

ی  ی بلندش کردم و داخل ماشتر به رسعت از روی زمتر
پژونی که سالها بود توی پارکینگ خاک میخورد و هیچ 

 وقت فکرنمیکردم ازش استفاده کنم
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ی از پامو روی گاز فشار دادم که با جیغ الس  تیک ها ماشتر
ی کنده شد***_اقای نجقی یعنی میگید امکان داره  زمتر

 لخته ای توی رسش باشه؟

رسی تکون داد و به مانیا که روی تخت زیر رسم نر هوش 
به  بود نگاه کرد_با توجه به تصادفی که تعریف کردی و ضی
ای که به رسش خورده احتماال داخل رسش لخته ای از 

عادل نداشته باشه و از همه خون هست که باعث شده ت
 تر رس درد و حالت تهوع هستمهم

 به موهام زدم. مشکل پشت مشکل پیش یم 
ی

چنگ
اومد_باید چیکار کنیم؟_اگر با دارو حل نشه باید عمل 

 بشه

با حرف دکیر حس کردم نیازه رسمو به دیوار بکوبم تا 
 نحس راحت بشم

ی
 بلکه از این زندیک

 نشستم. به سمتش رفتم و آروم کنارش 

م._مانیا  دستمو روی رسم گذاشتم تا بلکه یکم اروم بگیر
م  دیگه خسته شدم از این وضعیت، دیگه دارم مییر

با دسنر که روی رسم نشست نگاهمو به چشم هاش 
 روختم_خودم پیشتم

به  نفش تازه کردم و دستشو توی دستم گرفتم_رست ضی
ارم زیر عمل جراچ بری ی ، نمیر احت کنی  . دیده باید اسیر
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د._مانیا قرصاتو کامل نخوری  ی  نمیر
نگاهم میکرد و حرفی

 تنبیهت میکنم

د_ممنون  لبش آروم به خنده کش اومد و دستمو فرسی

ی   داخلش باال پایتر
ی

نگاه پر از ارامشش که کیم خستگ
 میشد منو پرت میکرد به گذشته

خم شد و بوسه ای روی لبم نشوند که تا خواست به 
 د؟عقب برگرده آخش بلند شد_چیش

 چشماشو روی همدیگه فشار میداد

دستمو روی رسش گذاشتم و آروم موهاشو که از شالش 
احت کن بزار بهیر بشی  ون زده بود نوازش کردم_اسیر  بیر

ی نمیگفت و فقط چشماشو روی هم فشار داد ی  چیر

چند دقیقه ای که گذشت باالخره چشم هاش باز 
 کرد_مسیح

ی بار بعد از چند سال از ته د ل جوابشو برای اولتر
 دادم_جانم

 چشماش گرد شد و بهم زل زد

چی از حرفم پشیمون شدم . نگاهمو ازش گرفتم_

 .. ی کنی  شده؟_میشه..چیر
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نگاهمو بهش دوختم و منتظر ادامه ی حرفش بودم_یادم 
 رفت

رسمو روی تخت گذاشتم و چشم هامو بستم_ خییل 
 خستم ساکت باش تا یکم بخوابم

 دیگه صدای ازش نشنیدم. 

ون به س  خنر خاطرات گذشته رو از ذهنم پرت کردم بیر
 و تو دهنی محکیم بهشون زدم. 

میشد که با باز شدن یهونی در از  تازه چشمام داشت گرم
 جا پریدم

نگران به مانیا نگاه کردم که مبادا بیدار شده باشه و با 
 تونی پر به سمت در برگشتم...... 

ه؟  _معلوم هست تو این خراب شده چه خیر

ونبا د  یدن آریا اخمام توهم رفت_گمشو بیا بیر

دست ماریا رو اروم ول کردم و از اتاق خارج شدم_دوباره 
 چه گیه خوردی اینجوری مانیا روی تخت افتاده ها؟

محکم به تخت سینش کوبیدم که قدیم به عقب 
. من رئیس این  نی ی رفت_آریا بفهم داری با یک حرف میر

 بیمارستانم
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تر از خودم روی سینم  پوزخندی بهم زد و محکم
کوبید_تو حنر خرم نیسنر چه برسه به رئیس. بگو 

 چیکارش کردی

به قدری ازش عصبانی شدم که دست مشت شدم باال 
ی بیاد ویل با باز شدن در از  اومد تا روی صورتش پایتر

 حرکت ایستادم_چیشده؟

چشماش به خوشگل ترین حالت ممکن خمار 
 بودن_حالت خوبه؟

ریا رفتم که اونم در مقابل اخم بدی چشم غره ای به آ
 بهم کرد_خوبم فقط یکم رسم درد میکنه

خواستم حرف بزنم که باز آریا پیش دسنر کرد_رست 
 جانی خورده؟

گیج نگایه به من و بعد آریا انداخت_اره چند روز پیش 
تصادف کردیم رسم خورد به داشبورد فکر کنم بخاطر 

 همینه رس درد دارم

همینجوریکه با چشماش خط و به سمتم برگشت و 
ی لب های قفل شدش غرید_خاک  نشون میکشید از بتر

 بلدنیسنر 
ی
 تو رست که یه رانندیک

 دیگه طاقتم تموم شد و صدای دادم توی راهرو پیچید
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ی؟  _آریا تو مریض نداری برای دیدن؟ الیک حقوق میگیر

احت  م خونه اسیر گمشو برو رس کارت من باید مانیا رو بیر
 کنه

م برگشت و همینجوریکه یقه ی لباسشو درست به سمت
میکرد لبخندی با چاشنی تمسخر روی لب هاش 

نشست_میخوای من برسونمش؟ مشتاقم دفعه ی دیگه 
ی  که تصادف کردی تنها باشی تا جنازتو از توی ماشتر

ون بکشم به حق عیل  بیر

یه قدم بهش نزدیک شدم و با چشمانی که تهدید توش 
د نگاهش کردم_آ ی ریا برو تا بادمجون زیر چشمت موج میر

ی نشده  سیر

ید اه  _بسه دیگه چرا همش پاچه ی همدیگرو میگیر

به داخل اتاق برگشت که نگاه اخر رو به آریا انداختم و 
مت خونهبه سمتم برگشت  توی اتاق رفتم_اماده شو مییر

و همینجور که دستش روی رسش بود روی تخت 
ی نگفت؟ چرا من انقدر رس  ی  درد دارم؟نشست_دکیر چیر

نگایه به چشماش که از درد نیمه باز بود انداختم_قرص 
؟ ی  داد بهت باید بخوری_همتر

دلم نمیخواست حرف بزنم. نمیخواستم بدونه یه مشکل 
دیگه روی مشکالتش اومده دست دست میکردم تا 
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ی دیگه  بحث عوض بشه ویل انگار کوتاه نیم اومد_چیر
 ای.._مانیا میتونی دهنتو ببندی؟

کرد_پاشو اماده ی که زدم ساکت شد و فقط نگاهمبا داد
 شو

خط خظ شد_آریا یه  دیگه رسما اعصابم با صدای در 
نمت که...  ی  جوری میر

با دیدن پرستار که برگه توی بغلش بود و ترسیده نگاهم 
 میکرد حرفمو خوردم

..یه رسی برگه  بنده خدا ترسیده با لکنت گفت_دکیر
 اید امضا کنیدهست..یعنی خییل برگه هست که ب

گرفتم و همینجور که دست مانیارو یم پشتمو بهش کردم
لب زدم_االن وقتشو ندارم بعدا میام امضا میکنم_ویل 

ی االن واجبه  همتر

دسنر روی پیشونیم کوبیدم. وقنر کار داشتم به این 
مهیم همه یادشون یم افتاد با من کار دارن به مانیا نگاه 

ی تا من بیام؟ کردم_میتونی خودت بری تو ما  شتر

ه؟  رست گیج نمیر

 برم و راست تکون داد._میتونم رسی به چپ
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ی به همراه کیف پول و گوشیم رو دستش دادم  کلید ماشتر
 _اینارم بیر تا بیام

رسی تکون داد که به رسعت برگه هارو از پرستار گرفتم و 
 سمت اتاقم رفتم

 مانی  ا

ی نشسته بودم و کم کم چشمام داشت گرم   توی ماشتر
 میشد. 

 اثرات دارو روی بدنم خییل رسی    ع بود.  

دلم مینا و محمد رو میخواست. کاش میتونستم  
م و هر سه تامون بریم یه جای خییل دور  دستشونو بگیر

 که هیچ کش نباشه

ون اومدم  با صدای زنگ خوردن گوشی مسیح از فکر بیر
و به صفحه ی گوشیش که شماره ای بدون نام افتاده 

 کردم....   بود نگاه

اولش نخواستم جواب بدم ویل بعدش کنجکاوی 
 فشاراورد_بله؟

 صدای گرفته ی بابا توی گوشم پیچید_مانیا، توی بابا؟
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ی اوردم و با تعجب به شماره نگاه کردم.بابا  گوشی رو پایتر
چیکار میتونست داشته باشه که به مسیح زنگ بزنه._تو 

؟ نی ی  چرا به مسیح زنگ میر

سید به قدری زیاد صداهاییکه از پشت  تلفن به گوش میر
ی رو بجز صدای کر کننده ی  ی بود که نمیتونستم چیر

 آهنگ بشنوم_این چه وضع حرف زدن با پدرته؟

 به یاد اشک های مظلومانه ی مادرم افتادم. 

 چه پدری بود؟ 

ایظ که الزمش داشتیم هیچ وقت نبود_تو  توی تمام رسی
دی پس شاید اسمت پدر باشه ویل بونی از پدر ب ودن نیر

 الیک اسمشم یدک نکش

سید که صداش میکرد و  صدای مردی جوان به گوش میر
ه  سیع داشت گوشی رو از دستش بگیر

 _کم چرت و پرت بگو. 

 وقنر اومد بگو زنگ بزنه بهم 

 جوابشو بدم که گوشیو قطع کرد خواستم

 به گوشی خاموش نگاه کرد_از توئه کثافت خواهر برادرم
م مطمعن  باش و میگیر

دن نگاهمو باال اوردم ی  که به شیشه میر
بانر  با ضی
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ی بکشم.   با لبخند اشاره میکرد شیشه رو پایتر
 مرد جوانی

ی خاموش بود نمیشد هیچ کاری کرد. در  چون ماشتر
 ماشینو باز کردم و پیاده شدم_بله؟

ی از رسشونه به  صاف ایستاد. قدش بلند بود بخاطر همتر
گندیم با صورنر خوش   باالشو میتونستم ببینم. پرسی مو 

خنده و سفید_میتونید ماشینتون رو جا به جا کنید من 
 رد بشم؟

به خاطر باریک بودن مسیر نمیتونست حنر از کنارم 
 رد بشه مماس هم

ی و سوییچ داخل دستم انداختم.   نگایه به ماشتر

ی ننشسته بودم ویل هنوزم  خییل وقت بود که پشت ماشتر
انی یادم بود_اگر نمیت

ی  کنید من براتون یه چیر
ی
ونید رانندیک

 جا به جا کنم

 و لبخندی زدم_نه میتونم  نگایه بهش انداختم

ی  رس تکون داد و به سمت ماشینش رفت...پشت ماشتر
نشستم._خب هول نکن آروم فقط کاراییکه باید بکنی رو 

 مرور کن

نگایه به دنده انداختم که خالص باشه و بعد هم ماشینو 
 روشن کردم
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ون ری تند یمقلبم به قد کوبید که انگار میخواست بیر
 بیاد_خب فقط کافیه پامو بزارم رو کالچ و.. 

 رسم تیر کشید. 

محکم دستمو روش فشار دادم. دنده رو خواستم تعویض 
کنم که هم زمان با باز شدن در یک میر به هوا 
 پریدم_معلوم هست چه غلظ میکنی مانیا؟

؟   ستون میخواسنر فرار کنی  کدوم قیر

فرار چی م تعجب و با چشمای گرد شده نگاهش کردم _
ی رد بشه من..   خواست ماشتر

تیر دیگه ای کشید که رسم نر جون به عقب افتاد  و به 
صندیل چسبیدصدای هول کرده ی مسیح رو میشنیدم 
ویل انگار انرژی برای کاری نداشتم_مانیا چیشدی ؟ باز 

 کن چشماتو. کجات درد میکنه؟

فشار با نیم کره ی سمت چپ  درد شدید شده بودو 
 مغزم میاورد

 رسمو با دستش بلند کرد و قریص توی دهنم گذاشت

 باز کردم.  خسته چشم

ین بود که لبخند   نگاه نگران مسیح به قدری برام شیر
 کوچولونی کنج لبم نشست. 
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بطری آب رو به سمتم دراز کرد_بیا بخور قرصت رو تا 
 حالت بهیر بشه

 م. دستمو اروم باال اورد

رسدی آب باعث شد یکم فشار رسم کم بشه._تو حق 
س بدی میفهیم؟   نداری به خودت اسیر

چشماش عصبانی بود ویل عصبانینر که از رس نفرت 
 نبود. نمیدونم از کجا و از یک ویل نفرتش کم شده بود

؟  س گرفنر  _خواسنر ماشینو جا به جا کنی اسیر

ی بزنی ها؟  یک گفته اصال دست به ماشتر

ی دستشو   ی گرفتم که مهر سکوت به لباش خورد_چیر
 نشده آروم باش

لب هاش مثل مایه باز و بسته شد و نگایه به دستام 
 انداخت_اقا اتفافر افتاده؟

نگایه به چهره ی پرسه انداختم و لبخندی تحویلش 
 دادم_نه االن ماشینو جا به جا میکنیم

چند لحظه نگایه بهمون انداخت و با اکراه به سمت 
ی  رفتتمام مدت رفتنش، مسیح با اخم های غلیظ ماشتر

 روی صورتش نگاهش میکرد. 

 از کنارش رد شدم و سمت شاگرد نشستم. 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

تو سکوت روی صندیل نشست و پاشو تا ته روی گاز 
 فشار داد. 

ه ماشینو محکم  ی با صدای جییعی بلندشد. دستگیر ماشتر
 گرفتم. 

به صندیل چسبیده بودم جوری که تو صندیل محو 
 گه حق نداری به کش جز من لبخند بزنی شدم._دی

بگو دردش چی بوده. با لبخندی که به پرسه زدم مشکل 
 داشت. 

از این بچه بازی هاش که همش بهونه میاورد خندم 
 گرفت. _چرا نیشت بازه؟

دسنر به لب هام کشیدم و گاز محکیم ازشون گرفتم تا 
 بلکه این لبخند جمع بشه

نر میشد، دلم نر تانر اون زمانی رو میک رد که مسیح غیر
ی لبخند رو لبام محو نمیشد.   بخاطر همتر

با پیچیدن یهوییش توی کوچه نگاهش کردم و نگران از 
اینکه اتفافر افتاده سیخ روی صندیل نشستم_چیشده 

 اتفافر افتاده؟

همینجور که به سمتم خم میشد لب زد_اره یه اتفاق 
 وحشتناک
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رانیم پر کشید و با فرود اومدن لب هاش روی لب هام نگ
 متعجب نگاهش کردم. 

 هام بازی میکرد. چشم هاش بسته بود و با لب

 با گاز ریزی که گرفت آخم تو دهنش خفه شد. 

های خیسم کشید_دیگه حق ازم جدا شد و دسنر به لب
ی.   نداری گازشون بگیر

 فقط من حق اینکارو دارم

 چشمام دیگه ازین گشاد تر نمیشد. 

کردم که بیخیال دوباره رسجاش با تعجب بهش نگاه یم
یه؟  برگشت و به راه افتاد_خیر

 نیم نگایه بهم کرد و بیخیال شونه باال انداخت_گشنمه

نه انگار اینجوری نمیشد از زیر زبونش حرف بکشم_چند 
روزه یکم تغییر کردی.._یه رستوران این نزدیک هست که 

 غذاهاش خوشمزه است حوصله داری که بریم؟

ی بیخیالش کردم. چقدر راحت حرفو  نگایه به چهره
ی خیالش نبود_چرا سکوت کردی؟  عوض میکرد و عتر
؟ البته گفته باشم من  خودت میخوای غذا درست کنی
ی دیگه ای به جای غذا میخورم.......   پام برسه خونه چیر
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نگاه معناداری بهم انداخت که مثل تازه عروسا حس 
 کردم لپ هام قرمز شد

لم نشست و نگاهمو به سمت ویل به رسعت غم توی د
 پنجره چرخوندم_از اینکه صیغه ام خوشم نمیاد مسیح

پوزخندی رو لباش نشست_اگر فکرکردی عقدت میکنم 
 کور خوندی خانم کوچولو

ی نگفتم و اون هم تا رسیدن به رستوران سکوت  ی چیر
اومد و مسیح کرداز اینکه اسم صیغه روم باشه بدم یم

یم خونه. دلم اینو خوب میدونست_غذا رو ب گیر بیر
 خواد بیام تو رستوراننیم

ی پیاده میشد  ماشینو پارک کرد و همینطور که از ماشتر
ی پس  لب زد_نمیخوای بیای پایتر

گفتم. رسمو به صندیل تکیه دادم و چشمامو   نه آرویم
 بستم

با بازشدن یهونی در سمت من قلبم اومد تو دهنم_مسیح 
؟  چیکار میکنی

ون_گفتم دستمو گرفت و تقریب ی پرتم کرد بیر ا از ماشتر
 ناهار رستوران میخوریم بگو چشم
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رفت_قرار نیست تو بهم دستور بدی  اخمام درهم
 چیکارکنم

گرفته بود و همراه خودش   همینجوریکه دستمو محکم
د آروم گفت_تخس شدی. فکرکنم تو خونه یه برنامه   مییر

 تنبیه داشته باشیم

رد رستوران شدیمگارسون . وابا دست به پیشونیم کوبیدم
جلو اومد و با روی خوش از مسیح استقبال کرد_سالم 

خییل خوش اومدین_ممنون، دنج ترین جای رستورانتون 
 کجاست؟

 با دست تعارف کرد و خودش زودتر راه افتاد_بفرمایید

ها گذشت و از دری که به شیک ترین حالت  ی ی میر از بتر
 ممکن کنده کاری داشت رد شد

ی و با باز شدن  ه به درخت های رسسیر در نگاهم خیر
 حوض کوچیک قشنگ وسط باغ شد_مسیح.. 

وزمندانه ای روی لبش اومد_حقته برگردونمت  لبخند پیر
ی تا نتونی این منظره رو ببینی   تو ماشتر

 سفید برد و منونی توی دست مسیح داد. 
ی مارو سمت میر

 با ذوق روی صندیل نشستم. 
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ویل من هنوز محو  مسیح که رسگرم دیدن منو شده بود،
بودم محو درخت های قشنگ و گل های زیبانی که با 
 چیده شده بودن 

ی
رنگ های مختلف به طرز قشنگ
خوش اومدید چی میل دارید؟ _ 

 با شنیدن صدای آشنا به سمتش برگشتم...._رضا؟

تواینجا چیکار  رسشو باال اورد با ذوق نگاهم کرد_مانیا،
؟  میکنی دخیر

ل بچگیش وقنر ذوق میکرد یادش خندم گرفته بود، مث
فت فکر کنه.   میر

د._تو رستوران چیکار  ی چشمای عسلیش از ذوق برق میر
؟ ی  میکتی

خنده ای کرد و کنارم روی صندیل نشست_خییل وقته 
؟  ندیدمت، خاله حالش خوبه؟ محمد و مینا چی

با اوردن اسمشون هاله ای اشک توی چشمم 
 نشست_مادرم فوت کرده

یشوکه نگاهم کرد. خو  ی بگه که صدای مسیح  است چیر
 بلند شد_اقا رضا؟
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رضا به سمتش برگشت و انگار که تازه متوجهش شده 
باشه از روی صندیل بلندشد_ببخشید متوجه ی حضور 

 شما نشدم

ای روی لبش نشست_مشکیل مسیح لبخند مجبوری
 نیست، میشه ِمنو رو بدید تا انتخاب کنیم؟

مسیح نگاه میکرد  رسی تکون داد و همینجوریکه به من و 
منو رو تحویل داد. اروم نزدیکم شد و لب زد_دوست 

 پرسته؟

ی ریخته بودن رو پاک  اشکای سمخر که چندتاشون پایتر
 کردم. 

ی راجب  برای لحظه ای فراموش کرده بودم که توی ماشتر
ی شده  ی انی با مسیح بحث کرده بودم_من.._چیر

ی چه چیر
م؟  اقای محیر

نر بازیش خند م گرفته بود ویل چون منو از این همه غیر
م  مجبوری اورده بود اصال بهش نخندیدم_این اقای محیر

 منه
ی

 اسمش اقا رضاست و دوست دوران بچگ

با اخم رسی تکون داد و دستشو به اجبار جلو 
 اورد_خوشبختم از اشناییتون

رضا هم دستشو جلو اورد و لبخند هول هولیک 
 زد_خوشبختم
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که توش جمله ی "گمشو منو رو تحویلش داد و با لحنی  
د گفت_دوتا کوبیده لطفا به همراه  ی برو زودتر" داد میر

 مخلفاتش

ه بنده خدا منو رو توی  رضا که نمیدونست چه خیر
 دستش گرفت و رسی تکون داد. 

 نگاه کوتایه بهم انداخت و رسی    ع رفت

به سمت مسیح برگشتم و با اخم نگاهش کردم_چرا 
؟  اینجوری میکنی

ی بگه بدتر از من اخماش ی و تو هم کشید و خواست چیر
که لحظه ای اخمش محو شد و لباش کش اومد. 

متعجب نگاهش کردم _بتمرگ رسجات قرار نیست 
یم بهم نشون بدی که هرزه ای  هرجانی که میر

چشمام تا اخرین حد ممکن باز شد و تقریبا داد 
؟ چی  کشیدم_

ی  به صندیل تکیه داد و تو چشمام زل زد_صداتو بیار پایتر
 نیاما

 خسته از بحث کردن باهاش با دست به پیشونیم
 کوبیدم_میخوام برم خونه پاشو بریم
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شونه ای باال انداخت و بیخیال نشست_من گشنمه 
 بتمرگ رسجات میخوام ناهار بخورم پس

ی کوبیدم که چند نفر به سمتم  عصنر پاهامو روی زمتر
 . ی  برگشتر

 کشیدمدست به سینه نشستم و اخمامو توهم

قه ای که منتظر ناهار بودیم تو گوشی رفته بود و ده دقی
د ی  هر چند دقیقه یه بار لبخند میر

ی راحت بشم   عصنر زمزمه کردم_بمیر

شنیدم چی   گفنر ها  رسشو باال اورد و نگاهم کرد_

و رومو برگردوندم_اصال گفتم  چشم غره ای بهش رفتم
 بشنوی

 
ی

با اومدن رضا صاف روی صندیل نشستم و لبخند کمرنگ
ی گذاشت که بوی کبابش مستم  زدمبشقاب هارو روی میر

ی چون میدونستم  کرد_بهشون گفتم عایل درست کتی
 کباب دوست داری

ذوق زده به کباب های بزرگ و زعفرونی نگاه 
 کردم_بهشون گفنر زعفرون بزنن؟

لب هاش به خنده کش اومد ویل با دیدن اخمای غلیظ 
به کارت  مسیح جدی ایستاد_اره من.._بهیر نیست بری

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

سم یه جوری بزنمت که کارت با بخیه هم  برش؟ مییر
 حل نشه

دلم از این حرفای مسخرش که بوی دوسنر نمیداد 
 گرفت. 

 گنجایشم پر شده بود و توان اینارو نداشت  

نگایه به رضا کردم و با چشماییکه سیع میکردم غمش 
مشخص نباشه و لب هاییکه نیمچه لبخندی روش بود 

ا، تو به دل نگیر حرف هاش رو گفتم_ببخشید رض
 بابت غذای سفارشیترسی تکون داد.  ممنونم

غم تو نگاه اونم انقدر زیاد بود که نتونستم باهاش کنار 
 بیام. 

ی بود و به زور غذا رو قورت میدادم.   تمام مدت رسم پایتر

ی   به اخرای غذا که رسید اشک هامم همراهش پایتر
 ریخت. 

جلوی این  زور قورت بدم فکرمیکردم اگر بتونم غذارو به
؟ م ویل نشد._مانیا خونر  بغض رو بگیر

رسمو باال اوردم و فقط نگاهش کردم_خوب؟ اره عالیم، 
بخاطر اینکه درکنارت حس ملکه بودن رو دارم عالیم 

 ممنون
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برم  و صورتم رو پاک کردم_میخوام دستمایل برداشتم
ی  م خونه، اگر نمیای ماشتر  بگیر

بعد از چندثانیه همینجور که بلند  نگایه بهم انداخت و 
ی تا بیام  میشد به حرف اومد_برو تو ماشتر

 کلید رو به سمتم گرفت. 

ی رفتم. دلم  کلید رو از دستش کشیدم و به سمت ماشتر
مادرم رو میخواست تا بغلم کنه ویل نداشتمش و این 
فت   مثل چاقونی بود که هرلحظه تو قلبم میر

ی  نداشتر

ت بودیم ،طویل نکشید که به در تمام مسیر هردو ساک
 خونه رسیدیم. 

بدون اینکه نگاهش کنم درماشینو بهم کوبیدم و رایه  
 خونه شدم

 توی اتاق رفتم و لباسامو گوشه ای پرت کردم. 

انقدر خسته و دلگیر بودم که دلم نمیخواست فکرکنم 
 پس به خواب پناه بردم. 

 رو زیر  چقدر خوابیده بودم که دستای گریم نمیدونم
 لباسم دور کمرم حس کردم. 

 منو از پشت بغل کرد و به خودش چسبوند. 
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 نمیتونستم دستاشو پس 
ی

بزنم. رسشو کنار  ازخستگ
کرد زمزمه گوشم اورد و همینجوریکه موهامو نوازش یم
 کرد_من واقعا دلم نمیخواست تو دلخور بشی 

 چشمام روی هم افتاد و نتونستم دیگه فکری بکنم. 

ردم غروب بود و افتاب داشت جاشو چشمامو که باز ک
 به ماه میداد. 

 که غرق در خواب بود.   نگایه به مسیح کردم

ون کشیدم که چشمم از پنجره ی  خودمو از بغلش بیر
اتاق که پرده هاش کنار رفته بود به  استخر توی حیاط 

 اومد رایه حیاط شدم خورد و با فکری که به ذهنم

شدم و بازوهامو تو  وزید. توخودم جمعنسیم رسدی یم
نر که تنم بود نخی بود و باعث میشد  دست گرفتم. تیرسی

 بخوره رسما مستقیم به استخونم

ی زمزمه  قدم زنان جلوی استخر رفتم و با لبخند غمگتر
م مسیح راحت میشه ویل محمد و مینا  کردم_اگر من بمیر
 تنها میشن. 

 . ی   _ویل اوناام به راحنر میتونن از همدیگه محافظت کتی

من که تا االن کنارشون نبودم از این به بعد هم نباشم 
ه...   بهیر
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ی چکید  ی قطره اشگ که پایتر پشتمو به آب کردم و با اولتر
 خودمو داخل آب پرت کردم.. 

فتم خاطرات گذشتم تو ذهنم  همینجور که تو آب فرو میر
 مرور میشد. 

 خاطرات خوشی که دیگه تکرار نمیشدن. 

ی این خاطرات نی نبود که وارد  با قوت گرفتر ی دیگه اکسیر
 ریه هام بشه پس چشمام برای همیشه بسته شد

 مسی ح**

با دیدن کابوس وحشتنایک از جا پریدم، دسنر به رسم 
 کشیدم و به کنارم نگاه کردم. 

ه ی  با نبود مانیا متعجب به اطراف نگاه کردم._دخیر
 احمق کجا رفته باز

ساوی شد با صدای بلند تو خونه صداش زدم که دادم م
ی داخل آب استخر.  ی  با پرت شدن چیر

با عجله بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. با دیدن مانیا 
که داخل استخر افتاده بود مشنر به دیوار کوبیدم و 

" زیر لب گفتم  "لعننر

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

فتم تا بتونم رسیعیر بهش  ی میر پله هارو دوتا یگ پایتر
برسم.خودمو داخل استخر پرت کردم و به زور از آب 

ون کشیدمش و کنار استخر گذاشتمش  بیر

د و  ی ون اومدم و کنارش زانو زدمنبضش زیر دستم نمیر بیر
شنیدم. برای لحظه ای تصور صدای نفس هاش رو نیم

 نبودنش باعث شد چشمام اشگ بشن. 

وع کردم و درکنارش تنفس مصنوغ  ماساژ قلنر رو رسی
 دادم. یم

گوشش   صورتش رو نوازش کردم و با صدای ملتسیم کنار 
یه، خواهش میکنم بلند شو  لب زدم_دنیا با تو جای بهیر

با مشت محکیم که به قلبش زدم نفسش برگشت و نیم 
وع به رسفه کرد ی رسی  خیر

 به موهام زدم. 
ی

 نفس عمیقر کشیدم و چنگ

ی انداختم و به چهره  ی نر حالش چشم  خودمو روی زمتر
 دوختم_چرا اینجوری میکنی مانیا؟

؟ قیقه آرومچرا نمیتونی دو د 
ی
 بتمریک

ی اخرین  چشمای قرمز اشکیش رو بهم دوخت و با گفتر
وع به حرف زدن  حرفم بغضش ترکید و به سخنر رسی
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..بازم  کرد_تو..اگر..کسیو تو این دنیا..نداشنر
 زنده..میموندی؟

عصنر از مزخرفانر که تحویلم میده سمت خودم 
 کشیدمش و فریاد زدم_احمقه بیشعور مگه کوری؟

 محمد و مینا چقدر بهت احتیاج دارن؟ نمیبینی  

هق هق میکرد و سیع داشت دستامو پس بزنه_اونا..پدرم 
 حتما مواظبشونه

اورد نشون از خستگیش میداد و دردش بهونه هانی که یم
اینانی نبود که میگه_مانیا مشکل اصلیت چیه؟ چه مرگته 

 هوم؟ بنال ببینم چته

بزنه که  دستای رسدش همچنان سیع داشت دستامو پس
با این حرفم متوقف شد و تو چشمام نگاه کرد_اصال 

 برات مهمم؟ اصال دوستم داری؟

 اومد؟ تو همونی هسنر که از صیغه بدش یم 

 مسیح دیگه ذره ای از عاشق قبیل تو وجودت نمیبینم. 

چیکارت کردم که انقدر ازم متنفری. صد بار بهت گفتم  
 من بهت خیانت نکردم

ه ی خیانت رو نکش وسط که از دستت _مانیا باز پروند
 عصنر بشم همینجا با دستای خودم خفت میکنم. 
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با چشمای به خون نشسته نگاهم کرد و دستاش دو 
گرفتم و تو صورتش خم   طرفش افتادبازوهاشو محکم

شدم_مشکلت اینه که صیغه ای؟ چرا باید عقدت کنم 
بیار که اگر عقدت کنم پشیمون  هوم؟ یه دلیل برام

 یشمنم

یخت لب  ی انداخت و همینجوریکه اشک میر رسشو پایتر
زد_خسته شدم از اینکه خودمو بهت ثابت کنم مسیح، 

ی   چشماتو باز کن منو ببتر

 رسشو باال اورد و تو چشمام زل زد. 

با دست به خودش اشاره کرد_من هرزه ی تو خیابون  
نیستم که صیغه اش کنی و هروقت نیاز پیدا کردی 

 سمتش بیای

متکار خونت یا برده ات نیستم، من همون مانیاام من خد
فت  که روزی جونت براش در میر

 مشت های نر جونش رو حواله ی سینه ام کرد. 

سینه ای که با حرفاش قلنر توش اتیش گرفته  
بود._چرا..چرا اینجوری میکنی باهام؟ اگر حرفمو 

ش تا بهت  ی از ده نفر بیی نمیخوای قبول کنی چرا نمیر
 ن بهت خیانت نکردمبگن که م

 پسش زدم و از جا بلندشدم. 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

 به موهام زدم و عصنر از لباش که به تنم چسبیده 
ی

چنگ
 دو طرفش رو گرفتم و تو تنم جرش دادم

د. چهرش به حدی  ی مانیا سکوت کرده بود و حرف نمیر
د تازه از مرگ برگشته_این  ی داغون بود که کامال فریاد میر

ی   عقدت مسخره بازی هات فقط برای همتر
ی

بود که بگ
 کنم؟

ی بلند شد و به سمتم اومد._ارزشم پیشت  از روی زمتر
 چقدره؟

نگاهش کردم. چشماش به قدری دلخوری لونه کرده بود 
یخت_ارزشم از  ی میر که با اشک هاش گوله گوله پایتر

ه؟  هرزه ی تو خیابون کمیر

اخم روی صورتم نشست و یه قدم بهش نزدیک شدم. 
نی دستمو تاکید وار باال  ی حواست باشه چی زر میر  اوردم_

خواست حرفی بزنه که پاش به هم پیچ خورد و قبل از 
 اینکه سقوط کنه توی بغلم گرفتمش

روی دستم بلندش کردم و مستقیم به سمت حموم 
یخت.  د و فقط اشک میر ی  نمیر

 رفتم.هیچ حرفی

ون اومدیم هوا تاریک و خونه تقریبا   وقنر از حموم بیر
م شومینه رو  رسد شده بود_تا لباس هاتو بپوشی میر

 روشن کنم. 
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 بخوانر تا رسما نخوردی
ی ه بیای پایتر

 بهیر

با چشمای قرمز نر حال نگاهم کرد و لب های نر رنگش 
 به زمزمه دراومد_باشه 

ی روونه شدم و بعد از روشن کردن شومینه  به سمت پایتر
ون کشیدم.   ساندوی    چ های اماده رو از یخچال بیر

ی   لبخند کوچیگ زدم و به سمتش با اومدنش به پایتر
 .  رفتم_فکرکنم گشنه باشی

نگایه به ساندوی    چ ها کرد و همینجور که با حرکات اروم 
ی پهن میکرد  پتونی که اورده بود رو روی زمتر
 افتاده

ی
 گفت_فکرکنم فشارم بخاطر گشنگ

 فشار 
ی

خنده ای کردم و کنارش نشستم_فکرکنم از گشنگ
خت اومد خواسنر بری اون   دنیابه مر

 گرفت و گاز گنده ای زد. ساندوی    چ رو از دستم

نگاهش مشخص بود که دلش نمیخواد باهام شوچی کنه 
 یا حنر حرف بزنه

بعد از اینکه غذامون تموم شد کوسن های مبل رو اوردم 
ی دراز کشیدم  و روی زمتر

دستمو دراز کردم و بهش اشاره کردم _نظرت چیه امشب 
 بغل من بخوانر 
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 زد_چیه؟ دلت برای هرزه ات سوخت؟  لبخند تلخی بهم

ای تو با کلمه ای که به خودش نسبت داد عصنر سییل
گوشش خوابوندم.صورتش که به طرفی خم شده بود رو 

به طرف خودم چرخوندم و لب زدم_بار اخرت باشه 
 خودتو هرزه صدا میکنی 

 فهمیدی؟ 

د ی  نمیر
یخت و حرفی  اشک میر

 . توی بغلم کشیدمش و کنار هم خوابیدیم

عطرموهاش باعث میشد نتونم برای خوابیدن تمرکز 
 کنم. 

وقنر نفس هاش منظم شد محکم تر به خودم فشارش  
دادم و کنار گوشش لب زدم_یه عاشق نمیتونه متنفر 

 بشه 

 صبح با صدای گوشیم بیدار شدم. 

دست آزادمو به سمتش دراز کردم و از باالی رسم 
 برداشتمش. 

ی   نه جواب دادم_بله؟بدون اینکه ببینم یک زنگ میر

نفس نفس های کش پشت تلفن یم اومد و بعدش 
 صداش پخش شد_سالم
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ون  با شنیدن صدای محمد دستمو اروم از زیر رس مانیا بیر
ی شده؟ ی خونه رفتم_محمد؟ چیر ی  اوردم و به سمت اشیی

_نمیتونم خییل صحبت کنم فقط اینکه یه مشکیل 

 ماد کنمبرامون پیش اومده و فقط میتونستم به تو اعت

 روی صندیل نشستم و اروم تر لب زدم_چیشده؟

ی یم اومدن  بینیش رو باال کشید. انگار اشک هاش پایتر
 _مینا، میخوان شوهرش بدن

ی طبیعیه   کشیدم و اروم شدم_محمد این چیر
نفس عمیقر

 که بخوان شوهرش بدن خب.. 

. بحث بدهکار بودن پدرمه، اونا  _نه متوجه نیسنر

مرد بدنش میخوان بجای بدیه به  یه پیر

اخمام توهم رفت و جوری بلندشدم که صندیل با صدای 
ی  بلندی روی رسامیک ها پرت شد_یک میخواد همچتر

 گیه بخوره؟_پد.. 

ای تلفن رو قطع با صدای پای کش بدون حرف دیگه
 کرد. 

ی کوبیدم که با صدای مانیا به سمت  عصنر مشنر به میر
 در برگشتم_چیشده مسیح؟
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دش رو که دیدم تازه یادم افتاد چقدر چشمای خواب آلو 
رس و صدا کردم. پیشونیم رو دسنر کشیدم و به سمتش 

 رفتم

ون کار دارم مشکیل برام پیش  _برو بخواب من یکم بیر

 اومده باید حلشون کنم

مشکوک نگایه بهم کرد ویل انقدر خسته بود که 
 نتونست سوایل بکنه و فقط رس تکون داد. 

پر رایه خونه ی پدر  با تونی لباس هامو عوض کردم و 
ت بیارم که تا عمر  مانیا شدم_یه بالنی به رس توئه نر غیر

 ..  داری فراموش نکنی

ل  با رسیدنم به دم در سیع میکردم اعصاب خودمو کنیر
 کنم. 

نزدیک در شدم و خواستم زنگ بزنم که صدای جیغ 
ی بلند شد_بابا..توروخدا..نزار  دخیر

 که موهای مینا دستش بود در یهونی باز شد و مرد مسنی 
ی شد._بکش کنار مردک  جلوم سیر

کنارم زد که به گوشه ای پرت شدم   با دست چنان محکم
ی نیافتم دستمو به دیوار گرفتم  و برای اینکه زمتر
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به التماس افتاد_مسیح..مسیح توروخدا  مینا با دیدنم
 کمکم کن

چهره ی مانیا جلوی چشمم قوت گرفت وقنر پدرش اونو 
ون بخاطر اینکه با من دیده به ز  ور از خونه پرت کرد بیر

 بودش

اشتم اینم مثل خواهرش زیر دست یه جونوری مثل  ی نمیر
 پدرش بزرگ بشه و بجای بدیه به کش داده بشه

به ی محکیم به دست اون مرد نکبت  جلو رفتم و ضی پیر
زدم اچی گفت و دستش جدا شد. مینا رو از دستش 

شک هاش بند نیم اومد و گرفتم که محکم بغلم کردا
لرزید_توئه کثافت یک باشی که بزنی رو دست من یم

 هان؟

 اخمامو توهم کشیدم _چرت وپرت نگو. 

 رقم بدهیتو بگو تا بدم بهت

با شنیدن حرفم نیشش باز شدو به سمتم برگشت_پس 
؟ ه ای؟ عاشقشی  خرمایه ای، چیکاره ی این دخیر

اون اشغال  نفرت تو چشمام نر داد میکرد و برعکس من
ف  چشماش از شنیدن پول برق زده بود_به توئه نر رسی

 ربظ نداره. 
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 مبلغو بگو

با اومدن پدرمانیا رو بهش کرد_خب از اول میگفنر 
م یه خواستگار خر مایه داره برو بدهیتو ازش بگیر 

 دخیر

مرد نشنوه لب  با دیدن من جلو اومد و جوریکه اون پیر
 زد_چه گیه اینجا میخوری تو؟

 هانی که خورده بود باعث شد صورتم جمع   بوی
کثافنر

 بشه. 

، بار اولت   فی مثل خودش تو صورتش خم شدم _نر رسی
ت اینکارو میکنی عویصی   نیس با دخیر

ون کشید و محکم به سینم  مینارو محکم از بغلم بیر
؟ یکیم پیدا شده پول بده بهم  کوبید_گمشو_چیکارمیکنی

ون  تو بیی

چی میخو  مو عصنر به سمتش برگشت_ ای کمال؟ دخیر
 بهت دادم دیگه

تخت سینش کوبیدم و به زور دست مینارو ازش جدا 
نی  ی  کردم_هوش، کاال که به ملت ندادی اینجوری زر میر

روش بود  رو به کمال کردم و کارت مطب رو که شمارم
بزن بیام پولتو بهت  زنگ بهش دادم_بیا بگیر فردا بهم

 بدم
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ون اومدن محمد به سمتش رف تم و دست با بیر
 گرفتماونم

ی بشم رو به پدرمانیا کردم_خییل  قبل از اینکه سوار ماشتر
 نر لیاقنر 

سوار شدم و پامو روی گاز فشار دادم. به صورت محمد 
و مانیا که داغون شده بود نگاه کردم_رسیدیم خونه 

 هاتون روزخم پانسمان میکنم

نه _اخه نمیشه ما بیایم خونه ی شما، اگر مانیا مارو ببی
؟  چی

ه به جلو شدم و آروم لب زدم_نگران  نباشخیر

در باز شد  با رسیدنمون به خونه قبل از اینکه زنگ بزنیم
 بده و چهره ی نگران مانیا نمایان شد_خدا مرگم

وع کرد صورت  به رسعت سمت مینا و محمد دویید و رسی
 مینا رو وارش کردن_چرا اینجوری شدین؟ 

همینجور که روی  به سمت محمد رفت و اشک هاش
یخت منتظر جواب بود_بابا دست بلند کرده  صورتش میر

 روتون اره؟

ی برد که با عجله  با سکوت ما سه نفر انگار نی به همه چیر
 به سمت خونه رفت
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کشیدم   عصنر از این روزخسته کننده دسنر به پیشونیم
ید  _تا وقنر من آرومش میکنم میخوام شماام دوش بگیر

 برهتا خستگیتون در 

کشیدم_مانیا   به سمت اتاق رفتم و گوشی رو از دستش
؟  میتونی آروم بشی

س زیاد روزیم ب گرفت و ناخونشو توی از اسیر ن با پا ضی
فرو برد_دیدی چیکار کرده؟ چطور دلشون میاد با  دهنش

ی   دوتا بچه این  کارو بکتی

دستامو دو طرفش روی بازوهاش گذاشتم_نمیتونی با 
ی رو درس ی س چیر

 ت کنی آروم باشاسیر

س فقط رس تکون داد و به سمت اتافر که مینا و  با اسیر
 محمد بودن رفت

سید. _یک  صدای صحبت هاش خییل واضح به گوش میر
 اینکارو باهات کرده مینا؟ بابا کرده نه؟

..کار..کار کماله، از  نه آچر صدای هق هق مینا بلند شد_
 من بچه میخواد

؟ چی _ 
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مانیا رو توی دستم به سمت اتاق رفتم و بازوی 
مانیا همه چی به خیر گذشت اذیتش نکن بزار  گرفتم_

ه تا آروم بشه  دوش بگیر

د و فقط به خواهرش نگاه میکرد._مانیا؟ ی  حرف نمیر

ید  بدون نگاه کردن بهم به سمت در رفت_تا دوش بگیر
 درست میکنم شام

 به رفتنش نگاه میکردم که صدای محمد بلندشد_مسیح

 بخند نر جونی زد_ممنون بابت امروزنگاهش کردم که ل

جواب لبخندشو دادم و رسی تکون دادم_اتاق برای 
احت کنید و فکرکنم  خودتونه شب میتونید اینجا اسیر

 یکمم لباس از قبل توی کمدش هست

 من برم پیش مانیا

خونه  ی بدون اینکه منتظر جواب باشم به سمت آشیی
 روونه شدم

 ردن. مانی  ا**آدما هیچ وقت تغییر نمیک

ی کارو با من بکنه ویل مامان  بابا یه بار میخواست همتر
 نزاشت. 

_اخ مامان، کاش بودی ببینی بابا دوباره داره زندگیمونو 

 خراب میکنه
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دسنر دور کمرم حلقه شد. بخاطر اینکه تو فکر بودم 
 هینی کشیدم و باال پریدم_آروم باش منم

نگاه اشکیمو به مسیح دوختم که با دیدن چشمای 
؟اش  کیم اخماش درهم شده بود_چرا گریه میکنی

رسمو توی سینش فرو کردم و زمزمه وارگفتم_چند سال 
پیش بابا بخاطر بدیه که داشت میخواست منو 

 بفروشه. 

مثل االن که میخواد مینا رو بفروشه. اون زمان مامان 
 طالهاشو فروخت و بدیه رو داد

زمان کمرمو نوازش کرد و محکم به خودش فشار داد_اون 
من نبودم، االن هستم. کل بدیه رو خودم پرداخت 

 میکنم

 ازش جدا شدم و نگاهمو بهش دوختم

  

 _بدهیشون چقدره؟

تو فکر فرو رفت و به برنخر که روی گاز داشت میپخت 
نگاه کرد_نمیدونم ویل فکرنکنم زیاد باشه.   سیصد 

 میلیون
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با چشمای درشت شده به سمت محمد که تو چهارچوب 
 تاده بود برگشتمدر ایس

س وجودمو گرفت و نگران به مسیح نگاه کردم.....   اسیر

؟ این همه پول برای چی میخواست؟  _شوچی میکنی

آچر مانیا چیکارکنیم؟ ی نشست_  آیه کشید و رس میر

، به معنای واقیع کم اورده بودم._نگران نباش نمیدونستم
 یه فکری میکنیم. 

 برو مینا رو صدا کن شام بخوریم 

 ای گفت و رفت. باشه 

به سمت مسیح برگشتم و منتظر نگاهش کردم_مانیا  
 پنجاه میلیارد خیلیه. من نهایت بتونم نصفشو جور کنم

 روی صندیل وا رفتم و دستمو به رسم گرفتم_خسته شدم 

با اومدن مینا و محمد لبخندمو به صورتم برگردوندم و 
 شام رو براشون ریختم. 

م و خودمم ونار مسیح بعد از شام رایه اتاقشون کرد
 روی تخت جا گرفتم

 ی نگران و متفکرش انداختم. نگایه به چهره
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چرا برای خانوادم تالش میکرد؟ اگر منو نمیخواست پس 
 چرا داره کمک میکنه؟

ی  ی ی فکرها بودم که چشمام گرم شد و دیگه چیر توی همتر
نفهمیدمصبح با صدای زنگ زدن های نی در نی نگاه به 

 نداختم. _این وقت صبح کیه اخه؟جا خایل مسیح ا

مردی   رسی    ع چادر به رسم انداختم. درو باز کردم که پیر
همراه با دو مرد کت شلواری گنده داخل شدن_بفرمایید 

 امرتون؟

یگ از همون مردا محکم پسم زد و داخل شد_برو کنار 
 ضعیفه

ی پرت شدم و چادرم از رسم کنار افتاد_چه  روی زمتر
 ه خودش این مسیح کثافتجیگری تور کرده واس

وع کرد به خندیدن ..   رسی

ی بلند شدم، رسی    ع  جلوی نگاه های نر پرواش از زمتر
 چادرم رو رسم انداختم. 

ه  اخمامو توهم کشیدم و مستقیم توی چشماش خیر
؟ چرا اومدی اینجا؟شدم  _تو یک هسنر
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ای که نمیدونستم ینگایه به اطراف انداخت و با شاد 
_من میشم شوهرخواهرت دلیلشو روی مبل نشست

 خوشبختم

ناباور نگاهش کردم که سمت افرادش داد کشید_پیداش 
 کنید.. 

 _حق ندارید دست به خواهرم بزنید

خواستم به سمت اتاق بدوئم شاید بتونم در رو روی این 
نره غول ها ببندم ویل با سییل که از یکیشون خوردم پرت 

_اخ نزن صورت نازش خراب میشه ی  شدم روی زمتر

های رو اعصابش باعث میشد بفهمم چقدر ندهخ
درمقابلش ناتوانمبدون توجه به درد گوشه ی لبم با 

تر نگه نفرت توی چشماش زل زدم و چادرم رو محکم
؟ بهت میدم همشو دیگه  داشتم_مگه پول نخواسنر

 دردت چیه ها؟

با دیدن مینا که روی کول یگ از اون بادیگاردا بود دیگه 
و، من تا شب پول م_ولش کن خواهرمداشتم گریه میکرد

 رو بهت میدن ولش کن کثافت

جلو اومد و همینجور که دکمه ی کتش رو میبست برگه 
ای رو دستم داد_اگر اون اقا مسیحت تورو نیاره صحبنر 

 منتظرتم عزیزم ۸نمیکنم باهاتون، شب ساعت 
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 برگه رو از دستش کشیدم_پس خواهرمو نیر 

بادیگارد هاش عالمت داد که خنده ی بلندی کرد و رو به 
م یکه مال خودمه رو مییر ی ون برن_چیر  بیر

ی کوبیدم و داد کشیدم_گفتم پول رو برات  پامو روی زمتر
 میارم چرا لج میکنی 

 جلو اومد و با ذوق نگاهم کرد. 

"   دست به چونم  گرفت و محکم فشار داد که " آچی
 گفتم_جوجه کوچولو، حرص میخوری جذاب میشی 

که کمرم رو محکم گرفت و جلو   دستشو پس زدم
کشید.محکم به بدنش چسبوندتم جوریکه نمیتونستم 

 تکون بخورم. 

وع به تقال کردم_ولم کن  ی افتاد و رسی چادرم از رسم پایتر
 مردتیکه اشغال

ی ریخت  با سییل دویم که توی صورتم خورد اشکم پایتر

صورتش رو کنار گوشم اورد و موهامو پشت گوشم 
 و با خواهرت چیه؟برد_میدونی فرق ت

تو چشماش نگاه کردم که ارومیر لب زد_تو خییل چموشی 
 ویل اون ساکته، ادمای چموشو دوس دارم

 بونی از گردنم کشید که اینبار محکم تر پسش زدم
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قدیم به عقب برداشت و ازم فاصله گرفت. لبخند  
مزخرفی گوشه لبش اومد_تازه خییل هم بوی خونر 

که پشت بهم کرد و به سمت در   میدیبا تنفر نگاهش کردم
 رفت_منتظرم

وع به زار زدن کردم.چند  با رفتنش روی مبل نشستم و رسی
 ساعنر گذشته بود. 

منتظر به در زل زده بودم و دست و دلم به زنگ زدن 
فت.   نمیر

 چی به مسیح میگفتم اخه؟

ام تو گوش من میگفتم اومدن خواهرمو بردن دوتا سییل 
 خوابوندن؟

د توی در صاف ایستادم._نگران نباش با چرخش کلی
 محمد میتونیم حلش کن.. 

 با دیدن من حرفش نصفه موند. به سمتم پرواز کرد. 

 چشمام تازه یادشون افتاد بازم اشک بریزن. 

بغلش کردم _چرا انقدر دیر اومدی؟ باید زودتر یم  محکم
 اومدی، خییل زودتر

 با دستاش صورتمو قاب گرفت_چیشده؟ 
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ون اومد انداختم_ نگایه به مح مد که با شتاب از اتاق بیر
 بردنش اره؟

رس تکون دادم و برگه رو که توی دستم مچاله شده بود 
 به سمت مسیح گرفتم_گفت باید بریم پیشش

 با ورود آریا برای لحظه ای شکه شدم. 

انداختم_آریا  رو رسم دسنر به چشمام کشیدم و چادرم
؟  اینجا چیکار میکنی

ورودی ایستاده بود و نگایه به خونه  متعجب جلوی در 
 نداخت_اینجا چرا اینجوری شده؟ دزد اومده؟یم

ی داغون شده بود.  نگاهمو به خونه انداختم. همه چیر
ی  محمد ناراحت روی مبل نشسته بود و با پاش روی زمتر

ب گرفته بود_نه..دزد نیومده..یعنی اومد  ..کمیر از دزد ضی

 نبود اون کثافت.. 

 اهرم و تقالهاش افتادم. بازم یاد خو 

به مسیح که با اخم به صورتم نگاه میکرد  
 برگشتم_مسیح.. 

گذاشت که ساکت شدم_دست روت   دستشو روی لبم
 بلند کردن نه؟
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ی لب هام خارج  دسنر به کنار لبم کشید که آچی از بتر
 شد_مانیا دست روت بلند کردن؟

بات قلب صداش هر لحظه باال  فت مثل ضی تر میر
 . من_مسیح. 

انگشت اشارشو روی بینیش گذاشت_هیس، یک کالم 
بگو اره یا نهبه چشمای ترسناکش که میخواست حرف از 

 بکشه نگاه کردم_آ..رهزیر زبونم

صندیل که کنارش بود محکم به عقب پرت کرد و داد 
 کشید_من اون کثافتو میکشم

آریا به سمتش اومد و دست روی شونش 
ی حل نمیشه با ی ید باهاش حرف گذاشت_اینجوری چیر

 بزنیم

انگار که حرف آریا به مزاجش خوش نیومد که دوباره 
 فریاد زد_خیال کردی اون آشغال حرف حالیشه؟

به سمتم برگشت و با حالت تهدید نگاهم کرد_همینجا 
 میمونی با محمد تا من و آریا حلش کنیم

ون بره که با صدای لرزون به حرف  خواست بیر
 اومدم_مسیح..راستش.. 
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تم برگشت و با اخم های درهم منتظر بهم چشم به سم
دوخت_من اگر نیام باهاتون..مینا رو ول نمیکنه..گفت 

نه ی  اگر نرم حنر با شماام حرف نمیر

 انگار از رسش دود بلند میشد. 

انقدر عصنر بود که منتظر بودم هر لحظه به مرز  
ی نمیشه  ی  انفجار برسه_مسیح نگران نباش چیر

 صنر مشنر به دیوار کوبید. به سمت آریا برگشت و ع

نگران خواستم به سمتش برم که همونجوری پشت بهم 
 آروم گفت:_پوشیده ترین لباستو بپوش مانیا

ون رفتنش به جای دستش روی دیوار که با رد  های با بیر
 خون مشخص بود چشم دوختم

 با غم به آریا نگاه کردم. 

 . با اطمینان رس تکون داد و لبخندی برای دلگرمیم زد 

ی انداختم و به سمت اتاق دوییدم_منم میام  رسمو پایتر

نگایه به چهره ی داغون و خستش انداختم_محمد 
ی خونه . قول میدم زود برگردیم  خواهش میکنم ازت بشتر

با چشماییکه قرمز بود بهم نگایه انداخت. مثل من نر 
قرار بود.به سمتش رفتم و تو بغلم کشیدمش_نگران 

 نباش
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 د و با صدای گرفته گفت:_زود بیایدمحکم تر بغلم کر 

 لبخندی بهش زدم و رس تکون دادم

 ای بزرگ ایستاده بودیمیک ساعت بعد در مقابل خونه

ی   _خوبیش اینه که حداقل چندتا در و همسایه هستر

 من و مسیح ساکت بودیم. 

ی قبیل افتاده بود.   انگار اونم مثل من یاد گروگان گیر
م، اینبار رو خدا به خیر رسی قبل تا پای مرگ رفته بود

 بگذرونه

 زنگ رو زدیم که در با صدای تیگ باز شد

 به بازوی مسیح زدم و نگران به خونه
ی

ی رو به رو چنگ
 چشم دوختم

گریم دستش روی دستم باعث شد تو چشماش نگاه 
 کنم_من پیشتم

ای که گفت شدم. توی اون لحظه محو چشماش و جمله
ین بود.._اگر دلتون  میخواد دست از نگاه کردن چقدر شیر

ون بریم  همدیگه بردارید تا رسیعیر از این جهنم بیر

 به راه افتادیم. 

در چند قدیم در ورودی بودیم که صدای نحسش بلند  
 شد_به به اقا مسیح. خوش اومدی 
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 تقریبا پشت مسیح پنهان شده بودم. 

با دیدنم کیم خم شد و با چشمای خندون نگاهم 
 م گوش کردی_مینا کجاست؟کرد_خوبه که به حرف

بدون توجه به مسیح نگایه به آریا انداخت_تو رو تاحاال 
 ندیدم معرفی کن خودتو

دست مسیح که مشت شد رو توی دستم گرفتم و آروم 
 کنار گوشش لب زدم_آروم باش 

نیم نگایه بهم انداخت و رس تکون داد_من دوست 
 مسیحم

خب دستاشو محکم بهم کوبید و به سمت داخل رفت_ 
 بیاین که امشب یه مهمونی عایل داریم

داشت_مانیا میخوام دستمو کشید و منو کنار خودش نگه
 دستمو ول نکنی و پشتمم قایم نشی 

 محکم کنارم وایسا 

ی میخواست  توی وضعینر که انگار تو دلم رخت میشستر
 محکم باشم؟

 دسنر به پیشونیم کشیدم و عرق های رسد رو پاک کردم. 

عمارت چشمم به مینا که باالی پله ها بود  با ورودمون به
 افتاد
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بلند صداش زدم و خواستم دست مسیحو ول کنم که 
داشت_آچی چقدر عاشقانه.. دوتا خواهر  محکم نگهم

 همدیگرو بعد چند ساعت دیدن

نگاه تمسخر آموزیش باعث شد اخمام توهم بره و یه 
 قدم به جلو بردارم

 کن  _ پولتو بگیر و زودتر خواهرمو ول

نخی نخی کرد و با لبخند گنده ی نر معنی تو چشمام نگاه 
م؟  کرد_یک گفته من قراره پول بگیر

متحیر از حرفی که زد دستم از بازوی مسیح جدا شد و 
 بلند داد کشیدم_خیال کردی ما بازیچه ی دستتیم؟

بدون توجه به بقیه به سمت خواهرم پا تند 
ه نمیشدم کردمچشماش به قدری ناراحت بود که متوج

 چرا؟

 ما که اومده بودیم دنبالش پس مشکل چی بود؟ 

ی دارم بلند میشم و   ی راه حس کردم بجای جلو رفتر بتر
ی نیست_دستت و بکش مردتیکه،  دیگه پام روی زمتر

ی   بزارش زمتر
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انقدر دلتنگ به بغلم کشیدن خواهرم بودم که چندین 
مشت محکم پشت اون مرد کوبیدم_ولم کن، ولم کن 

 برم پیش خواهرم، ولم کنمیخوام 

 _اینجوری ناراحتش نکن عزیزم ولش کن

ی رسید به سمت مینا پا تند کردم و محکم  پام که به زمتر
 بغلش کردم_فکرکردی میتونی نجاتم بدی؟

از بغلم جداش کردم و با چشمای گرد به چشمای 
 غمگینش نگاه کردم_ولم نمیکنه

م اشک محکم تر بغلش کردم و همینجور که تالش میکرد
 نریزم لب زدم_ولت میکنه مینا

نگاه غمگینمو به مسیح و آریا انداختم. هردوتاشون اخم 
غلیظی روی صورتشون بود_خب فکرکنم وقتشه پول رو 

 بهت بدیم

نگایه به چهره ی خندونش انداختم._اقامسیح، چقدر 
 عجله داری براتون شام تدارک دیدم

لب  همینجوریکه درحال بحث بودن کنار گوش مینا 
 زدم._هیچ حرفی نزن، فقط دنبالم بیا
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دستش رو گرفتم و نر توجه به بحث هاشون از وسط رد 
ی  شدم و به سمت در ورودی رفتم_من و مینا توی ماشتر

 میشینیم تا شما کارتون تموم بشه

ی دوباره ی اون مرد درشت هیکل با اخم به  با قرار گرفتر
ورده کمال نگاه کردم_مگه میشه وقنر مهمونم شام نخ

 بزارم بره؟

رو داشتم که بازیچه  عصنر بودم. احساس ادیم
؟  شده._خوشت میاد باهامون بازی کنی

لبخند گنده ای زد و به مینا نگاه کرد_دعوتش کن بیاد رس 
 سفره

پشت به ما به سمت سالن دیگه ای رفت. مینا دستمو 
ی قطره اشکش که رسازیر شد به حرف  گرفت و با اولتر

. ب بیا آچر  یا که امشب حرف داره باهاتوناومد_

 دلم با دیدن اشکاش ریش شده

 دست به صورتش کشیدم و اشک هاشو پاک کردم. 

ی قرمزش نشوندم_آبخر فدات دوتا بوسه روی گونه 
 بشه اشک نریز قربونت برم

 _بفرمایید
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ی میداد  نگایه به مرد درشت هیکیل که دستور رفتر
 انداختم_دستور بود؟

و نگایه به مینا انداخت_ما که  پوزخندی روی لبش اومد 
 به خانم خونه دستور نمیدیم 

دندونامو روی هم فشار دادم و خواستم متلیک بارش کنم 
 که مینا دستمو کشید و همراه خودش به سالن برد

آریا و مسیح با اخم به حرفای چرت و پرت کمال گوش 
 میدادن که با اومدن ما قطع شد

انی  
که پشتش ایستاده بودن با حالت دستوری رو به دخیر

 گفت_سفره ی شام رو بچینید

در تمام مدت که کمال شام میخورد مینا با غذاش بازی 
 میکرد. 

من حنر دست به قاشق چنگال نزدم و مسیح و آریا به 
زور غذا رو قورت میدادن_خب مینا بانو تعریف کن 

یم  واسه خواهرت مراسم عروش رو یک قراره بگیر

خیال شام میخورد و به کمایل که نر  شکه رسمو باال اوردم
؟ تو خیال کردی من اجازه میدم خواهرمو  چی نگاه کردم_

؟عقد کنی که فکر عروش  ام هسنر
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 بزنه که عصنر از 
دهنشو پاک کرد و خواست حرفی

صندیل بلند شدم و داد کشیدم_بهت گفتم پولتو اوردیم. 
؟  مگه پولتو نمیخواسنر

ا نگاهش آرومم کنه و مسیح که تمام مدت تالش میکرد ب
بگه بشینم طاقت نیاورد و صداش بلند شد_مانیا جان 
ی ما مردونه حلش میکنیم باهم. نه آقا کمال؟  شما بشتر

 لبخندی به مسیح زد و دهنشو با دستمال پاک کرد_نه

 مسیح اخماش درهم شد و آریا متعجب به کمال نگاه کرد. 

به سمت من برگشت و خواست حرفشو کامل کنه که 
سیح قاشقر که دستش بود رو توی بشقاب پرت کرد و م

 باعث شد صدای بلندی ایجاد بشه

؟ بنال  چته ها؟ چی میخوای؟ میخوای گرون ترش کنی _

 ببینم چقدر؟

مثل مسیح اخم هاشو تو هم کشید_اقا پرس من جای تو 
 بودم ساکت میشدم 

 _میخوام ساکت نشم ببینم چیکار میخوای بکنی 

سمت بود قدم برداشت که جلو بیاد اورانگوتانی که اون 
فقط بگو چی  ویل خییل رسی    ع حرف رو عوض کردم_

 میخوای؟
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ی کوبید_نه مثل  خنده ی بلندی کرد و دستشو روی میر
اینکه نمیفهمید، دارم میگم مینا رو میخواستم و حاال 

 گرفتمش

 مینا زن رسیم منه

هضم نمیکردم چی داره میگه. نگایه به مینا که اشک 
یخت ان چی میگه؟میر .. چی  داختم و لب زدم_مینا..

آریا که تا االن ساکت بود مثل آدم هاییکه اماده ی 
ی گذاشت و انگشت هاش  مذاکره بودن دستاشو روی میر

رو درهم قالب کرد_اقا کمال شما اجازه ی پدرش رو 
 نداشتید که عقد کنید

کمال که از لحن آریا خوشش اومد به سمتش چرخید_نه 
 رف زدیخوشم اومد درست ح

 به موهاش زد
ی

 مسیح پوف کالفه ای کشید و چنگ

 نگاهشو بهم دوخت که آروم لب زدم_آروم باش

به کمال نگاه کردیم تا توضیح بده_براتون خالصه میکنم، 
بها اجازه  ی شیر پدرش رس عقدش اینجا بود و بعد از گرفتر

 رو داد. 

 از این به بعد مینا زن قانونی و رسیم منه. 
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ای نق و نوق بشنوم چون دیگه  دلم نمیخواد ذره
ه  حوصلم داره با حرفاتون رسمیر

د. قلبم تو دهنم ی  میر

ی بود دوختم.بابا اینجا بود و  نگاهمو به مینا که رسش پایتر
شو دو دسنر داد به این مرد؟  اجازه داد؟ دخیر

 رسم گیج رفت. 

دستمو روی پیشونیم کشیدم و عرق های رسد رو پاک 
..پدرم خودش اومد  و رضایت داد؟لبخندی  کردم_یعنی

زد و با رس تایید کرد_با این لندهور ها کاری ندارم ویل تو 
 میتونی هفته ای دوبار بیای و خواهرت رو ببینی 

د. من جواب محمد رو چی میدادم؟ _هوی  ی قلبم تند میر
ارم تنها تو این  ی مواظب حرف زدنت باش، من زنمو نمیر

 بیاد جهنم

تایید کرد_آره خب  کمال به چونش دسنر کشید و با رس 
سخته با این همه محافظ که من دارم ویل خب قرار 

 نیست محافظ ها تو خونه بمونن که

مسیح اخماشو بیشیر توهم کشید_تو خودت اصل 
 مشکیل این وسط

 به آریا نگاه کردم تا بلکه فکری کنه و حرفی بزنه
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وسط حرف مسیح پرید و با لبخند به کمال نگاه کرد_اقا 
ین به بعد دیگه شما فامیل هم دیگه کمال ، از ا

؟
ی

.._آریا، چرت و پرت میگ ی  هستتر

ون زده بود و عصنر به آریا  مسیح رگ های گردنش بیر
نگاه میکردنمیدونم تو نگاهش چی دید که کیم آروم شد و 

 فقط با اخم نگایه به کمال انداخت

آریا با حفظ لبخند به سمتش برگشت_دیگه نباید 
یال دور هم جمع میشن و مهمونی اینجوری بگید که، فام

ن اینجوری بیشیر میشه خوش گذروند  میگیر

کمال که بیشیر از قبل از آریا خوشش اومده بود محکم 
پشت کمرش زد و بلند خندید_خوشم اومد ازت پرس، 
 باالخره باید این اقامسیحو بخاطر خواهر 

ی
درست میگ
 زن تحمل کرد

گذشت و   مسیح ساکت نگاهش میکرد که از کنار آریا 
ی مسیح گذاشت_یکم از غرغرهات کم دست روی شونه

 کنی میتونیم باهم کنار بیایم 

ی  دستای مشت شده اش نشون میداد حرف برای گفتر
ی ساکت شده_اقا کمال بیاین و  ی داره ویل بخاطر چیر

 رضایت بدید از مینا بگذرید
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ی رو  به سمتم برگشت و همینجوریکه اشاره میکرد میر
ی لبخند ز   د. جمع کتی

لبخندی که به قدری رو اعصاب بود که دستم مشت 
شد_ببخشید ویل من کش رو که دوست دارم گرفتم و 

 ازش نمیگذرم. جدا از این حرفا.. 

نیم نگایه به مینا که ساکت بود انداخت و باز تو چشمام 
نگاه کرد _جنش که میلیاردی بابتش گرفتم رو به کش 

 نمیدم. 

رج کردم، فکر اینکه برش من مینا رو خریدم و بابتش خ
ون کن  گردونم رو از رست بیر

دهنم بسته شد._ویل.._مانیا جان بهیر نیست بریم کم 
 کم، یه وقت دیگه مزاحم میشیم و به دیدن مینا میایم

 اشک تو چشمام جمع شد از صندیل بلند شدم_ویل آریا

ده شد.   دستم توسط مینا فرسی

گاه به سمتش برگشتم و به چشمای اشگ قرمزش ن
ی نمیشه ی برو آچر چیر  کردم_

دم_مینا فردا  جلوی پاش زانو زدم و دستشو محکم فرسی
ی شد بهم بگو .  ی  میام باشه؟ اگر چیر

ی شد زنگ بزن باشه؟ ی  اصال نصفه شبم اگر چیر
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 رس تکون داد که با حالت زار بلند شدم. 

  

 _نگران نباش من حواسم به زنم هست

نگشت اشارم اشکام رو پاک کردم و به سمتش برگشتم، ا
رو تحدید وار باال اوردم_یه تار مو از رسش کم بشه 

 روزگارت رو سیاه میکنم میفهیم؟

لبخندی زد و به سمت مینا رفت. از بغل با یه دست توی 
 بغل گرفتش_نگران نباش خواهرزن

ی مینا خودش نشون میداد چقدر از چشمای بسته شده 
اره و دلش نمیخواد دستش بهش بخو  ی  رهاین آدم بیر

 گرفت_شب بخیر   مسیح به سمتم اومد و دستمو محکم

منو به سمت در کشید که لحظه ی اخر چشم های 
اشگ مینا تو ذهنم هک شد و صدای کمال رو از پشت 

 رس شنیدم_شب شماام بخیر 

دم و رسم رو بهش  بازوی مسیح رو تو دستم فرسی
 چسبوندم_مسیح.. 

ی اومدن اشک هام حرفم نصفه موند. با  دست  با پایتر
دیگش رسم رو نوازش کرد و آروم لب زد_نگران نباش. 
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ی بخوره که هیچ وقت  من و آریا کاری میکنیم جوری زمتر
 بلند نشه

ای که بابا داده بود اخمام توهن رفت و با یاداوری اجازه
از مسیح جدا شدم.مستقیم توی صورتش زل زد با تنفری 

ی دندون های  توی چشمام که مسببش پدرم بود از بتر
چفت شده گفتم_میخوام برم خونه ی پدرممسیح 

 متعجب نگاهم کرد _این وقت شب؟

ی نشستیم و قبل از اینکه جواب بدم آریا به   داخل ماشتر
 .  حرف اومد_مانیا یکم آروم بگیر

ا داره که بتونیم علیه ی ش  من مطمعنم این مرد خییل چیر
 استفاده کنیم

یک ها؟ عصنر به چشمای بیخیالش توی آینه نگاه کردم_ 
 وقنر خواهرم زیر دستش.. 

 حرفمو نصفه ول کردم و عصنر روی صندیل جا گرفتم. 

مسیح دستشو روی رون پام گذاشت و نوازش کرد. خییل 
 وقت بود که یادم رفته بود این کارش. 

با غم به دستش و بعد به چشماش نگاه کردم.لحظه ای 
انگار تازه یادش افتاد چیکار کرده. دستشو کشید و صاف 

 نشست. 
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رسمو به شیشه چسبوندم و چشمامو بستم._وقنر 
 اگر خوابم برد بیدارم کن_اخه..  رسیدیم خونه ی بابام

 با اخم به مسیح نگاه کردم که حرفش نصفه موند

 _تو مسائل خانوادگیم دخالت نکن مسیح

 آریا پوف کالفه ای کشید و رسشو به صندیل تکیه داد. 

بخوابم فقط چشمامو  ی بابا نتونستمتا رسیدن به خونه
 بستم و تالش میکردم از عصبانیتم کم کنم

ی چشمام به طور خودکار باز شد._مانیا  با ایستادن ماشتر
ی   یه لحظه منو ببتر

به سمتش برگشتم و نر حرف به چشماش که تو شب 
د نگاه کردم_با آرامش حلش کن تا ما ام بتونیم یه  ی برق میر

 رایه برای آزادیش پیدا کنیم

 کون دادم و پیاده شدم. فقط رس ت

 با نگرانی نگاهم میکردن ویل پیاده نشدن. 

لبخند خبینی با دیدن برق های خاموش روی لب هام 
 اومد_زندگیتو جهنم میکنم وقنر زندگیمو جهنم کردی

ی برداشتم که  ی کنار الستیک ماشتر  از روی زمتر
ی

سنگ
 چشمای آریا گرد شد. 
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که از شانس   ی اتاقشون کوبیدمبا نهایت قدرت تو شیشه
خوب من و شانس بد اونا صاف به هدف خورد و شیشه 

 خورد شد. 

یش بلند شد.   صدای جیغ زن ایکبیر

ی پیاده شدن که به سمت در رفتم.   آریا و مسیح از ماشتر

دستمو روی زنگ گذاشتم و لگد پشت لگد به در آهنیش 
نگهم داره ویل چندان  کوبیدم.مسیح تالش میکرد آروم

 موفق نبود. 

ظر بودم در باز بشه و بالنی رسش بیارم که مرغای منت
_چیه ؟ چه مرگتونه نصفه  ی آسمون به حالش گریه کتی

 شنر هار شدین. 

دو دقیقه وایسا االن میام پدرتو درمیارم نر پدر مادر، 
نصفه شنر آسایشو ازم گرفتهدر که باز شد اخم های 

صورتش فرار کردن و جاشونو به ترس دادن_نر پدر بودم 
 توئه کثافت کاری کردی نر مادر و نر خواهر بشمویل 

لگد محکیم به در کوبیدم. با صدای بدی باز شد و به 
دیوار خورد._چرا گم نمیشی از زندگیمون بری ها؟ تا یک 

؟  باید باعث عذابمون بشی

 تو اصال میفهیم پدر بودن چیه؟
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 فقط بلدی اسمشو به دوش بکشی 

به سمت شونم  ای که توی گوشم کوبید صورتمبا سییل
ه  ی چشم سفیدخم شد_حرف دهنتو بفهم دخیر

 _اوی دستتو کوتاه کن از زنم وگرنه قلمش میکنم

تخت سینم کوبید که از عقب تو بغل مسیح پرت 
ون. کثافتا  شدم_گمشید از خونم بیر

 ی بلندی کردم و صاف ایستادم. مثل دیوونه ها خنده

کف چشمای گرد شدش نزدیک بود از کاسه دربیاد و  
تو بخاطر  حیاط بیافته_کثافت؟ کثافت تونی که دخیر

.._چه مرگته مانیا؟  پول فروخنر

رسمو خم کردم و با دیدن زنش تو لباس خواب توری 
 باال رفت.  قرمز یه تای ابروم

مسیح و آریا لحظه ای متعجب نگاهش کردن و بعد 
ی بخاطر یه فاحشه مادرمو  _ ببتر ی

ی انداختر رسشونو پایتر
 ول کردی.  که عاشقت بود 

بخاطر پول خواهرمو دادی دست یه کثافت. بخدا 
 میکشمت

که مسیح نگهم داشت_مانیا   به سمتش یورش برداشتم
 باش عزیزمآروم
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چجوری میتونستم آروم باشم؟ چجوری اخه؟_جمع کن 
 این زن وحشیتو

خواستم جوابشو بدم که مسیح زودتر از دهن باز 
م.  ی خانم نامحیر  کرد_ببتر

ی کنی همینجا برات قیر میکنمیه بار دیگه   به زنم توهتر

بابام که از طرفداری زن آشغالش شیر شده بود دستشو 
رو هوا تکون داد_برو بابا مردتیکه دوزاری تو مال این 

 حرفا نیسنر 

م تو رو تو گور  _من اگر نتونم مینارو از اون آشغال بگیر

 میکنم اینو یادت باشه

ش کنم از خونه بدون اینکه به بقیه چرت و پرتاش گو 
ون اومدن ون زدم و پشت بند من آریا و مسیح هم بیر  بیر

تمام وقنر که برسم خونه به فکر این بودم چجوری  به 
 محمد جریان رو بگم. 

ی نفس عمیقر کشیدم و آروم پیاده  با ایستادن ماشتر
 شدم. 

 در ورودی که باز شد انگار قلب من ایستاد. 

ر که با چشم محمد با دیدن من جلو اومد و همینجو 
 دنبال مینا میگشت. 
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بازوهامو گرفت و کور سوی امیدی که تو چشماش بود 
؟ قبول کرد نه؟ چیشد آچر  پرسید_

 پولو دادی بهش؟

سکوت من و نبودن مینا کنارمون باعث شد دستاش از 
بازوهام جدا بشه._محمد نگران نباش ما درستش 

 میکنیم

 به سمت مسیح برگشت و فقط نگاهش کرد. 

ی  پشت به ی ما قدیم به سمت خونه برداشت که انگار چیر
یادش افتاده باشه، ایستاد و نیم رخ به سمتمون 

برگشت_وقنر با بابا صحبت میکردن قضیه این بود که 
 فقط خدمتکارش بشه ویل وقنر بابا مینا رو نشونش داد

 مکث کرد. 

انگار میخواست بغض توی گلوش رو عقب بفرسته تا 
بیان کنه ویل چندان موفق بتونه کلماتش رو درست 

نبود_وقنر دیدش انگار دست و پاشو گم کرد و گفت 
 میخواد عقدش کنه. 

اولش بابا تعجب کرده بود ویل بعدش که پا فشاری های 
وع شد مثل کاال اونو بهش داد.   اون مردک رسی
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پا تند کرد و به سمت خونه رفت. خواستم دنبالش برم 
کرد _فکرکنم   رو گرفت. رو به آریا  که مسیح جلوم

روانشناس خونر باشی همینجوری که دلداریش میدی 
ازش اطالعات بگیر ببینیم چجوری کله کمالو زیر آب 

 کنیم. 

 نگاه کرد_نگرانش نباش  رسی تکون داد و به من

 لبخند خسته و پر دردی بهش زدم. 

اون شب آریا هم تو خونه ی ما خوابید چون خییل دیر 
 یمارستان بره. وقت بود و میخواست صبح ب

ی بار مسیح ازش درخواست کرد اینجا بخوابه تا  برای اولتر
 صبح راحت تر به کاراش برسه. 

 کدوم تا صبح چشم رو هم نزاشتیم. هیچ

با روشن شدن هوا به بدنم که از درد حس میکردم داره 
تیکه تیکه میشه تکونی دادم ویل قبل از بلند شدن 

ی؟دستای مسیح دور کمرم حلقه شد_کجا م  یر

 انقدر خسته بودم که نر تقال تو بغلش موندم. 

نگاهمو به چشمای بستش دوختم_میخوام برم دیدن 
 خواهرم

 اخماش در هم رفت و چشماش باز شد
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خواست لب باز کنه که دستمو روی لبش گذاشتم_تو رو 
 خدا مسیح. 

 اصال حال ندارم که باهام مخالفت کنی 

 تو سکوت نگاهم کرد. 

ون یمانگار داشت از چشم  کشیدام حرفای نگفتمو بیر

وقنر از روی تخت بلند شد نفس عمیقر کشیدم و 
خواستم بلند بشم که دستشو روی کمر و زیر پام 

 گذاشت. 

نر هوا بلندم کرد که سفت لباسشو چسبیدم_چیکار 
؟  میکنی

کوتاه پیشونیم رو بوسید و به سمت حموم رفت_دارم 
 کمکت میکنم. 

یم  باهم دوش یم گیر

مخالفت کنم که اخم هاشو توهم کشید خواستم 
_جرات داری نه بگو که منم یه نه گنده تحویلت بدم و 

 نزارم از خونه تکون بخوری

 نگفتم. نگاهش کردم و هیخی 

 ای گرفتیم و هردو خارج شدیم. دوش دو نفره
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صدای در زدن که بلند شد تقریبا داخل کمر رفتم و پنهان 
 شدم_بیا تو

ردم که شخیص که وارد شده خودمو بیشیر توی کمد ب
 نتونه منو ببینه_ببخشید اول صبح اومدم. 

صدای آریا بود ویل خییل گرفته و خسته. مکث کوتایه 
 کرد و ادامه داد_مانیا کجاس؟

مسیح نفش تازه کرد و به سمت کمد اومد_همینجاست 
 تو بگو چیشده

داشته بود تا درو باز کرد و همینجور که کمر منو نگه
و یا تکون اضافی نخورم لباس برای خودش مشخص نشم 

فتم بیمارستان ویل کمال زنگ  انتخاب میکرد_داشتم میر
 زد

ی تر  گوشام ی گوش دادم. تیر  شد و با دقت بیشیر

چی گفت؟  مسیح از من حساس تر شد._

ی حرفاش چرا انقدر زیاده، نمیدونستم این مکث های بتر
از چی خیر داشت که نمیتونست به راحنر 

ه_گفتش با خودتون صبحانه بیارین برای کنبیان
مینامتعجب چشمام گرد شد و به مسیح که احماش 

درهم بود نگاه کردم_شماره ی تو رو از کجا 
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اورد؟_نمیدونم ازش سوال کردم ویل جوانر نداد. انگار 
 نفوذش انقدر باال هست که شماره منو به راحنر گرفته

ی پرت میشدم که مسی تقریبا داشتم ح منو روی زمتر
 گرفت. 

در کمد تا اخر باز شد ویل مسیح که جلوم ایستاده بود 
ی جز پاهام برای آریا مشخص نبود.  ی  چیر

 آریا نر حرف از اتاق خارج شد و درو بست._مسیح.. 

کمرم   تر انگشت اشارشو روی لب هام گذاشت و محکم
ی که. طرف  رو گرفت_مانیا قرار نیست خاله بازی بکتی

نعقد کرده و رسم اینه    که صبحش صبحانه بیر

د " شاید خواسته  ی قلبم نر تانر میکرد. ذهنم فریاد میر
که اذیت کنه" ویل خودم خوب میدونستم اون آدیم

کارش چه دیدم اهل اذیت نبود._مسیح میدونی با این
 بالنی به رس مینا اورده؟

اخماشو تو هم کشید و ولم کرد. همینطور که لباساشو 
میتونی بری مرهم دردش  میپوشید رس تکون داد_فقط

. انقدرم ضعیف نباش که خودتو ببازی..   باشی

_ضعیف؟ مسیح واقعا؟ دارم بهت میگم خواهرم دیگه 

 دخیر نیست. 
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 دنیاش نابود شد این یعنی دیشب داغون شد این یعنی 

فت  ون میر اخماشو تو هم کشید و همینجور که از اتاق بیر
 
ی

انگ ه نابودیش نداره ربظ ب رو بهم گفت_اینکه دخیر
 نداره 

 انقدر اینارو تو گوشش نخون. 

اون یه دخیر خوبه که بدون پرده ی بکارتش هم دخیر 
 خونر میمونه. 

کاری نکرده که بابتش مجازات بشه. خالف نکرده مانیا، 
 اون فقط با شوهرش بوده. 

ی منتظرتم  غ و قانونی بهش محرمه. پایتر شوهری که رسی
 رسی    ع بیا

اه کردم. حرفاش تو ذهنم متعجب به جای خالیش نگ
 مرور میشد. 

آره راست میگفت کار خالف نکرده ویل کاری که دوست 
 داشته ام نکرده. 

رو با صدای بوق زدن ماشینش به خودم اومدم و لباسم
 رسی    ع پوشیدم. 

ی رفتم  و راه افتادیم.  با عجله پایتر
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ی شده  توی راه بر خالف میلم مسیح یه سبد بزرگ و تزئتر
ی کرد. پر از لوازم ص  بحانه گرفت و سوار ماشتر

با رسیدنمون سبد رو دست من داد و دست دیگمو توی 
دستش گرفت_هنوزم مثل بچه ها نمیدونی چیکار باید 
بکنی و منم مثل باباها مجبورم دنبالت باشم و بهت بگم 

 چیکارکن

با اخم نگاهش کردم که با لبخند جواب داد_مرهم دردش 
 باش. 

 دم. رسی تکون دادم و داخل ش

همه جا سوت و کور بود. انگار هیچ کش داخل عمارت 
 نبود_سالم_سالم مانیا خانم

 هردو به سمت کمال برگشتیم. 

 که زده بود متعجب 
ی

از دیدن تیپ مردونه و قشنگ
 شدم_خوش اومدین. 

 بفرمایید باال شما مینا منتظرتونه

 و رو به مسیح اشاره کرد که همراهش بره. 

زمزمه  کرد و کنار گوشمغلمبه مسیح نگاه کردم که ب
 کن  داری فقط صدام کرد_اگر حس کردی نیاز به کمک

 گذاشت و رفترسی تکون دادم که سبد رو توی بغلم
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 به سمت باال رفتم. نفس عمیقر کشیدم و آروم

باالی پله ها و دیدن اون همه اتاق بار دیگه  با رسیدنم
 وایسادم_خب االن..کدومشه؟شکه رس جام

مشون سفید بودن و کامال مشابه. اصال فرفر در ها ه
ی تا بشه از هم  تشخیصشون دادباهم نداشتر

 دلو به دریا زدم و در اتاق اول رو باز کردم. 

وزه ای و سفید  اتافر شیک و دونفره که با رنگ آنر فیر
ی شده بود.   ترکیب و تزئتر

با نبودن مینا در اتاق رو بستم و در اتاق کناریشو باز 
 کردم. 

مثل اتاق قبل خییل شیک بود ویل رنگ اتاق ترکینر  اونم
ی و زرد بود.   از سیر

 کالفه در اتاقو بستم و نفس عمیقر کشیدم. 

نگاه کردم _االن چجوری با وجود این به انتهای سالن
 همه در مینارو پیدا کنم؟

با حس دست کش کنار بدنم وحشت زده به عقب 
ی رو به رو ش  دمبرگشتم که با دوتا تیله ی سیر
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عقب بکشم که محکم نگهم  خواستم
ی خانیم تو این خونه داشت_داداشم نگفته بود همچتر

 هست

پس زدم که  کشیدم و دستاشو محکماخمامو در هم
 عقب کشید

ش سبد رو سفت تر توی دستم ی گرفتم و تو چشمای سیر
ه حواست به رفتارت باشه م بهیر  زل زدم_اقای محیر

 صدای بلند زد زیر خندهکرد ویل یهو با اول پوکر نگاهم

ای رفتم و پشتمو بهش کردم_رو آب بخندی چشم غره
 مردتیکه روانی 

و ازش فاصله گرفتم_خب حاال کجا  قدم به جلو رفتم
 میخوای بری؟

مثل کساییکه موقعیت فحش دادن پیدا کرده باشن 
رسی    ع به سمتش برگشتم و با لحن خشنی گفتم_به تو 

 هیچ ربظ نداره

 _مانیا؟

 دادن.  یدن صدای مینا انگار دنیا رو بهمبا شن

 رسی    ع به سمتش رفتم و بغلش کردم_حالت خوبه؟

 از خودم جداش کردم و رس تا پاشو نگاه کردم. 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

 مثل تازه عروس ها لباس پوشیده بود. 

؟  روی لباش نشست_خوبم. تو چرا اینجانی
ی

 لبخند کمرنگ

ون اومده بود   اخم  که ازش بیر
کردم و به سمت اتافر

 دادم.  هلش

 درو بستم و سبد رو دستش دادم

وع کردم_یعنی چی دستامو به کمرم زدم و غر زدن که رو رسی
 چرا اینجاام؟

 باید اینجا باشم. 

 خنده ای کرد و سبد رو روی تخت گذاشت. 

وع به گریه کردمحکم بغلم  کرد و رسی

 لحظه ای متعجب دستام کنارم موند. 

دو روی به سخنر دستام رو روی کمرش گذاشتم و هر 
ی نشستیم.   زمتر

پا به پاش اشک ریختم و آروم کمرش رو ماساژ 
 دادم._چیکارت کرد؟ اذیتت کرد؟

ازم جدا شد و همینجور که اشک هاشو پاک میکرد 
 گفت_نه. خییل هم آروم و مالیم بود دیشب ویل من.. 

ی میشد._دلم  مامان رو میخواد  بغض تو گلوش باال پایتر
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بغلش کردم و به خودم مثل خودش بغض کرده دوباره 
 فشارش دادم_الیه فدای تو بشم آروم باش من پیشتم

 اچی گفت و دستشو روی دلش گذاشت و صاف نشست

 نگران دستمو روی دستش گذاشتم_چیشده درد داری؟

ی ی ی انداخت و چیر  نگفترسشو با خجالت پایتر

ی اوردم.   آیه کشیدم و سبد رو پایتر

ی شده روی سببا دیدن د یاد گذشته گل های رز تزئتر
 افتادم

یکیشو برداشتم و کنار گوشش روی موهاش 
اشت  ی گذاشتم_مامان همیشه گل هارو کنار گوشت میر

 یادته؟

و پر از کاچی سکوت رس تکون داد. قاشق رو برداشتم تو 
 کردم. 

به سمت دهنش بردم و همینجوریکه توی دهنش 
اشتم ی ه؟ گفتم_میخواد عروش  میر  بگیر

ی آرایشش بود   اشرس تکون داد و به لب که روی صندیل میر
 بزرگ اشاره کرد_فردا شب قراره یه جشن
هنمیدونستم چه جوانر بدم.   بگیر

 بگم نرو؟ بگم نکن؟ 
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آیه کشیدم. با صدای در از خدا خواسته بلندشدم و به 
 سمتش رفتم. 

 با باز کردن در چشمم به همون پرسه توی راه رو افتاد

 اخمامو توهم کشیدم _چیه؟

خندی کنج لبش نشست و تکیشو از چهارچوب پوز 
 برداشت_تند نرو پیاده شو باهم بریم. 

ی منتظرته  داداش پایتر

سم داداش کیه که دست مینا روی شونم  خواستم بیی
 نشست_کمال داداششه

ون از اتاق  ت به مینا نگاه کردم که با خنده بیر با حیر
فرستادم و رس تکون داد_آره منم اولش قیافم شبیه تو 

 ._اصال بهش نمیاد برادر کوچیکیر داشته باشهشد 

ی شدیم.   رس تکون داد و باهم رایه پایتر

با دیدن مسیح و کمال که غرق در صحبت بودن مکث 
به نظرت اگر نریم پیششون چی میشه؟  کردم_

ابروهاش باال پرید و شونه ای باال انداخت_پس بیا بریم 
 حیاط 

اضش کامل بشه دستشو کش یدم و با قبل از اینکه اعیر
 خودم به داخل حیاط بردم
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 تانر که گوشه ی حیاط بود 
ی موقع پیاده شدن از ماشتر

چشمم رو گرفته بود._نظرت چیه مثل قدیم ها سوار 
؟  تاب بشی

 لبخندی زد و رس تکون داد. 

از روی سنگ فرش های کف حیاط رد شدیم و به سمت 
؟
ی

 انتهای حیاط رفتیم_نمیخوای راجب کمال بگ

 ت بگو حلش کنیم مینا. اگر مشکیل هس

 نگرانتیم 
ی

 من و محمد و حنر مسیح و آریا همگ

 روی تاب نشست و اشاره کرد کنارش بشینم

وع  ی و با لپ های گل افتاده رسی رسشو انداخت پایتر
 کرد_میدونم نگرانید مانیا ویل باورکن اصال اذیتم نمیکنه. 

منم اولش فکرمیکردم قراره اینجا داغون بشم ویل 
ست. _یعنی میخوای باور کنم کمال عاشقت اینجوری نی

 شده؟

شونه ای باال انداخت و همینجوریکه با گردن کج نگاهم 
 میکرد با برق توی چشماش گفت

 _ویل فکرکنم بعد عقد من یه حسانی بهش پیدا کردم

خواستم جوانر بهش بدم که صدانی از پنجره ی 
 ساختمون به گوش رسید
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 _مزاحم نشم یه وقت

 ح انداختم که اخماش توهم بودنگایه به مسی

داخل و خودش زودتر رفت و پنجره رو  اشاره کرد بریم
 بست. 

کونده منو  _پاشو بریم تا نیر

دست مینا رو گرفتم و سمت خونه حرکت کردیم_هنوزم 
 اذیتت میکنه؟

 نگایه بهش انداختم و نفس عمیقر کشیدم. 

گل های رز کنار حیاط پر شد._نه، فعال ریه هام از 
ش خاموش شده ویل نمیدونم باز یک میخواد منفجر آتیش
 بشه

داخل رفتیم که مسیح وسط سالن ایستاده بود و با کمال 
 صحبت میکرد. 

دن.   ی  هردو با اخم و جدیت حرف میر

 مینا ازم جدا شد و کنار کمال وایساد. 

برای لحظه ای نر واکنش وسط ایستادم و بهشون نگاه 
 کردم. 

سمتم اومد و دستشو دور مسیح با دیدن حرکت مینا به 
 کمرم حلقه کرد_ما فردا شب برای مراسم میایم. 
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یک میگم  نگایه به مینا کرد. خشک و رسیم گفت_تیر

 مینا لبخند کوچیگ زد و جواب داد_ممنون. 

 مواظب خواهرم باشید

ه مواظب  مسیح بدون نگاه به من رس تکون داد_شما بهیر
، مانیا جاش پیش شوهرش امنه.   خودت باشی

یماگ  ر کاری نیست ما دیگه میر

کمال نگایه به من انداخت که بدون حرف ایستاده بودم 
و لبخندی تحویلم داد_خانم زیبا نگران نباش مواظب 

 مینا هستم

دستشو که دور کمر مینا حلقه کرد نگاه کردم و فقط رس 
تکون دادمجلوتر از مسیح حرکت کردم و چون دستشو 

مراهم کشیده گرفته بودم اون هم ه  توی دستم
 شد_خدانگهدار

با صدای دادهای آشنانی نگاه ترسیدمو به مینا و بعد به 
 مسیح انداختم. 

 با دو به سمت در رفتم و بازش کردم. 

د و مینا رو صدا میکرد و درگیر  ی با دیدن محمد که داد میر
بود با نگهبان های کمال به رسعت به سمتش 

 رفتم_محمد محمد آروم بگیر 
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ا دیدن من ولش کردن که دستاشو توی بادیگارد هاش ب
گرفتمچشماش قرمز بود و مشخص بود برای دعوا   دستم
 اومده

 بگیر  _چرا اینجوری میکنی آروم

اخماشو توهم کشید و داد زد_آروم؟ چیکارت کردن که با 
وجود بردن خواهرت آرویم ها؟_محمد صداتو پیش 

امتو نگه دار  خواهرت نیر باال احیر

 نداختم و با دیدن مینا به سمتش رفتنگایه به پشتم ا

یت  ی ؟ چیر محکم بغلش کرد و رستا پاشو برانداز کرد_خونر
 که نشده؟

مینا به سمت کمال برگشت و یقشو  قبل از جواب دادن
 توی دستش گرفت. 

اشاره به بادیگارد هاش کرد که جلو نرن ویل دستشون به 
 اسلحشون بود. 

وم رو گرفت ترسیده خواستم به سمتش برم که مسیح جل
 و آروم لب زد_خودش باید مشکلش رو حل کنه

نگاه نگرانمو بهشون دوختم._بهت گفتم مشکل داری با 
 من حلش کن ویل تو عویصی گوش ندادی
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دستای محمد رو گرفت و به سخنر از یقه ی کتش جدا 
کرد_ببخشید مرد جوان ویل مشکیل که داشتم توسط 

 خواهرت حل میشد

 پوزخندی تحویلش داد. 

 شتش باال اومد که مینا جلوی کمال ایستاد_محمد آرومم
 بگیر 

 دست مشت شدش تو هوا موند. 

نگاه خشمگینش رو به مینا دوخت_میخوای از این 
؟  کثافت دفاع کنی

دستشو روی قفسه ی سینه محمد گذاشت و عقب 
 . ایط رو سخت میکنی  بردش_چرا رسی

ی االنشم اسم من تو شناسنامشه و به صورت رسیم  همتر
 هرمهشو 

ی اومد. شعله های توی چشماش جاشونو به  دستش پایتر
ایط رضایت داری نه؟  غم و اندوه دادن_و تو از این رسی

مینا دست دست میکرد. انگار که سختش بود حرفشو 
 بزنه

ی انداخت_برو  ون کرد و رسشو پایتر اشاره ای به بیر
 محمد، برو سختش نکن. 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

یش به سمت خونه دویید. دلم برای این خانواده ر 
 شد._بیا بریم محمد

محمد نگایه به مسیح انداخت و آروم لب زد_خودم 
 برمیگردم خونه یکم زمان میخوام

 چرخیدمیخواستم حرفی بزنم ویل زبونم نیم

به رفتنش نگاه کردم که صدای کمال از پشت 
اومد_فکرکنم نیازه فردا شب با خودتون بیاریدش شاید 

ایط هضم بشه  یکم براش این رسی

توهم کشید و نگاهش کردم_کاش هیچ وقت اخمامو 
پیدات نمیشدبا چشم های رسخ به مسیح نگاه 

 کردم_خسته شدم میشه بریم خونه؟

نگاه کوتایه به کمال انداخت _فردا میبینمتون. 
 خدانگهدار

ی هدایتم   کمرمدستشو پشت  گذاشت و به سمت ماشتر
 کرد_بریم

ی بود و  ی بودم رسم پایتر  که توی ماشتر
با تمام مدنر

 انگشت هام بازی میکردم. 
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 نر حواس پیاده شدم که با صحنه ی نا 
ی با ایستادن ماشتر

یم خونه.  ی بخور بعد میر ی آشنا رو به رو شدم_بریم یه چیر
 عجله که نداریم منم گشنمه

 راست میگفت عجله نداشتیم. 

 رس تکون دادم و اینبار خودم دستشو گرفتم. 

نگایه به  نگاه متعجبش لحظه ای روی دستم چرخید و 
 کرد که سیع میکردم بیخیال به اطراف نگاه کنمصورتم

به لبخند کوچیک باز  محکم تر دستمو گرفت که لب هام
 شد_برای شب جشن لباس داری؟

 کردم_نه ندارم. حاال چی مثل برق گرفته ها نگاهش
 بپوشم؟

رسی برای تاسف تکون داد و به مت پاساژ رفت_کاش 
ا  میفهمیدم  اصال لباس ندارن.  چرا این دخیر

 پس اون کمد ها توش چیه؟

ین مغازه ها که پر از  نگاهمو با اخم چرخوندم و به وییر
بود نگاه کردم_واسم هیچ وقت لباس های شب قشنگ

 لباس مجلش نخریدی_خوب کردم

که حق به جانب و   با چشمای گشاد شده نگاهش کردم
فت_مسیح؟  بیخیال  راه میر
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زیر لب گفت_خوب کردی  ویمه بدون نگاه کردن بهم
 لباس شب نخریدی؟_آره

ابروهام اینبار باال رفت و چشمام تا اخرین حد ممکن باز 
 شد

 ام کرد _اینجوری نگام نکن. نگایه به صورت

 نمیاد برای کش این لباسای باز و تنگو بپوشی خوشم

ین ها کردم.   نگایه به وییر

 راست میگفت. 

بودن یا بیشیر جاهاشون  بیشیر لباس ها خییل باز و کوتاه
 توری و بدن نما بود. 

ی بلند که خییل شیک و ساده  با دیدن لباس مشگ آستتر
کشیدم_وای اینوبدون لبخند رس   بود دستشو محکم

 میکنم تکون داد_هیچیت معلوم نیست قبول

 خنده ای از خوشی رس دادم. 

 دستشو گرفتم و به سمت مغازه کشیدمش

وش آمد گفت تشکری کردم با اومدن خانیم جوان که خ
ین بود نشون دادم_این لباس  و لباس رو که پشت وییر

 خواستمیم ۴۰سایز 
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لبخندی به مسیح زد و اشاره به داخل کرد_شما بفرمایید 
 بقیه لباس هارو مشاهده کنید تا من براتون بیارم

با رفتنش سیع کردم فکرم رو از لبخند مسخرش جدا 
 اس هارو؟_ارهکنم_میخوای نگاه کنی بقیه لب

ی رگال ها چرخیدم. لباس ها قشنگ بود  به راه افتادم و بتر
ین بود.   ویل نه به اندازه ی اونی که پشت وییر

با صدای همون دخیر جوان به سمتشون برگشتم_شما 
 آقای؟

مسیح خشک و جدی نگاهش کرد_ممنون بابت لباس 
 بدید به همرسم که اونجاست

ه لحظه ای خشک شده ایستاد.   دخیر

  حرف به سمتم اومد . نر 

 غره ای اومد.  لباس رو بهم داد و چشم

 به مسیح نگاه انداختم. 

 میکرد. انگار اتفافر نیافتاده.  رسد و بیخیال نگاهم

 لبخندی زدم و به سمت اتاق پرو رفتم. 

لباس رو که تنم کردم خواستم از پشت زیپشو باال بکشم 
 که صدای در بلند شد. 
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ه چشمای مشتاق مسیح درو باز کردم و نگایه ب
 انداختم_میشه زیپشو ببندی

 رس تکون داد و داخل پرو شد. 

اتاق تنگ بود و حس اینکه بدن گرمش نزدیک بدن 
_یکم جلوتر ظریفم و کمر لختم هست لرزی به تنم اومد 

ی  میر

رو توی  نزدیک آینه ی اتاق شدم. نزدیک تر اومد و زیپ
 دستش گرفت

 ا خواسته جلوتر رفتمدستای گرمش که به تنم خورد ن

 رو باال کشید . آروم زیپ

رو برگردم که کمرماخماش که درهم شد متعجب خواستم
 گرفت

ارم اینو  ی از توی آینه نگاهش کردم._چیشده؟_من نمیر
 بپوشی 

دستمو به پشتم بردم و دنبال زیپش میگشتم که باال 
 بکشم_خب حاال زیپشو بکش باال

اشت از دستمو گرفت و همینجوریکه روی شکم ی م میر
پشت بغلم کرد_کشیدم باال ویل یه تیکه پارچه نداره 

 فکرکنم پارچه کم اوردن. 
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ارم اینجوری با کمر باز تنت کنی  ی  من که نمیر

 لحظه ای طول کشید تا بفهمم چی میگه. 

نر شدنش کیلو کیلو قند تو دلم آب شد  از غیر

پشت به آینه ایستادم و به سخنر کمر لختمو تو آینه 
 اشکال نداره خییل زیاد معلوم نیستدیدم_خب 

با اخماش که دوباره در هم شد لبامو گاز گرفتم تا خندم 
ون ل بشه_زیاد معلوم نیس؟ نصف کمرت زده بیر  کنیر

 دوباره نگایه تو آینه بهش انداختم. 

 به چسبیدنش بهم مثل برق گرفته ها نگاهش کردم

از پشت به آینه چسبوندم و تو صورتم خم 
..چیه؟ چی  شد_

 ، زیر نگاه مستقیمش داشتم ذوب میشدم_تو مال منی
 .  حق منی

 اجازه نمیدم کش مال منو ببینه. 

 نر صاحاب که معلوم نیست  
مخصوصا تو اون مهمونی

ه  یک میاد یم میر

" باال رفت که  تپش قلبم به حدی از جمله ی " مال منی
مطمعن بودم صداش به گوش مسیح هم 
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ی  میخرم میندازم رو  کنیم..یه رورسییم رسید_خب..چیر
ه  دستام از پشت که پشتشو بگیر

 نخی زیر لب گفت و نزدیک تر شد

که عقب برم و لبش مماس با لبم قرار   دیگه جا نداشتم
 گرفت_فقط یه کاری میتونی بکنی 

رو حفظ کنم لب  همینجوریکه سیع میکردم تمرکزم
؟ چی  زدم_

دستشو از پهلوم به سمت کمرم برد و منو به خودش 
د.لبم به لب هاش خورد. چشمام بسته شد که چسبون

بوسه ی کوچیگ روی لبام زد_فقط میتونی بدی خیاط 
ی پشتش بپوشه.  ی  یه چیر

 اعصاب ندارم کل اینجارو برای یه لباس دیگه بگردم

دم و سیع میکردم ترسی به قلبم بزنم تا  ی نفس نفس میر
ه. آروم  بگیر

ه با صدای در زدن کش ازم فاصله گرفت که نفش تاز 
 کردم

 _بله

ت بود بلندشد_عه اقا  صدای دخیر جوان که پر از حیر
 شما داخل هستید؟
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ون  اجازه ندارید داخل برید لطفا بفرمایید بیر

 مسیح نگاه اخر رو بهم انداخت_منتظرم زود بیا

 رس تکون دادم که خارج شد 

 شب به همراه مسیح وارد خونه ی کمال شدیم. 

م گذاشتیم خودش محمد گفت دوست نداره بیاد و ماا
هبااینکه پشت لباسم رو تور زدم ویل هنوزم  تصمیم بگیر

د._خییل خوش اومدین ی  مسیح نق میر

د. خییل خوب   مسیح دست کمال رو به گریم فرسی
ی باهم مشکیل ندارن.  ی تظاهرکتی  میتونستر

 به سمت من چرخید و رس تکون داد_خوشگل شدی

ه ی انداختم و تشکری زیر لب کردم_بهیر امشب  رسمو پایتر
ی نمیکنم که رو هوا  از کنار زنت جم نخوری چون تضمتر

 نزننش . 

داخل شاید یکم از صدا و خشگ افراد اذیت بشید ویل  
 امیدوارم بهتون خوش بگذره

مسیح که با شنیدن حرفای کمال سیع میکرد آروم باشه 
 لبخند مسخره ای زد و تایید کرد. 

 تاشاره به داخل کرد و "بفرمایید" زیر لب گف
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به دنبالش راه افتادیم. نگران دست مسیحو محکم تر 
 گرفتم . 

 دستشو از دستم جدا کرد و کمرم رو محکم چسبید. 

 رسشو کنار گوشم خم کرد._با هیچ کش حرف نزن

 با باز شدن در بیشیر به مسیح چسبیدم_خوش باشید

کمال که ترکمون کرد نگایه به مسیح انداختم و رو 
کنار گوشش لب زدم_میشه انگشت پاهام بلندشدم و  

 بریم یه گوشه؟

نگاه های افراد حاضی در جمع انقدر ذوب کننده بود که 
 نمیتونستم رسمو باال بیارم. 

رو بیشیر جلو کشیدم و روی صندیل کنار  شال حریرم
 
ی

مسیح یه گوشه ای که هیچ کش رو نبینم نشستم_همگ
 خییل خوش آمدید

حو لباس قرمزش به سمت صدا برگشتم و با دیدن مینا م
 شدم. 

 چقدر قشنگ شده بود_انگار میناام بهش بد نمیگذره

واقعا عاشق رسی به چپ و راست تکون دادم_فکرکنم
شدهرس تکون داد و به ادامه ی حرفای کمال گوش 

 معرفی کنم.  داد_دعوتتون کردم تا رسما زنم رو بهتون
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یک ی   اشاره ای به مینا کرد که همه دست زدن و تیر  گفتر

ی کناری بلند شد_چه خوش اشتها. زنش صدا ی زمزمه میر
شه  هم سن دخیر

تا  دستمو روی پیشونیم گذاشتم و به خودم دلداری دادم
یک هاتون ی از خودتون آروم باشم_ممنون از تیر  بفرمایتر

 پذیرانی کنید

 اومد و محکم ذوق کرده بود به سمتم با دیدنم مینا که
جا_مگه میشه واسه بغلم کرد_فکر نمیکردم بیای این

 جشن خواهرم نیام

نگاه کرد. میدونستم دنبال یک  ازم جدا شد و به اطراف
 میگرده ویل سکوت کردم. 

برعکس من مسیح خییل بیخیال و جدی به حرف 
اومد_محمد نیومده. گفت فعال قصد نداره بیاد به این 

 خونه، هرزمان اروم شد میاد

 ن دادمینا که کیم دلخور شده بود فقط رس تکو 

با حلقه شدن دست کمال دور کمرش ناخواسته یه قدم 
 عقب کشیدم_خوشحال شدم که اومدین

رو  لبخندی زدم و رس تکون دادم_اگر اجازه بدید من زنم
های دیگه رس بزنیم ی م باید به میر  قرض بگیر

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی کناری اشاره کردم_بفرمایید  با دست به طرف میر

ری واقیع بود روی لبش نشسته بود به قد لبخند مینا که
که نمیتونستم حنر به جدا کردنشون دیگه فکر کنم_به 
 . ی نظرت بهیر نیست دیگه ولشون کنیم تا زندگیشونو بکتی

 انگار مینا خییل راحت و خوشحاله

 گذاشت_سالم  پام زد و دستشو روی رون لبخندی بهم

به سمت منبع صدا برگشتیم که با پرسی جوون رو به رو 
 شدیم

شدین؟  مشو داد._تازه وارد این اکیپمسیح جواب سال 
ی باره اینجا میبینمتون  من اولتر

دستمو روی دست مسیح که روی پام بود گذاشتم_بله 
 ما فامیل عروس هستیم

لبخندی به جفتمون زد._خییل خوشحالم میبینمتون. 
 شغل شما تو اکیپ چیه؟

نگایه به مسیح انداختم. اونم چهرش نشون میداد که 
ی از  ی  ی پرسه نفهمیدهحرفاچیر

 _ببخشید متوجه نشدم. کدوم اکیپ؟

وبش  متفکر نگاهمون کرد و قلنی از لیوان مرسی
 خورد_انگار شما خیر ندارین به یک دخیر دادین
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 با اومدن داداش کمال دیگه هیچ کدوم حرف نزدیم. 

نگاه گذرانی به ما انداخت و به پرسه نگاه کرد_نامزدت 
 دنبالت میگرده

، تکرار کن، خنده ای کرد و رو  ی شونش زد_دوست دخیر
. نامزد جیه اخه  دوست دخیر

ید حرفاشو  متعجب به رفتنش نگاه کردم._زیاد جدی نگیر
 فکر کنم امشب زیاد مست کرده

 مسیح نگاه جدی بهش انداخت ._شما رو میشناسم؟

با لبخند دستشو به سمت مسیح دراز کرد_ببخشید یادم 
 اداش کمال. ام درفت خودمو معرفی کنم. من کاوه

مسیح به سخنر لبخند کوتایه زد و دستشو 
د_خوشبختم از اشناییت  فرسی

رس تکون داد و به اطراف نگاه کرد_اگر اجازه بدین من 
ی الزم بود حتما بگید ی  برم. چیر

با چشم دنبال مینا میگشتم که دیدم روی صندیل کنار 
 جمیع معذب نشسته. 

 کمال**

؟ کش اسلحه نیاورده؟  _همه رو گشنر

 کاوه اینجا کش گاف بده من تو رو رسویس میکنما  
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عصنر سیگارش رو توی جا سیگاری خاموش کرد_باشه 
 دیگه برادر من باشه صد بار گفنر 

دسنر به موهام کشیدم و داخل آینه وضعیت خودم رو 
 بررش کردم_فکر نمیکنی مینا از رست زیاده؟

 اخمام توهم رفت. 

اجب کارام و درسته برادرم بود ویل حق نداشت ر 
 تصمیماتم نظر بده_الزم نکرده نظر بدی. 

ی مواظب باش بچه ها زر اضافی نزنن به  پاشو برو پایتر
 مسیح و مانیا. 

 مسیح به اندازه کل شماها باهوشه

ی رفنر  خنده ای کرد و رسی از تاسف تکون داد_رس پیر
 گرفنر که فقط دردرس داره  یه زن

در بسته کوسن مبل رو به سمت پرت کردم که به 
 خورد_یابونی دیگه یابو

اسلحه رو پشت شلوارم تنظیم کردم که صدای در زدن 
توی اتاق پیچید.کتم رو صاف کردم و به سمت در 

 برگشتم

مینا آروم داخل شد و لبخندی با خجالت زد_مزاحم 
 نیستم؟
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ی خجالت توی صورتش و سادگیش بود که دلم رو  همتر
 تبرد_از تو محرم تر که کش اینجا نیس

ی خییل معذب بودم  چشماش برق زد و داخل اومد_پایتر

 بغلش کردم و تو چشماش نگاه کردم_چرا عزیزم؟

رسشو روی سینم گذاشت که دلم براش پرکشید._سنم 
 نسبت بهشون کمه. 

ی من اطالع ندارم اییکه صحبت میکتی ی  راجب چیر

 با صدای در ازش جدا شدم و کنارم نگهش داشتم_بله

 تظر نگایه بهم انداختسیاوش داخل اومد و من

 مینا رو به سمت در بردم

  

 _تو برو پیش مسیح و مانیا منم کم کم میام پیشت

 باشه ای گفت و محکم تر بغلم کرد. 

 بوش روی لپم نشوند که لبخندم عمیق تر شد

چی شده؟_اقا ،  درو بستم و به سمت سیاوش برگشتم_
 اقای شارودی اومدن 

 چی اومده؟ برق از رسم پرید._شارودی؟ واسه
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یک ویل  شونه ای باال انداخت _خودش گفت برای تیر
 چهرش که اینو نمیگفت. 

ی تا حرفی نزده_لعنت بهش ه رسی    ع تر برید پایتر  بهیر

ی رفتم و با چشم دنبالش گشتم که  مستقیم به سمت پایتر
 کنار مینا و مسیح و مانیا پیداش کردم. 

به سمتش پا تند کردم و با لبخند ظاهری دست روش 
 ونش گذاشتم_خوش اومدی اقای شارودیش

حرفش نصفه موند و به سمتم برگشت_خیر ندادی 
 امشب جشن داری

اشاره ای به باال کردم و ادامه دادم_بفرمایید داخل اتاقم 
 باهم صحبت کنیم

چشماش نشون از تهدید هانی میداد که هنوز از دهنش 
 خارج نشده بود

زشون جدا به سمت جمع برگشت و با لبخند و اجازه ا
 شد. 

نگایه به چشمای پرسشگرشون انداختم و ترجیح دادم 
 سکوت کنمپشت شارودی راه افتادم و وارد اتاق شدم. 
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ی جلوش اماده کردن و از  ی رو روی میر خدمتکارها همه چیر
یف آوردین اقای  اتاق خارج شدن_نمیدونستم ترسی

 شارودی

 نیم نگایه بهم انداخت و سیگار برگشو روشن کرد

  بهش زد و دودشو سمت من فوت کرد_جالبهپک عمیقر 

خونرسد و با دیل پر از اضطراب پامو روهم انداختم و 
ه؟ ی خوب پیش میر  لبخند زدم_همه چیر

نگاهشو که اطراف میچرخید سمت من سوق داد_ فکر 
ی  میکردم با وضعیت کاری که داری نمیخوای زن بگیر

بنر که روی یم بود  خنده ی کوتایه کردم و لیوان رسی
 برداشتم. 

 قلنی ازش خوردم تا اضطرابم فروکش کنه

دار نمیشه  _زنم از کارم خیر نداره و هیچ وقت خیر

 رسی تکون داد_صحیح

لیوان رو که قطره های آب دورش رو گرفته بود توی 
ی عاشق شدی، من گفتم  دستم محکم تر گرفتم_میگفتر

 کمال رو من میشناسم، عاشق نمیشه. 

گذاشت و سمت جلو خم آرنج دستاشو روی رون پاش   
 شد_حاال عاشق شدی یا نه؟
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لبخند معنا داری روی لب هام نشست_عاشقر برای ما 
 ریسک بزرگیه

خنده های بلندش توی اتاق پیچید _ خوب بلدی چیکار 
 کنی از همینت خوشم میاد

بت رو کامل رس  لبخندم رو حفظ کردم و لیوان رسی
به کشیدن.سیگارش رو توی جا سیگاری خاموش کرد و 

 افرادش اشاره کرد که از اتاق خارج شدن

ین خطا از جانب منه تا منو به  میدونستم دنبال کوچکیر
 طور کامل حذف کنه_میخوام بهت هدیه عروش بدم

هدیه دادن هاش زبون زد همه بود._نیازی نیست حضور 
 شما در این جشن خودش هدیه است

زنتو به مبل تکیه داد و کرواتش رو شل کرد_اگر بهت بگم 
؟
ی

 بده به من چی میگ

 متعجب نگاهش کردم که صدای در بلند شد

 بدون اینکه رس برگردونه اجازه وارد شدن داد

 با ورود مینا به اتاق نگاه جدیم رنگ ترس گرفت... 

 متحیر به جفتشون نگاه کردم. 

 مینا داخل شد و کامال معذب کنارم جا گرفت. 
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ل مارو سالم ریزی گفت و بهم چسبید_پس شما دل کما
 بردی

رسشو باال نیاورد ویل لبخند پر اضطرانر در جوابش 
زد_فکرنکنم لزویم داشته باشه مینا اینجا بشینه. به 

ون پیش مانیا  سمت مینا برگشتم_ برو بیر

خواست بلند بشه که شارودی رسی    ع تر واکنش نشون 
م یک چه کاری انجام بده  داد_من تصمیم میگیر

 ب رسجاش نشست. بر اثر لحن جدیش مینا میخکو 

 از حرص چشمامو روهم فشار دادم_مانیا کیه؟

خواستم جواب بدم که دستشو باال اورد_مینا خانم که 
 زبون داره خودش جواب بده

 دستم زیر فشار انگشت های مینا قطعا قرمز شده بود

د آروم جواب  ی با صدانی که اضطراب توش موج میر
 داد_خواهرمه

ب داشت و نگاه شارودی همینجوری که لبخند به ل
ش روی مینا بود گفت_من یه عادت بدی دارم  خیر

 مکث کرد. 

 مینا باز هم رسشو باال نیاورد. 
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دم  کاش میتونستم و انقدر قدرت داشتم که مینا رو مییر
ون_با هر  ون و شارودی رو از خونم پرت میکردم بیر بیر

نم باید تو چشمام نگاه کنه.  ی  کش حرف میر

 جوریکه جواب میدی نگاهم کن پس رستو بگیر باال و همین

مینا با تعلل زیاد رسشو باال اورد و بهش نگاه 
 کرد_اضطراب تو چشمات برای چیه؟

 مینا که زیر نگاه شارودی ذوب میشد نگایه بهم انداخت

دستمو روی دستش گذاشتم و لبخندی برای دلگریم 
 بهش زدم_آروم باش _منو بهت معرفی نکردن؟

 انداخت_نه دوباره نگاهشو به شارودی

لبخندی بهش زد و رس تکون داد_خوبه، اینجوری میتونم 
 خودم معرفی کنم 

مینا رس تکون داد و منتظر نگاهش کرد_من شارودی 
 هستم، همکار قدییم همرست. 

هر دو باهم توی کار آشنا شدیم و تا االن هم همکار 
 موندیم. 

توی کار ما عاشق شدن سمه و برام جالب و عجیب بود 
 عاشق شدنش به گوشم رسید... که خیر 

 نگاه مینا روی اجزای صورتش در گردش بود . 
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با سوایل که پرسید رنگ ترس توی چشمام نشست_خب 
 میناخانم. 

؟  بگو ببینم شما عاشقشی

د ویل نمیشد  ی نگایه بهم کرد. چشماش گیخر رو فریاد میر
ذوقش رو نادیده گرفت_من..خب..آدم باید شوهرشو 

 دوست داشته باشه

 ارودی که بیخیال نشسته بود نگاه کردم. به ش

انتظار داشتم به حرفش واکنش شدید نشون بده ویل 
ی خاطره  اینکارو نکرد_بهم ثابت کن دوسش داری. از اولتر

 ای که همدیگرو دیدین بگو

ی بار دیدمش...   اون  که نمیدونست من کجا اولتر

ی بار توی جنگل  دستمو توی هم گره زدم و گفتم_اولتر
 دیدمش . 

که فراموش کردم اسمشو   اش شدمنقدر محو چهرها
سم.   بیی

، برم خونه ی  وقنر اون ی ی بار ازم خواستتر روزبرای دومتر
 یگ از دوستاتون فکرشو نمیکردم دوباره ببینمش

ی بار اون رس تکون داد ویل بازم از مینا پرسید_توام اولتر
 روز دیدیش و عاشق شدین؟
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 _نه، من..توی خونه ی خودمون دیدمش

ون  آهانی زیر لب گفت و جعبه ای از داخل کتش بیر
ر
ُ

 کشید_این انگشیر گرون قیمت کادوی عروسیتونه. 

 در جعبه رو که باز کرد چشمم به انگشیر الماس خورد

مینا که انگار ترسش کمیر شده بود چشماش برق زد_وای 
 این چه خوشگله. برای منه؟

 آروم از دست شارودی گرفت و محوش شد

شارودی که با اخم نگاهم میکرد  نگاهم رو به
دوختم_مینا خانم میشه لطفا مارو تنها بزاری میخوایم 

 راجب کار صحبت کنیم

مینا لبخندی زد و رس تکون داد._ممنون بابت کادو لطف 
 کردین

 رسی    ع از اتاق خارج شد. 

صدای پر از جذبه اش و هشدار مانندش بلندشد_پس تا 
 .  توی خونشون رفنر

حثو جمع نمیکردم باید مجازات میشدم و اگر االن این ب
ی نبود که میخواستم_بزار توضیح بدم برات..  ی  این چیر

ی مارو زیر پا گذاشنر کمال  _توضیح؟ قوانتر
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_میدونم ، میدونم جناب شارودی ویل نمیتونستم ازش 

 بگذرم. 

نگاه دقیقر بهم انداخت. انگار میخواست ببینه چقدر 
ی رو زی ر پام بزارم._قبل عاشق شدم که تونستم قوانتر

اومدم راجبش تحقیق کردم. دامادشون رئیس بیمارستان 
. نفوذی و یا  ی و خواهر و برادرش شخث خایص نیستر

ی   پلیس هم نیستر

 مثل همیشه دقیق بود. 

ون میکشید_تا زمانیکه  قبل از اومدن خاندان طرفو بیر
ی از کار ما ندونن میتونی نگهش  ی ه و خانوادش چیر دخیر

 داری

ن دستشو تهدی د وارد جلوم تکون داد_ویل اگر بونی بیر
ه رو برات میارم  خودم شخصا رس بریده ی دخیر

.بلندشد رس تکون دادم و تو دلم نفس آسوده ای کشیدم

 و سمت در رفت. 

لحظه اخر به سمتم چرخید و خشک و جدی نگاهم 
ی رو یاد بده که  کرد_به اعضای گروهت جوری قوانتر

 گن نمیتونستم ازش بگذرملنگه ی تو نیان جلوم وایسن ب

 ای زیر لب گفتمرسمو پانی انداختم و باشه
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ی  ون رفتنش لگدی به صندیل زدم که پخش زمتر با بیر
 شد_لعنت به تو و قوانینت. 

ی کردم و روی تخت  کتاب های کتابخونه رو پخش زمتر
 نشستم

سیگاری روشن کردم و کنج لبم گذاشتم_لعنت به دل من 
لش کنم  که نتونستم کنیر

ی روونه  کت داخل تنم رو درست کردم و به سمت پایتر
 شدم

 مهمونا رفته بودن و مینا کنار مانیا ایستاده بود

_تو..میدونی از کجا میشه فهمید که یگ عاشقت هست 

 یا نه؟

با تعجب پشت دیوار جا گرفتم و به مینا نگاه 
 کردم_میخوای بدونی کمال عاشقت هست یا نه؟

نداختم و با دقت گوش گوش هام رو بیشیر به کار ا
دادم_ممکنه اصال یگ عاشق باشه و نفهنه و یا ندونه که 

 اسم حسش چیه؟

 سوال هاش برام جالب بود. 
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همینکه میخواست بدونه عاشقشم یا نه یعنی حرفای 
ی سوایل میکنی  شارودی کم روش اثر نزاشته_چرا همچتر

 مینا؟

سه  دلم نمیخواست از خواهرش این سوال هارو بیی
 از من سوال کنه_برای اینکه...  اشتمدوست د

ی  ی ون اومدم و بینشون ایستادم_چیر از پشت دیوار بیر
 شده؟

مینا با دیدنم جا خورد و مانیا رسی به معنی نه تکون 
فتیم ی ماام داشتیم میر ی نشده. همه رفتر ی  داد_چیر

 لبخند زدم و به سمت مینا رفتم. 

 دستمو دور کمرش حلقه کردم و به خودم چسبوندمش. 

ی که شارودی داده بود توی دستش بهم چشمک  انگشیر
د._خییل خوش اومدین ی  میر

رس تکون داد و به سمت مسیح رفت. مسیح از دور رسی 
 برام تکون داد و خارج شد

دیم_میخوای  ی حاال که تنها شدیم راحت تر حرف میر
ی؟  دوش بگیر

احت کنم  ازم جدا شد و به سمت اتاق رفت_میخوام اسیر

 ردم. به رفتنش نگاه ک
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 با این همه سن هنوزم سخت بود بتونم درکش کنم. 

ونش خییل زیاد بود البته نسبت به  احساسات دخیر
 سنش اندازه بود_میبینم عروست نازش زیاده

؟ ی  نگایه به کاوه انداختم_مهمونا همه رفتر

ی گذاشت_یکم ترسیدن،  لیوانشو رس کشید و روی میر
 . ی ا رفتر  شارودی که اومد اکیی

 بهت؟چی داشت میگفت 

اب برداشتم و به سمت باال  لیوانی به همراه بطری رسی
 رفتم_برو خونه ی خودت نمیخواد بمونی اینجا. 

ی چک کن کش از مهمونا نمونده باشه  قبل رفتر

بدون اینکه منتظر جوانر از سمتش باشم داخل اتاق رتم 
 و درو بستم

 با شنیدن صدای آب لبخندی زدم. 

 د، البته سنی هم نداشتمثل بچه ها قهر میکرد، ناز میکر 

سیده جیغ خفه ای  به سمت حموم رفتم و درو باز کردمیر
 کشید و دستشو روی بدنش گذاشت_کمال، ترسیدم. 

 چرا اینجوری میای تو ؟

ون.  ون کشیدم و پرتشون کردم بیر  لباسامو از تنم بیر
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رو به روش ایستادم و دستشو از روی سینه هاش 
 هبرداشتم_دلم برای عطر تنت تنگ شد

ی انداخت_میخواستم  لپ هاش گل انداخت و رسشو پایتر
سم  ازت سوایل بیی

 کمرشو گرفتم و به بدنم چسبوندمش

نفس هاش تند شد و با صورنر قرمز نگاهش به قفسه 
 سینم بود

س بچه میشنوم  _بیی

 اخماشو توهم کشید و لپاشو باد کرد_من بچه نیستم

خنده ای کردم و بوسه ای روی پیشونیش زدم_باشه 
 خانم بزرگ. حاال بگو ببینم سوالت چیه؟

همینجور که با انگشت اشارش خطوط نا مفهویم روی 
قفسه ی سینم میکشید لب زد_جنگیل که داشنر برای 
 ، اون اقاهه که فکرکنم اسمش شارودی بود میگفنر

 تاحاال برام تعریفش نکردی

 . لب هام به خنده کش اومد 

شقش بودم_خب باالخره اون سوایل رو پرسید که من عا
ون، یه غذای خوب سفارش  نظرت چیه از حموم بریم بیر

 بدم و همینجوری که داریم میخوریم برات بگم
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چشماش برق زد و با خوشحایل باال پرید_عالیه منم خییل 
 گشنمه

بوسه ای روی لباش نشوندم و زیر دوش بردمش.کمکش 
کردم خودش رو بشوره و اونم سیع کرد شیطنت کنه و 

ه که تالشش نر نتیجه نبود و اگر اون شب  حسانر دل بیر
خسته نبود مطمعن بودم همونجا تو حموم دوباره طعم 

 چشیدماون بدن بکر و نابشو یم

باهم از حموم خارج شدیم و بعد از پوشیدن لباس به 
ی روونه شدیم_خب دوست داری از اولش  سمت پایتر

وع کنم یا فقط اون قسمت که یه فرشته تو جنگل به  رسی
 سم مینا دیدم؟ا

 رسخوش خنده ای کرد. 

 هیچ وقت فکرشو نمیکردم تو این سن عاشق بشم. 

انقدری عاشق بشم که جونم براش در بره_از اولش بگو 
 تا آخر دوست دارم بدونم چیشده.._کمال، کمال

لبخند از صورتم محو شد. دست مینا رو توی دستم 
س به سمت کاوه برگشتم_تو  چرا  گرفتم و با نگرانی و اسیر

 هنوز اینجانی چیشده؟

ی من و مینا میچرخید. _مشکیل نیست بگو  نگاهش بتر
 چیشده_ویل اخه... 
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 کالفه دسنر به موهام کشیدم._کاوه حرف بزن

با مکث رس تکون داد و اشاره به اتاق اخر کرد_یه دخیر 
 غرق خون تو اتاق آخر پیدا شده

متعجب و رسدرگم به انتهای سالن و اتاق اخر نگاه 
؟با تمام رسعت به سمت اتاق اخر رفتم و درو کرد چی م_

 باز کردم

ی از گوشه اش رسش  با دیدن تخت پر از خون که دخیر
ی بود و به در نگاه میکرد ایستادم_چجوری اجازه  پایتر

 دادین این اتفاق بیافته؟

با برگشتنم سمت کاوه برعکس تصورم اول نگاهم به مینا 
 خورد

از دیدن اون همه  متعجب و با حالنر که مشخص بود 
خون حالش داره بهم میخوره به جنازه زل زده 

 بود_کم..کمال..مرده؟

 چشم از جنازه گرفت و بهم نگاه کرد. 

 چشماش مملو از ترس بود. ترش که تا االن ندیده بودم. 

ی  ی رسی    ع بغلش کردم و رسشو به سینم چسبوندم_چیر
 نشده. 

 امشب حلش میکنم تا فردا کش رو اینجا نمیبینی 
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با شک و تردید ازم جدا شد. خواست نگایه به جنازه 
 بندازه که جلوش ایستادم. 

ه رفت  به کاوه اشاره کردم که جلو اومد و به سمت دخیر

 دست مینا رو گرفتم و دنبال خودم کشیدم. 

به سخنر چشم از جنازه ی اون دخیر بخت برگشته 
 کشید و همراهم اومد

د و فقط دنبالم راه یم ی روی تخت اومدحرف نمیر
نشوندمش و دو طرف صورتشو توی دستام گرفتم_چرا 

؟ انی رو نگاه میکنی
ی ی چیر  چنتر

هیخی نگفت و فقط با ترس نگاهم کرد_مینا.._کارت 
 چیه؟

؟ چی  متعجب نگاهش کردم_

دستامو از روی صورتش کنار زد و یکیشون رو توی دوتا 
دستای سفیدش گرفت_کمال کارت چیه؟ چیکار داری 

 انجام میدی؟

؟ف میکنی ارهخال  ؟ جزو مافیانی

ی  لبخندی اطمینان بخش بهش زدم چنانچه زیاد تاثیر
ایط_من جزو مافیا نیستم مینا  براش نداشت تو این رسی

 آروم باش
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اشکاش روی صورتش ریخت و بلندشد. کل اتاقو میر 
س سیع میکرد همینجوریکه دستشو تکون  میکرد و با اسیر

 مافیا نیستم میده برای خودش تجزیه و تحلیل کنه
ی

_میگ

اونوقت این همه مال داری_چه ربظ داره عزیزم نسبت 
 به سنم اموال دارم

دست از قدم زدن برداشت و رو به روم ایستاد_اون مرده 
؟ همون که میگفت دوستته؟  چی

د؟ چرا آدم های اطرافت  ی چرا اونجوری باهامون حرف میر
 انقدر ترسناکن

 ر شارودی کردمنفس عمیقر کشیدم و تو دلم فحشی نثا

 _عزیزم کار من تجارته. 

اگر فکرمیکنی آدم های اطرافم ترسناکن فقط بخاطر اینه 
ی و با سیاست رفتار  که تو کارشون خییل جدی هستر

ی   میکتی

 بلندشدم و بغلش کردم_انقدر خودتو اذیت نکن. 

 رو میسازم که هیچ وقت تو عمرت 
ی
ین زندیک من برات بهیر

ی رو نکشی  ی  حرست هیچ چیر

 حرفی بزنه که لب هاشو شکار کردم خواست

 مسیح**
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از صبح داخل بیمارستان درحال امضا کردن برگه ها 
بودم.با امضا کردن اخرین برگه کشی به بدنم دادم و بلند 

 شدم

صدای در زدن که بلند شد متعجب نگایه به در بسته 
 انداختم

تاجاییکه یادمه به هیچ کش نگفتم قراره بیام بیمارستان 
 له جواب دادن به سواالتشون رو نداشتم. چون حوص

د؟_بفرما ی  اونوقت حاال این یک بود که داشت در میر

 در آروم باز شد و فاطمه دوست مانیا داخل اومد_سالم

رسی تکون دادم و اشاره کردم داخل بشه_سالم فاطمه 
؟  خانم خونر

ی انداخت  نم نشست. رسشو پایتر ی روی صندیل نزدیک میر
 منون. ببخشید مزاحمتون شدمو دستاشو قالب کرد_م

 دوختم_اتفافر افتاده؟ روی صندیل نشستم و بهش چشم

 رسشو باال اورد که با دیدن چشماش ساکت شدمچشم
د قطره  ی هاش کامال اشک جمع شده بود و اگر پلک میر

ی یم  چکید._مانیا حالش خوبه؟قطره پایتر

جعبه ی دستمال کاغذی رو به سمتش گرفتم و لبخند 
 
ی

 هش زدم_حالش خوبه نگران نباشب کمرنگ
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همینجور که اشک هاش رو پاک میکرد گفت_اقا مسیح 
 میشه خواهش کنم بیارید من ببینمش. 

 خییل دلتنگش شدم و نگرانشم. 

؟ حال اوناام خوبه؟  حال مینا و محمد چی

 میکرد که اگر نسبتش با مانیا رو 
ی

به قدری دلتنگ
ه نمیدونستم مطمعن میشدم که خواهرشه_نظرت چی

؟  شام بیای خونه ی ما تا خودت مانیا و محمد رو ببینی

برفر توی چشماش نشست و لبخند خوشحایل روی 
 لباش اومد_واقعا میتونم بیام؟ اخه راهو بلد نیستم

ی بگم که با ذوق دستاشو بهم کوبید_میشه  ی خواستم چیر
 با آریا بیام؟

نگایه به چشمای پر برقش انداختم و مشکوک وار 
 اری؟گفتم_دوسش د

ی و زمان چشم دوخت_نه فقط...   هول زده به زمتر

 سیع میکرد راه فراری پیدا کنه_فقط؟

 با صدای در زدن انگار دنیا رو بهش دادن. 

 رسی    ع به سمت در رفت و بازش کرد

 با دیدن آریا دوباره هول کرد و عقب رفت_سالم
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 شلیک خندم توی اتاق پیچید

هم میکرد ویل آریا که از هیخی خیر نداشت هنگ کرده نگا
ه؟  فاطمه لپ هاش قرمز شده بود_چیشده اینجا چه خیر

 اشاره به فاطمه کردم

  

 _تو برو من با آریا صحبت میکنم

 ببخشیدی گفت و رسی    ع خارج شد

 نگایه به اریا کردم_میخوای همینجوری وایش اونجا؟

 با مکث داخل اومد و درو بست_چیشده جریال چیه؟

هامو باال انداختم_بوی خنده ی کوتایه کردم و ابرو 
 عروش میاد

ی؟ متعجب نگاهم کرد_میخوای دوباره زن  بگیر

اخمامو توام کشیدم و چپ چپ نگاهش کردم_خل 
 شدی؟ دیوونه

با صدای تلفن نگاهمو به شماره ی مانیا انداختم_پس 
تو راحت بشه  مانیا قرار نیست از رسی

 زبونی براش دراوردم و دکمه اتصال رو لمس کردم_بله؟
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س مانیا تو گوشم پیچید_مسیح  صدای پر از اسیر
 نمیتونم محمد رو پیدا کنم

 بهشون زدم_یعنی چی 
ی

دسنر به موهام کشیدم و چنگ
؟  نمیتونی پیداش کنی

د  ی آچی از پشت تلفن گفت و همینجور که نفس نفس میر
ادامه داد_به تلفنش زنگ زدم جواب نداد. میناام میگه 

 دنبالش بگردم پیش اون نرفته. نمیدونم کجا رو 

 _باشه

 
ی
ارن یه زندیک ی ی کوبیدم_نمیر تلفنو قطع کردم و روی میر

 آروم داشته باشم _چیشده؟

کالفه کتمو از روی صندلیم برداشتم و نگاه اخرو به آریا 
 پاشو بیا خونمون با فاطمه ۸انداختم_شب ساعت 

 ایستاد و یه تای ابروشو باال داد_با فاطمه؟

م_آریا با فاطمه شب ساعت درو باز کردم و دوباره گفت
 . یادت نره۸

 افتاد برگه هارو تحویل ندادم درو بستم که یادم

دوباره درو باز کردم و به آریانی که وسط اتاق نر حرکت 
ی هست بده به اون  بود نگاه کردم_یه خروار برگه روی میر

 خانمه که اسمشم یادم رفته
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درو بستم و به سمت ماشینم حرکت کردم_کدوم 
ستونی باید دنبال تو بگردم اخه؟  قیر

ی نشستم و درو محکم کوبیدم  داخل ماشتر

 به موهام زدم_اخر از 
ی

با زنگ خوردن تلفنم کالفه چنگ
 دست شما روانی میشم

با دیدن شماره ناشناس رسی    ع دکمه اتصال رو 
 زدم_بله؟_منم مسیح

صدای ناراحت و داغون محمد باعث شد یادم بیافته 
ی کدوم  چقدر عصبانیم از  دستش_رستو انداخنر پایتر

؟  جهنیم رفنر

 خوشت میاد یه ملت دنبالت بگردن نه؟

لحظه ای سکوت کرد. صدای نفس هاش نشون میداد 
؟  حال جسیم مناسنر نداره_کجانی

نفس عمیقر کشید و آب دهنشو صدا دار قورت 
؟ چی  داد_پیش پلیس؟_

ی پیچید_چه گندی زدی محمد؟  صدای دادم تو ماشتر

ی  ی بگه که کش گوشی رو از دستش خواست چیر
 کشید_سالم. شما پدرشون هستید؟
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نفس عمیقر کشیدم. هرچی درد داشتم زیر رس پدر 
کثافتش بود_نه من پدرش نیستم ویل رسپرستیش با منه. 

 چه مشکیل پیش اومده؟

صدا جدی و خش دارش پشت تلفن اومد_بیاین به 
ی . دعوای بدی با شخیص داشته و باید ۱۲۷کالنیر

یدرض  ایت اون طرف رو بگیر

 خسته از اون همه بدو بدو خونه اومدیم. 

س داخل اومد و صورت داغون محمد رو تو  مانیا با اسیر
 دستاش گرفت

 _چه بالنی رس خودت اوردی دیوانه؟

 چرا دو دقیقه نمیتونی اروم بشینی رس جات هان؟

 خسته کردی همه رو محمد 

 فقط به مانیا نگاه میکرد و درا
ی

خر زبون باز با خستگ
کرد_مانیا باور کن مقرص من نبودم. پرسه 

خودش.._میخوای دل بکنی از این اقای پر دردرس و بیای 
ی؟  غذاهارو از من بگیر

تازه نگاهش به من افتاد و با تعجب نگاهم کرد_تو چرا 
؟ میمونه خراب میشه  مسیح  این همه غذا گرفنر

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی گذاشتم_مانی ا چته خنده ای کردم و وسایل رو روی میر
 بگیر دیگه عزیزم؟ آروم

ی انداخت و لبخندی روی لباش  با خجالت رسشو پایتر
 اومد

م لباس  محمد با دیدن قیافه ی ما جیم زد_من دارم میر
 عوض کنم

ون  وع به بیر با رفتنش مانیا به سمت وسایل اومد و رسی
 اوردنشون کرد_چرا زیاد خرید کردی؟

قراری پر کشید. با دیدن چهرش دلم نر دلم واسش
 کرد.کمرشو گرفتم و جلو کشیدمش

 با تعجب بهم نگاه میکرد. 

 دلم آروم نشد. 

دمش_مسیح  رسشو روی سینم گذاشتم و به خودم فرسی
ی شده؟ ی  چیر

 بینیم رو توی موهاش کردم و نفس عمیق کشیدم_آره

 رسشو باال اورد و نگاه قشنگشو بهم دوخت_چیشده؟

ی  بوسه ای روی لب هاش نشوندم و لبخندبه چهره
 گنگش زدم_هر وقت میام خونه بیا جلوی در بغلم کن. 

 لب هاش به لبخند باز شد _فکر میکردم دلت نمیخواد.. 
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بوسه ای دوباره روی لب هاش نشوندم. بدون عقب 
 اومدن آروم لب زدم_هیس ولش کن گذشته رو. 

 خسته شدم از اینکه همش حرف از اون موقع میاد

شد و به آیفون نگاه با صدای زنگ در لحظه ای ازم جدا 
 کرد_یک اومده این وقت شب؟

به سمت در رفت و منم جهت مخالفش به سمت 
 
ی

خونه رفتم_فکرکنم یه مزاحم همیشگ ی  اشیی

موهاشو با کش داخل دستش باال بشت و شالش رو روی 
 رسش انداخت

 چشمم به تونیک کوتاه و جذبش خورد که اخمام توهم
 رفت

 _بیا برو باال ببینم

؟وسط راه نر    حرکت ایستاد و به اطراف نگاه کرد_با منی

یگ از دستامو به کمرم زدم و همینجوری که به اطراف 
اشاره میکردم با اخم گفتم_تو شخص دیگه ای اینجا 

؟ معلومه که با توام نه جنای تو خونه  میبینی

یه تای ابروشو باال داد و دست به سینه شد_خب بگو 
؟
ی

 ببینم چی میگ
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کردم و همینجوریکه به سمت آیفون   اشاره به لباساش
فتم جواب دادم_برو باال لباستو عوض کن_چشه  میر
 لباسم؟

رو برداشتم و با دیدن تصویر فاطمه و آریا در رو  آیفون
باز کردم_مانیا با من کم بحث کن پاشو برو عوض کن 

 بعدش بیا به مهمونت برس_مهمون؟ کیه؟

کمر دال شده بود و نگاهمو به محمد که از باالی پله ها تا  
سوال میکرد دوختم_نکن باز یم افنر یه رسی دیگه درست 

 میکنی 

 به موهام زدم و به سمت در ورودی رفتم_ای خدا 
ی

چنگ
 خستم کردن دیگه

ی که دیگه درو که باز کردم زیر چشیم به مانیا و محمد 
 نبودن نگاه کردم_هووف خدایا صیر بده_چته باز ؟ 

به دست داخل اومد  نگاهمو به آریا که جعبه
م کردن  انداختم_دوتا بچه تو خونه دارم که پیر

فاطمه نگایه به داخل انداخت و با لحن بامزه ای آروم 
 پرسید_مانیا یک حامله شده؟ 

ی جیغ کشید_یعنی االن خاله شدم؟   بعد با ذوق بیشیر
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پوکر نگاهش کردم و خواستم تو پرش بزنم که با دو به 
 نه؟ کجانی مانیا بیا  داخل اومد _وای وای دو 

ی قلو هستر
 ببینم بیشعور. 

؟
ی

انی به من نمیگ
ی  حاال میر

من و آریا به زور جلوی خندمون روگرفته بودیم که مانیا 
ی اومدن  به همراه محمد پایتر

مانیا با دیدن فاطمه با ذوق صداش زد و به سمتش 
 اومد_فاطمه_معلومه که منم

 خنده ای کرد و محکم تو بغلش نگهش داشت

که نفس عمیقر کشیدم   ل گوش هم انقدر پچ پچ کردنبغ
ی  م هر کش  و به سمت میر رفتم_من گشنمه دارم میمیر

گشنش نیست میتونه نیاد بره یه حرف بزنه_نخیر 
و بچینم ی ی تا میر  اینجوری نمیشه بشتر

د انداختمنگایه به مانیا که چشماش برق ی  میر

کاش همیشه انقدر خوشحال باشه_نمخوام برای این 
ی نچینا. عت  یقه ها میر

کنید همیناام که خریدم زیادیشونه. بیاید بخورید جمع 
 برید

 جوریکه بشنون زیر لب آروم ادامه دادم
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_هنوز نیومده زن منو زده زیر بغلش یه پچ پچ میکنه 

 کنار گوشش

خنده ی مردونه ی آریا باال رفت_داداش چته ؟ امروز 
باشه ما جواب مثبت  گریم زیاد خوردی؟ باور کن اگر 

یم  میر

یم تو راحت باشی ها   محمدم با خودمون مییر

ی یم نشستیم نگایه چنی بهش همینجوریکه روی میر
انداختم و پس گردنش کوبیدم_خاک تو رست. خیر رست 

؟ ی آدم حرف بزنی ی بلد نیسنر عتر
 دکیر

فاطمه خواست بخاطر زدن آریا عکس العمل نشون بده 
ن این آریا رو بندازم که من زودتر گفتم_هیسا. یه کاری نک

 تو پاچت 

اض و خجالت لب زد_چشه اقا آریا به این  با حالت اعیر
 خونر 

خنده های هممون بلند شد بجز محمد که عصبانی 
 گفت_انگار نه انگار اینجا مجرد نشسته

 گفتم_باورکن زندسنر دور شونش انداختم و آروم
ه_پس چرا تو  ی بدبخنر همینجوری خییل بهیر بگیر

؟خواهرم  و گرفنر
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لحظه ای نگاهش کردم. حس میکردم سوالش به قدری 
 بود که نمیتونستم جوانر دم خورش پیدا 

ی سنگتر
 کنم_خب.. 

 نگایه به مانیا انداختم و سکوت کردم

سیده بود و منم راجش به  ی سوایل نیی تا حاال کش ازم چنتر
کش توضیح نداده بودمخواستم حرفی بزنم که زنگ در 

 اومده این وقت شب؟به صدا دراومد_یک 

نگاهمو از چشمای پرسشگرشون گرفتم و به سمت در 
 رفتم_منتظر کش جز شما نبودیم

 مانی   ا**

با دیدن شخیص پشت آیفن نگاهشو به ما انداخت و 
 دکمه رو زد_چیشد مسیح؟

 حرفی نزد و در ورودی رو باز کرد

با دیدن مینا پشت در انگار دنیا رو بهم دادنبا ذوق به 
 پرواز کردم_میناسمتش 

محکم بغلش کردم و به خودم چسبوندمش_دلم برات 
 تنگ شده بود مانیا

از خودم جداش کردم و دوباره نگاهش کردم_منم 
 دلتنگت بودم. چیشد راهتون اینوری افتاد؟
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نگاهمو به کمال انداختم و سالیم بهش دادم_گفتیم یه 
رسی به شما بزنیم و مزاحمتون بشیم_خوب کردین 

 ید داخلبفرمای

مسیح که اخماش توهم بود با دست اشاره به داخل 
 کرد_به آقا آریا خوشحالم میبینمت

 آریا بلند شد و دسنر بهش داد

بیخیال بقیه دست مینا رو کشیدم و به سمت فاطمه 
ی خواهرم ماشاهلل چقدر بزرگ شده  بردم_فاطمه بیا ببتر

ل فاطمه که با دیدن مینا بغلش کرد و با ذوق حال و احوا
 میکرد مسیح دستمو از پشت کشید_تو گفنر بیان؟

 به اخماش نگایه کردم. 

مشخص بود از وضعیت االن اصال رایصی نیست_نه من 
اصال نمیدونستم میان. نه آریا و فاطمه، و نه مینا و 

 شوهرش

ی خیالشون نبود نگاه  با اخم به چهار نفری که عتر
 کرد_دلم نمیخواست امشب اینجوری بشه

ی دستای رسدم گرفتم که لبخندی زدم  و دستای گرمشو بتر
؟  نگاهشو بهم دوخت_چرا انقدر خودتو اذیت میکنی

 شینیماوناام مهمونن اشکایل نداره امشب دور هم یم
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 خواست حرفی بزنه که آریا صداش زد

نیم ی  دسنر به پیشونیش کشید _بعدا حرف میر

 رسی تکون دادم که و به سمت اونا رفت

وع به شام خور  دن کردیم. همه جدی بودن و دورهم رسی
 
ی
تنها کش که بیخیال شام میخورد و به همرسش رسیدیک

 میکرد کمال بود

 _چیشد اومدین اینجا اقا کمال؟

نگایه به مسیح که سوایل نگاهش میکرد و منتظر جواب 
 بود کرد_مینا یکم نر قراری میکرد برای خواهرش

 نگاهمو به مینا انداختم و لبخندی بهش زدم. 

 تکون داد و بشقابشو که خایل شده بود ول مسیح رس 
 کرد_مرش

خواست بلند بشه که نامحسوس دست روی پاش 
؟  گذاشتم و آروم زمزمه کردم_میشه کنارم بمونی

ه نگایه بهم انداخت و رس تکون داد. بیشیر نزدیکم  خیر
 شد و دستشو از پشت روی صندلیم انداخت

ذیرانی وقنر همه غذاهاشونو خوردن اقایون به سمت پ
ا مشغول جمع کردن وسایال شدیم ی و ما دخیر  رفتر
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ی  به فاطمه که داشت دست هاشو که بر اثر ظرف شستر
 خیس شده بودن ، خشک میکرد نگاه کردم 

نتونستم سوالمو تو دلم نگه دارم و به زبون اوردم_تو از 
 آریا خوشت اومده؟

ی با خودش  هول کرده نگایه بهم کرد. بعد کیل کلنجار رفتر
 کشید و روی صندیل نشست_اره  آیه

لبخندی زدم و کنارش نشستم و برعکس من مینا جییعی از 
خوشحایل کشید و رو به روش نشست_وای فاطمه باید 

 
ی

 حتما بهش بگ

فاطمه رسی به چپ و راست تکون داد _نه نمیخوام 
ی بهش بگم. مطمعنم اصال بهم فکر نمیکنه ی  چیر

دسنر پشتش کشیدم که نگاهشو سمت من 
. شاید عشقتون متقابل چرخو  ند_باید باهاش حرف بزنی
 باشه

ی نگفت و مشغول بازی با دستاش شد ی  چیر

کمال وسط صحبت های مردونه مینا رو صدا کرد و با 
ی   عذرخوایه گفت کاری پیش اومده و رفتر

فاطمه ام هرچقدر آریا اضار کرد برسونتش گفت 
 نمیخواد و با آژانس رفت
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ی نمیگفت تمام مدت محمد سکوت کرده بو  ی د و چیر
ی مینا و محمد هنوزم درست نشده بود  انگار بتر

 که نشون میداد چانی اماده 
ی برفر با صدای تیک کیر

 است دست از فکرکردن برداشتم و چانی هارو ریختم

پشت در کار مسیح ایستادم و تا خواستم در بزنم صدای 
 بلند آریا به گوشم رسید. 

  

اره یه _فکر میکنی اگر مانیا بفهمه شغل   ی کمال چیه میر
دقیقه مینا پیشش بمونه؟خواستم درو باز کنم و وارد 
بشم که حرف بعدی مسیح باز هم پشت در نگهم 

داشت_ما خودمونم هنوز کامل نمیدونیم داره چه گیه 
 میخوره آریا در زدم و وارد شدم. 

 چانی و یه نگاه 
کنار هم ایستاده بودن و یه نگاه به سینی

 یخورین؟به من کردن_چانی م

طبق معمول آریا لبخند زد و تشکر کرد ، خواست سمتم 
بیاد ویل مسیح زد تخت سینش که دوباره روی صندیل 

 افتاد

ی انداختم که صدای خندم  لبمو گاز گرفتم و رسمو پایتر
ی  ه ، چانی رو بیر پایتر بلند نشه_این نره غول دیگه داره میر

 باهم میخوریم
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ش گرد شده بود از آریا که با شنیدن این حرفش چشما
 جاش بلند شد_برو بابا من میخوام چانی بخورم

مسیح دست به کمر به سمتش برگشت_کوفت بخوری. 
 گمشو خونتون چانی بخور 

آریا که لجبازیش گرفته بود رسی باال انداخت و به سمت 
 اومد_نخیر میخوام چانی که مانیا دم کرده بخورم

 سینی

دای محمد از پشت نگاهم بینشون رد و بدل میشد که ص
 رسم اومد_باز دعوا رس چیه؟

مسیح که انگار از اومدن محمد ذوق کرد منو از جلوی در 
ون هول میداد به  کنار کشید و همینجوریکه آریا رو بیر

ه بدم ی ون بهت جاییر  محمد با رس اشاره زد_اینو بشوت بیر

محمد ابروشو باال انداخت و دسنر به چونش 
م میشوت ونکشید_دویست میگیر  مش بیر

 مسیح چپ چپ نگاهش کرد و به ناچار باشه ای گفت. 

محمد دست آریا رو گرفت و اون یگ دستشو روی 
ون  شونش انداخت_داداش چانی میخوای بیا بریم بیر

 بخوریم باهم اینا رو ولشون کن 
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آریا که از این حرکت محمد خوشش اومده بود زبونی 
م با داداش م چانی برای مسیح دراورد_چشت دراد میر

 میخورم، ویل حواسم هست خرم کردی ها محمد

محمد خنده ای کرد و دست آریا رو به سمت در ورودی 
 کشید

جلوی قیافه ی پوکر مسیح خونه رو ترک کردن_کاش 
 بهش میگفتم زود برگرده

مسیح به سمتم برگشت و نگایه رس تا پا بهم انداخت. با 
م تا شک نگایه به خودم انداختم_چیشده؟_اوم فکرکن

 صبح نزارم بخوانر 

ی گذاشتم و  با اومدنش به سمتم رسی    ع سینی رو روی میر
ی نبود  به سمت در فرار کردم ویل فرارم موفقیت امیر

روی کولش بلندم کرد روی به سمت اتاق خودمون 
ی   رفت_دیوونه شدی مسیح؟ ولم کن بزارم زمتر

گفتم وچشمام گرد   سییل ای به باسنم زد که آچی 
 دجوری هوس تنتو کردمشد_هیس. امشب ب

روی تخت و فرود بدنش روی بدنم نفس  با پرت شدنم
 هام تند شد_مسیح.. 
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لباس ها رو توی تنم جر داد و خمار نگاهم کرد_میدونی 
 چند وقته این بدن رو ندیدم. مال خودم رو از خودم

 دری    غ کردی

ی نگفتم که شلوارم رو همراه  ی متعجب از این کارهاش چیر
ی   کشید..   با شورتم پایتر

 مسی  ح**

صبح با صدای گوشیم دستمو از دور کمر مانیا باز کردم و 
 با چشم بسته دنبال گوشی گشتم

رو باز کردم و فقط دکمه اتصال رو پیدا کردم  الی چشمم
 و لمسش کردم_بله؟

_واقعا که! من مجبورم به بدبخنر های بیمارستان 

ا و گند کاری هاشون کن  کنم و با این دکیر
ی
ار بیام رسیدیک

 اونوقت جنابایل خوابیدی

ی اوردم و با پشتش دسنر  دسنر که گوشی توش بود پایتر
 به صورتم کشیدم و دوباره گوشی رو کنار گوشم بردم

با دست دیگم مانیا رو محکم تر به خودم چسبوندم_اگر 
ی کالغ اول  میدونستم  وقنر رئیس بیمارستان بشم یگ عتر

نه قار قار میکنه وق ی نر کنار زنم خوابیدم، صبح زنگ میر
 خدا شاهده سمتشم نیم اومدم
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خنده ای کرد و تلفن رو روی بلندگو گذاشت_مسیح 
 باورکن رئیس بیمارستان از تو بیخیال تر رساغ ندارم

عصنر از چرت و پرت گفتنش اخیم کردم و بهش 
 توپیدم_آریا بنال حرف اصلیتو بگو

تخدام دسنر بهم کوبید و ادامه داد_میخوام یه دکیر اس
 کنم توی بیمارستان برای زنان و زایمان. 

هاش کم  بخشش بزرگه و تعداد دکیر

 یکم مکث کردم و جواب دادم_هر گیه میخوری بخور

چی شده؟  گوشی رو قطع کردم و کنار متکام پرت کردم_

نیم نگایه به چشمای بازش انداختم. چقدر دلم براش 
 تنگ شده بود. 

 کرده بودم ویل
ی

 بازم دلتنگ کل دیشب رفع دلتنگ
 بودم_بخواب تا یه لقمه ی چپت نکردم

 خنده ای کرد و باز هم چشماشو بست. 

طویل نکشید که صدای نفس های منظمش به گوشم 
 رسید

ی که لباس  آروم از کنارش بلند شدم و بعد از دوش گرفتر
ی روونه شدم_چه رسیم ای پوشیدم و به سمت پایتر

 عجب بیدار شدین
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ی   نشسته بود و به نرده ها به سمت محمد که روی زمتر
 تکیه زده بود نگاه کردم_چیشده؟

بلندشد و نفس عمیقر کشید_میخواستم بیام تو ویل 
 گفتم شاید لباس مناسب نداشته باشید

رسی تکون دادم و بدون خجالت جوابشو دادم_خوب 
 کردی چون اصال لباش تنم نبود

لحظه ای شکه نگاهم کرد ویل بعد خجالت کشید و به 
ی  نگاه کرد_خب میگم که میخوام یه مدت با دوستام  زمتر

 برم شمال

 ابروهام باال پرید _نه بابا. توام از این کارا بلدی؟

خنده ای کرد و دسنر پشت گردنش کشید_یکم نیاز دارم 
یم و  ی یه هفته ای میر حالم عوض بشه. بچه ها گفتر

 برمیگردیم

فتم  رس تکون دادم و همینجوریکه به سمت طبقه اول میر
ادامه دادم_مواظب باش کش رو حامله نکنی فقط ، 

 اعصاب بچه داری نداریم

ی بگه ویل به جاش سکوت کرد ی  خواست چیر

با صدای تقریبا بلندی گفتم_میخوای صبحانه برات 
 درست کنم؟
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خونه رفتم و  ی با نشنیدن صداش نر خیال به سمت اشیی
ی خایل کردم_من رفتم  وسایل صبحانه رو روی میر

 اوردم و همینجوریکه لقمه رو قورت میدادم نگاهمو باال 
 ای زدم_آماده بودی ها شیطونلبخند موذی

رسی تکون داد و با لبخند به لبخندم جواب داد_مواظب 
 مانیا باش و.. 

دست دسنر کرد و دراخر با آیه که کشید ادامه 
 داد_مواظب میناام باش 

 نگاهشو باال اورد که دید یه تای ابروم باالئه_لطفا

میدونستم برای چی میخواست بره ویل برای اطمینان ن
خاطرش رس تکون دادم_نگران نباش مواظب همشون 

 هستم

رو توی  به سمتش رفتم و کارنر که براش گرفته بودم
جیبش گذاشتم_ این کارت رو قرار بود زودتر بهت بدم 

 اما مشغول بودم. 

کارت کامال پره، فقط حواست باشه جاهای خونر خرج 
 .  کنی

اش نشون میداد اصال از این نگایه به جیبش کرد. چهره
 رایصی نیست_برای چیه؟ کارم
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دوتا پشتش کوبیدم و همینجوریکه وسایلم رو برمیداشتم 
ون جواب دادم_جای داداش کوچیکیم، دوست  تا برم بیر

 داشتم برات کاری کرده باشم. 

 کن ویل خطا نکن  برو با دوستات عشق

 اد_ممنون.. لبخندی زد و رس تکون د

 مکنی کرد و جملشو کامل کرد_ممنون داداش

 ی اخرش روی لبام نشستلبخندی از کلمه

 با حال خوب به سمت بیمارستان راه افتادم. 

 میگذشت این سه روز خییل آروم

البته وقنر مانیا فهمید به محمد اجازه دادم که بره، یه 
دور خونه رو روی رسش گذاشت که با دو سه تا بوس 

 د. حل ش

آریا با کیل غر زدن مجبورم میکرد به کارای بیمارستان 
 کنم و خودش توی این سه روز مرخیص رفت

ی
 رسیدیک

فاطمه که مثل شکست عشقر ها یم اومد رسکارش و 
فت  خییل زود میر

چند باری به محمد زنگ زدم و وقنر فهمیدم مشکیل 
نداره به حال خودش ولش کردم_این غذات عایل شده. 

 م غذا درست کردنت خوب باشهفکر نمیکرد
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 چپ چپ نگایه بهم انداخت

با صدای زنگ زدن های شدید و کوبیدن به در حیاط 
 ترسیده از جا پریدم و به سمت در رفتم

با دیدن آریا درو باز کردم و در اصیل هم باز 
 کردم_مردتیکه وحشی چه مرگته آروم.. 

 با دیدن رنگ پریده اش حرفمو خوردم

وری که بازومو گرفت و داخل کشید جلو اومد و همینج
 گفت_اوضاع اصال جالب نیست

ون کشیدم_ دو  اخم هام درهم شد و عصنر دستمو بیر
احت کنی اگر میدونستم خر میشی  دقیقه رفنر اسیر

اشتم المصب ی  نمیر

ون اومد.  خونه بیر ی  مانیا هراسون از اشیی

همینجوریکه سیع میکرد شال روی رسش رو درست کنه  
 کرد_چیشده؟  نگایه به اریا 

آریا که سیع میکرد وضعیت وخییم که پیش اومده رو 
ه، واسه کارای بیمارستانه ی  جمع کنه گفت_چیر

مشکوک نگایه بهش انداختم و به پشتواته اش رس تکون 
بیاد خونه  دادم_آره یه مشکیل پیش اومده بود گفتم

 حرف بزنیم
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م  خونه کرد_پس من میر ی رسی تکون داد و اشاره به اشیی
 هارو بشورمظرف 

رسی تکون دادم و آریا رو به سمت اتاق کارم 
یم رسیعیر به کارامون برسیم  کشیدم_ماام میر

مشکوک نگاهمون کرد و چشماشو تنگ کرد_جدیدا 
 خییل باهم جور شدین

 مانیا 
ی

ی نگفتم و وارد اتاق شدم_چته دیوونه نمیگ ی چیر
 مشکوک میشه؟

بیخیال روی صندیل نشست و کالفه گفت_فهمیدم 
 تقریبا کار کمال چیه

؟  جدی شدم و به سمتش برگشتم_یعنی چی

وع به توضیح دادن  دستاشو توهم قالب کرد و رسی
 شد_قاچاق میکنه

نگاهش کردم تا ادامه بده ویل سکوت کرد_خب چه 
 قاچاق میکنه؟

ا رو قاچاق میکنه  _دخیر

چشمام تا اخرین حد ممکن باز شد_یعنی چی که دخیر 
 قاچاق میکنه؟
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فه از سوال های من که براش مسخره یم اومد با آریا کال
 جواب داد_دارم میگم دخیر قاچاق میکنه 

ی
نر حوصلیک

ی چی میگم؟  انقدر نفهیم که نمیگیر

ی خودش با نر عنقر جواب  اخمامو توهم کشیدم و عتر
دادم_تو پاشدی رفنر کدوم جهنیم که آمار طرفو 

ون اصال از کجا مطمعنی که قاچاق دخیر  کشیدی بیر
 کنه؟می

بلند شد و به سمتم قدیم برداشت_ولش کن از کجا 
 فهمیدمو االن نکتش اینه که مینا تو خطره

 با باز شدن یهونی در و ورود مانیا به سمت در برگشتیم

با دیدن چهره ی ترسیده و نگرانش میشد به این موضوع 
؟ یعنی  نی برد که تمام مدت فالگوش وایساده_مطمعنی

ا درسته ی  ؟مطمعنی این چیر

نگران به آریا نگاه کرد که این پا و اون پا میکرد تا جوانر 
 پیدا کنه_تا کجای حرفامونو شنیدی؟

با چشمای اشگ لب زد_همشو مسیح همشو، درست 
 بگو چه گندی باال اومده

وع کرد_نمیدونیم مانیا،  آریا که دل به دریا زده بود رسی
ی حد میدونیم که قاچاق میکنه. اونم قاچا ق فقط درهمتر
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دخیر و شاید خواهر توام یگ از همونا باشه که میخواد 
 بفرسته اون سمت

 چپ چپ نگایه به آریا کردم و به سمت مانیا رفتم_توام
 با این فرضیه ی داغونت

شونه ای باال انداخت و روی صندیل نشستدست مانیا 
دم و لبخندی حواله ی چشمای  ی دستام فرسی رو بتر

 درستش میکنیم اشکیش کردم_نگران نباش عزیزم

دستام هر لحظه رسد میشدو این یعنی اصال حالش اویک 
نبود_برم زنگ بزنم به مینا بیاد اینجا؟ شاید گوش بده به 
حرفامون و برنگرده پیش کمال_نه اینجوری شاید کمال 

 حرکت بدی نشون بده

با بسته شدن چشماش و افتادنش ترسیده رو هوا 
؟ چشماتو باز کن   گرفتمش_مانیا خونر

الی چشماشو آروم باز کرد و لب زد_نمیدونم چرا بدنم 
 نر حس شد

دست نر جونش از یقه ی لباسم رس خورد و ری تنش 
 افتاد

به سمت اتاقمون رفتم و روی تخت گذاشتمش_یه رسم 
ی توی ماشینم هست برم بیارم؟  ویتامتر
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همینجوریکه رسشو روی متکا درست میکردم جواب 
 هست تازه گذاشتم خودم دادم_برو توی یخچال هم یگ

ی شد  رسی تکون داد و رایه پایتر

دسنر به گونه ی رسدش کشیدم و آروم گفتم_چیشد 
 اخه یهو تو که خوب بودی

دستشو به سخنر باال اورد و دستمو توی دستای رسدش 
 گرفت

اشگ نر دلیل از گوشه چشمش چکید و روی دستم رس 
اش خورد_حرست نگرانی های گذشتت تو دلم مونده. ک
 شاد تری داشتیم

ی
 اون اتفاق نیم افتاد. االن زندیک

ی میچکید که کل  اشک هاش انقدر مظلومانه پایتر
 صورتش تو کرسی از ثانیه خیس شد_مانیا.. 

با اومدن آریا سکوت کردم و رسم رو از دستش 
 گرفتم_خودم چک کردم مشکیل نداره بزن

ی دستم گرفتم  رس تکون دادم و دستشو بتر

 وی دستش اخماشو توهم کشیدبا ورود سوزن ر 

آریا با دیدن اشکاش متعجب به من زل زد_چیکارش 
 کردی!؟

 عصنر نگاهش کردم _آریا کم زر بزن
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اخماش کم کم نمایان شد و به سمتم غرید _میگم چه 
 غلظ کردی که گریه کرده؟

خواستم جوابشو بدم که نر قرار منو پس زد و کنارش جا 
 گرفت

 هش کردم. متعجب از رفتارش فقط نگا

 دستشو روی ساق دست مانیا گذاشت و نبضشو گرفت

ی به من و  چند لحظه سکوت کرد و بعد با تعجب بیشیر
؟_ها؟  مانیا نگاه کرد_یک رابطه داشنر

بلندشد و صاف بهم نگاه کرد_میگم یک باهاش رابطه 
؟  داشنر

اخمامو توهم کشیدم و با تنه از کنارش رد شدم_به تو 
؟هیچ ربظ نداره_احمق   زنت حاملس اونوقت نمیدونی

چشمام تا اخرین حد ممکن باز شد و به سمتش 
نی داداش ی  چرخیدم_آریا چرا زر میر

چگ تو گوشم خوابوند که برق از رسم پرید_االن فکرکنم 
بیدار شدی، میگم زنت حاملس، احتماال دوماهشه و این 

ضعف و احساش شدنش بخاطر وجود بچه است، 
 خوابش زیاد نشده؟

ی آریا و مانیا درگردش بود. نگاه  م بتر
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 گیر کرده 
ی ذوق و نگرانی یعنی من پدر شده بودم؟ بتر

؟  بودم._آریا..مطمعنی

مکث کرد و به مانیا نگاه انداخت_واسه اطمینان بیشیر 
ش آزمایش بده ویل احتماال اره هست  بیر

 االن وقت پدر شدنم بود؟ نه نبود. 

 من نمیتونستم پدر خونر برای بچم باشم.  

 اصال مگه من از مانیا بچه میخواستم؟

قلبم سییل محکیم به سوال توی مغزم زد و فریاد کشید 
ی  ، تو از خدات بود دخیر "اره معلومه که میخواسنر

ی"  شبیه مانیا تو بغلت بگیر

رسمو محکم به چپ و راست تکون دادم_آریا میگم یه 
 کاری بکن

ون هولش دا  دم. از کنار مانیا بلند شدم و به سمت بیر

بستم و از در فاصله گرفتم_فردا ترتیب یه درو آروم
 آزمایشو بده من مانیا رو میارم بیمارستان

وع به قدم زدن  س رسی رسی تکون داد که با اسیر
 کردم_خدانکنه حامله باشه

 پوزخند آریا رو به وضوح شنیدم

 _حامله نباشه؟
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نگاهم مثل اعصابم داغون بود و دوست داشت آریا رو 
 پاره پاره کنه_آریا نرو رو اعصابماین وسط 

تنه ای بهم زد و به سمت در اصیل رفت_پدر شدن 
 لیاقت میخواد مسیح

 خارج شد و درو محکم بهم کوبید. 

خونه رفتم.  ی  دسنر روش پیشونیم کشیدم و به سمت آشیی

لیوان آب یخی رسکشیدم که صدای زنگ گوشیم 
 بلندشد. 

اتصال رو به سمتش رفتم. با دیدن شماره محمد دکمه 
؟   زدم_سالم_سالم مسیح، خونر

صدای آب دریا آروم یم اومد و صدای خودش ضعیف و 
ی شده؟ ی ؟ چیر  آهسته بود_مرش توخونر

دست دست میکرد برای حرف زدن. انگار تو رسش برای 
ی شده بگو تا حلش  ی ی جنگ داشت_هرچیر ی و نگفتر گفتر

 کنیم

 نفس عمیقر کشید و ادامه داد_راستش بچه ها تو ویال 
 زیاد اوضاع خونر ندارن. 

خواستم ببینم کش رو رساغ داری بتونم برم پیشش 
 بمونم این یه شب رو؟
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جالب بود! پرسی که دستش برای گناه باز بود ویل پسش 
د_آره یه آدرس برات میفرستم ، آژانس بگیر برو اونجا  ی میر

 یه نگهبان داره. 

و حل  ی بگو من از طرف مسیح اومدم، خودش همه چیر
 میکنه

صداش شاداب تر شد و انگار راه تنفسش باز شد_دمت 
 گرم. ببخشید اذیتت کردم

با بازشدن در اتاق به هول جمله هارو تموم کردم_نه بابا 
 راحت باش. من باید برم مواظب خودت باش

 تلفن رو قطع کردم و به سمت اتاق رفتم

با دیدن مانیا که تالش میکرد قدم برداره ابروهام بهم گره 
 را بلندشدی؟_یک پشت تلفن بود؟خورد_چ

تو بغلم گرفتمش و روی تخت گذاشتم._محمد بود 
 میخواست بره یه جانی شب بخوابه

خواستم بلندبشم که دو دسنر آستینم رو چسبید_نرو 
 بمون اینجا بگو محمد چیشد؟

رفتارهاش تغییر کرده بود و نشون میداد حدس آریا 
 چندانم نر راه نبوده

 و توی بغلم گرفتمش. کنارش دراز کشیدم 
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آدرس رو فرستادم واسه محمد و گوشی رو کنار 
 گذاشتم._فرستادمش ویالی خودم

چهره ی منتظرش رنگ غم گرفت و رسشو تو قفسه ی 
ی موهاش کشیدم و ناخواسته  سینم فرو برد.دسنر بتر

سوایل از دهنم در رفت_مانیا اگر بچه دار بشیم چیکار 
؟  میکنی

ش بهم زل زد_مگه قراره متعجب با اون چشمای قشنگ
 بشیم؟

نگاهمو ازش گرفتم و به سقف چشم دوختم._نه یعنی 
 همینجوری پرسیدم. 

 زیر چشیم به چشماش نگاه کردم. 

 تو فکر و کیم خوابالو بود. 

رسشو به قفسه ی سینم مالید و با صدای کیم لب 
. درسته االن  زد:_همیشه مطمعن بودم پدر خونر میشی

 اون بچه که نر گناهه مطمعنم دیگه منو دوس نداری ویل
 دوسش خوایه داشت. 

چقدر جمله ی اولش به دلم نشست. خواستم بهش بگم 
 دوسش دارم و فقط االن کیم ازش دلخورم. 

 گذشته رو سیع کردم فراموش کنم. 
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 با شنیدن صدای نفس های منظمش لبخندی زدم.  

بوسه ای روی موهاش نشوندم و عطرشو به ریه هام 
دم._شبت بخ  یر عزیزمسیی

 صبح با صدای زنگ تلفنم از جا بلندشدم. 

مانیا هنوز توی بغلم خوابیده بود. با دیدن شماره ی آریا 
 تازه یادم افتاد امروز قرار بود چیکارکنم

دکمه ی اتصال رو ول کردم و تند تند گفتم_دارم میام 
 _باشه فقط زود بیا 

 باشه ای گفتم و تلفن رو قطع کردم._یک بود؟

زه کردم و بلندشدم. همینجوریکه به سمت نفش تا
شو یکم  فتم بهش جواب دادم_مانیا پاشو حاضی حموم میر

 کار داریم تو بیمارستان

 باشه ای گفت و بلندشد. 

ساعنر بعد تو بیمارستان جلوی آزمایشگاه بودیم._چرا 
 اومدیم اینجا؟

ی که هنوز خودم باهاش کنار  ی نمیدونستم چجوری چیر
 خب یکم آزمایش دارینیومدم رو بهش بگم_ 

متعجب به من و در آزمایشگاه نگاه کرد_من آزمایش 
؟دلمو به دریا  دارم؟ شوخیت گرفته؟ آزمایش واسه چی
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زدم و سوال اصیل رو ازش پرسیدم_مانیا یک عادت شدی 
 اخرین بار؟

متفکر بهم نگاه کرد. تو ذهنش داشت دنبال جواب 
س هانی میگشت_ماه قبل نشدم. فکرکنم تاثیر این اسیر 
 بود که داشتیم_خانم بفرمایید نوبت شماست

 رس تکون داد، نیم نگایه بهم انداخت و داخل رفت. 

رو به پرستار کردم و با جدیت زمزمه کردم_خوشم نمیاد  
 بدنش سوزن سوزن بشه پس با یه سوزن تمومش کن. 

ه  دردش نگیر

لبخندی زد و رسی تکون داد_فکرنمیکردم اقانی به 
 و داشته باشهخوشگیل شما کسی

لبخند بعدیشو با عشوه زد که با حالت چندشی نگاهش 
کردم_وقنر به عنوان رئیس بیمارستان فرستادمت تا 

کارای اخراجتو انجام بدی میفهیم تو بیمارستان من جای 
 این کثافت کاری ها نیس

 
ی

ترسیده نگایه بهم انداخت و با دستپاچگ
 گفت_ببخشید به خدا من نمیدونستم شما رئیس

_زنیکه من رئیسم نباشم تو گوه میخوری ازین  ی هستتر
 غلطا میکنی 
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 .  روانی

اخمام بدجور درهم بود و انگار زیاده روی کرده بودم 
 چون اگر لحظه ای میگذشت حتما سکته قلنر میکرد

 کن
ی
 اشاره به در کردم و ادامه دادم_برو تو به زنم رسیدیک

 چشیم گفت و رسی    ع به سمت داخل رفت. 

ون اومد.   طویل نکشید   که مانیا بیر

د ی  رنگش بخاطر ناشتا بودن پریده بود و به سفیدی میر

به سمتش رفتم و دستمو دور کمرش انداختم، به خودم 
ی اینجا من برم جواب  محکم چسبوندمش_بیا بشتر

م و بیام_مسیح  ازمایشو بگیر

نگایه بهش انداختم. نگاهشو به کفش هاش برد و 
؟ گفت_اگر..بچه دار بشیم..ناراحت  میشی

 رسشو باال اورد و مستقیم تو چشمام نگاه کرد

؟ خوشحال میشد؟_بزار برم جواب ازمایشو  خودش چی
م بعدش صحبت کنیم  بگیر

 رس تکون داد و سکوت کرد. 

ی آزمایش توی دستام بود. نمیدونستم اشک هانی برگه
یختم اشک ذوق بود یا  که توی دستشونی مردونه میر

 ناراحنر 
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دستشونی برگه رو تو جیبم فرو  با اومدن شخیص توی
.به سمت مانیا رفتم و دستشو بردم و اشکام رو پاک کردم

 گرفتم_بیا بریم

از روی صندیل بلندش کردم و دنبال خودم 
 کشیدمش_مسیح چیشد؟

جوانر بهش ندادم. از بیمارستان خارج شدیم و داخل 
ی نشستیم  ماشتر

 رسگردون بودم. 

ی میشد_مسیحهزارتا فکر مثبت و منقی تو رسم ب  اال و پایتر

 و نگاهمو بهش دوختمگوشه ای نگه داشتم

وع کرد با انگشت هاش بازی  ی انداخت و رسی رسشو پایتر
کردن_میدونم دلت نمیخواست از کش که فکرمیکنس 

 .  هرزه است بچه دار بشی

قبال میگفنر میخوام همه جا رو بگردم و پنج سال بعد  
 ازدواجم بچه بیارم. 

خودمون کردیم. بچه الیک به وجود  همشو یادمه ویل
 نیومد. 

دسنر روش شکمش کشید و چشماشو روی هم فشار 
داد_این بچه گنایه نداره که اومده تو این دنیا، اگر...اگر 
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..اگر نخوای باهم بزرگش  تو نتونی بزرگش کنی
 کنیم..تنهانی بزرگش میکنم

رسشو باال اورد و با چشمای اشگ نگاهم کردنفس عمیقر 
ی دستام کشیدم گرفتم._اول اینکه اخرین و دستاشو بتر

 هرزه. 
ی

 بارت باشه به خودت میگ

دوم اینکه اره حق داری بچه الیک نمیاد این سهلنگاری 
 خودمون بود

ی چکید و افکارم رو بهم زد  اشکش پایتر

ی رفتم و  ی پیاده شدم و به سمت در ماشتر کالفه از ماشتر
 بازش کردم

 مانیا نر حرف بهم نگاه میکرد. 

ون کشیدمش.   دستشو گرفتم و بیر

اشک روی گونشو پاک کردم و در ماشینو بستم_فکرکنم 
 نیاز داریم یکم قدم بزنیم

 رو گرفت.  رس تکون داد و بازوم

به سمت پارک روبه رو رفتم و روی صندیل 
 نشستیم_هنوز نمیدونم من پدر خونر میشم یا نه

 لبخند مهربونی زد و دستشو روی پام گذاشت_معلومه
 که میشی 
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چشماش برق خوشحایل داشت از اینکه من بچه رو 
 قبول کردم_یعنی ازم نمیخوای بچه رو بندازم؟

 اخیم کردم . 

ی موضوغ فکرم نمیکردم_مانیا چرت و  اصال راجب چنتر
 پرت نگو

 با صدای زنگ گوشیم نگایه با صفحه اش انداختم. 

د نگاه کوتایه به مانیا  ی متعجب از کش که زنگ میر
 م و دکمه اتصال رو زدمانداخت

 _سالم_سالم اقا کمال اتفافر افتاده؟

 با صدای گرفته ای جواب داد_مانیا پیشته؟

رفت _اره هست اگر کارش داری بگو من  اخمام توهم
بهش میگمعصنر شد و بلند فریاد کشید_االن وقت 

نر شدن و تعصب بازی نیست مسیح. بزن رو بلندگو  غیر

 زدم.  کالفه گوشی رو روی بلندگو 

مانیا نر حرف نگاهم میکرد_مانیا، مینا داره میاد پیشت 
 اصال حالش خوب نبود. 

یش شده؟ ی  تو نگاه مانیا بیشیر شد_چرا چیر
 نگرانی

کمال که انگار نمیخواست حرف بزنه سوال مانیا رو 
 نادیده گرفت_فقط آرومش کن 
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با قطع شدن تلفن مانیا بلند شد و دست منم کشید و 
اشو توروخدا بریم ببینیم چیشده، االن بلندکرد_مسیح پ

 مینا میاد پشت در میمونه

 . دستمو روی کمرش گذاشتم و اخم کردم

ی هولش میدادم  همینجوریکه به سمت ماشتر
ی اولش مانیا. مگه نمیخوای  وع نکن از همتر گفتم_رسی

 بچه رو نگه داری؟ 

براش ضعف رفت و بیشیر  با بغض رس تکون داد که دلم
س به خودم چسبون دمش_پس حق نداری انقدر اسیر

 وارد زندگیمون کنی باشه؟

 زد. 
ی

 رس تکون داد و لبخند قشنگ

چند دقیقه بعد به درخونه رسیدیم و با دیدن مینا که 
 پشت در ایستاده بود مانیا بیشیر هول کرد. 

دستمو روی رون پاش گذاشتم و تاکید وار گفتم_قرار شد 
 آروم باشی 

ی من و مینا   چرخید و دراخر رستکون داد نگران نگاهش بتر

ی پرید و به سمت مینا  ی به رسعت پایتر با ایستادن ماشتر
 رفت

 مانی   ا**
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 نگایه به رس تا پاش انداختم. 

ی چرخوندم تا مطمعن بشم  دو سه باری رسشو به طرفتر
 سالمه و آسینر ندیده. 

وقنر جای کبودی و یا زخم پیدا نکردم نفس راحت 
اری حرف بزنم حاال ی  کشیدم_میر

اخم کردم و در رو باز کردم_دلم هزار راه رفت فکرکردم 
یت شده. قهر بچگونه کردید؟ ی  چیر

 به داخل هولش دادم و نگاه به مسیح انداختم. 

ون پارک کرده بود و داخل شد_سالم اقا  ماشینشو بیر
 مسیح

مسیح که مثل همیشه اخمش رو صورتش بود رس تکون 
 داد_سالم. چیشده اول کاری دعوا کردین؟

مینا اخیم کرد و نه ارویم گفت._بیاین بریم داخل 
 صحبت کنیم

بت آبلیمو رو جلوی مینا گذاشتم.   لیوان رسی

ی براش یاداوری شده باشه بهش  ی انگار که با دیدنش چیر
ه بود_مینا؟  خیر

نگاهشو باال کشید و به لیوان اشاره کرد_میشه فقط برام 
 اب بیاری لطفا
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ی  بت انداختم. همون چیر ی بود که دوست نگایه به رسی
داشنر ویل حاال چرا نمیخورد؟_دوسش نداری؟_نه 

بت آبلیموهانی هستم که  اینجوری نیس، من عاشق رسی
، فقط االن نمیتونم بخورم  درست میکنی

نگایه به مسیح که ساکت بود انداختم. درک نمیکردم 
سم_چرا  بت رو نمیخورد و نمیتونستمم سوالمو نیی چرا رسی

 نمیخوری؟

ی لبخندی پر از  خجالت روی لباش اومد و رسشو پایتر
 انداخت. 

ی دستش روی شکمش برق از رسم  با قرار گرفتر
 پرید_شوچی میکنی نه؟

صدای خنده های پر از نازش بلند شد و نخی گفت_من 
 و کمال داریم بچه دار میشیم

 هنگ کرده بودم. 

 نگاهمو به مسیح که اخم کرده بود انداختم

ه ی  مسیح که طاقت نیاورد صدای دادش بلندشد_دخیر
نیم  ی احمق، من و مانیا داریم خودمونو به اب و اتیش میر

که جنابایل رو برگردونیم حاال واسه من توله پس 
 میندازی؟
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 تو خودت توی خونش اضافی هسنر بیشعوره نفهم

 اینبار اخمای مینا بود که به شدت توهم رفت. 

ی از دعوا دستمو دور بازوی مسیح حلقه  برای پیشگیر
 و آروم لب زدم_مسیح توروخدا اروم باشکردم 

 ، اینبار صدای داد مینا بلندشد_حواست باشه یک هسنر
 حق نداری هر زری دوست داشنر راجبم بزنی 

محکم روی پیشونیم کوبیدم و خواستم حرفی بزنم تا 
لم خارج شد_مینا  اتیش خاموش بشه ویل مسیح از کنیر

، فکرکردی عاشق و کشته مرده توئه  ؟ خییل احمقر

پوزخندی زد. مینا خواست دفاع کنه و جوانر بده ویل 
وع کرد_توئه بیشعور یه اسباب بازی که  مسیح زودتر رسی

ون...   دو روز دیگه پرتت میکنه بیر

 مینا با این حرف مسیح شکه ایستاد

کرد زمزمه وار جوریکه انگار داشت خودشو قانع یم
 گفت_اینجوری نیست اون منو دوست داره

گاهش به حدی غم و رسدرگیم داشت که چهره اش و ن
 لحظه ای دستم از بازوی مسیح کنار بدنم افتاد

ی مسیح شب ها تو  چقدر شبیه خودم بود وقنر بعد رفتر
خلوت خودم فریاد میکشید "اون که دوستم داشت، چرا 
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رفت؟"_مسیح تو نمیفهیم، تو هیخی از عاشقر رست 
 . نمیشه اگر رست میشد مانیا رو ول نمیکردی بری

د  ی  اون شبا که تو نبودی چحوری هق میر
تو حنر نمیدونی

 تنهانی تو اتاقش. 

 حاالام رابطه ی منو کمالو نمیفهیم، تو یه نر احساش

قلبم مچاله شد. فکرشم نمیکردم اون شب هارو یادش 
 باشه

 نگاه غم زدمو به مسیح دوختم. 

ی نگاه مینا میکرد_شوهرت اگر  با چشمای خشمگتر
 شو میگفتدوست داشت بهت شغل

مثل برق گرفته ها به مسیح نگاه کردم و چشم و ابرو 
 اومدم تا ساکت بشه_مسیح لطفا

مسیح که انگار لجش گرفته بود بلندتر داد کشید_نه باید 
نه ی  بدونه سنگ چه نر ناموش رو به سینه میر

مینا دستشو به حالت تهدید باال اورد_درست حرف بزن 
 راجب شوهرم، اون پدر بچمه

ه صدای قهقهه هاش سالن رو پر کرد با التماس مسیح ک
 نگاهش کردم_مسیح االن وقتش نیست توروخدا
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لبخند شیطانی که روی لباش اومد فاتحه ی خودم و مینا 
ارو میفروشه به کشورهای  رو خوندم_شوهرت دخیر

 خارچر اونوقت تو ازش دفاع میکنی 

دسنر به صورتم کشیدم و با تردید به سمت مینا که 
ی پر غیم کرد و ی سکوت کرد برگشتمخندهلحظه ا

؟ فکرمیکنی  _شوچی ساکت شد_داری شوچی میکنی
 چجوری انقدر پولدار شده ها؟

مینا که سیع داشت اوضاع رو بهیر کنه گفت_شغلش 
ا داره  خب شاید پول خونر توشه چه ربظ به دخیر

مسیح خواست حرف بزنه که صدای دادم بلند 
 شد_مسیح دهنتو ببند دیگه 

اخم بهم نگاه کرد و من نر اعتنا بهش به سمت مینا  با 
 رفتم

دستشوگرفتم و لبخند زوری روی لبام نشوندم_مینا 
 عزیزم باید یکم حرف بزنیم

 نگاهش هنوزم به مسیخ بود که جدی بهش زل زده بود. 

نگاهشو گرفت و به چشمام دوخت_مسیح درست  آروم
 میگه؟

 نفش تازه کردم و آروم لب زدم_آره
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و کردمنا که روی صندیل سقوط کرد دست و پامو گممی
 کنارش زانو زدم_باهم حلش میکنیم باشه؟ اصال میگیم

 کمال بیاد بشینیم صحبت کنیم

_نریز  ی چشماش که لب به لب پر شد انگار جون منوگرفتر
 بخدا اشکاتو مینا ، درستش میکنیم

ناراحت نگاهم کرد._کاش مامان اینجا بود تا ازمون دفاع 
 نهک

کم دلتنگ بودم، حاال با یاداوری نبود مامان دلتنگ ترم 
 شدم. 

 مسیح رو حس کردم_مینا تو 
ی

ی چکید کالفگ اشکم که پایتر
تو چی ها؟ اصال  _ بارداری نباید انقدر خودتو اذیت کنی

 کش به فکر تو هست؟

به سمت مسیح که با چشمای برزچی نگاهم میکرد 
 ارهبرگشتم_مسیح نمیبینی مگه حال خوشی ند

اعصابش به حدی داغون بود که دلش نمیخواست 
 رو باید شوهرش براش بسازه.  ساکت بشه_حال خوشش

ی گاو رسشو  اون زمان که بهش گفتیم جواب مثبت نده عتر
ی کارخودشو کرد.._مسیح   انداخت پایتر

 مینا بلندشد و به سمت در اصیل رفت
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 به دنبالش رفتم که با اخم نگاهم کرد و جدی لب زد_فردا 
م، اگر  بیای خوشحال شب میخوام جشن برای بچم بگیر

 میشم

ون رفت_مینا وایسا   نر اعتنا بهم بیر

با کشیده شدن دستم از پشت رسجام ایستادم_مانیا توام 
به اندازه ی اون وضعیتت خطرناکه، توام احتیاج به 

احت داری.   اسیر

ی انقدر تقال نکن   پس آروم بشتر

شک نشسته آروم به سمتش برگشتم و با نگاه به ا
گفتم_مینا حاال حاالها اروم نمیشه، مطمعنم االن با 

 کمال دعواش میشه

صورتمو با دستاش قاب گرفت و تو فاصله ی کیم ازم 
ی  ، اخرش بازم آشنر میکتی ی  ایستاد_بزار دعوا کتی

عطر بدنش که به مشامم خورد بدنم سست شد. 
 _مسیح فکرکنم..توان ایستادن ندار.. 

 نشده بود که سقوط کردم... هنوز جملم کامل 

 مسی  ح***

ی بیافته گرفتمش  قبل از اینکه روی زمتر

 برام جالب بود این حرکتش. 
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 قبال توی تعریف مردم و فیلم ها میدیدم

 حس خونر توی قلبم رسازیر شد. 

 رو دست بلندش کردم و روی مبل نشستم. 

همینجوریکه توی بغلم نگهش داشته بودم تره ای از 
ی صورتش پخش شده بود کنار موهاش رو که تو 

مون  زدم_همیشه روزی رو تصور میکردم که با دخیر
 نشستیم و تو براش کتاب میخونی 

 بود 
ی

لبخندم عمیق تر شد و ادامه دادم_لحظه ی قشنگ
 که فکرشو نمیکردم به این زودی بهش برسم

بیشیر به خودم فشارش دادم و رسمو از عقب به مبل 
 تکیه دادم

دم_یکم مثل بچه ها جسم ک وچولوشو تو بغلم فرسی
 بخوابیم. 

م و کم کم  بان قلبمون باعث میشد ارامش بگیر صدای ضی
 چشمام گرم بشه

با صدای زنگ گوشیم چشم بسته از روی دسته مبل 
 برداشتمش و دکمه اتصال رو زدم_بله

صدای نگران کمال خواب رو از رسم پروند_مینا 
 اونجاست؟
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 کردماخم کردم و رسمو از روی مبل بلند  

 مانیا آروم خوابیده بود و نفس های منظیم میکشید

 با صدای آروم جواب دادم_نه، چیشده؟

صدای فحش هانی که به زیر دستاش یم اومد انقدر بلند 
بود که مجبور شدم موبایل رو از گوشم دور کنم_کمال 

 چته آروم تر عربده بکش_چرا مراقبش نبودی ها؟

 میکردم بلند نشه اخمام توهم رفت و با صدانی که سیع
 ها، من وظیفه ندارم 

ی
حواست باشه چی میگ گفتم_

 مواظب زن تو باشم. 

 تو عرضه نداشنر از زنت مراقبت کنی گردن من ننداز

با تکون خوردن مانیا توی بغلم نگاهمو بهش 
 دوختم_دزدیدنش، مینا رو دزدیدن. 

 باید کمکم کنی پیداش کنم

ودم و بعد دوست داشتم دو دسنر اول بزنم تو رس خ
جوری مینا رو بزنم که یادش بمونه هیچ وقت ازدواج 

 نکنه_یک دزدیده؟

س مسیح  _نمیدونم یک دزدیده ، سواالی مزخزف ازم نیی
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عصنر از این رفتار و ازخود رایصی بودنش با پرونی تمام 
،  دارم کمکت  جوابشو دادم_کمال خییل رو اعصانر

 سوال مزخرف؟
ی

 میکنم میگ

 د پیداش کناصال برو خودت بگر 

اجازه ندادم حرف دیگه ای بزنه و رسی    ع تلفن رو قطع 
 کردم

با دیدن مانیا که با چشمای خمار نگاهم میکنه نیشم باز 
 شد_یک بود؟

اگر میفهمید مینا رو دزدیدن مسلما دوباره نگران میشد و 
اشت.  ی  مستقیما روی بچه تاثیر میر

 این نگرانی

ر برادرشو همینجوری بدنش ضعیف بود و غصه ی خواه
میخورد. بحث رو عوض کردم و گفتم_ حواست هست 

 بدنت ضعیف شده؟

دسنر به چشماش کشید و از بغلم بلندشد_فکرکنم بدنم 
احت میخواست.._مانیا بهونه نیار.   یکم اسیر

ی زیاد بخوری و  خودتم خوب میدونی باید قرص ویتامتر
 غذا خوردنتم درست کنی 
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 روی لباش نشس
ی

ت ویل خییل لبخند کوچولو و قشنگ
ی داد_تو میخوای من چاق  رسی    ع جاشو به لبخند غمگتر

 بشم با یگ دیگه ازدواج کنی بری از پیشم نه؟

 نمیخوام اصال

تفکرش توی این لحظه برام جالب بود_من قرار نیست 
ی تو رو گرفتم کیل دردرس داری  م. همتر  برم یگ دیگرو بگیر

ی بچه ها نق زد_دروغ  لب و لوچش آویزون شد و عتر
 تا بچه بیاد میخوای بزاری بری چون من چاق 

ی
میگ

 میشم. 

 خودت گفنر از کساییکه چاقن خوشم نمیاد

از این بچه بازیش نیشم باز شد و نر اختیار لپشو 
 کشیدم_تو خودت پچه ای هنوز کوچولو. 

 تپیل ام بشی باید بانمک بشه قیافت

ی نگفت و بحثو عوض کرد._ یک بود پشت تلفن؟ ی  چیر

ای کشیدم و از پشت رسمو به مبل پوف کالفه 
 چسبوندم_گیر دادی که بدونی نه؟

اوهویم گفت و منتظر نگاهم کرد. دل رو زدم به دریا و 
 گفتم_مینارو دزدیدن. کمال زنگ زده 

؟ چی  مثل برق گرفته ها رس جاش ایساد_
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دو طرف بازوهاشو گرفتم و کیم مالش  دادم_مانیا حلش 
 میکنیم درست میشه. 

چی درست میشه؟گنگ و گیج ل  ب زد_

 

 _مانیا انقدر.. 

قبل از اینکه جملم کامل بشه صدای دادش باال 
چی قراره درست بشه مسیح؟   رفت_

 فقط نگاهش کردم. 

فت و سیع میکرد  توی خونه روی یه خط فریصی راه میر
 فکرکنه. 

 ایستاد و به سمتم برگشت_پاشو بریم پیداش کنیم. 

بدم که صدای رو توهم کشیدم و خواستم جوانر اخمام
 کیه؟زنگ بلندشد_ 

شونه ای باال انداختم و نمیدونم ریزی زیر لب زمزمه 
 کردم

با دیدن محمد پشت در ، دکمه آیفن  رو  زدم و در رو باز 
 کردم._محمد برگشته

دسنر روی پیشونیش کشید و اشک هاشو پاک کرد_این 
 چرا انقدر زود برگشت اخه
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و بغلش کرد_خوش زد  با ورود محمد مانیا لبخند کیم
گذشت؟ تونسنر راحت بری و برگردی؟ اذیت که 

ی مامان بزرگا سوال  کن بیاد تو بعد عتر نشدی؟_مانیا صیر
 پیچش کن

 مانیا آروم عقب کشید. 

دم_خوب  به سمت محمد رفتم و مردونه دستشو فرسی
 موقع اومدی

ایط خونر رو 
لبخندی روی لباش بود که نشون میداد رسی

اول بسم هللا خیر بد بدم ویل  بهت گذرونده_نمیخوام
 متاسفانه باید بگم تا بتونی مراقب مانیا باشی تا برگردم

 مانیا اخماشو توهم کشید و غر زد_من باهات میام الیک
 منو دست کش نسپار

خیال وجود محمد جواب خییل جدی نگاهش کردم و نر 
دادم_تو خییل بیجا میکنی که با وجود حاملگیت و بدن 

 ی دنبال من راه بیافنر ضعیف میخوا

چشمای محمد برفر زد و با ذوق به مانیا نگاه کرو_واقعا 
 حامله ای؟ من دارم دانی میشم؟

ذوقش رو دوست داشتم، فکر نمیکردم بخواد اینجوری 
 ذوق زده بشه_میتونی ازش مراقبت کنی تا برگردم؟
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ی؟ بهیر نیست تو این  لبخندش بسته شد _کجا میر
ایط خودت کنارش با ؟رسی  شی

ام و ارامش جوابشو  نفس عمیقر کشیدم و با احیر
 دادم_مینا گم شده و کمال نمیتونه پیداش کنه. 

باید برم پیش آریا و از اون سمت باهم بریم پیش کمال 
ه ی کله خر کجا رفته  شاید تونستیم بفهمیم این دخیر

 محمد هنگ کرد و به مانیا نگاه کرد_شوچی میکنید ؟

رسمو باال انداختم_مسیح منم  دوباره نگاهم کرد و که
 میام باهاتون

 
ی
اینبار دیگه نر مالحضه توپیدم بهش_میتونی بتمریک

؟  رسجات و از بچمون مراقبت کنی

، نمیمونم خونه.   متقابال داد کشید و جواب داد_نخیر

حق نداری تنها بری منم باید بیام. اصال همه باهم بریم 
 خونه ی مینا و کمال. 

ی بدونهباالخره کمال باید   ی  یه چیر

ی پشت رسم کوبیدم که هزاران عصنر مشنر به آینه 
 تیکه شد

 بلند مانیا تو خونه پیچید و محمد نر حرکت ایستاد. 
ی  هتر
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مانیا رستق تر ادامه داد_اگر فکرکردی با یه آینه  
 شکوندن و داد توخونه میمونم کور خوندی مسیح. 

؟ اگر اتفافر  واسه  من باهات میام _مانیا چرا لج میکنی
؟  بچه بیافته چی

محمد که کال پرت از همه جا بود گفت_هنوز باورم نشده 
 دارم دانی میشم

دستشو روی شکم مانیا گذاشت و گوششو 
 چسبوند_میگم اگر اون تونی یه صدا بده من بفهمم

به سمتش رفتم و محکم پس گردنش زدم. سمت جلو 
 پرت شد و به سخنر تعادلش رو حفظ کرد

گردنشو میمالید با اخم لب زد_چته   همینجوریکه پشت
!؟_اخه احمق بچه اون تو چجوری صدا  نی ی خب چرا میر

 بده؟

متفکر نگایه به شکم مانیا کرد_خب لگد که میتونه 
 بندازه

خندم رو به زور جمع کردم و رو به مانیا گفتم_من 
 فکرمیکردم مینا خنگ ترینتونه ویل انگار قبلش محمده
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نه شد_میام_تف به این مانیا اخم کرد و دست به سی
سه. برو اماده شو   که زورم به توئه نیم وجنر نمیر

ی
زندیک

ون میمونی خونه کمال  ویل اگر ما رفتیم بیر

به سمت محمد برگشتم_اصال مهم نیست خسته ای یا 
. برو اماده شو دستشونی داری یا هر غلظ میخوای بکنی

 میخوام مانیا رو خونه کمال بسپارم دستت

ست به سینه  روی مبل نشست_من پامو تو اخم کرد و د
ارمخونه ی  ی اون عویصی نمیر

اینبار دیگه رسما اعصابم بهم ریخت_محمد خدا شاهده 
ی حاضی نباشی کاری  تا دو دقیقه دیگه جلو در توی ماشتر

 میکنم به گه خوردن بیافنر 

اخیم کرد و به سمت اتاقش رفت_مانیا خوب گوش کن 
 چی میگم

خت و بهم نگاه کرد_نمیخوام شالش رو روی رسش اندا
ای مشکل برای تو و بچمون پیش بیاد پس حواست ذره

باشه اگر هر کش، تکرار میکنم، هرکش باعث بشه 
 ...  آسیب ببینی

اش جملمو و ترسیده مکنی کردم و جلوی چشمای وق زده
 کامل کردم_سالخیش میکنم
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نگاهش پر از ترس بود. انگار که نمیتونست کش که رو 
وش ایستاده بشناسه_من..من فکر به ر 

نمیکردم.._فکرنمیکردی این رومو واسه روز مبادا نگه 
 داشته باشم؟

فقط نگاهم کرد._من رس زن و بچم با کش شوچی 
 ندارم_ویل تو که دوستم نداشنر 

شدم  اخمام رو بیشیر توهم کشیدم_من حاضی

ی رفتم  بدون نگاه کردن به محمد به سمت ماشتر

 میدونی مینا کجاست****_یعنی چی که ن

؟نگاه کالفه  ای به مانیا انداختم_میشه آروم باشی

خودش بیشیر از من کالفه بود. حق داشت، خواهرش گم 
 شده بود_فقط میدونم بعد اومدن پیش شما گم شده

کمال با نر قراری روی مبل نشست_دارم کم کم باور 
 میکنم عاشقش شدی

 چیکارکنیم؟ نگایه پر از فحش بهم انداخت _میگید حاال 

 نگایه به اریا انداختم_تو نقشه داری؟

 نگایه به مانیا انداخت_از االن بگم تو میمونی خونه
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مانیا که رسما رد داده بود صدای دادش 
سه به من دستور  بلندشد_نمیدونم چرا هرکش از راه میر

 میده اه. 

لوچش آویزون شد و دست به سینه  روی مبل لم 
 دلت بخواد داد_کمال رقیب داری؟_تا 

خواستم بگم لیست کن بریم یگ یگ خفتشون کنیم که 
 یگ از افرادش داخل اومد_پیداش کردیم قربان

 مانیا با نگرانی زودتر از بقیه جواب داد_کو کجاس؟

به سمتش رفتم و دستشو گرفتم. آروم لب زدم_آروم 
باش پیداش میکنم_کجاست؟_توی یگ از کارخونه های 

ون شهر.  وکه بیر
 میر

 البته این خیر برای دو ساعت پیشه

 نمیدونست چی بگه و فقط نگاهش 
ی

کمال که از کالفگ
 کرد_کار یک بود؟

به آریا نگاه کردم. چقدر جدی بود._شخیص به اسم 
 رایان

 اخم های کمال درهم شد و به سمت باال رفت

 من و اریا نگایه بهم انداختم که در باز شد 
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پاک کردن قطره های برادر کمال داخل اومد و مشغول 
 آب روی کت چرمش شد_گندش بزنن خراب کرد .. 

با دیدن ما لحظه ای ساکت شد ویل خییل زود به 
 خودش اومد_چه عجب این طرفا. 

چیشده همه جمع شدن؟ دوباره چه آشونر به پا 
یم پیش رایان  شده؟_کاوه کم حرف بزن برو اماده شو میر

تاشو بهم کاوه نگایه به کمال انداخت و با ذوق دس
ی بکوبم.   کوبید_باالخره وقتش شد پوز این پرسو زمتر

 حاال چیکار کرده؟

عصنر از طرز رفتارش نگاه محمد کردم_مواظب مانیا 
 باش. اینجا اصال امنیت نداره. 

ی رو بهش دادم و نگاه جدی بهش  کلید ماشتر
انداختم._اگر تونسنر راضیش کنی برید خونه عایل 

 میشه. 

ی تر اور  دم و لب زدم_تو فقط میدونی صدامو پایتر
 است. حامله

 مراقبش باش

رس تکون داد و دستشو روی شونم گذاشت_مواظبشم 
 غمت نباشه
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

نگاه برادریش به قدری قشنگ بود که دلم گرفت. از نبود 
 برادر قلبم مچاله شد_مسیح نمیخوای بیای نه؟

ی قدم رو برنداشته  به سمت کمال برگشتم و هنوز اولتر
 شیده شدبودم که دستم ک

ی لب  ای جا خوردمهای داغی روی لبام لحظهبا قرار گرفتر

بوی عطر آشناش که به بینیم خورد چشم هامو بستم و 
 کام عمیقر از لب هاش گرفتم

آروم ازم جدا شد و پیشونیشو به پیشونیم چسبوند_اول 
ات بهت نیاز داریمرسی مواظب خودت باش. من و بچه
حالمو بهم زدین.  تکون دادم پیشونیشو بوسیدم_اه

 بجنب دیگه

 ای به کاوه رفتم و راه افتادیممی ن   ا***چشم غره

با بازشدن چشمام ترسیده تند تند پلک زدم تا بتونم 
 رسیعیر ببینم

ی یک اینجاست. زن   میشد_ببتر
تار بود ویل هر لحظه بهیر

 کمال

لحن ترسناکش به کت و شلوار طوش مارکش 
؟ چرا مننیم  و اوردی اینجا؟اومد_تو یک هسنر

 خنده ای کرد و سیگار روشنشو روی لبش گذاست
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

پک سنگینی بهش زد و عمیق تر نگاهم کرد_پس درست 
ی که تو یه بچه ی کوچیک زبون درازی  میگفتر

اخمامو توهم کشید و سیع کردم دستمو باز کنم_حق 
 نداری منو.. 

با سییل محکیم که تو گوشم خورد گریم خونی که از بینیم 
 رو حس کردم جاری شد 

 نر حرکت شدم. 

اشک توی چشمم جمع شد و به رسعت روی گونم 
 چکید

چونمو توی دستش گرفت و رسمو به سمتش 
 چرخوند_من کمال نیستم که با بلبل زبونی خام بشه. 

 . ی دهنتو باز نکنی  بهت توصیه میکنم تا وقنر بهت نگفتر

ی نمیکنم زنده بمونی   در غیر این صورت تضمتر

 گرفت و به شکمم دوخت  نگاهشو از چشمام

ون  ی انگشتش بیر چونمو که در حال خورد شدن بود از بتر
ی حامله شدی  کشیدم_میگفتر

لرزی به تنم افتاد. میخواست چیکارکنه؟_یعنی وارث 
 کمال توی شکم توئه نه؟

 ترسیده بودم. 
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دیث و ساراحکتر شیطون مند

ش  بوی دود سیگارش، عطر تلخش و این حجم از اسیر
بهم دست  که به خوردم میداد باعث شد احساس تهوع

 بده_بزار..برم

ر بهم انداخت_تو تا وقنر من بگم  ر تفاوننگاه ن
_خواهش میکنم بزار...   اینجانی

 تر از رسی قبل فهمیدم زیادی حرف زدم. با سییل محکم

ی خونی که از بینیم اومده بود رو نگایه کرد و قیافه
ی دلسوزانه ای به خودش گرفت_آچی اوف مسخره

 که به دادت برسه؟  شدی؟ کمال االن کجاست

با هجوم اسید معدم داخل دهنم سیع کردم به سخنر 
 نگهش دارم ویل موفق نشدم. 

ی ریخت و  تمام محتویات معدم جلوی پاش روی زمتر
 باعث شد کفشش کثیف بشه

 ترسیده و نگران با نر حایل نگاهش کردم 

نگایه به کفشش انداخت و جلو اومد_مثل یه موشه 
 کثیقی 

ی نفهمیدم و... با بسته شدن چشم ی  ام دیگه چیر

 کم   ال***

 ی خایل انداختم. نگایه به کارخونه
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

_بازم خراب کردید، بازم امار بازم شکست خورده بودیم

 اشتباه! 

نگاهمو به دوتا لندهوری که یه ذره مغز تو کلشون نبود 
؟ ی ی شما شبیه یک هستتر  انداختم_میدونتر

 ترسیده رسی به معنی نه تکون دادن

کلتم که پشت کمرم بود سفت تر کردم_مثل دستمو دور  
 پاتریک. 

 زور بازو دارید اما عقل، نه

ی حرف بزنن ویل این اجازه رو بهشون ندادم.   خواستر

وکه پخش  صدای شلیک دوتا گلوله تو سالن خایل و میر
 شد

مسیح و آریا رسی    ع داخل اومد و نگاهشونو به ما 
_چیشده ؟ ی  دوختر

گرفتم و به مسیح به رومرحمم رو از دوتا جسد رو نگاه نر 
 نگاه کردم_من آدم آشغال دورم نمیخوام

شکه نگاهم کردن که از بینشون گذشتم_تو حق نداشنر 
ی کاری بکنی   چنتر

ایستادم. یک داشت راجب کار درست و غلط با من حرف 
د؟ ی  میر
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

به سمتش برگشتم و قدیم بهش نزدیک شدم_تو راجب 
؟
ی

 درست و غلط بهم میگ

کرد_تو کش هسنر که زنتو بخاطر نگاهم  فقط با اخم
هیچ و پوچ شکنجه کردی. تو کش هسنر که بدون 

ی یه سند محکم و قوی سال  ها بهش تجاوز کردیداشتر

ناباوری رو توی چشماش میدیدم ویل کوتاه نیومدم_تو 
یه آشغایل. من اگر دونفر رو کشتم حداقل میدونستم 

شه ویل کس و کار ندارن تا از نبودشون جیگرشون کباب ب
تو، میدونسنر مادر ، خواهر و برادرش توی خونه دارن با 
دیدن وضعیت داغون مانیا ذره ذره آب میشن بازم دنبال 

 واقعیت نرفنر 

ی داغونی که من مسببش بودم پوزخندی زدم و از چهره
با رضایت نگاه کردمچقدر دوست داشتم این داغونی رو 

؟  توی چهره رایان ببینم_یعنی چی

ش کردم و به سمت دراصیل رفتم_یعنی تو پشتمو به
 فکرمیکنی خییل حالیته در واقع اندازه گوسفند نمیفهیم

ی شدم  محکم درو بستم و سوار ماشتر

ی منتظر موندم تا آریا و مسیح به خودشون بیان و ادامه
 مسیر رو بریم

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

نگرانی مثل خوره تو جونم افتاده بود. میدونستم رایان به 
 از انتقام نمی

ی
گذره و این یعنی خطر کامل برای مینا سادیک
 و بچم. 

خسته بودم و نخوابیدن دیشب باعث کالفگیم شده 
ی آریا کنارم و مسیح صندیل عقب دسنر به  بود.با نشستر

 شونم کشیدم تا بلکه خستگیم کمیر بشه

یم؟  _االن کجا میر

 به آریا نیم نگایه انداختم_باید بریم عمارتش

بهش نگاه کردم_با این مسیح پوزخندی زد که از آینه 
 وضعیتت؟ انگار یگ یه دل سیر کتکت زده

 _تو که بدت نمیاد بیا بزن دلت خنک بشه

به صندیل تکیه داد و دست به سینه نشست_تو رو 
 امروز خدا زده نیاز نیس منم بزنم

 _به نظرم بریم خونه لباستو عوض کن بعدش راه بیافتیم

مینا اونجا  دلم نمیخواست پامو تو خونم بزارم وقنر 
 نبود_نمیخوام

آریا نگایه بهم انداخت. ماشینو روشن کردم _بریم 
 ی منخونه
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ایصی بکنم  با چشمای قرمز نگاهش کردم و خواستم اعیر
که جملشو کامل کرد_بریم یه دوش بگیر یکم دراز بکش 

یم.   میر
 بعدش با قدرت بیشیر

 نگران چی هسنر کاوه جلوی عمارتش هست دیگه

یه دوش داشتم. دیشب بعد دیدن کابوس واقعا نیاز به 
کشته شدن مینا انقدر عرق کرده بودم که االن حس 

 کثافت بودن بهم دست میداد

 رس تکون دادم و راه افتادم_ادرسو بگو

 لبخندی زد و ادرسو بهم گفت***

ون اومدم و لباس هانی که آریا برام گذاشته از حموم بیر
 بود رو تنم کردم. 

تادم و چشمامو بستم_لعنت روی تخت تک نفرش اف
 بهت رایان

چشمام گرم شده بود که حس کردم صدای داد مسیح 
 میاد

ون رفتم  دسنر به صورتم کشیدم و از اتاق بیر

ی توی هال با چهره ای نگران و عصنر ایستاده بود و خیر
ش بیمارستانم تا بیام   از آریا نبود_بیر
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

د تلفن رو قطع کرد و به سمتم برگشت_مانیا حالش ب
 شده باید برم پیشش. 

رس تکون دادم که نگران زیر لب زمزمه کرد_فکرکنم 
ی های بدنش کم باشن  ویتامتر

دست روی شونش گذاشتم که نگاهم کرد_نه خودتو 
و.   عذاب بده نه اون دخیر

 کنید
ی
 برید کنارهم با عشق زندیک

 
ی

اییکه میدونی بهم بگ ی  _وقنر برگشتم میخوام راجب چیر

ی نگفتم و فقط نگ ی  اهش کردم. چیر

از خونه خارج شد و درو بست_خب اقاکمال، این رایان  
 باهات داره؟

ی
 چه پدر کشتگ

بنر که دستش بود بهم  به سمت آریا برگشتم که لیوان رسی
دادنگایه به لیوان رسد که روی شیشه اش قطراب آب 

وب ندارید؟  نشسته بود انداختم_مرسی

لبخندی زد و روی مبل نشست_داری از یه دکیر 
وب بده؟میخ  وای بهت مرسی

ای که خنده ازش یه تای ابرومو باال فرستادم و به چهره
است  هرچی هست زیر رس شما دکیر میبارید نگاه کردم_
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

فقط به این و اون میگید نخور ، نکن ، بخور ، ورزش کن 
ه  سالمتیتو حفظ کن، کمیر سیگار و قلیون بکش و غیر

 خنده ای کرد و پاشو به جلوی مبلش کوبید

وب و دوتا لیوان خوشگل لبخند با  دیدن یه شیشه مرسی
وزمندانه ای روی لبام نشست  پیر

. گایه الزم میشه مثل االن  _خب اره یه جورانی

 رسی به تاسف تکون دادم و کنارش نشستم

لیوان رو نصف کمیر پر کرد و بهم داد_نمیخوام مست 
 بشی پس کم بخور

 کردی؟رس تکون دادم و لیوانو گرفتم_خب نگفنر چیکار 

ی روزی که اون دخیر رو دیدم  پرت شدم به اولتر

از اولشم میدونستم نحسه_توی محل کارم بودم که یه 
 دخیر اومد گفت میخوام منشی اینجا باشم. 

اون زمان ماام آگیه برای استخدام داده بودیم ویل زودتر 
...مکنی کردم و نفش  ی از اون دخیر خیلیا اسم نوشتر

 کشیدم. 

وب کردم و مقداری مزه مزه نگایه به لیوان م رسی
کردم_من بهش گفتم نمیتونم اسمتو بنویسم ویل اون 

 ارسار شدیدی داشت که باید اینجا کارکنه. 
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

اون اوایل درک نمیکردم چرا اینجوری رفتار میکنه تا 
 اینکه یه شب.. 

با صدای در زدن های محکم تقریبا از جا پریدیم.مقداری 
ی ریخت  وب روی زمتر  از مرسی

 زدن دوباره آریا بلندشد و به سمت در دوییدبا در 

 در که باز شد قامت داغون کاوه نمایان شد

 به قدری کتک خورده بود که نمیتونست راه بره

 _چقدر طولش میدید این در المصبو باز کنید

 به سمتش رفتم و زیربغلشو گرفتم_چه گندی زدی که این
 کارو باهات کردن؟

درد جمع شد و  روی مبل نشوندمش که صورتش از 
م جعبه کمک های اولیه  ون داد_میر ی بیر نفسش رو سنگتر

 رو بیارم

رس تکون دادم و به سمت کاوه برگشتم. خم شد سمت 
وب رو برداشت._فکرکنم رایان قرار  ی و لیوان مرسی میر

 نیست هیچ جوره کوتاه بیاد

لیوانش رو رس کشید که از تلخیش صورتش جمع 
 کجاست؟شد_چیکارش کردی؟ فهمیدی مینا  
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رسشو به مبل تکیه داد و چشم هاشو بست_دزدیک رفتم 
 توی عمارتش. 

 هوش روی تخت افتاده بود. مینارو دیدم ویل نر 

 اینجوری که از صورتش معلوم بود حسانر کتک خورده

ای روح از تنم جدا شد و انگار نفهمیدم چی لحظه
 گفت_کتک خورده؟

ه. گوشه چشماشو باز کرد و نگاه چشمای ترسیدم کرد_آر 
لبش پاره شده بود و جای سییل روی دوتا گونه هاش 

 بود. 

 یکمم کبود بود

آریا منو کنار زد و پیش کاوه نشست_همیشه عادت داری 
؟_میخواستم مینارو از خراب شده ی خودتو داغون کنی

ون بیارم.   رایان بیر

م و یه  دقیقا وقنر رسیدن که خواستم مینارو بغل بگیر
 مفکری واسه فرار بکن

بان قلبم رو به وضوح یم شنیدم._چرا صداش نکردی ضی
 بیدار بشه ؟

 نگاه معنا داری بهم انداخت. 
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

از سوالم تعجب کرده بود و میدونستم چرا ویل 
جواباییکه تو ذهنم یم اومد انقدر وحشتناک بودن که 
چون هرچی  دلم نخواد حنر بهشون یک درصد بها بدم_

ام سخت شده صداش کردم بیدار نمیشدنفس کشیدن بر 
 بود_کاوه.. 

 _نگران نباش هنوز دسنر بهش نخورده بود

نگاه  آریا با زدن این حرف کاوه متعجب و ترسیده به من
 کرد

نفس عمیقر کشیدم _پرس یگ از شیخ های عربه و 
 تجاوز کردن براش مثل یه تفری    ح و لذت میمونه

 تعجب کرده بود و انتظار نداشت اوضاع انقدر وخیم
یمچباشه_پس  رسیعیر بیاریمش؟ را نمیر

ی من پیش اون یعنی خودکشی ویل  خواستم بگم رفتر
مجال نداد و بلندشد_جون دخیر مردم در خطره اونوقت 

 اینجوری اینجا نشستیم

دستشو گرفتم و روی صندیل نشوندم_آریا امکانش 
ی  ی ترور میکتی  نیست بریم اونجا. منو اگر اونجا ببیتی

ر فرو رفت_فکر میکنی اخم هاشو توهم کشید و به فک
و اونجا باشه؟_فهمیدم  چقدر نیر
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یم  به سمت اریا برگشتیم و منتظر نگاهش کردیم_میر
 اونجا واسه صحبت کردن

وع کرد به  گنگ نگاهش کردم که نخی زیر لب گفت و رسی
 بریم اونجا بگیم اومدیم حرف بزنیم.  توضیح_پاشیم

 اصال بگیم اومدیم واسه معامله

و بگیم چیو با چی نگایه به چشمای جد یش انداختم_
 معامله میکنیم؟

نگاهشو به کاوه انداخت و لبخند زد_افرین سوالت 
 درست بود. 

یم ببینیم  ی میگشت گفت_میر ی همینجوری که دنبال چیر
 چی میخواد کال و این وظیفه توئه سوال کنی 

به سمتم برگشت و نگاهم کرد_گند زدی قبال به زندگیش 
 حاال باید درستش کنی 

 م به پیشونیم کوبیدم. محک

ی برداشتم به سمت در اصیل  گوشیمو از روی میر
رفتم_فکر کنم اخرین لحظات زندگیمه_چرا انقدر ازش 

ش؟  مییر

پوزخندی زدم و رسجام ایستادم_فکرمیکنی اگر بری با یه 
؟ نی ی  ادم عادی حرف میر
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نیم نگایه از گوشه چشم بهش انداختم_جزو شیخ هانی 
 یشنوه تنش میلرزه. هست که هرکش اسمشو م

 براش مهم نیست یک هسنر و یا جنسیتت چیه. 

اگر بخواد اذیت کنه، خوشش بیاد ، انتقام بخواد یا هر 
ی دیگه ای شک نکن به بدترین شکل شکنجه ات چیر

 میکنهمسیح***

پله های بیمارستان رو رسی    ع باال رفتم و دنبال اتاق شماره 
 که محمد گفته بود گشتم  ۳۲۵

اتاق خواستم در رو باز کنم که صدای  با پیدا کردن
 پرستاری بلندشد_اقا شما اینجا... 

نگاه جدیمو بهش انداختم که با دیدن چهرم ساکت شد و 
 مودب ایستاد_سالم دکیر 

 رسی تکون دادم و وارد اتاق شدم. 

محمد باالرس مانیا خوابش برده بود و مانیا هم انگار که 
 توی خواب عمیق بود

 گرفتم  تشو توی دستمکنارش نشستم و دس

 چقدر دستشو سوزن زده بودن. 

هنوزم کبودی های چندین بار امتحان کردنش روی 
ی راحت رگ ی  دستش خودنمانی میکرد_نتونستر  پیدا کتی
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 حالش دوختم_چیشد تو خونه؟نگاهمو به چشمای نر 

د و با سخنر بدنشو به سمتم برگردوند و حاال  دستمو فرسی
م پله رو برم باال که بتونم مستقیم نگاهم میکرد_خواست

 تو اتاق مینا برم ویل وسط راه کل تنم نر حس شد

ی نگفتم و فقط نگاهش کردم ی  چیر

 دستشو روی گونم گذاشت._من حالم خوبه. مشکیل... 

 لب های ترک خوردشو شکار کردم و عمیق بوسیدم

 وقنر رسمو جدا کردم لبخند پر بغض مانیا اذیتم کرد

و نمیکردم روزی بازم اینجوری _مانیا.._هیچ وقت فکرش
 ...  ببوسیم، بازم اینجوری نگرانم بشی

گریه نزاشت ادامه بده و به پهنای صورتش اشک ریخت 
 و هق هق کرد

محمد ترسیده از جا پرید و سیخ ایستاد_مانیا چیشد؟ 
 جاییت درد میکنه؟

 بگم دکیر بیاد؟ بچه لگد زد نه؟برم

لند شدن همینجوری که چرت و پرت میگفت بخاطر ب
رسی    ع چشماش سیایه رفت و دو سه بار پلک زد.هنوزم 
کیم گیج بود، قشنگ مشخص بود شب رو کامل بیدار 

ش اینجا هست دیگه  بوده_دکیر
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چشماشو باز کرد و مستقیم نگاه من کرد و بعد به 
ی نگاه چشمای اشگ مانیا که تالش میکردن گریه نکتی

چیکارش کردی؟ واسه چی گریشو دراورد  یانداخت_

اخیم کردم و قبل جواب دادن مانیا دست به سینه 
جوابشو دادم_به من چه دخیر شما لوس شده هرچی 

 بهش میگم یه گریه میکنه

ی انداخت و لبشو گاز  مانیا خجالت زده رسشو پایتر
گرفت_دخیر ما اصال هم لوس نیس_بیا برو بچه. تو 

 خودت اذیت کن عالیم. 

شت زدی تو صورتم یادته یه بار اومدم دم خونتون یه م 
 پاره شد؟گوشه لبم

 پرسه خر

مانیا به زور تالش میکرد نخنده ویل با حرف محمد 
وع به خنده کرد_من خرم؟  موفق نشد و بلند رسی

، من همیشه به مینا و مانیا  خداوکییل این یکیو خودنر
 میگفتم این یه کله خریه که دویم نداره

ی مانیا انگار که روح از تنم جدا  شده بشه به  با آخ گفتر
سمتش برگشتم و دست نر حالشو که روی تخت بود 

 گرفتم
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صورتش از درد جمع شده بود و رنگش مثل گچ دیوار 
 بود_کجات درد میکنه؟

دستشو گوشه ی شکمش گذاشت و آروم لب زد_گایه 
ه  تیر میکشه انگار نفسمو میگیر

 لبخندی زدم و پیشونیشو بوسیدم_نگران نباش طبیعیه

هم محمد که نگاهمون میکرد چشم دوختم به قیافه ی در 
و یه تای ابرومو باال انداختم_چته؟ چرا این قیافرو 

؟  گرفنر

با حالت چندش تری نگاهمون کرد و به سمت در 
 رفت_چندشا

 درو بست و خارج شد

وع به خنددن کردیم_دلم  به مانیا نگاه کردم. هردو رسی
 برای باهم خندیدنامون تنگ شده بود

فا محبت رو ازم گدانی میکرد و من چقدر چقدر با این حر 
 تو گذشته به این دخیر ظلم کردم

 باید با کمال حرف بزنم. 

انی که گفت دور از حد تصور بودآریا***
ی  چیر

ط میبندم تا حاال ندیده  _این عمارت زیادی بزرگه_رسی

 بودیش
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رسی به معنی نه تکون دادم_خییل خوب پشت درخت 
 های اینجا مخقی شدن. 

و به گوشیم انداختم تا مطمعن بشم پیامم برای نگاه آخر 
 مسیح رفته._بیاین بریم داخلنگاهمو به کمال انداختم. 

هنوزم ازش خوشم نیم اومد ویل باید این ماجرا حل 
 میشد

با نزدیک شدنمون به عمارت گوشیم که توی دستم بود 
 خاموش کرد_این چرا اینجوری شد؟

 جهت اطالعت کاوه با نیش باز نگاهم کرد _جناب دکیر 
 امنیت اینجا زیادی باالس. 

ی برفر قطع میشه و از  وقنر نزدیک عمارت بشی هر چیر
 کار یم افته. 

ی   بجز وساییل که داخل عمارت هستر

با دهن نیمه باز نگاهش کردم که در عمارت با صدای 
اگر بگم دلم نمیخواد بیام تو چی میگید؟  تیگ باز شد_

 شتم کوبید_هم دردیم کاوه نیش خندی زد و چند بار به پ

 به پیشونیم کوبیدم و راه افتادم_مطمعنم پشیمون میشم
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د و با اخم کمرنگ به عمارت نگاه میکردبا  ی کمال حرف نمیر
نزدیک شدنمون به در ورودی برای لحظه ای باد رسدی 

 رو حس کردم و بعدش صدای داد کمال بلند شد

ه رسجام نر حرکت ایستاده بودم و با چشمای گرد شده ب
..چیشد  چی یخت نگاه میکردم_ صورت کمال که خون میر

 یه لحظه؟_شالق خورد

به سمت صدا برگشتم که با یه جوون حدودا ش ساله 
 رو به رو شدم_شالق چرا؟

نیش خندی به کمال زد و جوری نگاهش کرد که انگار 
خییل شدید به خونش تشنست_بابت کاراییکه کرده و 

 قراره تاوان بده

هش کرد و خواست حرفی بزنه اما پرسه نر کمال برزچی نگا
 خیال پشتشو بهش کرد و به داخل رفت_بیا تو آریا

 چشمام دیگه از این گرد تر نمیشد. 

 این منو از کجا میشناخت؟

 به کاوه و کمال انداختم و داخل شدمسیع 
ی

نگاه گنگ
میکردم اون خونه ی لوکس با چیدمان نئوکالسیک رو 

. مثل ندیده ها دید نزنم_میگ  خونر هسنر
ی دکیر  فتر

؟  حاال دکیر چی هسنر
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گلوم رو صاف کردم و تالش کردم لرزشی توی صدام 
 نباشه_دکیر همه چی 

نگاه خبینی به کمال انداخت و ادامه داد_پس میتونی یگ 
؟  که بهش تجاوز شده خوب کنی

متعجب بهش زل زدم و ناباور لب زدم_چیکار کردی با 
 مینا؟

به سمتش حمله ور  ی بلندی کرد که کمالخنده
 شد_کثافت

ی رایان هم نرسیده بود که بادیگاردهاش رو  به یک میر
ی   هوا کمال رو گرفتر

چند قدم بهش نزدیک شد و رو به روش ایستاد_تاوان 
 میدی_آشغال نر ناموس. تاوان چیو میدم ها؟

 خواهر خودت بود که با یه جواب رد شنیدن رگشو زد 

 ش کردای به بادیگارد هابا اخم اشاره

 اوناام نامردی نکردن و زیر دست و پا لهش کردن

من و کاوه برای کمک به سمتش رفتیم که رو هوا 
 گرفتنمون

 رایان آروم قدم زد و خودشو بهمون رسوند_خب و شما 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ترسیده به کاوه نگاه کردم . با اخم به رایان چشم دوخته 
 بود_جناب آریا

 نگاهمو بهش دوختم. 

 من کجا و این کجا_تو هم سن و سال من بود ویل
میمونی توی عمارت برای معالجه_شوخیت گرفته نه؟ 

 مینارو بیار میخوایم بریم

خنده ای کرد و به سمت کاوه برگشت_تو قبال کتکت رو 
خوردی و چون مقرص نیسنر همون کتک شد تاوان 

 اومدن نر اجازت توی خونم

نمیدونستم باید چه عکس العمیل نشون بدم._نمیتونی با 
 رادرم اینکارو بکنی ب

ی افتاده بود  نر توجه بهش به سمت کمال که روی زمتر
. هم سن پدرته  برگشت_تو نمیتونی باهاش اینکارو بکنی

، بایدم  ی از گذشته نمیدونی ی بدون نگاه بهم لب زد_تو چیر
ی ی ی چیر بگیخواست به سمتش بره که دوباره  چنتر

 گفتم_پس تعریف کن 

بهم انداخت_چرا باید  به سمتم برگشت و نگایه رستا پا 
 برای تو تعریف کنم؟

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

د. سیع کردم اروم باشم و جوانر بدم که 
ی قلبم تند میر

 منطقر باشه و قبول کنه_منم جای برادرتم. 

 حرف بزنیم بیا باهم

 ای نگاهم کرد و بعد بلند بلند خندیدلحظه

 اشاره ای به بادیگاردهاش زد. 

یخوای م کمال و کاوه رو به سمت درخروچر بردن_پس
 صحبت کنیم

؟  _چیکار میکنی

 ولشون کن بزار برن

 ای به بادیگاردهاش کرد. وقنر که همه خارج شد اشاره

 دستامو ول کردن و خارج شد_دنبالم بیا

وسط هال بال تکلیف ایستاده بودم و نمیدونستم باید 
چیکارکنم که دوباره صداش بلندشد_دکیر که انقدر خنگ 

 نمیشه. راه بیافت

 برداشتم و همراهش رفتمقدمبه سخنر 

ی اتاق شد بعد از پله ها به راه رو رسید و داخل اولتر
احتمه.   _اینجا محل اسیر

 به وسایلم حنر انگشت نزن چون خوشم نمیاد
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به اتاق پر از کتابش نگاه کردم. چقدر وسایل قدییم اما 
ا باشی  ی  قشنگ اینجا بود_بهت نمیخوره عاشق این چیر

ی ن ای کرد تا رو به شست. اشارهلبخندی زد و پشت میر
ای رو از من دیدن که خودشون روش بشینم_همه چهره

ی   ساختر

ی اتاقو دیدم_و چرا  روی صندیل نشستم و با دقت بیشیر
 منو اینجا اوردی؟

سکوتش که طوالنی شد به سمتش چرخیدم، وقنر دید 
نگاهش میکنم لب باز کرد_من نزدیک پنج ماهه شمارو 

 کنیدچیکار یم زیر نظردارم و میدونم

 ابروهام باال پرید_چرا؟

ی به سمتم خم شد _اگر میخوای کنار مینا باشی  روی میر
ویط داره ط و رسی ی رسی ی  ویل هر چیر

 باید اینجا بمونی

 فقط نگاهش کردم. 

سم میخواد چه بالنی رسم بیاره. پشیمون از  سیدم بیی مییر
ش میگم  اومدنم شده بودم_خب چون نمییی

ی  ی بگه که من توش سودی داشته نه این نمیخواست چیر
 اقا رایان

ی
ی رایان.._باید بگ  باشم_ببتر

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

مکث کردم و رس تکون دادم_اقا رایان من.._میخوام 
 دست راستم باشی 

ی داشتم بجز این  ی شکه نگاهش کردم. انتظار هرچیر
هر چی  . هر بالنی رس  یگ_

ی
ی نمیگ ی میگم بجز چشم چیر
. اط اعت ازت مینا بیارم باید سکوت کنی و نگاه کنی

 میخوام

 اخمام توهم رفت و از روی صندیل بلند شدم

بگم. سنم بیشیر از تو  _من نوکر تو نیستم که بهت چشم
هست که کمیر نیست، حق نداری اینجوری حرف بزنی 

 باهام

بلند شد و مستقیم تو چشمام نگاه کرد_تو تا قبل 
 اومدنت توی این خونه اختیارت دست خودت بود. 

 گذاشنر دیگه مال منی   پاتو توی خونماز لحظه ای که 

 چشمام از اینی که بود گرد تر نمیشد._تو یه پرس روانی 

لبخند زد و با رستایید کرد_اتاقت انتهای راهرو دست 
ه مواظب کارات  چپه. از نافرمانی خوشم نمیاد پس بهیر

 باشی 

 _من اینجا نمیمونم
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ی کوبید که از جا دستشو محکم ف پریدم_انقدر حر روی میر
 . رسی    ع انجامش بدهنزن

فقط نگاهش میکردم. واقعا کش تا االن اینجوری باهام 
رفتار نکرده بود_دنبالم بیا تا نشونت بدم نافرمانی تو چه 

 عواقنر داره

 به سخنر حرکت کردم و دنبالش راه افتادم. 

وارد یگ از اتاق ها شد. با دیدن مینا که روی تخت افتاده 
 رو گرفترم که جلومبه سمتش ب بود خواستم

_دست زدنت به اون دخیر یعنی مجازات. البته تو 

، مینا جزاشو میبینه  مجازات نمیشی

 نر _چرا اینکارو 
گناهه حامله میکنی ها؟ اون یه دخیر

 است

ابروهاش باال پرید و لبخند مزخرفی روی لباش 
 زده بودم. حاملس اومد._پس درست حدس

 د بار خودمو لعنت کردماز نگاه خبینی که انداخته بود ص
ی   زدم_امشب صیغه اش میکنمحرفی  که چنتر

به رسم کوبیدم و جلوش ایستادم_چرا  با دست محکم
نمیخوای بفهیم؟ اون یه زن شوهر داره که بچه هم داره. 
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گیه خورده تو گذشته مربوط به این نمیشه. شوهرش هر 
 بزار بره ولش کن

ه کنارم زد و جلو رفت. مقابل تخت ایست اده بود و خیر
 نگاهش میکرد_تو این بچه رو مرده فرض کن

 رسما رد دادم. این نمیخواست حرف بفهمه_رایان.. 

نگاه چنی بهم انداخت که حرفمو درست کردم_اقا رایان. 
ی تعریف کن چرا اینکارا رو میکنی شاید به تفاهیم  بیا بشتر

رسیدیم و دیگه کش کشته نشد و کش ام طالفر 
 صحبت کنیم؟نگرفت. هوم؟ 

با تکون خوردن مینا نگاهمو از رایان گرفتم و به سمتش 
؟  رفتم_مینا خونر

د. چندثانیه که نگاهم کرد  ی  نمیر
گنگ نگاهم میکرد و حرفی

چی دادی به خوردش؟ اینا براش  دوباره خوابش برد._
ر داره میفهیم؟  ضی

بیخیال روی مبل نشست و سیگارش رو روشن 
 کرد_فکرکنم بچش زنده نباشه

. دستمو روی نبضش  ی انگار که آب رسد روی رسم ریختر
 گذاشتم و به سخنر تمرکز کردم. 
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بان زیر انگشتم نفش تازه کردم _پس  با حس دوتا ضی
 هنوز زندس

نگاهش کردم. بیخیال بود ویل ته چشماش خشم و انتقام 
هرچی قرص الزمه بگو براش بخریم.   شعله میکشید._

لیک برای بچش به سمت در رفت و دوباره برگشت_ا
تالش نکن. همونجوری که خواهرم مرد این بچه هم 

نی  ی ه_چرا انقدر حرف از انتقام میر  میمیر

 اخم کرد. 

پک عمیقر به سیگارش زد و توی جا سیگاری خاموش 
کرد_یه بار دیگه بخوای زر مفت بزنی و رسپیخی کنی 

ی   میدم صورت قشنگتو بیارن پایتر

ینجوری حرف اخم کردم. بدم یم اومد کش باهام ا
 بزنهنر توجه بهش به سمت مینا برگشتم. 

 چند باری تکونش دادم و صداش زدم ویل تکونی نخورد 

ون اوردم و به صفحه ی خاموشش نگاه کردم  گوشیمو بیر
 _خداکنه پیامم رفته باشه

 مسیح***

با تعجب به پیامش نگاه کردم و دوباره خوندم"داریم وارد 
ون عمارت رایان میشیم ویل هیچ ام یدی ندارم سالم بیر
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بیایم. مسیح مواظب فاطمه و مانیا و محمد باش. 
 تالشمو میکنم با مینا برگردم"

 _چیشده؟

یخته  نگایه به محمد انداختم. _فکرکنم اوضاع بیر

نگایه بهم انداخت و به سمت مانیا برگشت_من 
 نمیدونم باید چیکار کنم براشون. 

که مراقب   درسته برادر بزرگم ویل انقدر قوی نیستم
 هردوتاشون باشم

دسنر به کمرش کشیدم و سندی که اماده کرده بودم از 
ون کشیدم  توی جیبم بیر

_این سند ویالی شماله. مانیا دوست نداره اونجارو، از 

االن میگم که یه موقع بد اخالفر کرد بدونی برای چیه. 
سند به اسم خودته و فقط امضای تورو میخواد..وسط 

د  حرفم پرید و با  ی صداییکه ناراحنر توش موج میر
گفت_من نمیخوام مایل به اسمم بزنی احتیاچر به پول و 

نی محمد. من بابات نیستم  ی ملک ندارم_چقدر غر میر
 ارث تقسیم کنم. 

بخاطر زن وبچمه که دارم اینکارو میکنم، میخوام 
 مراقبشون باشی 
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د_مینارو برمیگردونم ویل  ی  نمیر
نگاهش به مانیا بود و حرفی

.  اگر   اتفافر افتاد میخوام مواظبشون باشی

 . سند رو امضا کن و بده وکیلم کاراشو انجام میده

 اگر اتفافر افتاد وصیعت نامه دست وکیلمه

نگاهشو به سمتم چرخوند_بزار من برم. من کسیو ندارم 
ی   و تنهاام ویل تو زن و بچت هستر

دست روی شونش گذاشتم و با لبخند جواب 
 ر. دادم_محمد کم گه بخو 

میدونی تو چقدر برای مینا و مانیا مهیم؟ اونا عاشق 
 برادرشونن و نمیخوان خار توی پاش بره

رسشو زیر انداخت _همیشه واسشون دردرس درست 
میکنم_االن دیگه وقت این حرفا نیست. آریا تو دردرس 

 افتاده باید برم کمکش. 

ون  احتماال اونو بیارم بیر

اسینه به سمتم اومد و رس تکون داد . یگ از پرستارا رس 
د اشاره به انتهای راهرو  ی همینجوریکه نفس نفس میر

نه اصال  ی کرد_رئیس یگ رو اوردن همش شمارو صدا میر
 اروم و قرار نداره. 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی  ی تزریق کنیم ویل دکیر گفتر ی مورفتر
خواستیم دوز بیشیر

 شماروصدا کنیم بیاید

به سمت راهرو رفتم و اشاره کردم محمد بمونه._کیه 
به اسم کاوه هنوز مشخصات کامل نداریم. فقط  ؟_یگ

 اینکه انگار بد کتک خورده

وعش بود   ... این تازه رسی

ی بیاد  به سمتش رفتم که با دیدنم خواست از تخت پایتر
لش کرد_کاوه، چه خیر شده؟  ویل دکیر به سخنر کنیر

وع به غر زدن کرد_اگر  نگاه بدی به دکیر انداخت و رسی
ا ولم میکرد تا بیام پیشت زودتر از ی شماین دکیر مسخره

 اینا میتونستیم حرف بزنیم

ها کردم و تشکری هم به ای به دکیر و پرستار اشاره
ی  ریششون چسبوندم_بیمارستانو گذاشنر رورست، عتر

ای بهم رفت که از فحش آدم صدام میکردیچشم غره
ناموس بدتر بود_به این پرستارهای خرت میگفتم 

شو  ی ویل گیر به ای بود که به رسم صدات کتی ن به ضی
 خورده

د_پرستار..پرستار ی  چشماش قرمز بود و کیم گیج میر

_اتاق عمل رو  پرستار رسی    ع اومد و کنارم ایستاد_بله دکیر
 اماده کن
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با تعجب نگاهم میکردن که اینبار داد زدم_زود باش بیمار 
 باید عمل بشه رسی    ع

عمل چی بشم  خل رس تکون داد و به انتهای راهرو رفت_
 شدی؟ باید برم کمک کمال و آریا

به سمت کمد وسایل اولیه رفتم و هنو باز نکردم که 
 صدای افتادن کاوه بلند شد

ی پهن شده بود به سمتش  با دیدنش که روی زمتر
رفتم_کره خر میگم وضعیت بده واسه من ژانوار ژان 

 بازی درمیاره

 آریا***

م خوانر رس درد گرفته بودم و بدنم داشت کاز نر 
 میارود_آریا

ی شده بود و دستش  نگاه مینا کردم که روی تخت نیم خیر
 به رسش بود. 

 بلندشدم و به سمتش رفتم_دراز بکش اثر قرص بره 

گیج نگاهم میکرد و این نشون میداد قریص که بهش 
 دادن چقدر داغون بوده

کمکش کردم روی تخت بخوابه. اولش قبول کرد ویل به 
 اتفاق ها براش مرور شد. ثانیه نکشید انگار تمام 
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یقه ام رو گرفت و محکم بهم چسبید_باید بریم..باید از 
 اینجا بریم.. 

ی نگاهم  دستشو روی شکمش گذاشت و با نگرانی بیشیر
ی بچم چیشد..بچم..   کرد_بیا نبضمو بگیر ببتر

نگاه پر بغضش اعصابمو خورد میکرد و این باعث میشد 
مینا توروخدا یه بیشیر از پیش رس درد بهم فشار بیاره_ 

 دقیقه اروم باش من پیشتم. 

 بچت سالمه و کش قرار نیست بهت صدمه بزنه

 جمله اخر رو مثل سگ دروغ گفتم ویل چاره ای نبود. 

ی تو و بچه ات به رسش اگر بهش میگفتم رایان هوس کشتر
 زده میخواست چیکارکنه؟

رسشو روی پام گذاشت و دوباره چشماش بسته 
و بیش میشنیدم که اثرار داشت  شد.زمزمه هاش رو کم

 رسیعیر از این جهنم خارج بشه

مت از  دسنر به رسش کشیدم و به دیوار زل زدم_مییر
 اینجا مینا فقط اروم باش

های آشنانی چشمام تا اخرین حد ممکن با صدای فریاد 
 یه جا

ی
 باز شد_میدونستم تو نمیتونی اروم بتمریک

ی اینجا ببینم باز چه خایک تو رسم  ون شد_بشتر
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ی رفتم و با دیدن کمال که غرق  با عجله به سمت پایتر
خون رو زمینه رسجام میخکوب شدم_خوب موقیع 

ه حاال حاالها باهاش کار  اومدی بیا اینو نجاتش بده نمیر
 دارم

رسما دیگه اعصابمو بهم ریخته بود_خودت میفهیم 
؟ خوشت میاد ملتو عذاب بدی نه؟   چیکار میکنی

یه به بدنش انداختمخداروشکر به سمتش رفتم و نگا
 نبود و همش جای زخم چاقو بود که خییل هم 

ی
شکستگ

یدش توی اتاق وسایل پانسمان  عمیق بریده نشده _بیر
ی کنید  هم بدین به آریا، کف اینجارو هم تمیر

اهن و شلوار سفیدی که  دستاشو توی جیبش برد و با پیر
 لکه های بزرگ خون خودنمانی میکرد وارد اتاق خودش

 شد_راه بیافت

الل شده بودم و فقط از خشم دندونامو روی هم فشار 
 میدادم

 چند ساعنر طول کشید تا تمام بدنش رو ضدعفونی کنم. 

 بخاطر مسکنی که بهش زده بودم هنوز بیدار نشده بود

 به موهام زدم 
ی

با صدای داد و بیداد مینا و رایان چنگ
 _مسیح تو رو رس جدت رسیعیر یه غلظ بکن 
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باز شد و مینا رساسینه داخل اومد_کجاست کمال؟  در 
 حالش خوبه؟

پوکر به چشمای اشکیش نگاه کردم _جمع کن این بند و 
 رو.  بساط گریه

 اونجا رو تخت خوابیده حالشم خوبه

 نگاه کردم. به سمتش رفت که چشم ازش گرفتم و به رایان

پر غرور به دسته گلش که ساخته بود نگاه میکرد_فکرکنم 
ی آخر  ی _مرییصی چیر ی ین باری باشه که همدیگرو میبیتی

 هسنر نه؟

نگاهم کرد. از سکوتش استفاده کردم و ادامه دادم_یه 
ای خونر هم داره.._آریا

 شماره از تیمارستان دارم دکیر

ساکت شدم. منتظر بودم منم مثل کمال تیکه پاره کنه 
ویل در کمال ناباوری دستشو روی شونم گذاشت_چرا 

همون کاری رو انجام بدی که ازت عادت نمیکنی 
 میخوام؟_چون کاری که میخوای خالف انسانیته

پوزخندی بهم زد_تجاوز به خواهر من خالف انسانیت 
 نبود؟

ساکت شدم و تازه دلیل این همه خشم رو 
 فهمیدم_انقدر غر نزن و فقط بگو چشم
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ن_نه  از اتاق خارج شد و اشاره زد مینارو به اتاقش بیر
 ولم کنیدنمیخوام برم 

به من که رسید محکم دستمو چسبید و التماس کرد_آریا 
ی بگو ی  توروخدا یه چیر

مش تو  دوباره کشیدنش که صدام بلند شد_خودم مییر
 اتاقش ولش کنید

_باشه  ی . انگار که شک داشتر ی نگایه به همدیگه انداختر
 اقا. 

ید  به شما میسپاریم ، االن بیر

ا میتونی دو دستشو ول کردن و از اتاق خارج شدن_مین
ی و بچه بازی درنیاری؟  دقیقه آروم بگیر

ی با کمال چیکار  با چشمای اشگ نگاهم کرد_ببتر
 کردن_حقش بود

با دادی که کشیدم ساکت شد و اشکش همونجا خشک 
ای مردم رو میفرستاد ته چاه  شد_زمانیکه داشت دخیر
 باید فکر اینم میکرد که یگ با ناموسش همینکارو بکنه

ر مچم شل شد و کنار تنش دستش از دو 
..میخوای منو بدی دست اینا که.._میخوام تو  افتاد_یعنی

 رو بدم دست مانیا و کاری ام با کمال ندارم
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نگاه بغض دارشو به کمال انداخت و دوباره نگاهم 
 کرد_ویل کمال شوهرمه

ویل چشمش کور  اخم کردم. حق داشت، شوهرش بود 
وای کمکمون بود و نمیدید شوهرش چیکار کرده_میخ

؟  کنی

به سمت در خروچر رفتم و مینارو هم همراه خودم به 
ون کشیدم_تورو کمک میکنم ویل قول نمیدم کمگ به  بیر

 کمال بکنم

ون کشید که عصنر شدم. چگ توی گوشش  دستشو بیر
 خوابوندم. 

دستشو روی صورتش گذاشت و با چشمای گرد و دهنی 
 نیمه باز نگاهم کرد_خوب گوشاتو باز کن. 

ی پیش مانیا  تو جای خواهر منی و من باید تا زمانیکه میر
ی میگم گوش بده.  ی  مواظبت باشم پس وقنر بهت یه چیر

انقدر بچه و احمق نباش و مثل کساییکه عاشق میشن و  
ه و چشماشون کور میشه نباش  خر مخشونو گاز میگیر

چون اونوقت بهت قول میدم کاری کنم که روزی هزاربار 
 غلط کردم

ی
 بگ

دهنش بسته شده بود و البته حقم داشت. تا االن 
 صبوری کرده بودم ویل ازین بیشیر نمیتونستم. 
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 در زدم و داخل شدم_اقا رایان

ی بیا تو درو باز کردم و وارد شدم  با گفتر

 موهاش کیم نم داشت و لباس راحنر تنش بود. 

برعکس وقتانی که نر رحم میشد جلوی من خییل آروم 
 بود_چیشده؟

یقر کشیدم تا خشمم که بخاطر رفتار مینا باال نفس عم
اومده بود کم بشه_من نمیدونستم این اتفاق برای 

 خواهرتون افتاده. 

کاری با کمال ندارم که میخواین چیکارش کنید ویل مینا نر 
 گناهه

ی  وبش رو کامل رس کشید و روی میر لیوان مرسی
وب  وب چی میخوری؟_من اصال مرسی گذاشت_مرسی

 نمیخورم

 خونر هسنر و شباهت لبخندی 
زد و رس تکون داد_دکیر

 زیادی به شخیص داری

 شخص؟ به یک شباهت داشتم؟

طاقت نیاوردم و سوایل که توی ذهنم ود روی زبونم 
 اومد_به یک شباهت دارم؟
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به دیوار اشاره کرد. چون قفسه های کتاب بزرگ بودن 
ی یا میشه  نتونستم دیوار رو ببینم پس خم شدم سمت میر

ی و به دیوار نگاه کردم گفت پهن  شدم روی میر

ی..  ی  بود ویل.. ویل یه چیر
ی
 یه قاب عکس خانوادیک

یه پرس بود که شباهت زیادی به من داشت_شباهت به 
 برادرم داری

مو از عکس گرفتم و به خودش نگاه کردم_شما  نگاه خیر
، برعکس برادرتون_ویل تو کامال شبیه  زیادی شبیه پدرنر

 برادریم

ی نگفتم و  ی  فقط نگاهش کردم. چیر

درست میگفت شبیه بودیم ویل اون الغر تر و صورتش 
 زاویه دار تر بود. 

هیکلش تقریبا دو سوم هیکل من بود _ظاهرا که شبیهشی 
 ویل اخالقا هم شباهت داری

 دوباره به تصویر نگاه کردم. 

ی توی عکس  دوست داشتم خواهرشو ببینم ویل دخیر
 نبود. 

ودش شخص دیگه ای رو بجز مادر و پدر و برادر و خ
؟ ی _خواهرتون چرا توی عکس نیستر  نمیتونسنر ببینی
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مکث کرد ویل نه طوالنی اما از چشمای من دور 
 نموند_به دستور پدرم از تمایم عکس ها حذف شد. 

 ابروهام باال پرید. چقدر این خانواده مرموز بودم. 

 _چرا؟

لیوانشو دوباره پر کرد و نگایه بهم انداخت_چون 
ش نیستمیگفت دی  گه دخیر

پس اوضاع از اونی که فکر میکردم وخیم تر بود_بخاطر 
؟  اتفاق های گذشته اش!؟_میخوای فضویل کنی

 جا خوردم. حواسم نبود چقدر دارم سوال میکنم. 

با هول دستامو باال اوردم و رسمو به نشونه نه تکون 
دادم_نه ببخشید ، دیگه تکرار نمیشه. من فقط..اومدم 

 ن بگم مینارو ولش کنیداینجا که بهتو 

رو به پنجره ی بزرگ اتاقش ایستاد_چرا ولش  پشت بهم
 کنم؟_چون گنایه نداره. 

ید. اینجوری  اگر کمال کاری کرده از اون تقاص پس بگیر
 اصویل تر و به حق تره

ی رها کرد و به سمتم اومد_مثل  لیوانشو نصفه روی میر
 اینکه نمیخوای کوتاه بیای. دنبالم بیا
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ن یک کتاب، کتابخونه کامل چرخید و راه با کشید
 ای باز شدمخقی 

ی طرفو خفه  یاد فیلم ترسناک هانی افتادم که میخواستر
دن تو سوراخ_میخوای بکشیم؟ ی مییر  کتی

با چشمای گرد شده به سمتم برگشت و هنگیده نگاهم 
؟_میگم..میخوای..بکشیم؟ چی  کرد_

مکث های طوالنی که ناشی از ترس یهوییم بود باعث 
 خندش شد. 

انگار که براش جک گفته باشم بلند بلند خندید_دیوونه 
 شدی؟ مگه مریضم؟

 مشکوک رس تا پاشو نگاه کردم_اخه داشنر کمالو میکشنر 

دوباره خندید و رسی از تاسف تکون داد_نه انگار تو 
 اصال منو نمیشناش

ی آریا من  نگاهش کردم که صاف جلوم ایستاد_ببتر
 ه گوله توی رسش خایل میکنمبخوام کش روبکشم یاگر 

دستشو روی پیشونیم گذاشت و نشونم داد_دقیقا اینجا. 
ی هیچ کدومتونو ندارم.   ویل قصد کشتر

 البته برای کمال هنوز دو به شکم
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خواستم بگم کمال به من چه. اصال برو بزن ناقصش کن 
 ویل مینا دستم امانت بود. 

یل مانیا و مسیح  حتما  روی من حساب کرده بودن، و
ی بگم و وسط حرفم پرید_میخوام گذشته رو  ی نزاشت چیر

 بهت نشون بدم. دنبالم بیا_چرا من؟

 دوباره ایستاد ویل اینبار برنگشت_اینو بعدا بهت میگم. 

 راه بیافت

 که کامال سفید بود متحیر 
ی
با وارد شدنمون به اتاق بزریک

. هرچی الزمه  نگاهش کردم_من بهش میگم اتاق بایگانی
 میشهپیدا  توش

نگایه به تمام قفسه ها انداختم. به نظر نیم اومد 
مدارک عادی نگهداری بشن. تمام قفسه ها طبقه بندی 
ش من  بودن و با حروف الفبا چیده شده بودن_نمییر

 اینارو تحویل پلیس بدم؟

 که جلوش بود باز کرد_حرفای خنده
ی
ای کرد و دفیر بزریک

. اگر نمیشناختمت هرگز ت نی ی وی این اتاق خنده دار میر
 نیم اومدی

دوباره نگایه به قفسه ها انداختم. چقدر زیاد 
 بودن_چجوری منو میشناش_اها پیداش کردم
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ی پشت رسم اشاره کرد_لطفا نگاهم کرد و به قفسه
ون بکش  پرونده پونصد و هفتاد و نه رو بیر

 چقدر جالب. 

 مثل پرونده افراد مریض دسته بندی شده بودن 

ون   کشیدم و نگایه به اسم روی پرونده که پرونده رو بیر
ماژیک قرمز بزرگ نوشته شده 

 بود"کمال"انداختم_میتونم بازش کنم؟

دستشو زیر چونش گذاشت و متفکر نگایه به دفیر 
جلوی روش انداخت_صفحه دویست و نود و چهار رو 

 باز کن و بخون

با دیدن عکس من و کمال که باالی صفحه بود متعجب 
 _این چیه؟رسمو باال اوردم

ی گذاشت_نامه  روی صندیل نشست وپاهاشو روی میر
 اعمال کمال

وع به خوندن  ه به نوشته های روی ورقه شدم و رسی خیر
 کردم. 

وقنر تموم شد با چشم های گرد و دهنی باز شده رسمو 
..تو تمام لحظات مارو 

ی
باال اوردم_یعنی میخوای بگ

 دیدی؟
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ی   بوده..  اینجوری که اینجا نوشته تمام خونه دوربتر

س  وسط حرفم پرید و پرونده دیگه ای دستم داد_نیر
ی نداشته  حموم و توالت دوربتر

 نامحسوس نفش تازه کردم. 

پرونده رو که بهم داده بود به سمت خودم 
ی نوشته شده بود  چرخوندم.اسمم که با ماژیک سیر
ون؟  خودنمانی میکرد_یعنی جد و آباد منم اوردی بیر

بزنه اما با صدای انفجار  ای کرد و خواست حرفی خنده
ون دویدیم.   هر دو با عجله به سمت بیر

دست راست رایان جلوش ظاهر شد و با نگایه ترسیده 
 گفت:_آقا فکرکنم کار یگ از افراد باالست. چیکارکنیم؟

رس تکون داد و لبخندی خبیثانه زد._درهارو ببند و همه 
 .  رو بگیر

ی از وسایل ی ی و چیر ی  نمیخوام آشوب به پا کتی رو بشکتی
 فهمیدی؟

 اطاعت کرد و رسی    ع رفت. 

مثل جوجه ها پشت رایان راه افتاده بودم و حنر زبونم 
ه.  سم کجا میر  نمیچرخید بیی

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

اندازی هر لحظه بیشیر و شدید تر  صدای تیر
میشد_میتونی بری پیش مینا و کمال ، مراقبشون باشی تا 

 ببینم یک توی عمارتم آشوب به پا کرده؟

ایط، نیازی  نگران نگایه به اطراف انداختم _توی این رسی
 هست اسلحه داشته باشم؟

ات نگایه به رس تا پام انداخت._تاجاییکه میدونم اسلحه
 زیر مبلت توی خونست

سم از کجا میدونه که یاد  با دهنی باز خواستم بیی
ی بلند باال که تهیه کرده بود افتادم_یعنی میخوای پرونده

 خودم باشم؟ یه اسلحه بهم بدی که مراقب

رسی به معنی نه تکون داد و جلوی در مینا ایستاد_آریا 
. دلم نمیخواد حنر لحظه  ای مرتکب اشتباه بشی

 من روی تو حساب باز کردم. 

 تو برام مثل برادر میمونی فهمیدی؟

تو نگاهش غم بود. انگار این پرس تو گذشته مشکالت 
نتقام زیادی رو پشت رس گذاشته بود._تا زمانیکه نخوای ا

ی منم کاری باهات ندارم.   از مینا بگیر

 اهل خیانت هم نیستم، فقط با مینا کاری نداشته باش. 
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ات با لبخندی زد و دستشو روی شونم گذاشت_از رابطه
 .  مسیح خیر دارم میدونم چقدر وفادار هسنر

 رابطتون خییل مردونه است. 

جوانر بهش ندادم. انگار کل زندگیمو میدونست، حنر 
 که من نمیدونستم._رئیس. اونایی

ی  ی االن باید بیاید این پایتر  همتر

ی رفت. در رو باز کردم و داخل  بدون حرف دیگه ای پایتر
اتاق شدم و درو بستم_مینا فکرکنم با این اوضاع ترسیده 

 ..  باشی

 با دیدن جای خالیش با عجله به سمت اتاق کمال رفتم. 

ق اما اونم توی اتاق نبود. _لعنت به تو و این عش
 مزخرفت مینا

با رسعت به سمت رایان رفتم که با دیدن صحنه رو به 
 رو رسجام میخکوب شدم. 

سیم.   کمال***_یکم دیگه راه بیا االن میر

ی  با صدای شلیک و دردی که توی پام پیچید روی زمتر
 افتادم._کمال، کمال توروخدا بلندشو. 

سن کمال پاشو  االن میر
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ان حرکت رو ازم نمیتونستم. بدنم ضعیف شده بود و تو 
 میگرفت._نه اقا توروخدا ولم کنید. 

رسمو به سخنر باال اوردم و با دید تار به افراد خودم نگاه 
 کنید؟کردم_چه..غلظ یم

یارس، همونیکه دست راستم بود جلو اومد و چونمو توی 
دستش گرفت و رسشو کنار گوشم اورد_فکرمیکردی 

 حکومنر که ساخنر تا یک پابرجاست؟

بل از اینکه از مهمونی خارج بشه بهم گفت اقا ق
ط اینکه تو رو از  حکومتت رو به دستم میده فقط به رسی

ت رو از رسش کم کنم.   رس راه بردارم و رسی

د ویل خوب فهمیدم که قراره  ی چشمام دو دو میر
_برو..به اقات بگو..نمیتونه گنایه که مرتکب  ی چیکارکتی

..به شده گردن من بندازه و خودشو عقب بکشه. من

 همه میگم.. 

ی افتادم._تو  با مشنر که توی صورتم خورد روی زمتر
. از االن یه مرده حساب میشی و دیگه  نمیتونی حرفی بزنی

 وارنی نخوایه داشت. 

ای به افرادش زد که من و مینارو توی َون سیاه رنگ اشاره
ی  . این بچه اولتر _میخوام با چشمای خودت ببینی ی انداختر
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هد بود که با چشمای خودت ای خواو اخرین بچه
 .  میبینی

مینارو که کف َون خوابوندن نفسم حبس شد_ولش 
کنید کثافتا اون کاری نکرده. انقدر آشغال شدید که به یه 

 زن حامله رحم نمیکنید؟

من یک بهتون اینارو یاد دادم؟ یک یاد دادم نر ناموس 
 باشید؟

تو صورتم خم شد. چشمام هر لحظه تارتر میشد و به 
هانی که پیش میاد رو ببینم ویل  میتونستم صحنهسخنر 

ای قطع نمیشد و اینو به وضوح التماس های مینا ثانیه
شنیدم_آروم رئیس، البته بهیر بگم رئیس سابق. اون یم

خواستیم تو دست رد به سینه آقا زمانیکه ما کمک یم
، این کارت باعث شد خییل هامون زدی و گفنر کار نمیکنی

 نابود بشیم. 

 امروز تاوان کارتو پس میدی

دم و عرق رسدی روی پیشونیم نشسته  ی نفس نفس میر
 . اون زمان که من گفتم نه.. بود_حرومزاده

نفس کم اوردم ویل االن وقت کم اوردن نبود. به سخنر 
..من..   بفرستم دنر

ی دخیر  ادامه دادم_اون زمان بهم گفتر

 .  _اره میدونیم، نمیخواد زحمت بکشی
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ا رو  . تو دخیر  نفرستادی و گفنر این کارو نمیکنی

ی آقا دیگه پشتت نموند و ازت حمایت نکرد  بخاطر همتر

وع به کتک زدن مینا اشاره ای به افرادش کرد که رسی
کردنصدای التماس و دادهاش با صدای فریاد من 

ها، مقرص منم بیاین منو بزنید. بلندشد_نزنیدش لعننر 
 نزنید حاملس... 

ادامه بدم. با التماس بهشون اشک و بغض دیگه نزاشت 
 نگاه کردم_توروخدا..بچم... 

با قطع شدن صدای مینا دست از کتک زدنش 
_خوشحال میشم خیر مرگ بچتو بشنو...  ی  برداشتر

ی ساکت شد.   با تکون خوردن های شدید ماشتر

ی  چشمم به جسم نر جون مینا افتاد که نر صدا روی زمتر
اوردی که به اقا افتاده بود._کره خر . این جراتو از کجا 

 رایان حمله کنی ها؟

نگاه اشکیمو که مطمعن بودم به خون نشسته به مرد 
درشت هیکل و کت و شلوار پوشی 

ی االن  انداختم._سهراب.._سهراب و درد. گورتو همتر
 .  ازینجا گم میکنی

ارم. گمشو یاال ی  دفعه دیگه سایتم اینطرفا ببینم زندت نمیر
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 دن. با داد بلندی که زد دستمو ول کر 

 
ی
ی افتادم و فقط به نقطه ای که به تازیک دو زانو روی زمتر

 شده بود شیشه عمرم نگاه میکردم. 

با افرادش نر حرف خارج شدن که از فرصت استفاده 
 کردم و به سمت مینا رفتم. 

گرفتمش که با تکونی که خورد آب و خون از   توی بغلم
ی پاش رسازیر شد و دست رسدش روی دستم افتاد  بتر

زده نگاهش کردم و با دهنی که مثل مایه باز و وحشت 
بسته میشد و به زور صدا ازش خارج میشد رو به کش 

که اسمش سهراب بود لب زدم_زنم..بچم..یگ زنگ بزنه 
 اورژانس

با فریاد اخرم جلو اومد و مینا رو توی دستش 
م  بلندکرد_کمال رو بیارید تو عمارت من زودتر میر

م که دنیا دور بلند شدم و خواستم مینا رو از دستش بگیر
ی افتادم.   رسم چرخید و روی زمتر

 آریا***

ی  افرادی که روبه رایان اسلحه گرفته بودن و میخواستر
بزننش دو برابر افرادش بودن و با اومدن من همه نگاها 

ی پرس  سمتم چرخیده بود_ اوه اینجارو ببتر
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 نگفته بودی برادرت هنوز زندست

ی ا فراد حاضی توی سالن با دهنی باز نگاهم بتر
 چرخید_ویل من.. 

قبل از اینکه بفهمم چه اتفافر افتاد صدای شلیک گلوله 
 ها بلند شد. 

ی سینم پیچید دردی که ناگهانی توی دستم و قفسه  
ی بیافتم.صدای فریاد رایان رو  باعث شد روی زمتر

میشنیدم ویل چشمام فقط سیایه میدید و دردی عظیم 
 ه بود. که دیگه کل تنم رو گرفت

 _آریا صدامو میشنوی؟ آریااا

های متعددش هم باعث نشد چشمام باز بشه و به فریاد 
ی رفتم.   خوانر سنگتر

ی توی کماست؟  مسیح***_میخواین بگتر

دکیر نفس عمیقر کشید و دستشو توی جیب شلوار 
مشکیش گذاشت_نه. هنوز توی کما نرفته ویل سطح 

به  ای که خورده پایینه. هوشیاریش بخاطر ضی

ه تو کما و  فقط باید دعا کنیم زودتر بیدار بشه وگرنه میر
 دیگه کاری از دست ما برنمیاد
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از پشت پنجره نگایه به کاوه که کیل وسایل بهش وصل 
 بود انداختم_مسیح

به سمت محمد برگشتم که دکیر دسنر روشونم کشید و 
مانیا دنبالته و هرچی میگم کار داری گوش نمیده  رفت._

. کارام شدید بهم حسانر خوابم یم اومد  خسته بودم و 

پیچیده بود و هرکاری میکردم نمیتونستم یکم سبکشون 
م پیشش، توام برو خونه  کنم و به داد آریا برسم_االن میر

 وسایل هاروجمع کن و بیا دنبال مانیا

کلیدو به سمتش گرفتم. رس تکون داد و از دستم 
 گرفت._فکر میکنی باهام بیاد؟

و رس تکون دادم_با اورژانس میفرستمتون.  لنر تر کردم
نم ی  اگر قبول نکرد داروی بیهوشی بهش میر

 عصنر شده بود و این از حرکاتش کامال مشخص بود. 

دسنر به پیشونیش کشید و نفش تازه کرد_یعنی قراره 
 انقدر اوضاع وخیم بشه؟

 ای باال انداختم و به سمت اتاق مانیا رفتم. شونه

دم وسط اتاق ایستاده و نگران به در درو باز کردم که دی
 . نگاه میکنه_مانیا رس جدت انقدر وول نخورد 

ی یه جا بزار کارا رو اویک کنم  بشتر
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جلو رفتم و دستشو توی دستم گرفت. متعجب به 
ی رنگ پریدش نگاه کردم_تو دستاش زل زدم و به چهره

؟ فشارت افتاده؟ وایسا االن میگم دکیر  چرا انقدر یخی
 بیاد

گرفت. نگاهش کردم که نر قرار بغلم   تر  امو محکمدست
.نگایه به  سم تنهانی

کرد_مسیح توروخدا نرو من مییر
چشمای ملتسمش انداختم. این روزا حواسم اصال بهش 
نبود_باشه بیا بریم دراز بکش_توام کنارم میخوانر دیگه 

 نه؟

دلم میخواست بگم "دوستم توی دردرسه، نمیدونم توی 
نمیشد، اون زنم بود_باشه کنارت دراز  چه حالیه" ویل

 میکشم تا بخوانر 

با اکراه رس تکون داد. چند ساعنر گذشته بود ویل نفس 
 هاش منظم نمیشد و نشون میداد هنوزم بیداره_مانیا 

رسشو بلند کرد و توی چشمام نگاه کرد_چرا نمیخوانر ؟ 
احت نکردی  االن نصفه شبه و تو هنوز اسیر

ای قشنگش نگاهم کرد_راستشو بگم مثل گربه ها با چشم
 چرا نمیخوابم؟

چشماش هم خبیث بود هم شیطون و این نشون میداد 
ی ازم میخواد ویل نمیتونه به زبون بیاره.  ی  چیر
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هام به خنده کش اومد و دستمو دور کمرش محکم تر لب
بگو عزیزم، چی میخوای؟  کردم_

با ذوق روی تخت نشست و دستاشو توی هم قاب 
 انبه میخواد کرد_من دلم

ای با دیدن نیش باز و چشمای ذوق کردش لحظه
 نفهمیدم چی گفت و باشه ای گفتم. 

ی اومدم و خواستم سمت در برم که برق از  از تخت پایتر
رسم پرید_شوخیت گرفته؟ انبه؟ مانیا االن فصل انبه 

 است؟

ک نگاهم  لب هاش آویزون شد و مثل خر رسی
وروخدا بخر من کرد_میدونم وقتش نیس ویل توروخدا ت

 میخوام، من دلم انبه میخواد

دهنم باز و بسته شد ویل صدانی ازش خارج نشد_میتونی 
ی دنبالش میگردی؟  پیدا کنی نه؟ میر

محکم توی پیشونیم کوبیدم و خودمو روی صندیل کنار 
وع شد.  در پرت کردم_رسما بدبخت شدم. تو ویارت رسی

شکمش  وای خداخواست حرفی بزنه که جلو رفتم و بغل
لب زدم_عزیزم، پرسم توروخدا به فکر منم باش. دهنت 

 رسویس االن وقت انبه است؟

 صورتمو قاب کرد و رسمو باال گرفت. 
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 پرس؟ شاید دخیر 
ی

با ابرونی باال رفته نگاهم کرد_چرا میگ
 باشه. یه دخیر شبیه من

 صدای شلیک خندم توی اتاق پیچید. 

یگ دیگه نیار مانیا متعجب نگاهم میکرد_تو برام بسنر 
 لنگه خودت خواهشا

لباشو کج و کوله کرد و صورتشو برگردوندبلندشدم و به 
ی دیگه هوس نکردی؟ تعارف نکنی ها  سمت در رفتم_چیر

خواست رسم غر بزنه که با برخورد در توی صورتم 
 ساکت شد_اخ خدا لعنتت کنه، دماغم

پرستار که هول کرده بود با نگرانی به سمتم اومد_وای 
 س حالتون خوبه؟رئی

عصنر بهش نگاه کردم. دقیقا همون پرستاری بود که 
رسی قبل بلبل زبونی کرده بود و بعدش فهمید من 

 ام_فکرکنم دفعه سوم منو میکشی یک

دستشو روی دهنش گذاشت و فقط نگران نگاهم کردبا 
صدای خنده های بلند مانیا رسمو باال اوردم و نگاهش 

دنه؟ من دماغم ناقص کردم_واقعا؟ االن وقت خندی
 شده

 دلش رو گرفته بود و رسی به معنی نه تکون میداد. 
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خواستم به پرستاره بگم اخراجه تا دفعه بعدی برگه ی 
مرگمو امضا نکنه ویل پشیمون شدم و فقط دسنر به 

 صورتم کشیدم

ون  با صدای زنگ موبایلم بیخیال هردو شدم و از اتاق بیر
ایلم باعث شد دوباره ی ناشناس روی موباومدم. شماره
 یاد آریا بیافتم. 

 با نگرانی دکمه اتصال رو زدم_بله؟

صدای کمال که به طرز وحشتنایک داغون بود توی  
گوشم پیچید_مسیح، بهت احتیاج داریم. یه ادرس 

 میفرستم رسی    ع خودتو برسون_کمال؟ چه اتفافر افتاده؟

انگار که داشت یم دویید و موبایل رو به سخنر توی 
ش گرفته بود. خش خش موبایل باعث شد مقداری دست

از گوشم دورش کنم_مینا و آریا حالشون اصال خوب 
نیست. حنر نمیتونیم برای اوردنشون به بیمارستان جابه 

 جاشون کنیم

د.  ی  قلبم با نر قراری میر

آریا دوستم بود و مینا مثل خواهرم، هردو برام عزیز 
 ه هوش اومدهبودم._رئیس، دوستتون که توی کما بود ب

 فقط رسی به پرستاره تکون دادم. 
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این حجم از قایط شدن کارا باهم اصال درست و اصویل 
 نبود_ادرسو بفرس کمال 

ی  گوشی و قطع کردم و به اتاق مانیا اشاره کردم_میر
پیش زنم میشینی و گندی باال نمیاری تا من برم به کارام 

 برسم. 

م. فهمی  دی؟به زنم بگو رفتم براش انبه بگیر

 رسی تکون داد و رسی    ع داخل اتاق رفت

صدای پیامک گوشیم که بلندشد نگایه به ادرس 
 انداختم. 

 زیاد دور نبود ویل باید عجله میکردم

.با  ی به سمت بخش رفتم و گفتم فاطمه رو پیداش کتی
دیدن محمد که وساییل دستش بود با قدم های رسی    ع به 

ن بشنوه سمتش رفتم.بازوهاشو گرفتم و جوریکه فقط او 
گفتم_کاوه به هوش اومده ویل نمیتونم برم پیشش، مانیا 

 نر قراری میکنه و اوضاع اون سمت اصال اویک نیست. 

ی من حواست به مینا و کاوه باشه؟  میتونی تا برگشتر

رسی تکون داد و خواست حرفی بزنه که فاطمه رس 
 رسید_اقا مسیح کارم دارین؟
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نگار شب اصال به چهره ناراحت و خستش نگاه کردم. ا
نخوابیده بود و زیر چشماش گود افتاده بود_وسایل 

امداد رو بردار و بدون اینکه حواس کش رو به خودت 
 جمع کنی دنبالم بیا

چندتا پلک زد و همینجوری گنگ نگاهم کرد_د المصب 
 زود باش از دست رفت

ترسیده از دادی که زدم به سمت اتاقم دویید به سمت 
نم.  محمد برگشتم و نفس ی  عمیقر کشیدم_بهت زنگ میر

ی نگو راجب اینجوری رفتنم، بهش  ی فقط به مینا چیر
م م براش انبه بگیر  گفتم میر

ی نمیگفت و فقط رس تکون میداد ویل اخم هاش  ی چیر
 شدید درهم بود_وسایل رو اماده کردم بریم

وساییل که به زور بغلش کرده بود رو ازش گرفتم و 
 دستمو پشت کمرش گذاشتم. 

ون هلش میدادم رسی برای محمد همینج وریکه به بیر
 تکون دادم. 

وسایل رو روی صندیل عقب پرت کردم و رسی    ع ماشینو 
ی؟ ی خودت میر  روشن کردم._چرا با ماشتر
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پامو تا ته روی پدال گاز فشار دادم و برای خودم آدرس 
ه ویل  م معلوم نیست چه خیر رو مرور کردم_جانی که میر

 اوضاعش اصال خوب نیست. 

 کنی بهت اگ
ی
ی رسیدیک ر بتونی درست به مسائل دکیر

 ترفیع میدم

 مشکوک نگاهم میکرد. 

وقت نداشتم بیشیر بهش توضیح بدم پس خودمو با یه 
ی حال اریا اصال  جمله خالص کردم_اینجوری که بهم گفتر

 خوب نیس

بار کل پریدن رنگش رو به وضوح حس کردم. سکونر مرگ
باعث شد خییل  ماشینو گرفته بود.جاده خلوت بود و 

 رسی    ع برسیم. 

نگاهمو به عمارت دوختم و وسایل رو برداشتم_بجنب 
 فاطمه، پیاده شو

هنوز دستم روی زنگ نرفته بود که در باز شد. فاطمه 
 هم مثل من جا خورد و عقب رفت

 _چرا اینجا انقدر ترسناکه؟
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د  ی پا تند کردم و نر توجه به قلبم که به طرز وحشتنایک میر
که تیر میکشید، داخل شدم._احتماال و پشت گردنم  
 های کنار خونست و اینکه خییل تاریکهبخاطر درخت

"با  ی "خر خودنر نگایه بهم انداخت ، از اوناییکه میگفتر
رسیدنم به در عمارت قامت کمال جلوم ظاهر 

 شد_مسیح 

نگایه به لباسای پاره و تن داغونش انداختم. _چرا 
 هتون؟اینجوری شدی تو؟ کش حمله کرده ب

 دستمو گرفت و داخل کشید. 

نگایه گذرا به فاطمه انداخت و رسی    ع به سمت پله ها 
رفت_من نمیدونم اوضاع کدومشون وخیم تره، فقط 

 میدونم هر دو بیهوشن. توروخدا عجله کنید

د نگرانی منو بیشیر میکرد_بهم بگو  ی هر کلمه که میر
 چیشده کمال عصبیم کردی انقدر گفنر حالشون داغونه

ی اتاق رو باز کرد که چشمم به مینا افتاد.  در   اولتر

خون کل تخت رو گرفته بود و مینا درست وسط تخت نر 
هوش افتاده بود_یا خدا. این..این بچش.._مسیح بگو که 

 کاری ازت ساخته است

 کنارش زدم و به فاطمه اشاره زدم. 
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ی آریا  کنارم نشست و وسایل رو برام باز کرد._برو ببتر
 کجاست فاطمه

 اشک تو چشماش بود و رنگش مثل گچ دیوار شده بود

سم.   _من..من به مینا میر

 خودت برو

سیدم به سمتش  همینجوریکه به وضعیت وخیم مینا میر
برگشتم و تقریبا داد زدم_االن وقت بچه بازی نیست اگر 

ن. بجنب  دیر کنی از دستمون میر

با کلمه اخرم تقریبا باال پرید و نییم از وسایل رو توی 
دستش گرفت_اقا کمال میشه نشون بدید..آریا 

 کجاست؟

دو این کامال از رفتارش  ی یه جای کار اریا و فاطمه لنگ میر
 مشخص بود

 فاطمه***

ای ایستاد و نفس هام به با دیدن آریا قلب نر قرارم لحظه
ی یا نه؟   سخنر باال اومدن._تو دکیر

ای نگاهمو به اجبار از آریا گرفتم و به پرسی که با چشم
م  قرمز باالرسش نشسته بود انداختم._من..آره..دکیر
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ی کوبید و بلند شد_اگر نمیخوای  عصنر دستشو روی میر
ون بگو   مسیح بیاد رسی    ع کارتو انجام بدی گمشو بیر

با صدای لرزونی که به زور باال یم اومد جواب 
وع میکنم.   دادم_االن..کارم رو رسی

 یه رسی وسایل میخوام 

بهشون بگو چی اشاره به چند نفر   ون بودن زد_ که بیر
ی   میخوای برات تهیه میکتی

رس تکون دادم و خییل رسی    ع جمع بندیشون کردم.به 
 سمت آریا رفتم و لباسشو از باال با قیخی پاره کردم. 

هیچ وقت بعد اون دعوا و بحثمون فکرنمیکردم بخواد 
ی اتفافر بیافته_خییل طول میکشه تا بتونی گلوله رو  چنتر

 دربیاری؟

با پشت آستینم عرق های روی پیشونیم رو پاک کردمو 
بدون نگاه کردن بهش گفتم:_اره شاید طول بکشه چون 
تقریبا نزدیک به قلبش خورده و با یه نر احتیایط صدمه 

 وارد میشه بهش 

رو به روم اون سمت تخت نشست و نگاهش 
 کرد_مطمعنی میتونی یا برم دنبال مسیح بگردم؟
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انداختم و جدی نگاهش  چاقو رو توی آب جوش
؟  کردم_بهت گفتم میتونم. میشه انقدر حرف نزنی

س بلندشد و به سمت در رفت_باید به کاری  با اسیر
 کنم. نمیتونم بمونم کنارتون

ی
 رسیدیک

ی یادش افتاد و دوباره  ی خواست درو باز کنه که انگار چیر
ه..  یش بشه..اگر بمیر ی به سمتم برگشت_اگر اریا چیر

 زنده چال میکنمتوروباهاش زنده 

ابروهام باال پرید وبا چشمای گرد نگایه به چشمای 
جدیش انداختم_مطمعنم انقدری که واسم مهمه برای 

 تو مهم نیست

 اخم کردم. 

از این حرفش خییل بدم اومد و باعث شد بدون توجه به 
ون و انقدر با  م برو بیر وضعیت صدام باال بره_اقای محیر

 اعصاب من بازی نکن

ون رفتپوزخندی   بهم زد و خییل رسی    ع بیر

وع به حرف زدن با اریا  زمزمه وار زیر لب رسی
وارژان بازی درمیاری و فکرمیکنی باید  کردم_همیشه ژان

و تو حل کنی  ی ، االنم مطمعنم مسیح گندی زده و همه چیر
 طبق معمول تو میخوای جمعش کنی 
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ون کشیدم که از درد چشماش رو روی هم فشار  تیر رو بیر
اخماش درهم شدنگران به صورتش زل زدم و  داد و 

 دستمو روی گونش گذاشتم

 _آریا هوشیاری؟ توروخدا چشماتو باز کن. 

به سخنر نییم از چشماش رو باز کرد ویل خییل رسی    ع 
با قطع شدن نفس هاش وحشت زده بلند روی هم افتاد 

یختم.  دم و اشک میر ی  بلند مسیح رو صدا زدمصداش میر

 به سخنر احیا قلنر میکردم. دستام میلرزید ویل 

ی نشستم  با اومدن مسیح عقب رفتم و روی زمتر

ی اشک هام که دیدم رو تار کرده بود تالش های مسیح   بتر
 رو میدیدم. 

ی نشست و نگاهم کرد_اینجوری  خسته روی زمتر
؟_من..تالشمو کردم..ویل..ویل قلبش  میخوای دکیر بشی

 نزد

 هق هق هام دیگه اجازه نداد ادامه بدم. 

با دستم صورتمو پنهان کردم و نالیدم_من خییل.. نر 
 عرضه ام، حنر نتونستم..آریا رو نجات بدم

جلوم نشست و بغلم کرد. گرمای آغوشش منو به یاد 
 چند وقت قبل انداخت که آریا پیشم اومد

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

 "فلش بک"_تو فکرکردی من نمیدونم دوستم داری؟

ای با عجز تو چشماش زل زدم_تو هیچ وقت نزدیکم نمی
ی سمت مانیا با اینکه االن شوهر داره  و همیشه میر

لبخندی کنج لبش نشست و جلو اومد_مانیا مثل خواهر 
 منه فاطمه. 

میفهمم برای چی حسادت میکنی ویل این حسادت 
 درست نیست

تخت سینش کوبیدم و با چشمای اشگ وسط حیاط 
 رسش داد کشیدم_اره درست نیست. 

دوست دارم و توجیه این درست نیست که تو میدونی 
، این درست نیست که عشق منو بالتکلیف  بهم نمیکنی

 گذاشنر 

پشتمو بهش کردم و اشک هامو پاک کردم_اصال میدونی 
 چیه، دیگه دلم نمیخواد ببینمت. 

برو با هرکش که دوست داری، برو هرجا که عشقت 
 میکشه. 

ی لعننر که..   دیگه تموم شد این دوست داشتر

ر تنم و گرمای آغوشش دهنم با پیچیدن دستاش دو 
 بسته شد. 
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اش زیر گوشم از روی رورسی باعث شد اشک هام زمزمه
بند بیاد_فاطمه انقدری که تو دوستم داری شاید من 

 نداشته باشم ویل خییل برام مهیم. 

بهم فرصت بده کارامو انجام بدم بعدش میام پیشت.  
 میام تا برای همیشه پیشت بمونم. 

 "زمان حال"

بند نیم اومد و تالش های مسیح برای اروم  اشک هام
کردنم انقدراام موثر نبود_اروم باش انقدر نر قراری نکن 

 دیگه حالش خوبه

 ازش جدا شدم و دست روی صورتم کشیدم

بان و نفس هاش  نه و ضی ی _نگران نباش االن قلبش میر

نرمال شده. فقط زخمش رو بخیه کن و خییل خوب 
 ضدعفونی کن. باشه؟

دادم که با باز شدن یهونی در و کوبیدنش به  رسی تکون
ه ی خر بهت دیوار با ترس و تعجب بلندشدیم_دخیر

 گفتم نمیتونی بنال بگو یگ دیگه بیاد. گفتم یا نگفتم؟

با هجومش به سمتم جییعی کشیدم و پشت مسیح پناه 
ه  گرفتم_مسیح دستتو بکش من یه گلوله حروم این دخیر

 بکنم
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به سمتم حال االنمو بدتر هاش و هجومش صدای داد 
میکرد_رایان داداش آروم باش مقرصنیست. آریا خییل 

 ضعیف شده و خون زیادی از دست داده. 

 میناهم داشتیم از دست میدادیم ویل برگشت. 

 اش افتاد و خودش سطح هوشیاریش کمهبچه

عصنر دستای مسیحو پس زد وتهدید وار نگاهم 
 یه جای امن برای کرد_االن باید چیکارکنیم؟ اگر میتونی 

مینا و اریا ، مخصوصا آریا، پیدا بکنی که من دستور 
 انتقال بدم

مسیح نگایه به اریا کرد و دوباره به سمت رایان که نگاه 
بدی بهم مینداخت کرد_نمیتونم جای امن درست کنم. 
االن هم با وجود نبودن اریا خودم باید برم و بیمارستان 

م ویل میتونی  روی فاطمه حساب کنی تا  رو به دست بگیر
 مراقب هردو باشه

ه و زیر نگاه  حس میکردم بدنم هر لحظه داره تحلیل میر
ه  های رایان نمیتونستم حنر نفس بکشم_هه، این دخیر
نمیتونه خودشو نجات بده چه برسه به بقیه. اگر میتونی 
خودت هرروز رس بزن بهمون.._رایان من یه زن باردار 

ز داره و این چند روز حنر نتونستم دارم که شدیدا بهم نیا
 کنارش باشم
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ی بود که توی اون روز شوم دعوام  ی حامله بودن مانیا چیر
با اریا خودش گفته بود تا قانعم کنه که بجز چشم 

 خواهری نگاه ویگه
ی
ای به مانیا نداره_میخوای کل رسیدیک

 و پزشگ رو به این بسپاری؟

_من اسمم ناراحت اخیم کردم و بدون فکر جواب دادم

ه  فاطمه است نه این و دخیر

مثل خودم اخم کرد و همینجوریکه پاکت سیگاری از 
ون میکشید جواب داد_چه جالب خانم  جیبش بیر

 خنگ، خییل بدبختم از اشنانی با تو

چقدر این مرد مزخرف و بیشعور بود._رایان، فاطمه 
میتونه از پس کارا بربیاد فقط امروز خییل یهونی تو شک 

ه. رفت و   نمیدونست اینجا چه خیر

منم سیع میکنم رسیعیر برگردم و بهتون رسبزنمسیگارشو 
روشن کرد و گوشه لبش گذاشت_باورم نمیشه مجبورم 

 به یه دخیر اعتماد کنم

 بدون حرف دیگه ای نگایه به اریا کرد و خارج شد. 

هانی پچ پچ کرد 
ی مسیح نفش تازه کرد وکنارگوش اریا چیر

؟که متوجه نشدم_مواظ  ب برادرم هسنر

سیدم "برادر؟" ویل میدونستم  اگر خییل دور بودم مییی
این دوتا دوست چقدر بهم نزدیکن ویل مسیح 
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بهش هست  نمیدونست اریا چقدر برام عزیزه_حواسم
 توام مواظب مانیا باش

رس تکون داد و بعد از توضیح طریقه مرصف قرص و 
 آمپول  برای مینا و آریا از عمارت خارج شد

ی مبل توی سالن نشستم و نفش تازه کردم. رسمو به رو 
 پشنر مبل تکیه دادم و چشمامو بستم. 

 باورم نمیشه بدون اینکه به خانوادم بگم اومدم اینجا. 

؟  باید بهشون زنگ بزنم._چرا اینجانی

چشم باز کردم که دوباره با دیدن قیافه رایان لرزه به تنم 
ی االن رسم مسکن زدم تا بیش  یر بخوابن. افتاد_همتر

وقنر بیدار بشن نیاز به مراقبت بیست و چهار ساعته 
 دارن

ای رو توی بغلم شوت  نگاه عمیقر بهم انداخت و گوشی 
کرد_با این به خانوادت اطالع بده نمیتونی بری پیششون 

 تا یگ دو هفته. 

 
ی

ی از این قضیه بهشون بگ ی  حواست باشه نباید چیر

سون د_حواسم هست جدی بود و این منو بیشیر مییر
ی بهشون نمیگم ی  .چیر

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

رسی تکون داد و با دست خانیم که انتهای سالن جهت 
مخالف ما ایستاده بود روبا دست نشون داد_همراهش 

 برو و بعد از خوردن غذات برگرد پیش آریا

خواستم تشکری بکنم که دوباره با صدای جدی تر ادامه 
گر بالنی داد_مرگ مینا یا کمال برام اصال مهم نیست ویل ا 

ی عمارت رستو گوش تا  رس آریا بیاد توی باغچه ی همتر
م و همینجا چالت میکنم  گوش مییر

ی کوبید که رسما جا زدم_همیشه  پاشو چند باری زمتر
 عادت دارید انقدر خشن باشید؟

ی بگه ویل دهنش فقط باز و بسته شد ی  خواست چیر

 رایان***

ودمو کالفه بودم و هر لحظه با دیدن حال وخیم اریا خ
 رسزنش میکردم

ون کشیدمش  و به  با صدای زنگ تلفن آروم از جیبم بیر
 شماره ی آشنانی که مخاطبش غریبه بود چشم دوختم

 دکمه ی اتصال رو زدم و کنار گوشم گذاشتم_سالم

صدای پخته ویل گرفته اش پشت تلفن پیچید_سالم 
 رایان، خونر پرس؟
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بان قلبم کم بشه و  روی  نفس عمیقر کشیدم بلکه ضی
؟ ی  صندیل نشستم_بله ممنون شما خوبتر

رسفه ای کرد و با صدای خش داری سیع کرد جوابمو 
احت  بده_عمو ماکان اگر حالتون خوب نیست یکم اسیر

 کنید بعدا زنگ بزنید

ی آنر خورد _نه حالم صداشو صاف کرد و انگار جرعه
؟_کار خایص  خوبه. خواستم ببینم کجانی چیکار میکنی

 مارت مشغول رسیدن به کارام هستمنمیکنم داخل ع

صداش جدی شد و با تحکم ادامه داد_نمیخوای بیای 
؟ همچنان میخوای تخس بازی  مدارک رو امضا بزنی

 دربیاری؟

پوف کالفه ای کشیدم تا بفهمه این بحث رو دوست 
 ندارم. 

ی من اهمیت  ی و نداشتر چنانچه اصال به دوست داشتر
ارشو دارم چرا نمیداد_عمو جان اموال خودمه و اختی

 همش این بحثو پیش میکشید

جوریکه صداش مهربون و قانع کننده باشه ادامه داد_تو 
جوونی و نا بلد. میخوام کمکت کنم اموالت زیاد بشه تا 

 .  بتونی همینجوری باال بمونی

 باید بیای تو کار من و رسمایه گذاری کنی 
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ی انداختم و غم توی دلم  نگایه به عکس خواهرم روی میر
ی  رو  عقب فرستادم_ببخشید ویل دوست ندارم جزو چنتر

 کارانی باشم. 

 کارهانی چیه
ی  قبال گفتم نظرم راجب چنتر

کم کم داشت عصنر میشد و این از صدای ترسناکش 
 کامال مشخص بود_مثل پدرت کله شق نباش پرس. 

تو که زن نداری بخوای بچه بیاری حداقل اموالت رو بده 
ی باال بکشی ها؟ با من تا بتونم بکشمت باال_چجور 

ها به اعراب؟ متنفرم از این کارت عمو  فروش دخیر

ی امروز  ی کوبید بلند شد_یا همتر صدای مشنر که روی میر
و فردا میای اینجا و کاری که گفتمو انجام میدی یا خودم 

 شخصا میفرستم دنبالت پرسه ی چش سفید

 تلفن رو قطع کرد. 

زاران تیکه با حرص تلفن رو به دیوار کوبیدم که به ه
 تبدیل شد_مردتیکه آشغال کثافت. 

مرد حسوِد  خواب ببینی من اون برگه هارو امضا کنم. پیر
 زیاده خواه

ی کوبیدم و به ناچار اجازه ی  با صدای در مشنر روی میر
 ورود دادم
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با دیدن کمال خشمم شعله کشید_نکنه توام اومدی 
یاداوری کنی چه گندی به خواهرم زدی ها؟ تو دیگه چی 

 میخوای از جونم؟

انگار که شکه نشده باشه از روی شکسته های موبایل 
 قدم گنده ای برداشت و رد شد

روی مبل نشست و پاشو روی پاش انداخت_شنیدم 
دی ی  داشنر با ماکان حرف میر

م که دستشو به نشانه ی سکوت باال  خواستم بهش بیی
ی بزار حرف بزنم این قضیه  برد_رایان یه لحظه اروم بشتر

 وط به خواهرتهمرب

 مسیح***

خسته در رو باز کردم و داخل شدم_مانیا محمد، 
؟_داد نزن خوابیده. چه عجب اومدی ی  کجایتر

 نگاهمو به مانیا دوختم. 

خسته و شلخته بود و چشماش بخاطر نر خوانر و یا 
شایدم گریه قرمز شده بود_پس اون کره خر خودش 

 خوابید توروهم ول کرد. 

 ای دهنت رسویس محمد
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ا دادی که آخرش زدم مانیا رسی    ع به سمتم اومد و ب
دستشو روی دهنم گذاشت و اروم زمزمه کرد_ساکت 

 باش به زور قرص خوابش کردم

 لحظه ای نگاهش کردم و پقر زدم زیر خنده. 

ی خنده  ی اورد و نگاهم کرد_چرا میخندی؟ چیر دستشو پایتر
داری گفتم؟ به جای خندیدن بگو کجا بودی که انبه 

 لعننر هانخریدی 

بغلش کردم و همینجوری پا به پا به عقب سمت 
دمش کنار گوشش لب زدم_خانم دکیر  خونه مییر ی آشیی

 برات انبه هم خریدم

روی صندیل نشوندمش و دوتا انبه از توی جیب های 
ون کشیدم.با ذوق از دستم گرفت و خییل  شلوارم بیر

ی موز کند و گاز زد  رسی    ع پوستشو با دست عتر

 زدم که رسشو باال اورد_ مانیا متحیر صداش  

بدون حرف نگاهم کرد و حنر انبه ی داخل دهنشو 
ی تو باشه و انقدر بخوره نیم جویید_میگم اگر بچمون عتر

 که من برشکست میشم

مثل کساییکه ویندوزشون باال نیومده همینجوری نگاهم 
 میکرد. 
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نگایه به انبه انداخت و نگایه به من_خییل بیشعوری 
 مسیح. 

نی محمد منو برد فروشگاه یه ا ی نبه برام گرفنر انقدر نق میر
 کیل وسایل برام خرید انقدرم چرت و پرت نگفت نر ادب

لب هامو محکم رو هم فشار دادم تا نخندم_فدای رست 
عزیزم خوب کردی پول اونو خرج کن فقط به جای اینکه 
ی  ا بیهوشش کنی بهش بگو عتر ی این خفتگیر با قرص عتر

 ادم بره بخوابه

انبه ی اول رو تموم کرد و انبه ی دوم رو باز کرد. کنارش 
روی صندیل نشستم_اخه ول نمیکرد همش میگفت بیا 
ی بیا اینکارو بکن..  ی بیا اینجا بشتر  اینو بخور جون بگیر

جلو رفتم و دستمو پشت گردنش گذاشتم.حرفش نصفه 
 موند و نگاهشو بهم دوخت. 

راحت جلو کشیدمش و بوسه ای روی پیشونیش زدم_ 
ی نباش من همیشه  ی باش اروم اروم بخور و نگران چیر

 اینجا پیش تو و بچمون هستم

با تکون خوردن شونه هاش و گوله گوله اشک هاش که 
یخت هول کردم_جاییت درد میکنه مانیا؟ بچه  ی میر پایتر

؟ یش شده؟ چرا گریه میکنی ی  چیر
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ای که ناشی از گریه هاش بود با صدای بلند و گرفته
تو میخوای بچه رو بیشیر از من دوست جواب داد_ 

 داشته باشی اره؟

 نگایه به چشمای اشکیش انداختم. 

ی بچه ها با لب و لوچه ی آویزون یه جوری سوال  عتر
پرسید که قشنگ میتونسنر حسادتش به بچه ی نیومده 

 رومتوجه بشی 

 _اول بگو انبه میخوری یا دیگه دلت نمیخواد؟

ق زد_میخورم هنوزم نگاه اشکیش رو به انبه دوخت و ن
میخوام تازه دوتاام کم بود خریدی تو نمیدونی وسط انبه 

 بعد نصف وزنش همون 
ی
یه دون داره به چه گندیک

 دونشه؟

 اصال االن من فقط یدونه انبه خوردم

انبه رو برداشتم و توی دستش دادم. بلندش کردم و به 
 سمت طبقه باال حرکت کردم. 

ی شده بود و این باعث میشد  به راحنر نشه بغلش  سنگتر
رو  کرد_مانیا تو اول برام مهیم و بعد بچم. هرکدومتون

 یه جور دوست دارم و برام عزیز هستیم
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رسشو روی قلبم گذاشت و آروم لب زد_منو بیشیر 
 دوست داشته باش

از لحن بچگونش دلم ضعف رفت و باالی پله ها 
 ایستادم. 

م رو لبشو بوسه ای زدم ویل مثل گشنه ها بوسه ی دو 
 عمیق تر کردم

با صدای در اتاق محمد که باز شد رسمو باال اوردم ویل 
 انگار دیر شده بود و صحنه رو کامل دید زده بود

 نگاهش گیج و متعجب بود. 

ی بار حس خجالت از بوسیدن همرسم رو  برای اولتر
داشتم. انگار که کار خطانی توی یه جمع انجام داده 

_محمد..مگه خواب نبودی؟  باشی

خیم به مانیا کرد و با حالت ناراحنر و کیم عصبانی ا
گفت_خییل کارت زشته مانیا خانم. قرار نیست چون یه 

ی خوندی بهم قرص کوفت و زهرمار بدی.   دوتا دکیر

رداره؟ ا برای بدن ضی ی  این چیر
ی

 تو نمیگ

بیخیال رسشو به سینم چسبوند و جواب داد_محمد 
ی به خوردت ندم ک ی یحواسم هست یه موقع چیر  ه بمیر
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با تعجب به چرت و پرت هاشون گوش میدادم و سنگینی 
مانیا هم کم کم داشت اذیتم میکرد_نظرتون چیه االن 

احت کنید فردا تو راه شمال باهم بحث کنید؟  اسیر

ب رسشو از روی سینم برداشت_من هیچ جا  مانیا به ضی
م مسیح.   نمیر

همینجا کنارت میمونم. اصال حق نداری منه حامله رو 
 یه جانی دور از خودت_مانیا نصفه شنر خسته ب

فرسنر
 گیر شدی ها  ام توام بهونه

ی نگفت ویل  ی بخاطر لحن حرفم ناراحت شد و دیگه چیر
چشم هاشو بست و رو ازم گرفت_مسیح واقعا نیاز 

 هست بریم شمال؟

نفس عمیقر کشیدم و به سمت اتاق خودمون حرکت 
احت کنم فکرم باز بشه صبح جوابتو  کردم_بزار یکم اسیر

 میدم االن خییل خسته ام

 رسی تکون داد و جلوتر از ما داخل اتاق رفت

کل شب بدون حرف گذشت و این باعث شد خوب به 
 فردا فکرکنم. 

انی میدونست که نیاز بود بشنوم و اریا و مینا 
ی کمال چیر

 . ی  احتیاج به درمان داشتر
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ایط الزم بود ویل بازم  وجودم کنار مانیا توی این رسی
 سک بود. ری

رایان گفته بود عموم همیشه چون امضای منو میخواد 
 نمیتونه آسینر بهم بزنه ویل بیشیر اطرافیانم رو کشته

آب حموم رو بستم و حوله رو دور کمرم 
انداختم_نمیدونم تو این همه شلوغی اول به کدومش رس 

ی شده مسیح؟ ی  و سامون بدم_چیر

کرده بود و   نگاهمو به مانیا که لباس های من رو اماده
 توی دستش گرفته انداختم

_بزار یکم اوضاع آروم بشه جریان رو برات تعریف 

 میکنم. 

م االن باید مراقب خودت و بچه . مانیا وقنر میر ات باشی
خواهش میکنم مواظب باش و درو قفل کن اجازه نده 

 کش داخل بیاد

با صدای زنگ موبایلم حرفم رو نصفه رها کردم و به 
 له کمال_پاشو بیا اینجا رسی    عسمتش رفتم_ب

س به  صدای پر از نگرانی کمال باعث شد دوباره اسیر
 جونم بیافته_آریا حالش بد شده یا مینا؟
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مانیا با شنیدن اسم مینا به سمتم اومد و روبه روم 
د و منتظر بود تا بهش  ی ایستاد.چشماش دو دو میر

توضیخ بدم_هیچ کدوم. رایان رفته رساغ عموش و من 
باهات حرف بزنم واجبه صحبت هام راجب باید 

 مانیاست

نفش تازه کردم و به شونه ی مانیا فشار اوردم تا 
بشینه_میام تا نیم ساعت دیگه االن پیش مانیاام و باید 

 یکم صحبت کنم باهاش

باشه ای گفت و تلفن رو قطع کرد. نگاهمو به مانیا که 
و مو به مو  ی اخم کرده بود دوختم_زود باش همه چیر

توضیح بده و فکر اینکه ولت کنم بدون توضیح بری رو 
ون کن  از رست بیر

جلوی پاش زانو زدم و دستمو روی رون هاش 
گذاشتم_مانیا من برام هیچ کش مهم تر از تو نیست اینو 

. دلم نمیخواد بخاطر بقیه تو و بچمون تحت  میدونی
؟  فشار باشن متوجه هسنر

ی دستاش گرف ت_میدونم رسی تکون داد و دستمو بتر
ایط برات سنگینه و داری اذیت میشی و میدونم من و  رسی

بچه برات مهم هستیم ویل من دوست دارم بدونم 
 خواهرم درچه حاله عزیزم. 
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ایطش رو میبینم ویل مینا پیشم  برادرم کنارمه و دارم رسی
 نیست و این اذیتم میکنه

لبخندی بهش زدم. حق داشت که بخواد راجب 
نمیتونستم بگم حالش داغونه.با  خواهرش بدونه ویل من

بچه ای که از دست داده دوباره حامله شدنش تقریبا 
آسیب کامیل بهش وارد میکنه_مینا رو میارم پیشت تا 

مراقبش باشی و کنارت باشه ویل گفته باشما حق نداری 
 اونو بیشیر از من دوست داشته باشی 

اول متعجب و بعد لبخندی صورتش اومد. دستاشو از 
ی  ون کشید و صورتمو قاب کرد. بتر  دستام بیر

با گرم شدن لب هام آرامش توی رگ هام رسازیر شد. 
ی بوسیدمش ی موهاش بردم و با عطش بیشیر  دستمو بتر

 درو باز کردم و وارد عمارت شدم. 

سکوت زیادش باعث شد بلیی فریاد بکشم_کمال، 
ی ؟ چرا هیچ کش نیست؟  فاطمه، کجایتر

ون اومد_مینا کمال پکر و خسته در اتاق  رو باز کرد و بیر
. رایان هم با خوابه داد نزن. فاطمه و آریاام تو اتاقن

 افرادش رفت
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یم رو دورگردنم انداختم و به  رس تکون دادم و گوشی دکیر
سمت کمال قدم برداشتم_مینا رو معاینه کنم میفرستم 

 . ی  بره پیش مانیا تا دوتانی اوضاعو حل کتی

ی فقط فاطمه و اریا و تو می  مونتر

ی پله نشست و آیه کشید_قرار نیست بزاره من  روی اولتر
 برم. روی اریاام حساسه میخواد پیشش باشه

کنارش نشستم و نبضش رو گرفتم که خنده ای کرد_من 
حالم خوبه مسیح فقط خسته ام. کل شب رو مینا با 
کابوس بیدار میشد و دوست نداشت منم کمگ بهش 

 بکنم. 

میداد اوضاع خراب تر از اونی  قیافش داغون بود و نشون
هست که بیان میکنه_اون اول که دیدمت فکر نمیکردم 
 ازت بدمون یم اومد و میگفتیم 

ی
. همگ ی ادیم باشی چنتر

بخاطر هوس سمت مینا اومدی ویل نشون دادی هوش 
 وسط نبود

لبخند کوچیگ روی لباش نشست. انگار که خاطرانر 
ودش تکون داد_اره یادش افتاده باشه رسی برای افکار خ

یادمه چجوری نگاهم میکردی. دوست داشنر رس به تنم 
ش هم بخاطر ناراحنر مانیا بود.   نباشه و بیشیر
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همیشه جلوش مغرور و تخس بودی ویل نمیخواسنر 
 خوار توی پاش بره

اینبار من بودم که به خاطرات خوب و بد گذشته لبخند 
دم_واقعیت این بودکه مانیا هیچ وقت بهت  ی خیانت میر

 نکرده

ی قلنج گردنم  جوری رسمو باال اوردم که صدای شکستر
؟ اصال تو از کجا خیر داری ؟_وقنر  روشنیدم_یعنی چی
م باید تحقیق میکردم که تله ی  خواستم مینا رو بگیر

 مانیارو 
ی
حریفم نباشه و به دامش بیافتم و این وسط زندیک

ون ریختم  هم بیر

اونم یه سمتم کامل به سمتش برگشتم و بهش زل زدم. 
برگشت و به تخم چشمام زل زد_تمام اون بد خلقر و 
 هانی که کردی به ناحق بود. این همه عذابش 

ناراحنر
دادی رس هیچ و پوچ مسیح حاال چجوری میخوای اون 

؟  خاطرات رو براش پاک کنی

 میشنیدم چی میگه ویل دریک از حرفاش نداشتم. 

ده بودم؟ یعنی تا االن زندگیمو بخاطر یه دروغ داغون کر 
چی چرا من نمیفهمیدم چی میگه؟_این وسط یک بهم 

 دروغ گفته؟ سند داری که حرفاتو تایید کنه؟
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_اون عکاس هانی که عکس فتوشاپ برات اوردن رو پیدا 

 کردم. 

چشمامو تنگ کردم و بهش نگاه کردم_برای همه اینکارو 
؟  میکنی

اصال خنده ای رس داد و مشنر به بازوم زد. به نظر خودم 
ی خنده داری نگفته بودم ویل انگار برای کمال خییل  چیر

م   زن بگیر
ی
خنده داشت_من میخواستم بعد یه عمر زندیک

خب باید تحقیق میکردم بعدشم وقنر اطالعات شمارو 
بهم دادن کنجکاو شدم که اون همه عشق چیشده و چرا 

 بهم خورده_چجوری پیدا کنم عکاس هارو؟

 ار دست داره؟شخص دیگه ای هم توی این ک

ی داخل اتاق باعث شد حرفمون  ی ی چیر صدای شکستر
نصفه رها بشه.کمال با نگرانی به سمت اتاق مینا دویید و 

 با اومدن فاطمه مکث کردم و نگایه بهش انداختم. 

ی خوابالوش بامزه شده بود و شال و مانتوش که چهره
 کج و چپ بود نشون میداد دیشب یهونی خوابش برده. 

ی کردنش برداشتم و با تکون دادن رس سالیم دست از آن الیر
 بهش کردم. 

ی نشسته بود و   روی زمتر
نگاهمو به مینا که با دست خونی

ه ی  زار میکرد انداختم_معلوم هست چیکار میکنی دخیر
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ی وسایل و بریدن دستت همه  خر. فکر کردی با شکستر
 چی درست میشه؟

ی جلوی پاش زانو زدم و تیکه ی گلدون شکسته رو از  بتر
ون کشیدم._مینا چرا انقدر سخت  مشتش با احتیاط بیر
ی؟ من که بهت گفتم میتونی بازم بچه بیاری ویل  میگیر

 یکم دردرس داره

کمال که از کار مینا عصنر بود دوباره فریادش بلند 
 شد_اصال گور پدر بچه یک گفته من بچه میخوام ها؟

مینا نگاه عصنر و اشکیشو به کمال انداخت_من دلم 
 چه میخواد کمال میفهیم ؟ بچه میخوام منب

بازوهاشو گرفتم که صورتش به سمتم چرخید_نگران 
. االن هم مانیا منتظر توئه  نباش بچت رو هم بغل میکنی

 و دلش تنگ شده برات. 

یم پیش ما هم نزدیک بیمارستانیم و میتونی ازمایش  میر
وع کنی هم مانیا کنارته. دوست داری اینجوری؟  هاتو رسی

فکر کرد و نگاهشو از کمال گرفت_اره میام ویل کمال  یکم
 حق نداره پیش من باشه. نمیخوام ببینمش

به سمت کمال برگشتم که با حریص اشکار چشماش رو 
ازم گرفت و با صداییکه تهش لرزشی داشت لب 

زد_مشکیل نیست میتونی بری چند روزی پیش خواهرت 
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اویک کردیم  باشی ویل بعد از اینکه کارامون رو با مسیح
 میام دنبالت

مینا بلندشد و دستشو به سمتم دراز کرد_کلید ماشینتو 
م میشینم اونجا تا تو بیای  بده میر

نگاه اخرو به کمال انداختم، وقنر رس تکون داد کلید رو از 
ون کشیدم و تو دستش گذاشتم_تا من به اریا  جیبم بیر

ی  ی تو ماشتر  رس بزنم توام بشتر

ون رفت. بدون توجه به بقیه رس تکون داد و از ات اق بیر
سمت اتاق اریا رفتم که فاطمه باهام هم قدم شد. نیم 

نگاهش بهش انداختم، لباس هاش مرتب شده بود 
؟ دیشب راحت خوابیدی؟ اریا چی _ 

نفس عمیقر کشید و با مکث کوتایه جواب داد_تا صبح 
باالرسش بودم. هوشیاریش برگشته اما بازم انگار بدنش 

 کاری رو ندارهکشش هیچ  

باشه ای گفتم و در اتاقو باز کردم. هوا گرفته بود و بوی 
عطر فاطمه و اریا یم اومد. بدنش روی تخت افتاده بود 
ویل دیگه مثل قبل نر جون نبود و رنگ صورتش کامال 

 طبییع بود_حالش خییل بهیر شده

 دست از دید زدنش برداشتم و نبضش رو گرفتم

 رایان***
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کم کوبیدم روی فرمون و عصنر فریاد مشت هام رو مح
مرد. تو چرا انقدر سگ جونی  کشیدم_تف بهت بیاد پیر

 المصب

پامو بیشیر روی گاز فشار دادم و طویل نکشید که به 
ی پیاده شدم و کلید رو سمت  خونه رسیدم. از ماشتر

 نگهبان انداختم_کمال

همینجوری که فریاد میکشیدم وارد خونه شدم و کمال 
ی یم اومد_چرا انقدر دروغ هم از پله  ها اهسته پایتر

تحویلم دادی و منه احمق هم باورت کردم ها؟ از جونت 
بخاطر تجاوز به خواهرم گذشتم حاال دروغ تحویلم 

 میدی؟

پوزخندی بهم زد و اروم لب زد_میدونستم اینجوری 
 بهت دروغ تحویل میده

عصنر به سمتش هجوم بردم_مردتیکه روانی تو 
ی  ه که تو همش  فکرمیکنی چنتر ی مسئله ای انقدر ناچیر

دروغ تحویلم بدی ها؟_رایان چشماتو باز کن کسیکه 
بهت دروغ گفته من نیستم اون حرومزادس که میخواد از 

 رس راهش برت داره. 
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من میتونم برات مدرک جمع کنم که دستور از جانب 
 افراد خودش 

ی
خودش صادر شده و اوناییکه اومدن همگ

 بودن

اراحتیم انقدر زیاد بود که دلم نمیخواست خسته بودم و ن
بیشیر باهاش بحث کنم_مدرکو تا فردا شب برام بیار 

 . کمال اگر مدرکت قانعم نکنه میکشمتتحویلم بده

نر توجه بهش به سمت باال رفتم و خودمو روی تخت 
 . انداختم

صدای باز شدن در نشون میداد آرسام نگرانم شده و 
؟ میخوای برات یگ از نتونسته طاقت بیاره_رایا ن خونر

 شیشه هاتو بیارم؟

ی شدم. خنده ی تلخی روی لب هام نشست و نیم خیر
نمیدونم تو نگاهم چی دید که نگرانیش بیشیر شد._تو که 
هیچ وقت پیشنهاد که هیخی کال میگفنر این آشغال هارو 

نخور. حاال امروز چی شده خودت پیشنهادشو دادی 
 بهم؟

ابم رو همراه یه لیوان از روی نر توجه به حرفم شیش ه رسی
ی برداشت و جلوی پام ی تخت زانو زد_میخوای  میر پایتر

 چیشده؟ عموت انگار حرفای خونر نزده
ی

 بهم بگ
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رسی به تاسف تکون داد و لیوانی که تا نصفه پر کرده بود 
سمتم گرفت._آرسام االن انتظار داری یه قلوپ روی من 

 تاثیر بزاره؟

و لیوانو توی دستم اخم هاش تو هم رفت 
گذاشت._نباید مست کنی ، باید به فکر حل این 
 مشکالت باشی تا پرونده اش برا همیشه بسته بشه

ی اخمالو و جدیش نشون میداد چقدر از عموی چهره
 من متنفره. 

همیشه از پرونده هانی که باز میموند بدش یم اومد. 
که   _زود باش بخور تا بگم یکم برات غذا بیارن، از صبح
رفنر هیخی نخوردی شام دیشبم انقدر کم خوردی که 

 میشه حسابش نکرد. 

دستمو روی شونش گذاشتم و اروم فشارش دادم. _تو 
، االن احتیاج دارم که یکم  ی برو من خودم شب میام پایتر

احت کنم.   تنها باشم و اسیر

ی کیم مکث کرد ویل دراخر باشه ای گفت و راهنر پایتر
ون برهشد. از پشت بهش نگاه ک .لیوان ردم تا زمانیکه بیر

رو یه کله باال رفتم ، با سوزش معدم اخیم روی صورتم 
اومد ویل نر توجه بهش لیوان دیگه ای پر کردم و دکمه 

 های لباسم رو دونه دونه باز کردم. 
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سیگاری گوشه ی لبم گذاشتم و با فندک اصل و طرح  
 گرگم روشنش کردم. 

 از کردم. پک عمیقر بهش زدم و پروندمو ب

 فاطمه***

با توصیه های نی در نی مسیح و حفظ کردن همش 
خسته روی تخت کنار اریا نشستم._شما دونفر پدر منو 

. تیکه ای از دراوردید ویل تو دیگه زدی رو دست مسیح

موهاش که توی صورتش ریخته بود رو کنار زدم. چقدر 
 دلتنگش بودم و اینو زمانی که کنارش نشستم فهمیدم

دم رایان باشه دای فریاد با ص ی های پرسی که حدس میر
 تقریبا از جا پریدم. 

چون اتاقش کنار اتاق ما بود انگار دقیقا تو اتاق ما فریاد 
 زد.با عجله به سمت اتاقش رفتم و نر هوا درو باز کردم. 

ی ریخته بود و نصف وسایل  کل وسایل اتاق رو روی زمتر
واسه چی اومدی  ی بود._  تو ها؟هم شکسته پخش زمتر

و نر توجه به حرفش جلو  نگاهم به دست بریده اش افتاد 
ی   رفتم._باید زخمت رو پانسمان کنم بیا روی تخت بشتر
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دستشو گرفتم و تا نزدیک تخت بردم که دستمو محکم 
 نر . _تو پس زد 

ه ی هرزه..حق نداشنر ..بیای توی ..دخیر

 ..خونهاین. 

ی بود که دهنش بو گند الکل میداد و مست تر از اون  ی چیر
 متوجه رفتارش بشه. 

پانسمان و بتادین که وسط اتاقش بود رو برداشتم و 
اینبار نر توجه به نر قرار بودنش تخت سینش کوبیدم که 
روی تخت افتاد._اگر پانسمان نکنم همینجوری خون 

 .  ریزی میکنی

نم تا اروم  ی دو دقیقه اروم بگیر تا ببندم بعدش یه امپول میر
 بشی 

گایه بهم انداخت. دستشو باز کردم زخمش گیج و منگ ن
د تا خوب بشه. بتادین  تقریبا عمیق بود و خییل زمان مییر

رو روی دستش خایل کردم. بدون واکنشی ایستاده و 
نگاهم کرد _مطمعنی درد نداری؟ میتونی دستتو حس 

؟  کنی

نگاه نافذش که روی من میچرخید هر لحظه حس بدی 
ود سیع کردم به کارم بهم میداد. چون ساکت نشسته ب

 رسعت بدم. 
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سه تا بخیه زدم که بازهم واکنشی به درد نشون نداد. 
بتادین زدم و خواستم پانسمان رو ببندم که دستمو رو 

هوا گرفت.نگاهمو باال اوردم و تو چشماش زل زدم_تو رو 
 عموم فرستاده نه؟ وظیفه ات چیه تو این خونه ؟ ها؟

ون با دادی که کشید وحشت زده خواس تم دستمو بیر
بکشم ویل محکم تر گرفت_آی دستم اقا رایان توروخدا 

 ولم کن

دستشو دور کمرم انداخت که قلبم وایساد. خم شد و 
ی  کنار گوشم لب زد_االن بهت یه درش میدم تا یاد بگیر
 خودت باشه و تو کاری که بهت مربوط 

ی
رست تو زندیک

 نیست دخالت نکنی 

 قرار روی صورتم روانه قلبم محکم کوبید و اشک هام نر 
شدن._نه دیوونه شدی، دستمو ول کن بزار برم وگرنه 

نم ی  جیغ میر

خنده ی بلندی رس داد و تو صورتم خم شد. _هرچقدر 
دلت میخواد فریاد بکش هیچ کش داخل این عمارت 

کوچولوی دزد  نیست دخیر

بوی الکل دهنش انقدر شدید بود که نر هوا عقب 
سینش کوبیدم ویل نره غول . تخت کشیدم و عقر زدم
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اصال تکونی نمیخورد_رایان بکش کنار وگرنه به مسیح 
 میگم چه گیه داری میخوری، برو کنار

داد و فریادم اصال براش مهم نبود و همینجوریکه دستش 
 دور کمرم بود بلندم کرد و روی تخت انداخت

 کنار گوشم بوسه ای نشوند که حالت تهوعم بیشیر شد. 

ی سینش گذاشتم و تمام زورم رو  دست روی قفسه
 جمع کردم تا عقب بکشونمش. 

ی من  خییل عقب نرفت ویل کیم دور شد و ایستاد_ببتر
فرستاده ی اون یارو که گفنر نیستم. توروخدا بکش 

نی  ی  عقب داری حالمو بهم میر

ی دکمه ی  نگاه نر تفاونر بهم انداخت و دستشو روی اولتر
اهنم گذاشت.وحشت زده خواستم دست مو روی پیر

دستش بزارم ویل دیگه خییل دیر شده و لباسم تو تنم جر 
مرد  . اون پیر

ی
خورد._مثل سگ داری بهم دروغ میگ

ه تا توی عمارت من بیاد.   الشخور بخاطر پول حاضی

 اون آرسام احمق هم نفهمید تو اینجانی 

خنده ی بلندی کرد که وحشتم بیشیر شد. اصال به رایانی 
اشت_االن خودم کاری میکنم تا که قبال دیدم شباهنر ند

 بفهیم داری برای یک کار میکنی 
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ون اومدم که دوباره تو چنگالش  ترسیده از زیر هیکلش بیر
 اسیر شدم. 

اینبار بدون هیچ رحیم شلوار پارچه ایمم تو تنم جر 
 داد_نشونت میدم رئیس عزیزت با خواهرم چیکار کرد. 

 با عزیز دور دونه ی این عمارت چه کرد.. 

از حرفاش نمیفهمیدم و هرچی تقال میکردم اصال  هیخی 
 نمیتونستم عقب برم. 

د.  ی دستشو روی بدنم میکشید و چنگ به سینه و کمرم میر
به قصد عذاب دادنم فشارشون میداد._به خدا من از 

 سمت اون نیومدم

اشک هام دیدمو تار کرده بود. به رایانی نگاه میکردم که 
 ید. حنر ذره ای از حرفای منو نمیفهم

به سمت گردنم خم شد و گاز محکیم گرفت که جیغم 
بلندشد_رایان توروخدا. به قران من هیچ کاری نکردم تو 

 عمارتت ، من اصال از افراد اون یارو عموت نیستم

مکث کرد و مقداری عقب کشید. هنوزم دستش روی 
بدنم حرکت میکرد و چشمای جدیش داشت حقیقت 

ون میک شید_پس تو از کدوم اصیل رو از تو چشمام بیر
ستونی اومدی توی عمارت من ها؟_بخدا با مسیح  قیر

 اومدم اینجا، پرستار اریاام
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 به پهلوم زد که آچی از دهنم در 
ی

چشماشو ریز کرد و چنگ
 رفت_از کجا معلوم همه از روی نقشه نبوده؟

ون نگاهش کردم و لب هام مثل مایه باز و بسته  هیر
حدس زدم تو داری شدپوزخندی زد و گفت_ پس درست 

 
ی

 دروغ میگ

خواستم دفاع کنم از خودم که روم خیمه زد و لب هامو 
 شکار کرد....تقالهام نر فایده بود. 

قبل از قطع شدن کامل نفسم ازم فاصله گرفت. نفش 
تازه کردم و عصنر به صورت خمارش چشم دوختم_حق 

ی نمیدونی بهم دست درازی کنی  ی  نداری چون چیر

نشست و خواست بازم بهم بتوپه  پوزخندی روی لباش
که صدامو بیشیر باال بردم_حق نداری بهم دست بزنی تا 

زمانیکه از مسیح سوال نکردی. من جزو پرستارهای 
 بیمارستانشم. 

؟  اگر حرف من درست بود و تو اشتباه کردی چی

اینبار لباش به خنده کش اومد و رس تکون داد._مشکیل 
ا مطمعن بشم نر گنایه و نداره تا صبح تو بغلم میمونی ت

 از سمت مسیح اومدی. 

. واقعا فکرکرده من تا صبح چشمام از این گرد تر نمیشد 

کنارش میمونم؟با تقال سیع میکردم پسش بزنم و جیغ 
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ی  . خاک بر رست کتی ی میکشیدم_کور خوندی پرسه ی هیر
 این همه اموال داری یکم شعور نداری کثافت.. 

شدم و نگاهش دستشو روی دهنم گذاشت که الل 
ه و فقط  ون نمیر کردم_انقدر غر نزن صدات از اتاق بیر

 .  گوشای منو اذیت میکنی

هرچقدر نق بزنی فایده نداره تهش همونی میشه که من 
 گفتم

مشنر هواله ی قفسه ی سینش کردم که پشتم دراز 
 کشید و منو سمت خودش چرخوند. 

رسمو روی سینش گذاشت و محکم دستاشو پشت کمرم 
 د_شوخیت گرفته نه؟ من عمرا پیش تو بخوابمچفت کر 

 کالفه نگایه بهم انداخت و چشماشو بست. 

خسته از این همه زورگوییش زانومو باال اوردم و لگدی 
 نصیب دم و دستگاه پایینش کردم که نفسش حبس شد. 

 دستاش کیم شل شد که از زیر دستش فرار کردم. 

ی کشیدم ویل ف ه رو باال پایتر ایده چند باری دستگیر
نداشت ._بیا باز کن این درو لعننر من یک لحظه ام 

 پیش تو نمیخوابم زود باش
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خنده ای کرد و سیع کرد صاف وایسه اما هنوزم مقداری 
ی ادم  ؟ بیا عتر به جلو خم بود._چرا سختش میکنی

بخواب. خسته ام میخوام بخوابم و از االن دارم بهت 
 هشدار میدم

نگاهم کرد که خییل تو چشمام زل زد و جوری ترسناک 
م صبح  ترسیدم._اگر نتونم امشب بخوابم و رس درد بگیر

 دهنتو رسویس میکنم. 

قلبم نر قرار میکوبید و مغزم دنبال بهانه ای بود تا از این 
 وضعیت خالص بشه

_باید..برم باال رس اریا..اگر نباشم و بیدار بشه.._تو نگران 

ه مسیح نباش امش کامل میخوابه. با اون همه دارو ک
نوشت و تو تزریق کردی تا صبح خواب هفت پادشاه 

 میبینه

دیگه داشت اشکم در یم اومد و نمیدونستم چیکار کنم. 
نگاه اخرمو به در و دیوار انداختم و وقنر رایه پیدا نکردم 

با لبای اویزون سمت تخت رفتم و گوشه اش دراز 
 کشیدم_اون سمت تخت بخواب و اینور نیا باشه؟

قر بهم انداخت و رسی تکون داد. انتظار داشتم نگاه عمی
ی بچه های خوب پشت بهم ، کنارم  قبول نکنه ویل عتر

 دراز کشید.طویل نکشید که نفس هاش منظم شد. 
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نصفه شب بود که حس کردم دستای کش دور کمرم 
پیچید و منو به سمت خودش کشید ویل انقدر خسته 

 ابم بردبودم که به رسعت دوباره چشمام گرم شد و خو 

صبح با تابش نور خورشید توی چشمم ، اروم الی 
چشممو باز کردم که صورت اریان رو جلوی صورتم 

 دیدم. 

 دستش دور کمرم بود و دست من روی قفسه ی سینش. 

هنگ کرده به رسعت ازش جدا شدم که گیج از خواب 
پرید و به اطراف نگاه کرد_چیشده؟ یک اومده؟ عموم 

 اومده؟

بان قلبم که  اروم شد مشنر به بازوش کوبیدم_بهت ضی
گفتم همون سمت تخت بخواب نه اینکه بیای اینور و 

 منو بغل کنی 

هنوزم گیج بود و تا دو دقیقه فقط نگاهم کرد. وقنر به 
ی ابروهای خوش فرمش نشست و  خودش اومد اخم بتر
ه ی روانی فکرکرده  پشت بهم روی تخت خوابید_دخیر

اش چی داره که یه خودشو میکشه ع قب. از تو بهیر
 اومدن رساغم که من ردشون کردم
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اخمامو تو هم کشیدم و مثل خودش قایط نگاهش 
. اگر منو 

ی
حق نداری هرچی دلت میخواد بهم بگ کردم_

 دوست نداشنر پس غلط کردی گفنر شب بخواب پیشم

همینجور که رو لب هاش لبخندی عمیق ویل شیطون 
ه باشم همه بود به سمتم برگشت_یعنی اگر دوست داشت

 چی حله؟

دیگه داشتم از دستش رد میدادم و این یعنی دکمه 
لجبازیم رو زدم و فعال شده_به جای درست کردن 
 اوضاع اریا اینجا نشسنر چرت و پرت تحویلم میدی

خواست جوانر بده که در زدن. نگران به در بسته نگاه 
 . کردم و دوست نداشتم کش منو با رایان ببینه

 تختو برداشتم و رو رس خودم انداختم.  مالفه ی روی

خودمو روی تخت پرت کردم و مچاله شدم، انگار که یه 
 تیکه پتو انداخته باشن روی تخت.. 

 _اقا بیدارین؟ اقا اریا بیدار شدن گفتید بهتون اطالع بدم

نگران روی تخت نشستم و به در بسته چشم 
 دوختم.باالخره اریا بیدار شد. اگر منو میدید چیکار 

اوضاع خوب پیش بحنی که ما داشتیم میکرد؟ با اون
ی حالش چطوره، اگر  فت_من..نمیام. خودت برو ببتر  نمیر

 خوب نبود صدام کن
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پوکر فیس نگایه بهم انداخت. کاش میتونستم بفهمم چی 
ی اتاق میمونی تا مسیح بیاد و  تو رسش میگذره_توی همتر

 تکلیفتو مشخص کنه

ایصی بکنم از اتاق چشمام گرد شد و قبل از اینک ه اعیر
 خارج شد. 

 اریا***

به سخنر چشم باز کردم و نگاهمو به سقف اتاق دوختم. 
چند دقیقه ای طول کشید تا بفهمم کجاام و چه اتفافر 

؟ دردت چقدره؟  افتاده._اریا خونر

نگاهمو به چشمای نگرانش انداختم و اهسته لب 
 زدم_فکر کنم هنوز زنده ام

یم روی پیشونیم کوبید._خوبه خنده ای کرد و به ارو 
ی  بهت گفتم برام مهیم وگرنه حتما خودتو به کشتر

 میدادی

روی اخمامو توهم کشیدم و همینجوریکه کتفمو میگرفتم
تخت نشستم_اون پرسه ی خر معلوم نبود کیه زرت 

و زد به من، انگار اسباب بازیه. مردتیکه خره  برداشت تیر
لندشو تا بریم نفهم_اعصاب خودتو خورد نکن زودتر ب

 رساغ کارمون

 به سخنر حرفاشو هضم میکردم._چند روزه بیهوشم؟
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قبل از جواب دادنش در چنان محکم باز شد که به دیوار 
پشت رسش کوبیده شد.کمال هراسون تو اتاق دنبال 

ون رایان دوباره  کش گشت و روی رایان زوم کرد_بیا بیر
 افراد عموت اومدن

ون ر  فت منم همراهش اروم و با رایان که با رسعت بیر
ون رفتم. با دیدن فاطمه که مانتو و شالشو  گیخر بیر
ون اومد هنگ  درست میکرد و دقیقا از اتاق رایان بیر

 کردم. 

رسشو باال اورد و اون هم با دیدنم سیخ ایستاد._من..رفته 
 بودم تو اتاقش که... 

دست سالمم رو باال اوردم که ساکت شد. طاقت دیدنش 
نیم رو االن ن ی داشتم پس پشت بهش کردم _بعدا حرف میر

ه.   االن میخوام برم پیش رایان انگار زیاد درگیر

ی مسیح کجاست، بهش بگو بیاد  زنگ بزن ببتر

ی رفتم. مرد مسنی  منتظر جواب نموندم و پله هارو پایتر
وسط سالن ایستاده بود و رایان با خشیم که نمیدونستم 

کن تا   از کجا شعله گرفته جلوش ایستاد._بهت گفتم صیر
خودم بیام پیشت. چرا اومدی اینجا؟بدون جلب توجه 
ی زد و از کنار  اروم رسجام ایستادم. عصاشو روی زمتر
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رایان رد شد._خییل وقته اینجا نیومدم. چقدر مجلل و 
 قشنگ شده. 

پس این عموش بود ویل شباهت زیادی به رایان نداشت. 
از افرادش پله هارو به سمت باال برگشتم که صدای یگ 

 بلندشد._وایسا رس جات، تکون نخور

 ایستادم ویل به سمتشون برنگشتم. 

صدای عصای عموی رایان توی فضای سالن پیچید._تو 
یک هسنر پرس جان؟_اریا لطفا برگرد به اتاقت و 

احت ی و االن   اسیر کن. عموجان ایشون مهمون من هستر
 . ی احت کتی  حال جسیم خونر ندارن میخوان اسیر

بلند فاطمه رو صدا زد که خییل رسی    ع به باالی  با صدای
 پله ها رسید و جواب داد._بله اقا رایان

ای واسش اومدم که بدبخت از اومدنش چشم غره
پشیمون شد. انقدر که امروز از اعصاب بهم فشار اورده 

 بود، زخم روی تنم انقدر عذابم نداد. 

ی بره در جواب چشم غره آهسته بدون اینکه صداش پایت ر
هام رسی تکون داد و لب زد_چیشده؟_لطفا اریا رو تا 

 اتاقش راهنمانی کن و حواست به قرص و داروهاش باشه
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رو گرفت. دوست داشتم  جلو اومد و با اکراه زیر بازوم
م ویل رسگیجه ام فریاد دستشو کنار بزنم و بگم خودم میر

د  ی  میر

"_بیا بریم توی  ی ی روی زمتر "اگر قدیم برداری با مخ میر
 اتاق تا از هوش نرفنر 

ی برداشتم و مقداری وزنم سمت  قدم اول رو سنگتر
 فاطمه رفت. 

در کمال تعجب همه سکوت کرده بودن و تا رسیدن به 
ی نشنیدم._خل شدی نه؟ از یک تاحاال   از پایتر

اتاقم حرفی
رایان شده آقا رایان؟ اصال یک تورو برداشته اورده توی 

له خر کدوم این عمارت خراب شده؟ اون مسیح ک
ستونیه؟  قیر

اشک اول که از چشماش چکید فهمیدم دوباره زیادروی 
 به موهام زدم و نر فکر دیگه ای بغلش 

ی
کردم. کالفه چنگ

 کردم. 

دلتنگ عطرشو به ریه هام فرستادم و محکم تر به خودم 
فشارش دادم._ببخشید رست داد کشیدم نمیخوام 

یت بشه ی  چیر

فت و من بدنم دیگه اثر مسکن ها هر لحظه بیشیر میر 
نر  طاقت درد رو نداشت. اهسته ولش کردم و دستم
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جون کنار بدنم افتاد. روی تخت نشستم و نفسمو محکم 
ون فرستادم.   به بیر

جلوی پام زانو زد و دستشو از روی لباس ، روی زخمم 
 زخمتو پانسمان کنم.  گذاشت..._لباستو در بیار بزار 

و تو  و باال اوردمآروم و با جون کیم که داشتم رسم
چشماش نگاه کردم._رایان تنهاست باید اماده باشم برای 

ی که جلوی عموش  کمک بهش. افرادشم با خودش نیستر
 بزنی تا رسپا بشم؟ وایسن. مسکن داری بهم

نگرانی چشماش رو به وضوح دیدم و اگر جانی دیگه جز 
اینجا بودیم حتما نسبت بهش عکس العمل نشون 

عمیقه درد داری کجا میخوای بری کمک میدادم_زخمت 
؟ رایان بلده از پس خودش بربیاد اریا  کنی

حاال که نزدیک تر به صورتم بود میتونستم رگ های 
 و نر خوانر بود رو 

ی
خونی داخل چشمش که از خستگ

ببینم_باید یه کاری بکنم اینجوری رایان کل دار و ندارش 
ه. بهم اعتماد کرد زندگیشو برام گفت ن میتونم تنهاش میر

 بزارم. زنگ بزن مسیح بگو خودشو برسونه اینجا 

دیگه نفس نداشتم حرف بزنم و با کمر روی تخت 
 خوابیدم. 
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بره دیگه کش نیست  مطمعن بودم چشمام که روی هم
برای کمک کردن ویل نمیتوستم خییل جلوشو 

م._نمیتونم اجازه بدم بری وسط اون همه ادم مسلح  بگیر

کالفه به فاطمه نگاه کردم_چه غلظ با سوزش بازوم  
کردی فاطمه؟ بهت توضیح داد..._نگران نباش دوزش 
احت کن  کمه. تا زمانیکه مسیح خودشو برسونه تو اسیر
قول میدم بیدارت کنم ویل قول نمیدم اجازه بدم بری 

 وسط جنگ یگ دیگه

 مسیح***

ی گذاشتم و مانیا رو روی مبل خوابوندم.  پفیال رو روی میر
م تلوز  یون رو خاموش کردم و به سمت مینا رفتم._میر

ی درست  ی م براتون شما نیازی نیست چیر ناهار بگیر
ای" گفت. پتوی کنیدخوابالو رسی تکون داد و "باشه

مسافرنر رو روی مانیا انداختم و بدون روشن کردن چراغ 
 ها به سمت اتاقم رفتم. 

لباس هامو عوض کردم و عطر مورد عالقمو رو هیکلم 
. با صدای رسفه های کش به سمت عقب  کردمخایل

برگشتم و متعجب نگاهش کردم_کم بزن مرد مسلمون 
ی رس قرار  چته؟ زن نداشنر میگفتم داری میر
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بهم ریختم. توی این مدت کم  خنده ای کردم و موهاشو 
جای برادر کوچیکم رو برام پر کرده بود. _کم غر بزن 

یه رس به بیمارستان بچه، برو وسایل ناهار رو اماده کن 
م برمیگردم  که زدم براتون غذا میگیر

رس تکون داد و به سمت در رفت. با صدای زنگ گوشیم 
ی کردم تا ببینم  چشم ازش گرفتم و توی اتاق گوشامو تیر
ی مالفه های روی  گوشیمو کجا شوت کردمباالخره از بتر
تخت پیداش کردم ویل با دیدن اسم کمال تمام پشمام 

 ریخت

اه دکمه ی اتصال رو زدم._دوباره چیشده کمال؟ با اکر 
 توروخدا نگو تو دردرس افتادیم_مسیح من فاطمه ام . 

توروخدا پاشو بیا اینجا، اریا بیدار شده ویل بدی ماجرا 
اینجاست که عموی رایان اومده و ما اینجا توی اتاق 

 حبس شدیم. 

 بیر  بیا مارو از این جهنم

اد اوضاع خییل صدای مضطرب و داغونش نشون مید
وع به میر کردن   به موهام زدم و رسی

ی
وخیمه. چنگ

کردم_کمال کجاست؟ میتونی بری پیشش و گوشی اتاق
 رو بهش بدی؟
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صدای گریه اش بلند شد و به سخنر جواب 
ی  داد_نه..اصال نمیدونم کجاست، این گوشی رو روی زمتر

باش پیدا کردم فکر نمیکردم برای کمال باشه_باشه اروم
سونم.._نه توروخدا تنها نیا با پلیس من اال ن خودمو میر
 بیا 

صدای داد و هق هقش داشت حالمو بد میکرد. 
م_میتونی رایان رو پیدا  نمیتونستم دقیق تصمیم بگیر

؟ حداقل گوشی رو بده به اون  کنی

ی  ی از طبقه پایتر ی ی چیر
بینیشو باال کشید که صدای شکستر

برم پیشش.  بلندشد_اون توی اتاق با عموشه نمیتونم
 مسیح بگو میای توروخدا

فت. باز مانیا رو  نگاهم به در بسته بود و دلم هزار راه میر
ول میکردم؟ اینبار چه دروغ و چرت و پرنر تحویلش 
میدادم؟ نفش کشیدم و اروم لب زدم_تا نیم ساعت 
سونم فقط کمال رو پیدا کن و مواظب  دیگه خودمو میر

 اسینر بهش 
 نرسهاریا باش که بیشیر

باشه ای گفت و تلفن رو قطع کرد. دستمو زیر تخت 
ون کشیدم._فکرکنم وقتش شده بردم و اسلحه ام رو بیر

 بهم کمک کنی تا دوستامو نجات بدم. 

ی رفتم.   پشت کمرم جاسازش کردم و به سمت طبقه پایتر
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با دیدن محمد که به ارویم گلدون شکسته رو جمع میکرد 
ی  تازه کردم و با اشارهو مینا و مانیا خواب بودن نفش

ون زدم  خداحافظی به سمت محمد، کامل از خونه بیر

طویل نکشید که جلوی عمارتش ایستادم. طبق معمول 
ی آنتنشون  گوشی هاییکه مجوز از داخل سبستم نداشتر

فعال میشد.   غیر

نگایه به پنج تا ون مشگ کردم و اسلحه رو لمش 
!!نر فکر کردم._اگر بخوام حمله کنم شانش ندارم

..لعننر

ام سیع سمت زنگ رفتم و دوبار زدم. با عادی کردن چهره
 کردم اوضاع رو معلویل نشون بدم.... 

 _بفرمایید_اومدم رایانو ببینم ، دوستشون هستم. 

چند لحظه نر حرف بود و فقط صدای نفس هاش یم 
اومد. خواستم بیشیر توضیح بدم ویل اون پیش دسنر 

 کرد_بیا داخل

ی تیگ باز شد و تازه اونجا بود که فهمیدم در با صدا
فتم ویل حواسم بود  چقدر حالم آشوبه. با رسعت راه میر

که دوییدن نباشه._خوشحالم اومدی مسیح. بیا تو 
 بیمارت بیدار شده

نگایه به چشمای نگران رایان انداختم. این حرفش یعنی 
سم و صحبنر هم نکنم. فقط رسی تکون  ی نیی ی بیشیر چیر
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ایطش حالت نرمال داره؟ رسگیجه دادم و  داخل رفتم._رسی
 یا رسدرد نداره؟

رسی به معنی نه تکون داد و دستشو روی کمرم 
گذاشت_فقط کیم رسگیجه داره و وقنر بلند میشه 

ه.   چشماش سیایه میر

احت کنه  به فاطمه گفتم بهش مسکن بزنه تا بتونه اسیر

 با فکری که یهونی به ذهنم رسید جلوی در اتاق اریا 
ایستادم و سمت رایان برگشتم_امکانش هست بتونم جا 

یمش؟  به جاش کنیم و داخل بیمارستان بیر

خواست جوانر بده که صدای اقای میان سایل بلند 
 !  رایان هسنر

ی
 شد_پس تو دکیر خانوادیک

به سمتش برگشتم و در کمال ناباوری اقای خوش تینی رو 
میشد، دیدم که اگر عصا به دست نبود شوگر ددی خونر 

ی کم نداشت ی  البته االنم چیر

_از اشنانی باهاتون خوشبختم اقا، بله من دکیر هستم و 

اسمم.._اسمت مسیحه و مدیر یگ از بیمارستان های 
 بزرگ تهران هسنر 

رسی تکون دادم. انتظار داشتم بخواد راجبم تحقیق کنه 
ی جا نخوردم._خوشحال میشم بعد از اینکه  بخاطر همتر
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 کردی یه رس هم به من بزنی به دوست رایان 
ی
رسیدیک

 برای معاینه

لبخندی تحویل چهره ی مرموزش دادم_چشم حتما میام 
 پیشتون

 رایان کمرمو فشاری داد و تقریبا داخل اتاق شوتم کرد. 

با دیدن فاطمه که دستاش خونی بود لحظه ای ایستادم 
 _نگران نباش پانسمان عوض کردم، دستام بتادینه

سمت تخت اریا که با خیال راحت  نفش تازه کردم و 
خوابیده بود رفتم._حالش چطوره؟ عالئیم هست که 

بخوایم نگرانش باشیم؟_نه مشکیل نداره فقط وقنر بلند 
شد بهش وارد شده و حال مساعدی ندارهنگایه به 
هیکل و صورتش انداختم. چقدر الغرشده بود، انگار 
ی  ؟ همه چیر اوضاع خونر نگذرونده بود_خودت خونر
ی هست که نیاز داشته باشی برات بیارم؟ ی  اوکیه؟ چیر

دسنر به لباساش کشید و نه کوتایه گفت._االن جواب 
 کدوم سوال مسیح نه بود خنگول خانم

اشت و  ی نگایه به رایان کردم، هنوزم رس به رسش میر
انی شده_منظورم اینه خوبم نیاز  چهرش نشون میداد خیر

ی ی  نیست چیر
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ون بیام و صدای ناله اریا باعث شد ا ز بحثشون بیر
 کنارش روی تخت بشینم. 

چشمش سمت فاطمه باز شد و عصنر بهش 
 توپید_احمق روانی میگم اون المصبو نزن بهم..اخ... 

به سخنر بلند شد که دستمو روی بازوش گذاشتم و 
دوباره خوابوندمش_انقدر غر نزن. تقصیر خود کله خرته 

ندارهبا که مجبور شده بهت امپول بزنه وگرنه مرض 
دیدنم چشماشو بست، نفس عمیقر کشید و با ارامش 
روی تخت خوابید._تاحاال از دیدنت انقدر خوشحال 

 نشده بودم

نیشگونی از رون پاش گرفتم که آخش بلندشد_پدرسگ 
 جلو روم چرت و پرت نگو که

به سمت رایان که نگران بودو اصال قایط بحثای ما 
گذاشتم_االن نمیشد برگشتم و دستمو روی رون پاش  

 من باید برم پیش عموت و معاینه اش کنم؟

رس تکون داد و نفش تازه کرد. انگار هوای اتاق براش 
ن رو  ی ی شده بود و ریه هاش توانانی کشیدن اکسیر سنگتر

 ،
ی

مجبوری بری ویل مواظب باش بهش چی میگ نداشت._
 خییل دقیق و حواس جمعه. 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی  ی انداخت و به زمتر ه ناراحت و اخمو رسشو پایتر  خیر
شد_یه زمانی به بخاطر یک کلمه حرف نا به جا مادرم رو 

 از دست دادم. 

ی شده بود و فقط صدای نفس کشیدن ما  جو سنگتر
پیچید_نگران نباش من و فاطمه چهارتا توی اتاق یم

یم و حواسمون بهت هست  اوضاع رو دست میگیر

ی نگفت و فقط رسی تکون داد**_فکر نمیکردم یه  ی چیر
رایان کمک کنهلبخندی بهش زدم و نبضشو  دکیر جوان به

گرفتم. قلبش مشکل داشت و احتماال روده هاش درست 
 کار نمیکرد_قرص خایص مرصف میکنید؟

وقنر جوابمو نداد مستقیم توی چشماش نگاه کردم وبا 
لبخند ترسنایک که روی لباش بود گیج و لرزون سکوت 

 کردم_نه من اصال قریص مرصف نمیکنم

ی_با این وضعی ی  ت قلب و روده هاتون مگه میشه چیر
 مرصف نکنید؟

لبخندش مرموز تر و عمیق ترشد._تو برام تجویز کن و 
پرستارت رو بزار باالرسم تا زمانیکه به طور کامل خوب 

 بشم. 
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ی انداختم و  گیج و گنگ نگاهش میکردم. رسمو پایتر
مشغول جمع کردن وسایلم شدم._اگر زنت اجازه میده 

 ه بهیر خودت بمونی که چ

سم از کجا فهمیده که تازه سنگینی حلقه ی  خواستم بیی
توی دستمو حس کردم_ببخشید ویل من باید پیش 
 همرسم باشم و پرستارم باید بره پیش پدر مادرش. 

میتونم هر چند وقت یکبار بهتون رس بزنم و جویای  
حالتون باشم_من نگفتم میتونی پرستارت رو بزاری یا نه، 

 ت رو بزار بمونهبهت گفتم پرستار 

 روی صورتم نشست. 
ی

 اخم کمرنگ

عمیق نگاهش کردم. چهرش کامال افتاده بود و نگاهش به 
قدری جدی بود که حرفشو کامال به کرش بنشونه. اشاره 
م مادر پدرشو  ای به افرادش زد _من باید پرستارم رو بیر
احت کنه. وسیله ای همراهش نداره که  ببینه و یکم اسیر

 توی عمارت اقا رایان بمونه بخواد بیشیر 

عصاشو دستش گرفت و از جا بلندشد_به رایان میگم 
کنه، تا زمانیکه اینجا  براش لباس بخره و اتاقشو حاضی
اقامت دارم وظیفه داره از من پرستاری بکنه _همیشه 

 عادت دارین به دیگران زور بگید؟

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی حال اعصاب خوردکنی روی لباش  لبخند مالیم و در عتر
صدای در بلندشد. با اجازه ای که از سمتش  نشست که

 صادر شد فاطمه داخل اومد. 

نگاهش مظطرب بود و به سخنر روی پاش 
ی با من کار دارید  وایساد_گفتر

نگران به هردو نگاه کردم. فاطمه دستم امانت بود و اگر 
اتفافر براش یم افتاد چجوری میخواستم جواب پدر 

ه هم به تو میگم. تا مادرشو بدم؟_به رئیست گفتم دوبار 
زمانیکه داروهانی که تجویز کرده رومرصف میکنم تو 

 پیش من میمونی و ازم پرستاری میکنی 

د به صورت  ی  توش موج میر
هاج و واج با چشماییکه نگرانی

 جدیش نگاه کرد_باید اجازه بدید اول پدر مادرشو... 

_حقوقتو جلوتر برای پدر مادرت ارسال میکنم تا راحت 

ی   کتی
ی
ات داخل عمارت بهت زندیک ی  با تمام تجهیر

 و اتافر
میدم ویل حواست باشه که تو پرستار شخیص منی و باید 

 میگم گوش بدیهرچی 

د ویل جیکش درنیم اومد. نمیتونستم  ی نفس نفس میر
بیشیر از این اضار کنم تا اجازه بده فاطمه بره، پس بهیر 

ی خودش بازی کنم و زمینش بزنم  بود با قوانتر

ی انداخت و باشهرسشو ناا  ای زمزمه کرد. مید پایتر
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دم_پس اگر   بلندشدم و کیفم رو محکم داخل دستم فرسی
اجازه بدید من توضیحات داروهاتون رو به فاطمه بدم و 

به رایان بگم اتاقشو نشونش بده تا افراد شما تمام 
ی   داروهارو تهیه میکتی

 رسی تکون داد و با دست اشاره کرد بریم. 

ون هلش دستمو پشت کمر ف اطمه گذاشتم و به بیر
دادم.وقنر مطمعن شدم به قدر کافی از اتاقش دور شدیم 
زمزمه وار کنار گوش فاطمه لب زدم_متاسفم که باعث 

ی. به رایان و اریا  شدم توی این وضعیت قرار بگیر
میسپارم مواظبت باشن و مطمعن باش خودمم از دور 

 حواسم بهت هست

د بود که دستاش به جون ناامیدی و نگرانیش انقدر زیا
. اصال قرار نبود  هم افتاده بودن._مقرص شما نیسنر

عموی رایان بیاد توی این عمارت، شما منو اوردی واسه 
اینکه مواظب اریا باشم از کجا میخواسنر بدونی که 

ی  ی ون دادم و دیگه چیر عموشم میادنفسمو آه مانند بیر
 نگفتم

ی ****_شوخیش گرفته؟ برم بزنم فکشو بیار  م پایتر
مرد دوزاریدستمو روی قفسه ی سینش زدم که دوباره  پیر
روی تخت نشست_اریا چرا تو انقدر بز شدی نمیتونی 
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؟ دو دقیقه دندون رو جیگر بزار ببینیم چیکار  اروم بشینی
میشه کرد_با وجود عموم نمیتونم قدرت رو توی عمارت 

م..لعننر باید یه کاری کنیم  خودم دست بگیر

یم. _فقط میتونیم با نمیتونستیم   تصمیم درسنر بگیر
ی خودش زمینش بزنیم  قوانتر

با ورود فاطمه به اتاق بحث رو جمع کردم. موهای نم 
ون ریخته بود نشون میداد  دار جلوش که از شالش بیر

 تازه دوش گرفته. 

ی بگم ویل نگاه  ی نگاهمو ازش گرفتم و خواستم به اریا چیر
 عمیقش باعث شد سکوت کنم. 

یان برگشتم تا بهش بگم اریا رو ببینه ویل به سمت را
 خودش بدتر محو فاطمه شده بود. 

کرد صاف فاطمه که از نگاه هاشون لحظه ای هنگ
ی شده؟  ی ایستاد ونگایه به خودش کرد_چیر

یت نیس. چیشده اومدی  ی لباسم..لباسم نازکه؟یا.._نه چیر
 اینجا؟

شونه ای باال انداخت و روی تنها صندیل خایل اتاق 
ی اینکه _احساس کردم نیاز هست بیام و دربارهنشست

 باید چیکارکنیم باهم صحبت داشته باشیم
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ش  ی رایان نفش تازه کرد و میکروفن کوچیگ از روی میر
برداشت و سمت فاطمه گرفت_هرزمان رفنر پیش عموم 
اینو بزار توی جیبت یا هرجای دیگه که بتونم صداتونو 

 تونم خودمو برسونمبشنوم و اگر نیاز بود کمگ بکنم ب

ی  رسی تکون داد و میکروفن کوچیک مشگ رو از بتر
گرفت_رایان من از وقنر بیدار شدم کمال رو   دستای رایان

 ندیدم. سالمه؟

قبل از اینکه رایان جواب اریا رو بده صدای خود کمال 
بلندشد_اگر همینجوری پشت این دیوار حبس باشم 

م  قطعا میمیر

ه شدیم و برعکس همه وحشت زده به دیوار  روبه رو خیر
وع به خندیدن کرد._تو برداشنر کمالو پشت  ما اریا رسی

 دیوار حبس کردی؟

کدوم رایان به سمت دیوار رفت و یه کارانی کرد که هیچ
ندیدیم. دیوار به طرز جالنر باز شد و کمال که پنج تا 
مردو  ون اومد_منه پیر کتاب تو بغلش بود از راهرو بیر

یف   ماسکل کرده بشین کتاب بخونم تا عموی گرامیش ترسی
ه اتاقش  بیر

اینبار همه با دیدن صورت قرمز و پر حرصش خندیدیم. 
نگایه به ساعت انداختم و با دیدن پنج عرص وحشت 
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زده از جا بلندشدم._بچه ها همه ی کارا با شما من باید 
 برم پیش زنم. این مدت اصال نتونستم کنارش باشم

ی  کمال که تازه به خودش اومده بودکتابارو روی میر
 گذاشت و نگاهم کرد_رفنر دنبال اون دوتا مرد عکاس؟

ی ابروهام نشست و رسی به معنی نه تکون   بتر
ی

اخم کمرنگ
اره به کارای خودم برسم. حنر این  ی دادم._کارای شما نمیر

ون برم  مدت نتونستم با زنم بیر

ی رایان برداشت و شماره تلفنی روش  برگه ای از روی میر
 وشت. به سمتمن

ی
ی اونجا میگ گرفت و جدی لب زد_میر
کمال منو فرستاده و من همونی هستم که قبال راجبش 

؟ ؟ برای چی  بهت گفته_راجب من بهش گفنر

محکم روی پیشونیم کوبید که چند قدم عقب رفتم_یک 
انقدر خنگ شدی تو؟ انگار نه انگار همون پرس جدی 

 هسنر که دیدمت

بدون حرف دیگه ای از اتاق پوف کالفه ای کشیدم و 
ی نشده بودم که صدای کش  ون زدم. هنوز سوار ماشتر بیر

به گوشم خورد.صدا از حیاط پشنر یم اومد و انگار 
ی بحث میکردن. پشت دیوار قایم شدم و به  ی راجب چیر

دادم_من مرگ اونو نمیخوام میفهیم؟ فقط  صدا گوش
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دونم و رس گرفته شده رو برگر   میخوام تاج و تخنر که ازم
ت ازدواج کردم ی باهات قرارداد بستم و با دخیر  همتر

ون بیام که با رسیدن  کنجکاو خواستم از پشت دیوار بیر
ی پا تند  نگهبان نزدیکم بدون دیده شدن به سمت ماشتر

 کردم. 

ی بودم که صدای عموی رایان  نزدیک ماشتر
؟لبخند مسخره  ؟ چرا تو هنوز توی عمارنر بلندشد_دکیر

کشیدم و به   ف ایستادم. دسنر به لباسمای زدم و صا
برم.  سمتش برگشتم_کارم تازه تموم شد و االن میخوام

 کاری باهام ندارید؟

مشکوک رس تا پامو نگاه کرد و رسی به معنی نه تکون 
داد. به رسعت به راه افتادم و مسیر نیم ساعته رو یه 
ی  ؟ زودباشتر ی ربعه یط کردم._مانیا مینا محمد، کجایتر

 ن بیای

هر سه تاشون حراسون رسیدن و مانیا نگران تر از همه 
کل هیکلم رو نگاه میکرد مبادا اتفاق بدی افتاده 

؟ کش طوریش  باشه_چیشده؟ چرا اینجوری میکنی
 شده؟ اتفاق بدی افتاده؟
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دستمو روی لب هاش گذاشتم تا بیشیر از این سوال 
سه و بتونم رسیعیر اوضاعو درست کنم._اینجا امنیت  نیی

 .  نداره و ما باید جمع کنیم بریم جانی

محمد و مانیا اخم روی صورتشون نشست ویل مینا 
ی  هنوز تو شک منو نگاه میکرد_امن نیست؟ یعنی چی عتر

 
ی

 ادم حرف بزن منم بفهمم چی میگ

دستشو گرفتم و روی مبل نشوندمش. لبخندی به 
ی نگرانش زدم و بوسه ای هم روی گونش چهره

اع تو عمارت رایان اویک نیست و کاشتم_فقط یکم اوض
شاید عموی خییل مهربونش دلش بخواد برای رس به راه 
کردنم از شما استفاده کنه ومنم دلم نمیخواد کش به 

 خانوادم نزدیک بشه. 

متون جانی و تا زمانیکه اوضاع اروم نشه  میخوام بیر
هانی که حس میکنید الزم  دارید 

ی برنمیگردونم. تمام چیر
 اشه؟جمع کنیم. ب

مینا روی مبل نشست و تخس منو نگاه کرد_هر 
 گورستونی میخواید میتونید برید ویل من باهاتون نمیام

 قاط 
ی
نگایه بهش کردم و اخمامو توهم کشیدم_خانوادیک

نید نه؟ اون رسی محمد میگفت نمیام حاال توئه نیم  ی میر
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ی لباساتو  ی االن میر وجنر واسه من آدم شدی؟ همتر
 ون میایجمع میکنی و باهام

تو صورتم خم شد و اخماشو مثل من توهم کشید_چرا 
؟باید به حرف تو گوش بدم؟ توچیکاره  ی منی

چک محکیم توی گوشش خوابوندم که از روی مبل روی 
ی پرت شد. صاف ایستادم و خییل جدی نگاهش  زمتر
کردم_با بزرگیر از خودت درست صحبت کن بچه. 

بدبخنر  میخوای بدونی یک هستم؟ کش که تو اوج
 کمکت کرد تا حالت بهیر بشه. 

کش که از مرگ حتیم نجاتت داد و دوباره اوردت پیش 
خواهرت. توئه احمق فکرکردی یک هسنر با من اینجوری 
ی باال و وسایلتو حاضی  ی االن میر  ها؟ همتر

نی ی حرف میر
ی  ، دلم میخواد تا پنج دقیقه دیگه اینجا نباشی ببتر میکنی

متچجوری پرتت میکنم تو ماش  ینو مییر

دم و به سخنر هوای اطرافمو یم ی بلعیدم. از نفس نفس میر
 هم تخس بود و اروم و قرار نداشت. 

ی
 بچگ

مینا رسی    ع بلندشد و با اشگ که توی چشماش بود به 
اتاقش رفت و درومحکم بست_هوی تو تویله نیسنر که 
اونجوری درو میکونر یابو_آروم باش مسیح انقدر حرص 

 هنخور بچس نمیفهم
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عصبانی بودم. نمیدونستم از کجا و چرا فقط منتظر 
م_انقدر بد بزرگ شدن که  جرقه بودم تا اتیش بگیر
. من برای  ی شون چجوری رفتار کتی نمیفهمن با بزرگیر

ی جونش دارم تالش میکنم اون نشسته  درامان نگه داشتر
 یه دنده میگه نمیام نمیکنم نمیخوام

محمد مواجه شدم.  پشتمو به مانیا کردم که با جای خایل
 اصال یادم نیم اومد یک رفته

دست های رسدش روی تن گر گرفتم باعث میشد جرعه 
جرعه ارامش به رگ هام منتقل بشه_آروم باش مسیح ما 
 انجام میدیم. مینا خوب میدونه داری براش 

ی
هرکاری بگ

 تالش میکنی 

ی بگم که اینبار لب هاش کامل شعله ی  ی خواستم چیر
ش کرد.بوسه های عمیقش باعث میشد آتیشم رو خامو 

یادم بیاد که بیشیر از بقیه مانیا برام مهمه و اون هیچ 
نه ی  نمیر

 وقت رو حرف من حرفی

دستشو دور گردنم حلقه کرد ومحکم تو بغلم گرفت_من 
 میام فقط بهم 

ی
اینجا پیشتم آروم باش. هرجا که تو بگ

توضیح بده چیشدهنفس عمیقر کشیدم و ماجرا رو 
 نسور بهش توضیح دادم. بدون سا
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تا اخرش گوش داد و فقط تایید کرد. نگاهش کردم و 
؟
ی

ی بگ ی  زدم_نمیخوای چیر
 لبخند نگرانی

اول رسی به تایید تکون داد و یهو فریادش کل سالن رو پر 
هرچی اتیشه از گور کمال بلندمیشه. اگر کمال زر  کرد_
فت پیش عموش و االنم عموش نیم  د که رایان نمیر ی نمیر

 اریا تیر نمیخورد و...  اومد 
 اونجا و از همه مهمیر

ی دستام گرفتم و لبخند مهربونی تحویلش  دستشو بتر
دادم_مانیا من خودم مراقب همشون هستم و تمام 
ون انقدر  تالشمو میکنم از این جریان بکشمشون بیر
 حرص نخور فقط مواظب بچمون باش. دخیر باباشه

س زد _پرسه دستمو که رو شکمش گذاشته بودم با نق پ
 مسیح پرس. تو نمیخوای من یه حایم داشته باشم نه؟

با پرت شدن ساک لباش از باالی پله ها حرفم تو دهنم 
ماسید و لبخندم جمع شد_اخ ببخشید حواسم نبود 

نید ی  دارید حرفای عاشقانه میر

ی نگفتم.  ی ی ابروهام نشست ویل چیر  اخیم بتر

مانیا کاشتم با زنگ خوردن موبایلم بوسه ای روی پیشونی 
و ازش جدا شدمبا دیدن شماره حامد روی گوشیم نفش 
تازه کردم و جواب دادم_اقا پیداشون کردیم. آدرس رو 
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براتون بفرستیم؟_نه خودتون بیاریدشون به این ادرش 
 که میگم فقط حواستون باشه مشکیل پیش نیاد

تلفن رو قطع کردم و ادرس خونه رو فرستادم. نگاهمو به 
شون که حاضی بودن انداختم و به رسعت به هر سه تا

 سمت ماشینم رفتیم.فاطمه***

با ترس نگایه به غذانی که برام اورده بودن انداختم و 
؟  بوش کردم._چرا اینجوری میکنی

نگهبانی که غذارو اورده بود مشکوک و با تعجب نگاهم 
ی خورم نکنید حاللتون نمیکنم  میکرد_یه موقع چیر

ه غذا انداخت و بعد نگایه به من یه لحظه شکه نگایه ب
 انداخت. 

وع به بلند خندید کرد و منم چشیم براش نازک  رسی
 کردم_واقعا که بیشعور چرا میخندی؟

برعکس چهره ی نسبتا مثبتش جدی ایستاد و کیم تو 
صورتم خم شد_اگر قراره باشه بکشتت جلو چشم تمام 
ی این عمارت تیکه تیکه ات میکنه خانم کوچولو  ساکنتر

حشت زده دهنم بسته شد و صاف رسجام و 
احت کن. اقا از  نشستم._غذاتو که خوردی خوب اسیر
ساعت پنج صبح بیدارن تا ده شب و تو باید تمام مدت 

 پیششون باشی 
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رس تکون دادم ، از اتاق خارج شد و درو محکم بست. 
 غذامو خییل رسی    ع خوردم و روی تخت خوابیدم. 

که دور از من و کامال نر تمام فکرم پیش مادر و پدرم بود  
ی روزشونو شب میکردن.   خیر داشتر

صدای در که بلند شد رسی    ع شالم رو روی رس انداختم و 
اجازه ورود دادم. با دیدن اریا که عرق روی پیشونیش 

نشسته بود و به سخنر رو به جلو حرکت میکرد نگران به 
سمتش پریدم و زیر بغلش رو گرفتم._ببخشید توروخدا 

 سم به زخم تو نبود. اصال حوا

 روی مبل نشوندمش که نر اختیار ناله بلندی کرد. 

ی قرص های موجود تو کیفم ژلوفن رو پیدا  ترسیده بتر
ی لب هاش گذاشتم._اینو بخور بدنت اروم  کردم و بتر

ه تا پانسمانت رو عوض کنم.   بگیر

ی تخت چهار زانو  اخرین باند رو پیچیدم و جلوش پایتر
حال صورتش نبود ویل خییل نر نشستم. دیگه عرفر روی 

ی؟ الزم هست...   بود._االن بهیر

به خودش  دست سالمشو دور کتفام پیچید و منو محکم
 چسبوند. 

بزنم از  نفس تو سینم حبس شد و حرفی که میخواستم
گذاشت و با هر   گوشمذهنم پرید و محو شدرسشو کنار 
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نفس گرمانی به گردنم میخورد._دلم میخواد بدونی تا 
. زم ارم اسینر ببینی ی  که زنده ام مواظبتم و نمیر
 انی

بان قلبم شدت گرفته بود. منوازخودش جدا کردو  ضی
جدی با چشم های خمار تو صورتم نگاه کرد_هر اتفافر 

ی تو و عموی رایان افتاد بهم بگو. فاطمه  که توی روز بتر
ی بشه و تو پنهان کنی من کامال میفهمم و پدر  ی اگر چیر

 و درمیارماون عموی مشنگش

همینجوری که اریا تو فکر دعوا با عموی رایان بود  
گرمای دستش روی بدنم هیجان زیادی رو توی قلبم 

ایجاد کرده بود_اریا، هنوز که پیشش نرفتم بخواد کاری 
 بکنه

لبخند ناراحنر روی لباش نشست و با لحن تند و 
ی لب های کلید شدهجدی ون اومد باعث ای از بتر اش بیر
بریزن_اون روز که تازه  سطل اب یخ روی رسمشد یه 
باز کردم تو اتاق رایان چه گیه میخوردی؟شکه  چشم

نگاهش کردم. توی این همه درد فکر اون روزه، پس انگار 
خییل براش مهم بوده. اما با اون همه حرفی که اون روز 
بهم زد چرا باید مهم باشه؟_به خودم مربوطه چیکار 

منو کنار گذاشنر پس االن نباید برات میکنم. تو اون زمان 
 اهمینر داشته باشه
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ی شده بود و نمیدونست جواب منو  نفس هاش سنگتر
بده یا باالخره تسلیم درد بشه_فاطمه من فقط...اون 

 زمان...وقت خواستم...که... 

از پشت روی تخت افتاد و چشماش بسته شد. لبخند 
 روی لب هام نشست. کاش تو این وضعیت 

ی
کمرنگ

 ودیم.. نب

در با شدت باز شد و رایان داخل اومد. با دیدن اریا نفش 
تازه کرد و دستاشو روی زانوش گذاشت و خم 

شد._نمیدونی من با چه حایل کل عمارت رو گشتم تا 
بتونم پیداش کنم.لبخندی بهش زدم و مالفه ای روی اریا 
؟_فکرکردم عموم بالنی 

ی انداختم_چرا دنبالش میگشتتر
ه؟رسش اورده نگ  ران شدم. حالش بهیر

 موج 
ی

جلو اومد و نگایه بهش انداخت. ته نگاهش دلتنگ
د. _داداشت چجوری فوت کرده؟ ی  میر

نگاه گذرانی بهم انداخت و روی مبل نشست. سیگار 
ون کشید و روشنش کرد. پک سنگینی  شیگ از جیبش بیر
که بهش زد تازه به حرف اومد_نمیدونم چجوری فوت 

فت و یه روز کرد. اون زمان با عم وم ماموریت زیاد میر
 دیگه برنگشت
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مشکوک نگایه بهش انداختم. فکری که مثل خوره به 
جونم افتاده بود روی زبونم افتاد_یعنی نمیخواسنر 

ی؟  جنازه ی برادرت رو تحویل بگیر

نگایه بهم انداخت. مثل احمق ها با لبخند نگام 
 میکرد._مثل اینکه نمیدونی کار ما چیه، نه؟

ی دیگه ای به سیگارش زد. نه نمیدونستم، س پک نگتر
._توی کار ما  ی فقط میخواستم از دستتون ازاد بشم همتر
حنر از یک ثانیه بعد خودتم خیر نداری. همیشه ادما به 

 کار مردنبدترین شیوه توی این

به چهره ی شیطونش نگایه انداختم و سیع کردم ترس 
شن چیکار به دلم راه ندم_خب اگر بیان تو وعموتو میک

 یه دکیر دارن هوم؟

خنده ای کرد که لرزه به دلم انداخت_نگران نباش عزیزم 
 مواظبتم من

نکرده چشمگ زد که به حالت چندشی نگاهش کردم_الزم
 مواظب من باشی من... 

دوست داشتم داد بزنم من اریا رودارم ویل اینجا جاش 
، نباید نقطه ضعف دستش میدادم_چیه تو مراقب نبود 
؟ جوجو تو حنر نمیتونی مراقب وسایلت باشی خو  دنر

 چه برسه به خودت
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ی دو انگشتش گرفت و نشونم داد.  گردنبندمو از زنجیر بتر
دسنر به جای خالیش زدم و نگران نگاه گردبنبد 

کردم_اونو از کجا پیدا کردی ؟ تو حق نداری به وسایلم 
 دست بزنی 

 اچهخنده ای رس داد و گردنبند رو توی جیب شلوار پ
ی میکردی روی  ایش گذاشت_وقنر شب بغل من سیی

 تخت جا گذاشتیش

 نر حیا بود و اصال مراعات 
رسخ شدم. چقدر این برسی

ی آفتاب پرست رنگ  ی رو نمیکرد_چرا عتر ی هیچ چیر
. خوبه شورتتو جا نذاشنر   عوض میکنی

با دهنی نیمه باز به این همه پروییش نگاه میکردم_تو 
ی  اصال حیا نداری نه؟ پاشو  ون مردتیکه هیر  از اتاقم برو بیر

روی مبل دراز کشید و سیگارشو توی جا سیگاری روی 
ی خاموش کرد. _اینجا مثال اتاق منه ها  میر

نیم نگایه بهم انداخت و لبخند محوی زد_کل اینجاام 
 عمارت منه

دست به سینه روی صندیل نشستم و اخمامو توهم  
 فته رس کنم. کشیدم. باور نمیشه مجبورم با اینا چند ه
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هوا انقدر گرفته بود که مجبور شدم پنجره رو باز کنم تا 
هوانی به صورتم بخوره._تا میتونی با عموم کل کل نکن. 

 بکنم تا رسیعیر بره خونشون ببینم چیکار میتونم

گفتم و به گل های بدون چرخیدن سمتش "باشه" ارویم
 خودشونو 

ی
رز قرمزی که تو تاریگ هوا باز هم قشنگ

ی   نگاه کردم. داشتر

 ماه کامل و قشنگ وسط آسمون بود و خودنمانی 
 میکرد._فکرمیکنی مادر پدرم درچه حالن؟

به سمتش برگشتم. دستشو روی پیشونیش گذاشته بود و 
دم مواظبشون باشن تا  نگاهم میکرد_به کسانی سیی

 زمانیکه برگردی

لبخندی بهش زدم و تشکر کردم. دلم میخواست خودم 
با خیر میشدم. دلم برای بغل کردن های  از حالشون

مامان تنگ شده بود._تو دوست مانیا میشی درسته؟ 
 یعنی میشه دوست زن مسیح؟

ی بگم که با چرخیدن  ی رسی تکون دادم و خواستم چیر
یهونی کمد وحشت زده از جا پریدم و به دیوار 

 چسبیدم_یا خدا این دیگه از کجا دراومد
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بود و میخندید و کمال  رایان دستشو رو شکمش گذاشته
ون اورد_اینجا..اینجا  هم مثل موش کلشو از پشت کمد بیر

ه؟_ببخشید ویل مجبور شدم اینجا قایم بشم.   چه خیر

با فکر اینکه حرفای من و اریا و رایان رو شنیده باشه و 
راجب اون شب کذانی فهمیده باشه باعث شد لپام رسخ 

وش بشه_از یک وایسادی اونجا داری حرفارو گ
ای رو نگاهم کرد و کامل از کمد میدی؟متفکر چندلحظه

ی  ون اومد، کنار رایان نشست _از زمانیکه داشتتر بیر
 راجب مادر پدرت صحبت میکردین. 

ی  ی نفش تازه کردم که مشکوک نگاهمون کرد._نکنه چیر
 از دست دادم؟ 

نگایه به تخت انداخت که نیشش جمع شد. بانداژ های 
ن و کیف من که وسایلش روی خونی روی تخت ، بتادی

ی تخت ولو شده بود_اوضاعش چطوره؟  ی پایتر زمتر
 زخمش بهیر شده؟

ی چکید که به سمتش رفتم و دستمو روی   پایتر
دونه عرفر

پیشونیش گذاشتم._حالش خوبه ویل درد میکشه. 
فت بیمارستان ویل  زخمش خییل عمیق بود و باید میر

تونه منو لحظه اخر شنیدم با مسیح بحث میکرد که نمی
 اینجا تنها ول کنه و بره
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هاش که خیس از اشک بود ناراحت نگایه به مژه
انداختم. چرا جلوی خودم نمیتونست محبت کنه و 

 پشت رس حواسش بهم بود؟

با صدای در زدن کمال با رسعت داخل کمد برگشت و 
رایان صاف روی مبل نشست که در بدون جوانر از 

 سمت من باز شد. 

ای ترسیده رسجام میخکوب رایان لحظه با اومدن عموی
نم انتظار دارم رسیعیر جواب بدی ی  شدم._وقنر در میر

فقط نگاهش کردم که دیدم منتظر جواب منه و به رایان 
نگاه نمیکنه_من..داشتم بانداژ اریا رو عوض میکردم و 

 نتونستم رسی    ع جواب شمارو بدم

صحبت هامو تغییر داده بودم. محکم تر و جدی تر 
ی کوبید و نزدیک اریا صحب ت میکردم. عصاشو به زمتر

ه، پس چرا  شد._مگه قرار نشد مسیح اینو با خودش بیر
 هنوز اینجاست؟

اینبار رایان بلندشد. دستمو کشید و عقب تر از خودش 
 نگه داشت. 

ای هنگ کرد ویل طویل نکشید که لبخند عموش لحظه
محوی روی صورتش نشست_حالش زیاد خوب نبود که 
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احت کنه میگم بتونی م جا به جاش کنیم. یکم بیشیر اسیر
تش..   مسیح بیاد بیر

نر توجه به ادامه حرفش به من نگاه کرد_چرا تو اتاق 
 توئه فاطمه؟ مگه خودش اتاق نداره؟

دست پاچه رسی تکون دادم و نگایه به وضعیت 
داغونش انداختم_چرا اتاق داره ویل اوضاع زخمش 

عوض کردم همینجا  خوب نبود و وقنر پانسمانش رو 
 خوابید

ی کوبید. انگار که  رسی تکون داد وعصاشو دوباره زمتر
گایه نیاز داشت کش افکارشو تایید کنه و این وظیفه رو 
به گردن عصای توی دستش انداخته بود_و رایان هم 

 اومد که شما دوتا باهم تنها نباشید، اوهوم؟

رد ای جا خورد ویل سیع کاینبار رایان بود که لحظه
 تا مطمعن بشم ظاهرش رو حفظ کنه_من فقط اومدم

 اریا پیش فاطمه است و اوضاع زخم هاش خوبه

نگایه به یگ از افرادش انداخت و اون هم چمدونی که 
توی دستش بود جلوم گذاشت_اینا هم لباسات. به آرش 

ه و تاجاییکه میدونم چشیم اندازه هاتو  گفتم برات بگیر
 گرفته
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آرش بود و  اردش کردم، پس اسمشنگایه به بادیگ
مهم ترین ادم توی افرادش بود_چرا باید یگ مثل  فکرکنم

م  آرش لباس بخره؟ خودم میتونستم براش بگیر

نگاه جدی به رایان انداخت و و با عصاش کنارش زد_بیا 
ی قاشق نشسته همش  نم عتر ی اینور من که با تو حرف نمیر

ی وسط بچه  مییی

و لب زد_فردا ساعت شش جدی نگایه بهم انداخت 
 توی اتاقم میبینمت

 مسیح***

اش با کیم لرزش به در خونه رو زدم که صدای پخته
کن گوشم رسید_االن میام مادر یکم  صیر

مانیا که نمیدونست کیه و اصال کجا اومده دستشو 
ون اومدن  محکم تر دور بازوم پیچید. با باز شدن در و بیر

 نگاه
ی

ش کردم_سالم ننه حالت مادربزرگ با ذوق و دلتنگ
 خوبه؟

لحظه ای مکث کرد و عینکشو روی صورت نمگ و 
 سفیدش جا به جا کرد._مسیح تونی مادر؟

 تو بغل 
ی

دست مانیا رو ول کردم و با دلتنگ
 کشیدمش_چقدر خوشحالم میبینمت مادر 
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د و بعدش ولم کرد. با مشت  جون منو به خودش فرسی
فرین پرس، رفنر روی کلم کوبید و اخماشو توهم کشید_ا

. چند هفته بود  ننه رو ول کردی دیگه نمیای رس بزنی
منتظرت بودملبخندی بهش زدم و گونشو 
ی کیو برات اوردم.   بوسیدم_ببخشید ویل ببتر

 همونی که خییل دوس داشنر ببینیش

 عینکشو جا به جا کرد و نگایه به مینا و مانیا انداخت

اونی که دنبالشه مینا رو تو نگاه اول پسند نکرد و فهمید 
 نیست. 

نگاهش که به مانیا رسید لبخند روی صورتش و دستش 
که روی شکمش بود باعث شد نیشش تا ته باز 

بشه_عروس گلم خوشحالم میبینمت فداتشم بیا داخل 
 بیا داخل خوب نیست رسپا وایش

مانیا که نمیدونست جریان چیه مثل جوجه دنبالش 
 به کشیده شد.وارد خونه اش که شدیم ت

ی
ازه بوی زندیک

مشامم خورد. عطر شمدونی و گل های رزی که با دست 
های خودش تو گلدون کاشته بود، بوی نم خاک که کل 

 محوطه رو برداشته بود پرتم کرد به اون قدیما. 

 نر اجازه 
ی همه یم اومدم پیشش و تو حیاط وقنر

 کردم. کاشتم و بازی یمباهاش گل یم
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 روش انداخته بود با روی تخت بزرگ که فرش قدییم
دوتا پشنر خوشگل نشستیم._خب مادر بگو ببینم چه 

؟ چرا انقدر دیر اومدی پیشم؟  خیر

ای از روی محمد برداشته نمیشد ویل چشمش ثانیه
حواسش به مانیا و من بود. فکرکنم تنها کش که بیخیال 
و غمباد گرفته نشسته مینا بود_ببخشید مشغول کارای 

منده ویل  بیمارستان بودم و  وقت نکردم بیام پیشت رسی
اینبار اومدم عروست رو بزارم پیشت یه چند روز بمونه 

 اینجا

چشماش که برق زد خیالم راحت شد که اوضاع 
خوبه_اتفاقا نوم قراره بیاد پیشم چند روز بمونه و کارای 
ی و  دانشگاهشو انجام بده خییل خوبه که شماام هستتر

 اون تنها نمیشه

بت رو  یه کله رس کشیدم و کنار گوش مانیا لب  لیوان رسی
زدم_عزیزم من جانی کار دارم باید رسیعیر برم ویل سیع 

 میکنم اخرشب خودمو برسونم

نگاهم میکرد و دستش هرلحظه محکم تر دور  نگران
دستم گره میخورد_مسیح خواهش میکنم شب برگرد من 

سم  مییر
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ی بوسه ای روی رسش نشوندم و لبخندی به چهره
نش زدم_انقدر نگران نباش زود میام کار خایص نگرا

ندارمطویل نکشید به ادرش که داده بودم بهشون 
ی پیاده شدم و نگایه به سه نفری که رو  رسیدم.از ماشتر

بودن انداختم. یکیشون پارچه سیاه روی رسش به روم
بود و دوتای دیگه همون افرادی بودن که فرستاده بودم 

ی ویل این زیر بار دنبال کار_اقا ما پیدا ک ردیم جانی که گفتتر
ه  نمیر

پارچه رو بردارن. ترسیده نگاهشو باال اورد و  اشاره کردم
لب زد_بخدا اونی که میخواین من نیستم، بزارید برم رس 
ی من نمیشناسم طرفم کیه و چه شکلیه  خونه زندگیم_ببتر

ی ادم  ه واسم داستان چرت تعریف نکنی و عتر ویل بهیر
ی خرابه چال میکنمبنایل وگرنه ج  نازتو توی همتر

و با خسنر به صورت  روی دستمو پاک کردم خون
نگاه انداختم_شما احمقا اینو اشتباه اوردید.  داغونش

یدش بیمارستان تا درمان بشه  بیر

به همدیگه نگاه کردن و یکیشون به حرف اومد_اقا ما به 
ی انجام دادیمهمون ادرس رفتیم هرچی   گفتتر
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که   . پول هارو از کتمکردم  تو صورتش پرتدستمال رو 
یگ پرت کردم_دیگه و سمت اونروی کاپوت بود دراوردم

 ببینمتون، نر عرضه ها اطرافم دوست ندارم

اینجوری نمیتونستم پیش برم و باید رسیعیر کارهامو جلو 
دم. به اندازه کافی عموی رایان کارای منو خراب کرده  مییر

 بود

 فاطمه***

باز کردم. به  ا صدای زنگ هشدار به رسعت چشمصبح ب
ی اتاقم گردنم خشک شده خاطر خوابیدنم روی کاناپه

 بود. 

 آفتاب تازه داشت طلوع میکرد.  

اریا که مثل بچه ها خوابیده بود. شالم رو روی رسم  
انداختم و لباس مرتنر تنم کردم.نگاه کیل توی اینه به 

خشنش جنازتو  خودم انداختم. _امیدوارم این عموی
 واسه خانوادت نفرسته

آیه کشیدم و سمت اتاقش رفتم. آهسته در زدم که 
صدای رسا و بلندش که اجازه ورود میداد به گوشم 

 رسید_خوب موقیع اومدی بیا داخل

همینجوریکه داشت نرمش صبحگایه انجام میداد 
عصاشو به دست گرفت و روبه روم ایستاد_از امروز رس 
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ی غذا میخو  . یه میر ریم و توی تمام کارهام کمک میکنی
ی از قلم  ی قرص هارو اماده کن تا مرتب بهم بدی و چیر

 نیافته

رس تکون دادم و چشیم زیر لب گفتم ویل منظورشو از 
کارهاش نفهمیدم. یعنی حنر توی لباس پوشیدنش هم 
من کمک کنم؟_برو رایان رو بیدار کن و بیارش پیش من 

وع میشه  که از امروز کارها رسی

نر حرف دنبال رایان رفتم و وارد اتاقش شدم.فقط با یه 
ت روی تخت طاق باز خوابیده بود و من که فکر  رسی

نمیکردم با این صحنه مواجه بشم درو چارطاق باز کردم 
 و وارد شده بودم

هینی کشیدم و با رسعت درو کوبیدم. با صدای دادش که 
از اون سمت در میومد محکم روی پیشونیم 

 یشه لباستو بپوشی کارت دارمکوبیدم_م

به در چسبیده بودم و در که نر هوا بازشد با مغز تو 
 بغلش افتادم. 

منو همینجوریکه رسم تو سینش بود توی اتاق برد و درو 
بست. به در چسبوندم و تو صورتم خم شد._اول صبخ 

ی موش اومدی تو اتاقم چیکار داری؟  عتر
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من..فقط چشماش خمار بود و لحنش مرموز و شیطون_ 
 اومدم.. عموت گفت... 

نتونستم این همه نزدیکیشو تحمل کنم و از زیر دستش 
ون اومدم. صاف ایستادم و نفش تازه کردم_عموت  بیر
 گفت بیام بیدارت کنم قراره صبحانه همه باهم بخوریم 

ی  ی لحظه ای نر حرکت ایستاد. انگار که داشت دنبال چیر
ی رو مرور  ی میکرد_برو  تو ذهنش میگشت یا داشت چیر

ی من خودم میام ی رس میر  پایتر

 از تغییر ناگهانیش ابروم باال پرید ویل سکوت کردم. 

ون حوله اش رو برداشت و داخل حموم رفت. هنوز بیر
اتاق نرفته بودم که یهونی دوباره از  خارج شد و دستمو 
کشید. توی حموم که رفتیم من فقط با گیخر نگاهش 

لباسا اب رو توی وان باز  میکردم و اون بیخیال با همون
کرد و حوله رو دستم داد_پشت در حموم آویزونش کن 

و لباستو دربیار خیس نشه_عقلتو از دست دادی؟ 
ی کاری نمیکنم  معلومه چنتر

نیم نگایه بهم انداخت و توی وان خوابید_رسم خییل 
 درد میکنه میخوام ماساژ بدی

االن وسط کیل کار که روی رسم ریخته چجوری دلش 
ی منتظر اینه یم ه؟_رایان عموت پایتر اومد که بهونه بگیر
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م اونوقت تازه یادت  که من برم و توروهم با خودم بیر
 افتاده رست درد میکنه و نیاز به ماساژ داری؟

ی روز اویل شد که  اخماشو توهم کشید. چهرش دقیقا عتر
دیدمش_فاطمه با من بحث نکن من یه بار بهت میگم 

، زود باش اب یخ کردچیکارکن. خنگ که نیس  نر

دست دست کردم ویل اخرشم تصمیم گرفتم رسی    ع 
 پیشونی و گیجگاهشو ماساژ بدم و جیم بزنم. 

ای گذشت ویل اصال قصد بلندشدن نداشت و ده دقیقه
تازه اب گرمو باز کرده بود. دست از ماساژ کشیدم و 

 خواستم بلند بشم که مچ دستمو گرفت_کجا؟

گران به در زل زدم_باید برم وگرنه نگایه بهش انداختم و ن
ه هرکاری  عموت..._اینجا عمارت منه نه عموم پس بهیر

 من میگم انجام بدی وگرنه تنبیه میشی 

ی  مضطرب نگاهش میکردم. چقدر احساس بدیه وقنر بتر
ی دستاش   کاری بکنیدستمو از بتر

ی و نتونی دونفر قرار بگیر
 رها کرد و از جاش 

ون تا منم بیام. صبحانه تخم مرغ آپز  بلندشد._برو بیر
 میخوام که تو درستش کنی 

ی   باال پایتر
ی
نگاهم بهش بود ویل تو دلم آشوب بزریک

ی نیستم رایان، االن پرستار عموتم  میشد_من که آشیی
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نر توجه به حرفام دستشو روی کمر شلوارش گذاشت و 
؟ ون؟ میخوای وایش دید بزنی ی بیر  لب زد_نمیر

موزش نگاه کردم. با دراوردن با تعجب و بهت به لبخند مر 
ون  شلوارش دستمو روی چشمام گذاشتم و رسی    ع بیر

 ی روانی بیشعورپریدم_پرسه

خنده های بلندش نشون میداد اصال اهمینر نمیده. 
ی رفتم و خودمو به   پله هارو پایتر

بیخیال شدم و رسیعیر
 سالن غذاخوری رسوندم

ی نشسته بودم بجز رایان و من!   همه رس میر

ی روی صندیل نشسته یا توی دورترین نقطهحنر ار  ی میر
بود و حنر رسشو برنگردوند نگاهم کنه. _کجا بودی؟ 

 بری صداش کنی رسی    ع برگردی نه اینکه نیم بهت گفتم
ساعت خودتو عالف کنیببخشیدی گفتم و کنار اریا 

ی  نشستم._این دفعه میخوام همه راس ساعت شش پایتر
ی حاضی باشن.   رس میر

ریا از کنارم بلند شد_کجا بودی که انقدر صدای اروم ا
ه؟ دیر کردی؟ بیدار کردن یه ادم انقدر زمان  مییر

نگایه به چشمای غمگینش انداختم. واقعا االن باید 
بهش توضیح میدادم؟یه نه گنده تو ذهنم اومد و بعدش 
مغزم فرمان صادر کرد."االن موقعیت مناسنر برای این 
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رسمو توی بشقابم فرو کار نیست"نفش تازه کردم و 
بردم_زخمت بهیر شد؟ دیشب با هر تکونی که میخوردی 

 کشیدیانگار درد یم

ه اش اروم و زیر چشیم نگاه کوتایه بهش با نگاه خیر
انداختم.قاشق و چنگالش رو توی بشقابش رها کرد که 

 صدای بدی توی فضا پیچید

 _چتونه شما دوتا؟

نمیکردم انقدر چشمامو بستم و نفسمو نگه داشتم. فکر 
 عصنر بشه_اگر اجازه بدید من زودتر از شما بلندبشم

خییل کارای مهم دارم که باید انجام بدم_چه کارای مهیم 
 هس اریا؟

ون فرستادم و چشمامو باز کردم. اریا به عقب  نفسمو بیر
ی یم  برگشت و به رایان که با حوله روی رسش از پله پایتر

رو جمع کنم که به مسیح اومد نگاه کرد_باید برم وسایلم 
 بگم بیاد دنبالم

 ترسیده و با هول رسمو باال اوردم که صدای بدی داد. نیم
 نگاه کوتاه و جدی بهم انداخت. 

یعنی میخواست منو بزاره اینجا و بره؟ انقدر نامرد 
 افتاده که یهونی این تصمیم رو 

نبود!_چیشده؟ اتفافر
؟  گرفنر
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ی نگفت. رسی به معنی نه تکون داد و دیگه  ی  چیر

ی من و اریا میچرخید فقط رس تکون  رایان که نگاهش بتر
داد. اریاام از فرصت استفاده کرد و خواست به سمت 
پله ها قدم برداره ویل صدای عموی رایان بلندشد_من 

ی بلندبشی   بهت اجازه ندادم از رس میر

اریا که رسما کالفه شد بدون فکر فریاد کشید_بسته دیگه 
ام شما واجبه ویل مسائل کردید. عم  خستم وجان احیر

شخصیتون اصال به من ربظ نداره پس انقدر به 
 دستور ندیدمن

کردم. اوضاع دسنر به پیشونیم کشیدم و عرق هاش پاک
ی دستای آریا  از این وخیم تر نمیشد. اروم دستمو بتر

بلند شدم._اقا اگر اجازه بدید من اول  گذاشتم و از جام
بخوابه. فکرکنم درد که بتونه کیمبزنم   به اریا مسکن

 زخمش خییل زیاد شده

ی دستاش  اریا که با اخم نگاهم میکرد دست رسدمو بتر
ی نگفت_مشکیل نیست برو ویل تا وقنر  ی د ویل چیر فرسی

 صبحانه ام تموم میشه وقت داری که برگردی

رس تکون دادم و نگاه کوتایه هم به رایان انداختم. دست 
 شیدم و به اتاق خودم بردمش. اریا رو دنبال خودم ک
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داخل شدم و درو پشت رسمون بستم. با بسته شدن در 
 شونه هام تگ چنگالش 

 به دیوار کنار در کوبید  اسیر شد و منو محکم

ه واسه  استخون کتفم به دیوار خورد و ناله ای کردم_بهیر
 که تحویلشون دادی دلیل خونر داشته 

این چرت و پرنر
 ن میخوام نه بیخوابم. باشی چون من نه مسک

_چرا انقدر بچه بازی درمیاری؟_بچه بازی؟ اونیکه مثل 

 کبک رسشو کرده تو برف تونی فاطمه. 

از یک تاحاال تو اتاق یه پرس مجرد باهاش تنها موندن 
 عادیه؟

خواستم از فشاری که به شونه هام یم اورد خالص بشم 
رفته ویل محکم تر منو به دیوار چسبوند_اریا دستم درد گ

 ولم کن بزار بهت توضیح بدم

با خشم ولم کرد و عقب کشید. دستشو توی موهاش 
فرو کرد و دراخر محکم به پیشونیش کوبید_اصال میدونی 
چیه دلم نمیخواد دیگه ببینمت. دیگه نمیخواد بخاطر 

کنی ، آزادی میتونی هرجا دلت بخواد بری  من صیر

ی حرفی معذور شدن. دلم هوری  ی لب هام از گفتر پایتر
ریخت و گیج نگاهش کردم. میخواستم صحبت حرفاشو 
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ی جز غم و  ی از چشماش بفهمم ویل ته چشماش چیر
؟ نی ی د._داری...جدی حرف میر ی  فریاد نمیر

ی
 دلتنگ

د. دلم میخواست بیاد جلو و  ی  نمیر
نگاهم میکرد ویل حرفی

بگه نه من بدون تو نمیتونم ویل فقط نگاهم میکرد_اریا 
 من... 

د و یگ از بادیگاردهای عموی رایان در با شدت باز ش
ون  داخل شد. نگایه به رس تا پام انداخت و اشاره کرد  بیر

ی االن کارت دارن   برم_زود باش اقا همتر

نگاهمو دوباره سمت اریا بردم و خواستم حرفی بزنم که 
ی حرفام پرید_بهت گفتم اقا منتظرته زود باش  بتر

ون هلم داد. قط ره اشگ که دستمو کشید و به سمت بیر
از چشمام چکید رو پاک کردم و نفش کشیدم تا بلکه 

ی بره و راه گلوم باز بشه  بغضم پایتر

جلوی عموی رایان که روی مبل نشسته بود ایستادم ویل 
رسم رو باال نیاوردم_خب فاطمه خانم. این لباسای 

 خدمتکارای اینجاست و میخوام تنت کنی 

انداختم. نگاهمو به لباس های سفید و رسمه ای 
 لباسانی رو بپوشم؟ من که جزو 

ی _مجبورم که چنتر

خدمتکارهای اینجا نیستم. من پرستار دو سه روزه ی 
م  شماام و بعدش هم میر
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خنده ای کردکه نگاهمو به صورت پر از چروکش 
. قرص هامو تنظیم کن  انداختم_تو مجبوری اینارو بپوشی

ان و ساعت هاشو بهم بگو. کل امروز میخوام پیش رای
 باشی و حواست بهش باشه

 _چرا ؟ مگه اقارایان حالشون بده؟

ی کوبید و بلندشد. نگایه بهم انداخت و  عصاشو زمتر
نزدیک شد_فقط حواست بهش باشه چون بعدا کار 
ی از اینکه اینارو بهت گفتم بهش  ی باهم زیاد داریم. چیر

نگو و فقط کنارش بمون، حنر شده بدنت رو بخواد و تو 
 ارو بکن ویل از کنارش تکون نخوربهش بدی اینک

دم. یعنی چی اگر  با تعجب به جمالت اخرش گوش سیی
بدنت رو خواست بهش بده؟ _من متوجه نمیشم، یعنی 

 چی اگر بدنت رو خواست بهش بده؟

فت خنده ای کرد و همینجوری که سمت پله ها میر
جوابمو داد_تاجاییکه یادمه رایان خییل تنوع طلبه و 

ارو امتحان کنه دوست داره همه  . دخیر

از این به بعد تو توی اتاق رایان میخوانر تا حواست بهش 
 باشه

حرفارو درک نمیکردم؟  با بهت نگاهش میکردم. چرا این
بفهمم چی میگه_وسایالتو توی  شاید دوست نداشتم
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اتاق رایان بردن و اتاقت االن درش قفله، بهت گفتم که 
_ویل من فقط قرا اتاقتو گم ر بود پرستار شما باشم نکنی

 و.. 

برگشت. با دیدن اخم وسط پله ها ایستاد و به سمتم
های جدیش حرفمو خوردم و دهنمو بستم_بهت گفتم 

انجام میدی.  خدمتکار شخیص من میشی و هرچی بگم
 انقدر حرف نزن و قرصای ظهر منو بیار بچه

نر حرف دیگه ای ادامه ی پله هارو باال رفت و منو با 
بهم وارد کرده بود تنها گذاشت.با تمام وجود به  شگ که

سمت حیاط پشنر دوییدم و وقنر از عمارت کیم دور 
وع به گریه  شدم دو زانو روی سنگ ریزه ها افتادم و رسی

 کردم. 

دهنمو گرفته بودم تا صدانی ازش خارج نشه و کش 
 متوجه بشه. 

 دل نر قرارم اروم تر شد زانوهامو بغل گرفتم و 
وقنر

روشون گذاشتم. از ته دل خدارو صدا میکردم و  رسمو 
 ازش

میخواستم تا آبرو و نجابتم رو حفظ کنه. اگر اتفافر برام  
یم افتاد...حنر فکر کردن بهش هم موهای بدنم رو سیخ 

 میکرد. 
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نگاهمو به خورشید که مستقیم روی بدن یخ بستم 
میتابید انداختم. دلم میخواست پیش مادر پدرم باشم و 

 روی پاشون بزارم. رسمو 

چانی های خوش دم مادرم رو بخورم و از ته دل 
درکنارشون بخندم ویل حیف که توی این عمارت نحس 
ی   روی زمتر

ی
گیر افتاده بودمبا صدای پرت شدن سنگ

نگاهمو به اتاقک اخر حیاط انداختم. چرا هیچ وقت 
ی اتاقک کوچیگ توی اینجا  متوجه نشده بودم که چنتر

؟وجود داره؟_تو   چرا اینجا نشسنر

ترسیده نگاهمو به رایان دوختم و ناخواسته قدیم به 
 عقب برداشتم. 

متعجب فقط نگاهم میکرد و نمیدونست چرا دارم 
اینجوری رفتار میکنم_من..من فقط خواستم یکم..تنها 

 باشم

دستشو سمتم دراز کرد تا بلندم کنه ویل من عقب تر 
کشیدم و کشیدم و خودم بلندشدم.دستمو به چشمام  

ی گرفته؟ اتفافر  ی اشک هامو پاک کردم._دلت از چیر
افتاده؟_فقط میخوام زودتر برگردم خونمون خسته 

 شدم
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لبخند مهربونی روی لب هاش نشست_نهایتا دو هفته 
طول میکشه نگران نباش. عموم نمیتونه خییل اینجا 

 دووم بیاره

ی نگفتم._فکرکنم مشکل  ی ی انداختم و چیر رسمو پایتر
 ای دیگه

ی
 هم هست که نمیگ

نگایه بهش انداختم و سکوت کردم. چی بهش میگفتم؟ 
ی  دوباره با یاداوری حرفای عموش اشگ از چشمم پایتر

چکید. پشتمو بهش کردم و دستمو روی صورتم 
گذاشتم.صدای گرم و مهربونش به گوشم رسید_اگر 

منظورت آریاست که باهاش به مشکل خوردی میتونم 
. اینجوری کمکت کنم تا بری توی  اتاق اون باشی

 مشکالتتون رو حل میکنید

چندتا نفس عمیق کشیدم و با صدای گرفته جواب 
دادم_عموت گفت مجبورم بیام توی اتاق تو. گفت..باید 
تا اخر انجام وظیفه ام پیش تو بمونموقنر صدای نفس 
های خشمگینش بلندشد به سمتش برگشتم و نگایه 

ه بود و عصنر به بهش انداختماخم هاشو توهم کشید
ی نگاه میکرد_تو نمیدونسنر من قراره بیام  زمتر

پیشت؟_معلومه که نمیدونستم فاطمه. تو چی فکرکردی 
 راجب من؟
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دیث و ساراحکتر شیطون مند

از دادی که زد اخمامو توهم کشیدم و مثل خودش 
ی راجب جنابایل فکرنکردم اونیکه جواب دادم_من چی ی ر

ر عموته نه من پس برو رس اون داد به نظرش تو تنوع طلن
 بزن که به من میگه... 

دستمو روی دهنم گذاشتم و با اخم فقط نگاهش کردم. 
ی به زبون بیارم و مغزم هر لحظه حق نداشتم چی ی ر

میگه ها؟ میگه هشدار میداد_ من تنوع طلبم؟ به تو چی 
 با من بخوانر نه؟

نگرانی تو چشمام نشست ویل خییل رسی    ع جاشو به 
 خشم داد. من حق نراشتم حرف بزنم، حق

ر اگر بری  ی بهت بگم. حننداشتم!_گفت حق ندارم چی ی ر
ش بازم کسیکه تنبیه میشه منم نه تو میفهیم؟  بیی

 به 
ی

ر شده بود و فقط با اخم نگاهم میکردچنگعصن
موهاش زد و نفش تازه کرد. با ارامشی عجیب به صورتم 

 نگاه کرد و لب زد_گریه نکن فاطمه

 ندم. بینیم رو باال کشیدم و صورتمو برگردو 

  

ی من مهم نیست رایان. من نمیتونم توی _االن گریه
ی زنای خراب دورت که واسه  عمارت بمونم. من..من عتر

 تنوع میخواسنر نیستم
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

نگاهش کردم تا ببینم چه جوانر بهم میده که اول با بهت 
 و بعدش با خشم شدیدش رو به رو شدم. 

دوتا بازوهامو تو دستش گرفت و محکم طرف خودش 
چی    گفنر االن؟ تو خودتو با یک مقایسه کردی؟کشید_

با اینکه درد داشتم ویل با ناراحنر رو ازش گرفتم . چونمو 
 با دستش گرفت و به سمت صورتش برگردوند. 

فشار دست هاش روی بازو و چونم به قدری زیاد بود که 
شکست_بار اخرت باشه خودتو با داشت مقاومتم رو یم

، انی مقایسه میکنی
ی دخیر  فهمیدی؟ چنتر

با دادی که زد نگران فقط رس تکون دادم که ولم کرد و 
عقب کشید_به عنوان یه دکیر ازت انتظار نداشتم انقدر 

های تو خیابون که با احمق باشی که فکر کنی با اون هرزه
 . ارن یگ باشی ی  اختیار خودشون ، تنشون رو دراختیارم میر

ی انداختم. خودمم نمیدونستم چرا  ی  رسم رو پایتر چنتر
حرفی رو زدم._فاطمه، تا زمانیکه تو عمارت من هسنر 

ی  کش بهت دست درازی نمیکنه، من اینو تضمتر
 میکنم._بهم قول میدی؟

ی جدیش نگاه کردم تا مطمعن بشم واقعیت رو به چهره
میگه.رسی تکون داد و با صدانی مالیم جواب داد_بهت 
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قول میدم توی این عمارت جات پیش من امنه. فقط 
 موم نباید بفهمه تو با من حرف زدی. ع

ایظ بهش نگو اینارو به من گفنر و فقط   تحت هیچ رسی
هرکاری میگم انجام بده تا حساسیتش از روی تو برداشته 

 بشه

خواستم جوانر بهش بدم که با صدانی از پشت رسم 
. نگاهمو به عقب انداختم و دنبال منبع سکوت کردم

ت عمارت؟_نه من صدا گشتم._کش باهات اومده پش
کش بجز تو نیومد   خودم تنها اومدم و تاجاییکه میدونم

 اینجا

دستمو گرفت و پشت خودش کشید. دست های گرمش 
ای به دستای یخ بستم میداد_یک اونجاست؟ جون تازه
ون  بیا بیر

همینجور که نگاه نافذش روی کلبه و درختان اطرافش 
د هیچ کش میچرخید، آروم لب زد_تاجانی که یادم میا

 نمیکرده _پس شاید گربه
ی
ی توی اون کلبه زندیک ی ای چیر

بوده. میشه برگردیم داخل؟ من هنوز قرص های عموت 
 رو ندادم

نگاهشو به سخنر از کلبه گرفت و رسی تکون داد.تا 
 بعدظهر همه چی آروم بود. 
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حنر وقنر ناهار خوردیم جیک کش درنیومد. نگاه های 
ید و ازم انتظار داشت تا چرخعموی رایان روی من یم

 کاری رو بکنم که خودش میخواد. 

وقنر ظرفای ناهار که به لطف عموش روی کلم افتاده 
 رو به موت بودم. 

ی
 بود رو شستم از خستگ

با حال زاری به سمت اتاقم رفتم که با در قفل شده رو به 
ی کوبیدم و با حالت نق و گرفته ای رو شدم. پاهامو زمتر

توی این عمارت نحس_خانم خانما  لب زدم_خسته شدم
 این عمارت نحس نیستا

با لچ آویزون به سمت رایان برگشتم. قیافم جوری 
آویزون و نق نقو بود که خندش رو به زور تونست نگه 
داره._حنر نمیتونم یه اتاق برای خودم توی این عمارتت 

؟
ی

ی به عموت نمیگ ی  داشته باشم. چرا چیر

مت یزی گرفتلبخندش محو شد و جاشو اخم ر  _بیا بیر

 اتاق خودم. وسایلت زودتر از خودت رسیدن

با دو دیل پشت رسش راه افتادم. وارد اتاقش شدم و با 
ی  دیدن دکوراسیون تغییر کرده پاهام کف زمتر

ی امروز  چسبید._واقعا..عموت تمام این کارهارو همتر
 انجام داده؟
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لبخند دردنایک زد و روی تخت که حاال رو تختیش سفید 
ه  شده بود افتاد_شاید باورت نشه ویل وقنر ویرش بگیر

 توی شش ساعتم میتونه اینکارو انجام بده

اتاقش مثل تازه عروس و داماد ها بود و این نشون میداد 
چقدر فکر عموش شومه و خرابه_رایان من میخوام برم 

 پیش اریا

نگاهش رنگ ناراحنر گرفت ویل لبخند رو لباش 
 
ی

به من اعتماد نداری و پیشم بود_یعنی میخوای بگ
؟_نه واقعا منظورم این نبود..فقط..فقط یکم با  نمیخوانر

 اریا به مشکل خوردیم و من میخوام حلش کنم

با صدای در نگاهمو به عقب انددختم و قبل از انجام 
هرکاری در با شدت باز شد و اگر جا خایل نمیدادم صاف 

 میخورد تو صورتم

 دم و صاف ایستادم. تعادلم رو به سخنر حفظ کر 

ی که چشمم بهش خورد یه  ی ی چیر نگاهمو باال اوردم و اولتر
 لباس خواب ساتن قرمز بود

 کنید؟_چرا شما دوتا هنوز وایسادید و به هم نگاه یم

ی رایان و عموش درگردش بود.   متعجب نگاهم بتر
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باورم نمیشد عموش تا این حد بیخیال و بیشعور 
که میدونست مجرده باشه.چطور میتونست یه دخیر رو  

ی کش داره اینجوری بغل یگ دیگه  ی بتر ی و میدونست چیر
احت کنید. ماام تازه تو  بندازه_عمو جان شما برید اسیر

ه  اتاق اومدیم و تا لباس عوض کنیم زمان مییر

ی عموش لبخندی به من زد و لباس رو دستم داد_نکته
خونر رو گفت. دیدم تو چندتا لباش که داری ، لباس 

اب نداری. برات یه لباس خواب اوردم شب بتونید خو 
 راحت بخوابید

یادت باشه چی  صداشو آروم کرد و بهم نزدیک تر شد_
ی باشه که  ی ین چیر بهت گفتم. رضایت اربابت باید مهمیر

 انجام بدی._من اینجا برده نیستم که... 

سییل که توی گوشم خورد برق از رسم پروند و با کمر 
ی افتادم. _چ شم سفید شدی. باید بدم تنبیهت روی زمتر

ی تا دیگه از این زرای مفت نزنی   کتی

ای ویندوزم باال نیومد و فقط نگاهش کردم. برای لحظه
باورم نمیشد کتک خورده باشم.من حنر از بابامم کتک 
نخوردم_عمو بسه دیگه انقدر اذیتش نکنید._تو هیخی 

 . ه ساکت بشی  نمیدونی بهیر

ه همون ادم  ههای رسکش بهیر  اول بفهمن اینجا چه خیر
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رایان دستمو گرفت و بلندم کرد. همون لحظه عموش با 
عصا هلم داد و قبل از اینکه تعادلم رو حفظ کنم رایان 

ی  دستشو پشت کمرم گذاشت و از افتادنم جلوگیر
کرد_عموجان، اینجا عمارت منه و ایشون هم جزو اموال 

ی یکم و دارانی های من. بهیر نیست تا زمانیکه اینج ایتر
ام حفظ کنید؟  احیر

ی ی روی لبلبخند مسخره هاشو نمیفهمیدم و همتر
ی از رفتار و حرفاشون هم درک  ی باعث میشد چیر

نکنم_این دخیر تو نیسنر که من با فرستادنت به یگ از 
 عمارتام کوتاه بیام. 

ی برا مقام   ه از همتر
های باالنی درنظر گرفتمش پس بهیر

 االن تربیت بشه

ون رفت. جون تو عصاشو مح ی کوبید و از اتاق بیر کم زمتر
ی  ی باعث شد با زانو رو زمتر پاهام نداشتم و همتر

فاطمه آروم باش همه چی تموم شد_نه تموم  بیافتم._
ون اره از اینجا برم بیر ی  نشد. عموت هیچ وقت نمیر

نمیدونستم باید گریه کنم یا بخندم. حالم خییل بد بود و 
ی نمیشه من هیچ کاری از دستم ساخته نبو  ی د._چیر

 درستش میکنم
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دستشو که روی رون پام بود پس زدم و عقب عقب 
رفتم. به دیوار چسبیدم و زانوهامو بغل گرفتم_باورم 

نمیشه تو این وضعیت گیر افتادم. همیشه فکر میکردم 
 آروم با یه مرد ایده

ی
ی کجای یه زندیک آل دارم. حاال ببتر
 زندگیمم

 زه دادم اشک هام بریزن. رسمو روی زانوم گذاشتم و اجا

چقدر این دلم خسته بود. حنر نمیتونستم برم پیس اریا و 
 بگم بغلم کن تا توی بغل تو آروم بشم. 

با حس گرمای زیادی که هر لحظه بهم نزدیک میشد 
رسمو باال گرفتم که مستقیم تو بغلش فرو رفتم. عطر تلخ 
م._میدونم  و خنک مردونش باعث میشد کیم آروم بگیر

 رو تجربه نکردی ویل یکم تحمل کن تا 
ی
ی زندیک االن چنتر

ه بعدش توام برو رس زندگیت. اگر  بزار عموم آروم بگیر
 دوس داشنر بری

ازش جدا شدم و نگاهش کردم. انگار کیم ناراحت بود و 
 نمیدونستم دلیلش چیه_چرا چشمات ناراحته؟

ی چهار زانو جلوم نشست. خنده  ای کرد و روی زمتر

ام بود و این نشون میداد دلش میخواد نگاهش توی چشم
ای حقیقت روبگه_من ناراحتم چون دلیل قانع کننده 

 دارم
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مشکوک نگاهش کردم که لب هاشو گاز گرفت بلکه 
بری. میخوام توی  نخنده._چون دلم نمیخواد ولت کنم

ی خونه نگهت دارم و تا ابد سند قلبتو به نام خودم  همتر
 بزنم

که با صداقت کامل داشت   ایمتعجب از ابراز عالقه
 جوجه هانی که 

ی بیان میشد فقط نگاهش کردم._چرا عتر
؟  بارون خیسشون کرده نگاه میکنی

چند بار پلک زدم و صاف نشستم. باور نمیکردم، مشکل 
 از من نبود که باور نداشتم. 

مشکل از اریا  رایان بود. چقدر باهم تو بیان احساسشون  
 بگم د چی متفاوت بودن._من..نمیدونم بای

خنده ای بلند رس داد و با انگشتش به نوک بینیم 
ی تو االن کم   زبون دراز عتر

کوبید_باورم نمیشه یه دخیر
 اورده

ی دستای گرمش گرفت و لبخند عمیقر زد. محو  دستمو بتر
نگاه و رفتارش شده بودم که در باشدن باز شد_رایان من 

 نمیتونم فاطمه رو تو عمارت پیدا ... 

 و رایان ساکت شد و فک باز موندشو بست با دیدن من

ترسیده بلندشدم و صاف ایستادم_اریا بزار بهت توضیح 
 بدم
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 دستشو بلند کرد که چشمام رو بستم. بستم که نبینم. 

ی یه طرف صورتم  بستم که این صحنه رو نبینم. با سوختر
انگار که قلبم مچاله شد_اریا چه مرگته چرا اینجوری 

؟  میکنی

ی پ روی گونم افتاد_قبل اینکه  لک های بستماشکم از بتر
 بیای اینجا حیا داشنر ویل االن...متاسفم برات فاطمه

صدای نفس های عصنر رایان رو به وضوح 
نی اصال درست  ی میشنیدم_اریا این حرفانی که میر
ی که  چی درسته ها؟ این درسته که دخیر نیست_

 عاشقش شدم رو بسپارم دست تو؟

 وام حش بهش داری؟فکرمیکنی نمیدونم که ت 

چشمامو باز کردم و به صورت قرمز و رگ متورم گردنش 
 من قبال حیا داشتم ویل 

ی
نگاه کردم_اره تو درست میگ

 االن ندارم. االن دیگه حنر فاطمه ام نیستم. 

 همون بهیر که دیگه منو نخوای. 

ی برداشتم و جلوی  لباس خواب قرمز رو از روی زمتر
ام با رایان هم بخوابم چشمش گرفتم_تازه امشب میخو 

ی اینم لباسشه و ...   ببتر
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ی پرت شدم. رایان  سییل دویم که تو گوشم خورد روی زمتر
عصنر یقه ی اریا رو تو مشتش گرفت_فکرکنم وقنر تیر 
به خورده نه؟ چرا چرت و پرت  خوردی به رست هم ضی

؟
ی

 میگ

ی . از صدای  یختر ی میر مثل ابربهاری اشک هام پایتر
 ن داخل اومد. بلندشون عموی رایا

ی بلندشدم و اشکای روی صورتمو پاک  رسی    ع از روی زمتر
ه؟  کردم._اینجا چه خیر

ی آریا رو جلو کشید و دستشو دور گردنش رایان یقه
حلقه کرد. با خنده به سمت عموش برگشت._هیخی 

عموجان داشتیم شوچی میکردیم ببخشید صدامون بلند 
 شد

اهشون کرد و ی جفتشون چندش وار نگبا لبخند مسخره 
بعد چشمش به من که توی دور تربن نقطه با رسی 
افتاده ایستاده بودم زوم شد_فاطمه تو اونجا چیکار 

؟  میکنی

وقنر جوابشو ندادم و فقط رسی به چپ و راست تکون 
ی کوبید و عصنر فریاد زد_رستو بیار  دادم، عصاشو زمتر

 باال تو چشمام نگاه کن جواب بده
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د بیام پیش رایان دستور دادید _کجا باید باشم؟ گفتی
 ای باید میکردم؟منم اومدم. کار دیگه

مشکوک به چشمام نگاه کرد و جوانر بهم نداد. دوباره 
سمت رایان و اریا چرخید ._شما دوتا، کم چندش بازی 

 دربیارید و مردونه رفتار کنید، دیگه بچه نیستید

آروم از همدیگه جدا شدن و فقط نگاه کردم. عصاشو 
ت اریا نشونه گرفت که نفس تو سینم حبس شد_تو، سم

ی بیای توی این اتاق.  دیگه حق نداری رستو بندازی پایتر
 . ی  میکتی

ی
 اینجا یه زوج زندیک

وحشت زده نگاهم سمت رایان رفت تا بلکه حرفی 
بزنه_عمو جان زوج چیه ما فقط..._ساکت باش. فردا 
جمعه است نمیشه ویل پس فردا یکیو میارم عقدتون 

 نه. ک

اریا توام کم کم باید برگردی به خونه و بیمارستانت،  
فکرکنم تا اخر هفته که مراسما تموم بشه توام حالت 

 کامل خوب بشه

نفس تو سینه هممون حبس شده بود و کش حرفی 
د. اریا از همه زودتر به خودش اومد و سمت در  ی نمیر

رفت_باشه عموجان. اگر واسه مراسم کمک خواستید 
 دبگی بهم
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ون رفت و قلب منم از جاش کند  درو بست و از اتاق بیر
و برد._رایان نمیخوام مخالفنر بشنوم پس هیچ حرفی 

 نزن و فقط امشب رو بخواب. 

م چون میدونم   فردا تدارکات یه جشن عایل رو میگیر
 فاطمه لیاقتشو داره. شبتون بخیر 

فت. با  تو شک رفته بودم و رایان عصنر تو اتاق رژه میر
ی سمت تخت رفتم و روش  قدم های سنگتر

ی نقشه ای بکشه.  نشستم._باورم نمیشه بخواد چنتر
اصال چرا انقدر اضار داره که ما باهم ازدواج کنیم؟ 

 عقد؟ اونم پس فردا؟

نگاه غمگینی بهش انداختم و پوزخندی روی لبم 
 نشست_نه اینکه تو خییل بدت میاد ،ناراحتم هسنر 

یدونم تو نگاهم چی دید که ایستاد و به سمتم برگشت. نم
ی و پر از درد  کنارم روی تخت نشست. خسته و غمگتر
نگاهش کردم_میدونم از من خوشت نمیاد فاطمه، منم 
نمیخوام مجبورت کنم کاری بکنی ویل این مورد رو من 

نمیتونم کاری بکنم. عموم خییل نفوذش از من 
ه_فکر نمیکردم اخرش زندگیم اینجوری بشه  بیشیر
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وی تخت دراز کشیدم و پشتمو بهش کردم. بیخیال ر 
ای اعصاب برام نمونده خسته شدم از حرفاشون و ذره

 بود. 

م داده  حنر دیگه خودمو نمیشناختم از بس تغییر
، حداقل اینه که اگر  مجبورم کرد تنمو بودن_میدونی

 دراختیارت بزارم گناه نمیکنم چون محرمم میشی 

نفس هاش  صداش درنیم اومد ویل نشون میداد چقدر 
عصبیه._تا زمانیکه تو منو واقعا نخوای نزدیکتم نمیشم 

 اینو تو ذهنت داشته باش

روی هم نگاهش نکردم. انقدر خسته بودم که چشمام
 افتادن و به خواب رفتم. 

ی نریم که دورم پیچیده شده بود آروم   صبح با حس چیر
الی چشمم رو باز کردم. با دیدن دستای رایان  گوشامو 

ی کرد م و وقنر مطمعن شدم خوابه تو بغلش چرخیدم. تیر
ام باهاش شاید یک بند انگشت هم نمیشد، فاصله

 قشنگ تو حلقش بودم. 

 چقدر توخواب مظلوم تر بود، کاش همیشه میخوابید. 

دستاش به قدری محکم دور کمرم پیچیده شده بود که 
نمیتونستم ازش جدا بشم.نگایه به ساعت که شیش 

انداختم. _اینبار اگر دیر برسم صبح رو نشون میداد 
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است کش صبح میکشه منو_آروم بخواب امروز جمعه
 زود بیدار نمیشه

هینی از بیدار بودنش کشیدم و خواستم عقب برم که 
کمرمو محکم تر گرفت و به خودش چسبوند_رایان ولم 
کن برای چی بغلم کردی. چند بار بهت بگم تو محرمم 

 نیسنر 

کنه جواب داد_میدونم   بدون اینکه چشماشو باز 
محرمت نیستم و از روی لباستم بغلت کردم. حنر 

_میخوام برم  دوست نداشنر لباستو دیشب عوض کنی
م میشه ولم  کنی دوش بگیر

ی با اکراه دستاشو از دورم باز کرد و پشتشو بهم کرد.دررفتر
از دست پرسا انقدر سخت بود و من نمیدونستم. با یاد 

ون فرستادم و  اوری دیشب و حرفای اریا  نفسمو کالفه بیر
ی اومدم.   از تخت پایتر

کمدی که برای من درست کرده بودن رو باز  کردم و با 
دیدن یه عالمه لباسای اضافه شده دستام کنار تنم 
 افتاد._اگر دوسشون نداری میتونیم امروز بریم خرید

نگاه کوتایه بهش انداختم. چشماش نیمه باز بود و منو 
داشت_مهم نیست، اول و اخر از این کامال زیر نظر 

م و دیگه نیازی به اینا ندارم  عمارت میر
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گرفتم و مانتو و شلوار حوله ی تن پوش رو توی چنگام
مشگ پیدا کردم ویل شال یا رورسی مشگ نتونستم پیدا 

ی لجنی اکتفا کردم.   کنم و به رنگ سیر

زیر دوش تمام گریه هامو کردم و بعد اینکه دلم حسانر 
وع کردم همونجا لباس پوشیدن. خایل   شد رسی

با صدای در زدن بله ریزی گفتم و شلوارمو باال 
ی نیاز  ی ؟ میخوای کمکت کنم؟ چیر کشیدم._فاطمه خونر

نداری؟شالمو روی رسم انداختم و الی درو باز 
کردم_کمک نمیخوام فقط امروز رو ولم کن بزار به درد 

م  خودم بمیر

ون کشید. اخیم روی صورتش نشست و منو از  حموم بیر
متعجب به حرکاتش نگاه میکردم که از روی شال دست 

 به موهام زد_شالتو خیس خیس انداخنر رو رست؟

ی کوبیدم_لعننر بهم  دستشو پس زدم و عصنر پامو زمتر
 دست نزن ، دست نزن

ل  ی چکید و بدنم بدون کنیر اشکم از گوشه چشمم پایتر
 دستور خارج شدن از اتاقو داد. 

ین خستگیم بخاطر رفتار ام کر خسته ده بودن. شاید بیشیر
 حرفانی به همدیگه بزنیم

ی  آریا بود.باور نمیکردم چنتر
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خونه رسوندم و در یخچال رو باز  ی خودمو به آشیی
کردم_فکرنمیکردم اول صبح بیدار باشیچشمامو پاک 
کردم و سمت عموی رایان برگشتم_منم فکرنمیکردم 

 شما بیدار باشید

خت و روی صورتم زوم کرد_گریه کردی نگاه کیل بهم اندا
ی رو کلت؟دسنر به شالم که  یا حموم بودی؟ آب ریختر

لچ آب بودم کشیدم و رسی به معنی نه تکون 
 دادم_حموم بودم ویل نرسیدم موهامو خشک کنم

ای زیر لب گفت_قرص روی صندیل نشست و آچی 
 هاتون رو خوردید؟

ی برای خودبدون دیدن من لقمه  ش گرفت ی نون و پنیر
و همینجوریکه داشت گوجه و خیار رو مرتب میچید 

جواب داد_وقتشه این اموال رو به کش بسپارم که زیر 
 دست خودم تربیت شده باشه

چقدر حرف زدن با این مرد رو اعصاب بود_خب خوبه 
 که رایان هست وگرنه اموالتون رو هوا میموند

نیم نگایه به صورت خسته و کالفم انداخت و گاز  
ای به لقمه اش زد. اشاره کرد روی صندیل جلوش گنده

بشینم و از اونجاییکه دلم نمیخواست پیش رایان برگردم 
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دستورشو اطاعت کردم_میتونم بهت اعتماد کنم که 
؟  باهام همکاری بکنی

همکاری؟ مطمعنم کاری که میخواست بکنه انقدر کثیف 
ای به بود که دنبال هم دست پایه میگشت_عالقه

یه شما توی نقشتون ندارم. اگر حس میکنید همرا
 حالتون خوبه من برگردم پیش خانوادم

ای کرد و لیوان چاییش رو تا ته رس کشید_فکر خنده
. انتظار داشتم هرچی بهت  نمیکردم دخیر رسسخنر باشی

 میگم گوش بدی و قبول کنی 

پوزخندی بهش زدم و با تمام جرانر که جمع کرده بودم 
خوام وارد نقشه های شما بشم. روی جوابشو دادم_نمی

من حساب نکنید و نقشه هاتونو روی من نچینید چون 
 اینجوری فقط وقتتون تلف میشه 

وع به خندیدن لحظه ای نگاهم کرد و بعد بلند بلند رسی
 کرد. 

متعجب نگاهش میکردم. االن من بهش گفتم نقشتو 
خراب میکنم، پس چرا میخنده؟_حق با تو بود، این 

 اقت همرسیتو دارهدخیر لی

خونه  ی د؟ به عقب چرخیدم و با اشیی ی داشت با یک حرف میر
 خایل مواجه شدم. 
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ی رو نگاه   با وحشت از روی صندیل بلندشدم و زیر میر
کردم ویل اونجاام خایل بود._دنبالش نگرد، االن وقت 

 پیدا کردنش نیست

د؟ ی  این ادم چرا انقدر گنگ حرف میر

ماش ترسناک اش مثل همیشه بود ویل چشچهره
؟ نی ی  شده._تو..داری با یک حرف میر

اروم بلندشد و عصاشو به دستش گرفت. بدون اینکه 
خونه خارج شد.  ی  منو ببینه یا جوانر بهم بده از اشیی

خونه رو زیر و رو کردم ویل هیچ کش رو نتونستم  ی کل اشیی
پیداکنم.روی صندیل نشستم و به در نگاه کردم که آریا با 

 شد. رسی افتاده وارد 

حواسش به من نبود و اصال نمیدید که کش توی 
خونه هست. در یخچالو باز کرد و بطری آنر  ی آشیی

 برداشت. 

طبق عادنر که توی بیمارستان داشت بطری آب 
 کوچیک رو تا ته رسکشید. 

 ، تازه رسشو باال اورد که چشمش به من افتاد._صبح بخیر
؟  خونر
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ی نگفت و سمت ظرفشونی رفت. بطری آب رو  ی پر  چیر
کرد و دوباره داخل یخچال گذاشت_دیشب خوش 

 گذشت؟ دیگه راحت بودی و مزاحم نداشنر 

ی این  کالفه از جام بلندشدم و به سمت فریزر رفتم. بتر
همه بدبخنر دلم نمیخواست باهاش رس این موضوع 

 . مزخرف بحث کنم

ی پلو هم درکنارش  ی ون کشیدم و سیر  یخ زده ای بیر
مرغی

ی کنی فاطمه دراوردم._تو حق ندار  ی ی اینجا آشیی
 میفهیم؟

ی رو توی سینک گذاشتم و دنبال قابلمه  ی مرغ و سیر
 مناسب گشتم. 

ون کشیدمش که دستمو محکم  وقنر پیداش کردم بیر
ی پرت شد_کر  کشید و قابلمه با صدای بدی روی زمتر

شدی؟ بهت گفتم حق نداری واسه اینا مثل کلفت باشی 
ی که هر کاری بخوان انجام بدیدستمو  به سخنر از بتر

ون کشیدم و به مچ قرمزم چشم دوختم_قبال  دستاش بیر
انقدر وحشی نبودی جناب آریا. دوری از بیمارستان و 

 ی اصلیتو نشون بدیمدیریت باعث شده چهره

 پوزخندی روی لب هام نشوندم و به چشماش زل زدم. 
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ناراحنر و عصبانیت تو چشماش به قدری زیاد بود که 
ن بزنه._قبال طرز رفتار با رئیست رو نمیتونست کنارشو 

بلد بودی ویل االن یادت رفته که.._اینجا بیمارستان 
. فکرنکن هرچی بخوای به  نیست و تو رئیس من نیسنر

 دست میاری و هرچی اراده کنی مال تو میشه

اینبار از کمرم گرفت و به خودش چسبوند. توصورتم خم 
من میمونی اینو شد و اغواگرانه لب زد_تو مال منی و مال 

 تو ذهنت هکش کن

مثل خودش تو چشماش زل زدم و تو فاصله کیم ازش 
 ایستادم_و فکر میکنی من عالقه دارم که مال تو بمونم؟

لبخندی روی لباش نشست و دستشو روی کمرم حرکت 
 داد_شک ندارم عاشق منی فاطمه

ل کنم، با  تو چشماش نگاه میکردم. نتونستم خودمو کنیر
وع به خندیدن کردم و ازش جدا شدم.  صدای بلندی  رسی

دستامو روی زانوهام گذاشتم و همینجور که میخندیدم  
یختم. بعد چند ثانیه ایستادم و اشکامو پاک  اشک میر
کردم_اخ چقدر خندیدم_من بهت جک نمیگم که تو 

 میخندی بهش
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ای تردید نگاهش کردم. اینبار جدی بودم و ذره
وست داشتنم برای نداشتم_اره دوست داشتم ویل د

 زمانی بود که تو بهم تهمنر نزده بودی. 

مال زمانی بود که منو هرزه خطاب نکردی. آره اقا آریا 
ی ازش بافر  ی اون عشق مال قدیما بود، حاال دیگه چیر

 نمونده

با بهت و شک تو چشمام نگاه میکرد و با التماش که توی 
د لب زد_دروغه، بهم بگو عاشقیم  ی چشماش موج میر

 مه بهم بگوفاط

از کنارش رد شدم که دستمو محکم کشید و پهلوم به 
دسته صندیل خورد. آچی زیر لب گفتم که اینبار فریادش 

بلندشد_بهم بگو عاشقیم فاطمه بگو_من عاشقت 
 نیستم آریا ولم کن دستمو شکسنر 

ی گذاشت. تا بفهمم چیکار  از کمر بلندم کرد و روی میر
ی لب هاش اسیر   شدمیکنه لب هام بتر

تقالهام نر فایده بود و هر لحظه پوست لبم از داغی لب 
 هاش میسوخت

با جدا شدنش از من نفش تازه کردم و دستمو روی قلبم 
گذاشتم._معلوم هست چه گیه میخوری آریا؟ خل 

 شدی تو؟ اصال عقلت رسجاش هست ؟

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

دستشو پس زد و با همون صدای بلند جواب داد_رایان 
. اگر مسیح مجبورم نمیکرد یه خییل تو پر و پام میپیخی 

ثانیه ام توی این خراب شده نمیموندم_به پر و پات 
میپیچم؟ باید وایسم نگاه کنم تا دخیر مردم رو به فنا 

 بدی؟

خبیثانه و با عصبانیت به همدیگه نگاه میکردن و هیچ 
جوره کوتاه نیم اومدن_بس کنید دیگه جفتتون هم 

خونه برید بیر  ی ی االنخستم کردید. از آشیی  ون همتر

رایان لب باز کرد تا حرفی بزنه ویل با فریاد من ساکت 
ون، جفتتون رو نمیخوام دیگه ببینم  شد_بیر

ی برداشتم.   پشتمو بهشون کردم و قابلمه رو از روی زمتر

ی کردم و دیگه ام برنگشتم  ی خودمو مشغول آشیی
 سمتشون. 

خونه انداختم و  ی وقنر کارم تموم شد نگایه به در اشیی
ی نفس عمیقر وقنر  مطمعن شدم هیچ کدوم نیستر

کشیدم_دلم برای خونه تنگ شده. واسه اون زمانی که 
ش دورهم توی خونه مینشستیم و  اروم و نر هیچ اسیر

 بازی دزد و شاه رو بازی میکردیم. 

روی صندیل نشستم و نگاهمو به ناکجاآباد دوختم. تو 
خاطرات خوب بچگیم غرق شدم و هر ثانیه بیشیر 
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ی  ی ریخت._این  غمگتر میشدم. نفهمیدم یک اشک هام پایتر
 بو هانی که راه انداخنر دست پخت توئه خانم ِگر ِگرو؟

رسمو باال اوردم و دسنر با چشمام کشیدم._رایان 
حوصله ندارم میخوام تنها باشم، به اندازه کافی برام حرف 

 درست شده

جلو اومد و روی صندیل مقابل نشست._چرا با اریا 
؟ درست صحبت  نمیکنی

ی گذاشتم و چشمامو بستم_انقدر درست و  رسمو روی میر
 با صیر صحبت کردم که دیگه خسته شدم. 

 بزار هر جور دوست داره راجبم فکرکنه و نظر بده

ی دستاش گرفت. انقدر نر جون بودم که حنر  دستمو بتر
تقالنی نکردم_فاطمه اگر بخوای اجازه بدی همینجوری 

ه و نظر بد  برات جهنم برات تصمیم بگیر
ی
ه این زندیک

 میشه

ی االنش  لبخندی یهش زدم و بهش چشم دوختم_همتر
 
ی
و دیگه  من با وجود شما دوتا مثل  جهنم شده هم زندیک

 ام درست نمیشه

به چشمام نگاه میکرد و دنبال رایه برای بهیر شدن حالم 
 میگشت. 
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_میخوای کلبه ی پشت عمارت رو درست کنم هر زمان 

؟ ویل شب باید خسته شدی بری اونج ا یکم اروم بشی
 داخل عمارت باشی 

م و از   انداختم. نمیتونستم یهونی تصمیم بگیر
ی رسمو پایتر

طرفی نمیتونستم پیش رایان بخوابم_بهم فرصت بده 
 فکرکنم بعدا جوابشو بگم

ی نگفت. به سمت غذا رفتم .  ی  رس تکون داد و دیگه چیر

ی توی بشقاب ریختم و داخل سینی  مرتب و تمیر
ی؟گذا  شتم_واسه یک مییر

توی سینی گذاشتم و بلندش  نمکدون و ترشی رو هم
م براش و قرص  کردم_میخوام خودم ناهار عموت رو بیر
هاشو چک کنم. احتماال تا االن تموم شده و باید دوباره 

 براش اون جعبه پالستیگ قرصشو پر کنم

متعجب به غذا نگاه میکرد که شکمش صدا داد. فوری 
کمش گذاشت و خندید_انقدر بو راه دستشو روی ش

 انداخنر گشنم شده و این آالرم هشدار شکمم بود

ای به قابلمه ها لبخند کوچیگ بهش زدم و اشاره 
 کردم_برو بخور برای همه درست کردم

با ذوق به سمت قابلمه ها رفت. من از فرصت استفاده 
 کردم به سمت اتاق عمو روونه شدم. 
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یستاده بود نگایه به غذا و به من بادیگاردش که کنار در ا
؟  انداخت_اقا دستور دادن که براشون غذا درست کنی

نگاهش ترسناک و جدی بود و حنر اگر نمیخواسنر اون 
ته تهای صدات بازم به لرزه دریم اومد._نه من خودم 

 براشون درست کردم

ی بگه که در  ی نگاه مشکویک به غذا انداخت و خواست چیر
ه؟باز شد _اینجا چه   خیر

قبل از اینکه کش حرفی بزنه خودم جواب دادم_براتون 
 غذا درست کردم و اومدم قرص هاتون رو چک کنم

نگایه به غذاهای داخل ظرف انداخت و اشاره کرد 
 داخل برم_ویل اقا ممکنه غذاها سیم باشن

با تعجب بهش نگاه کردم و بدون اینکه فکرکنم گستاخانه 
؟ سم دیگه چه جواب دادم_چرا چرت و پرت می
ی

گ
کوفتیه از خودت دراوردی؟ واسه همه ی اعضای خونه 

 درست کردم و خودمم میخوام بخورم

بادیگاردش که از طرز رفتارم خوشش نیومد تو صورتم 
ه دهنتو ببندی تا خودم نبستمش_فرهاد  براق شد_بهیر

 عقب وایسا. این چه طرز برخورد با یه خانومه

 قب تر کشیدم. کردم و ع  پشت چشیم براش نازک
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ی زد و به داخل برگشت_بعدا حالتو  عمو عصاشو زمتر
م چش سفید  میگیر

زبونی براش دراوردم و فوری داخل شدم._چیشد که یهو 
 برام غذا اوردی؟

ی کنار تختش گذاشتم و نگاهمو به صورت  غذارو روی میر
متعجب و شاد و خندونش دوختم_شما گفتید وظیفه 

تون بهیر بشه و منم دارم به دارم ازتون مراقبت کنم تا حال
 وظایفم عمل میکنم

م._حاال یک بهت  رس تکون داد و اشاره کرد غذارو براش بیر
ی یاد داده؟  غذا پختر

 هم که داشتم لحظه
ی

ای پر کشید و جاشو لبخند کمرنگ
 و اشک چشم داد_مادرم

ی
 به دلتنگ

کنارش نشستم و منتظر شدم تا غذاشو بخوره. قاشق 
ش گذاشت چشماش متعجب شد. اول رو که توی دهن

نگران به چهرش نگاه کردم و رسمو کامل کج کردم تا بهیر 
 ببینمش_مزش...بد شده؟

قاشق بعدی رو توی دهنش گذاشت و جوانر بهم نداد. 
ی  با صدای در زدن بیخیال به خوردن ادامه داد. نیم خیر

شدم تا برم درو باز کنم که خودش باز شد._سالم 
؟ ظهرتو  ی  ن بخیر عموجان خوبتر
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غذای داخل دهانشو قورت داد و به رایان اشاره کرد روی 
مبل رو به روش بشینه_چیشده که یادت افتاده بیای به 

 من رس بزنی 

ای کرد و آرنج دستشو روی رونای پاش گذاشت و خنده
به جلو خم شد. به طور خبیثانه و مرموزی لبخند روی 

صورتش داشت و انگار نه انگار که دیشب دعوا 
دی حاال که بو  ی ده_شما هر روز یم اومدی به من رس میر

 نیومدی من اومدم

بیخیال نگاه کوتایه بهش انداخت و همینجور که 
د تو مرغ تا تیکه ای ازش بکنه جواب  ی چنگالشو میر

ی مهمم نیست میتونی بری. اگر یم اومدم  داد_همچتر
بخاطر این بود که مطمعن بشم شما دوتا مشکیل ندارید 

 ار خییل باهم اویک شدینویل حاال انگ

ی  ی با تعجب به مکالمشون نگاه میکردم و سیع میکردم چیر
ی عرضه و لیاقت  ی تیکه هاشون بفهمم_شما گفتتر از بتر

ندارم. حاال میخوام بهتون ثابت کنم اشتباه متوجه 
مش خرید کنه  شدین. حاالام اگر اجازه بدین میخوام بیر

 برا عقد

م. چرا داشت دری وری فکم باز شد و نگایه به رایان کرد
میگفت. خرید عقد؟_من نمیخوام خرید عقدبیام. من 
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اصال..اصال نمیخوام عقد کنم. _فاطمه لطفا ساکت 
 باش ما توی اتاق راجب این موضوع باهم بحث میکنیم

اخمامو توهم کشیدم و ازکنار عمو بلندشدم. هر دو 
زوم روی من بود و من تصمیم گرفته بودم  نگاهشون
و حرفم وایسم_عموجان اگر میخواید منو با ر  محکم

ی االن بگید که وسایلم رو جمع کنم  کش عقد کنید همتر
و از اینجا برم. بهتون گفته بودم دلم نمیخواد قایط این 

 بازی ها بشم

وع به  رایان اخم روی صورتش نشسته بود ویل عمو رسی
خندیدن کرد. رسی از تاسف برای رایان تکون داد که 

   جملمو کامل
ی
کردم_من نمیگم رایان پرس بدیه یا مرد زندیک
م رو خودم مشخص کنم  نیست. من فقط میخوام مسیر

 و االن پدر مادرم برام واجب ترن تا ازدواج خودم

عمو رسی تکون داد و قاشق پر رو توی دهنش گذاشت. 
 سکوت و سنگینی اتاق زیاد بود. 

بهم هاشو رایان برزچی نگاهم میکرد. انگار که کل برنامه
ریخته بودم و االن دقیقا همون ارامش قبل طوفانش 
بود_من مشکیل ندارم، میتونی ازدواج نکنی ویل باید 

ون میخوام   تا وقنر من خوب بشم. حاالام برید بیر
بمونی

 تنها غذا بخورم
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فقط رس تکون دادم و زودتر از رایان از اتاق خارج شدم و 
 خودمو به اتاقمون رسوندم

که دستامو باال اوردم و داخل اومد که قب ل از اینکه بیر
تاکید وار گفتم_رایان اصال دلم نمیخواد باهام بحث کنی 
 
ی
 انتخاب و رفتارم درست بوده یا غلط. این زندیک

ی
و بگ

منه و دلم نمیخواد اینجوری پیش بره پس لطفا فقط 
ام بزار  سکوت کن و به حرفام احیر

رد بشه و خنده های کش باعث شد نگاهم از روی رایان 
به منبع صدا برسه.با دیدن اریا متعجب قدیم عقب 

برداشتم_جالبه رایان نه؟ باورت میشد یه روزی اینجوری 
 بهت بتوپه؟ حاال رس چی دارید باهم بحث میکنید

 که توی کمدم   اخمامو توهم
ی

کشیدم و ژاکت سفید رنگ
د رو برداشتم_حوصله ی دوتاتونم ی ندارم پس  چشمک میر

 الم نیاید. نر زحمت دنب

ای به زخمش کرد. لحنش شیطنت اریا بلند شد و اشاره
ی عجینر  داشت و االن توی این جو این شیطنت چیر

ی و پانسمان کن بعدش برو دنبال  بود._اول زخم منو تمیر
پرستاردندونامو بهم فشار دادم و فقط  بقیه کارات، خانم

 نگاهش کردم. 
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وزمندانه نگاهم میکرد دوست داشتم دوتا  چنان پیر
بادمجون پای جفت چشماش بکارم_حیف که تو مرییصی 
 این پانسمان رو تنهانی عوض کنی 

و من پرستار و نمیتونی
 وگرنه... 

 مکنی کردم و ژاکتم رو روی تخت کوبیدم. 

چقدر با اعصاب من بازی میکردن _پاشو برو تو اتاقت تا 
 بیام پانسمانت رو عوض کنم اقای دکیر آریا

اتاق خارج شد. دسنر به صورتم خنده ای کرد و از 
ون فرستادم. _میشه خواهش کنم  کشیدم و نفسمو بیر

؟  تو دیگه جلوی چشمم نباشی

د اینبار  ی  نمیر
رایان که اخمالو ایستاده بود و تااالن حرفی

 هم سکوت کرد و از کنارم رد شد. 

روی تخت دراز کشید و چشماشو بست_یادم باشه به 
شه هرروز صبح که زنت بگم چقدر ناز داری_یادت با

 
ی

 آینه رو دیدی بهش بگ

ی کشیدم که تازه  ه در رو پایتر باشه ای گفتم و دستیگیر
 فهمیدم چی گفته. 

به سمتش برگشتم و کوسن مبل رو طرفش پرت 
کردم.صاف خورد تو رسش که با وحشت روی تخت 

؟  نشست_چته وحشی چرا اینجوری میکنی
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رفتم_اینو تو انگشتمو تهدید وار باال اوردم و رو به روش گ
 مخت فرو کن که من شوهر نمیخوام

 با حرص از اتاق خارج شدم و خودمو به اریا رسوندم. 

چنان در اتاقشو کوبیدم که چند میر به هوا پرید و با 
چشمای گرد شده نگاهم کرد._زود باش لباستو دربیار کل 

 روز وقت ندارم

ون کشید که وسط راه آچی از  آروم لباسشو از تنش بیر
ی  لباش در رفت. فکر نمیکردم بعد چند رو هنوزم  بتر

انقدر دردداشته باشه_هنوزم رسگیجه و یا رسدرد داری ؟ 
 حالت تهوع یا احساس... 

با نگاه عجیب و لبخندی مرموز روی لباش سکوت کردم. 
ای یادم رفت که نگاهش انقدر برام جذاب بود که لحظه

م و  حواسم اصال برای چی  اومدم._فاطمه من خودم دکیر
 به عالئمم هست

چشمامو تنگ کردم و به زخمش اشاره کردم._اهان 
ی هست اال زخمت نه؟  حواست به همه چیر

ی نگفت که پانسمانش رو بازکردم. اوضاع زخمش  ی چیر
هنوزم چندان جالب نبود_دراز بکش میخوام بتادین 

 بهش بزنم اینجوری سختم میشه
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که چشماشو بست و روی تخت دراز کشید. بتادین رو  
ای قطع شد_آریا روی زخم ریختم نفسش برای لحظه

باید یکم زخمت رو باز بزاری تا زودتر جمع بشه. نمیشه 
همش بهش کرم و بتادین بزنی تر بمونهدستمو رو هوا 
ی شد و  گرفت و از درد فشاری بهش وارد کرد. نیم خیر

بریده بریده جواب داد_خوبه که..همیشه زخم بمونه... 
یاینجوری تو..میا  ی اینجا..با بتادین..انتقام میگیر

ون کشیدم_دردم  ی دستاش بیر اخم کردم و دستمو از بتر
؟  گرفت چرا اینجوری میکنی

. آروم ادامه ی کارم روانجام دادم و کالفه چشماشو بست

به گاز های ریزی که از لبش میگرفت و آخ های نی در 
پیش توجیه نکردم._پاشو کارم تموم شد. حواستو بیشیر 

 ع کن که زخمت چرک نکنه. جم

دستمو با الکل شستم و باندهای خونی رو توی سطل 
اشغال پرت کردم._فکرنمیکردم یه روز اوضاعمون 

 اینجوری بشه

ی نگفتم.  ی  نگایه به چهره ی دردمندش انداختم و چیر

ی کردم از جا  و تمیر ی وقنر مطمعن شدم همه چیر
؟  بلندشدم._میخوای با رایان عقد کنی

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ن بهش ایستادم. احتماال صحبت های بدون نگاه کرد
امروزمون رو شنیده بود و میخواست از سمت من 

مطمعن بشه_این جزو مسائل شخصیه و به کس ربظ 
 نداره_به من ربط داره فاطمه

با دادی که زد متعجب به سمتش برگشتم. رگ گردنش 
کرد_چته چرا صداتو باال زده بود و با خشم نگاهم یم

جا بیمارستانت نیست که رس گذاشنر رو رست. این
 پرستارت داد بزنی و دستور بدی میفهیم؟

عصنر خواست از جاش بلند بشه که بخاطر تیر کشیدن 
ی  شدید عضالت سینه اش به شدت رو دو زانو روی زمتر
افتاد. لبخند خبینی روی صورتم نشست و تو صورتش 
خم شد_اقا اریا کم داد بکش و حرکت کن برای زخمت 

 خوب نیست

استم بلندبشم که دستمو گرفت و محکم توی بغلش خو 
کشید. روی پاش افتادم و ترسیده دستمو روی قفسه ی 
 سینش گذاشتم، جوریکه دو طرف زخمش قرار گرفت. 

کمرم رو محکم گرفت و به خودش چسبوند._فکر میکنی 
یکه  ی یه زخم کوچیک میتونه منو از پا دربیاره؟ اون چیر

 نی فاطمهباعث شده این زخم خوب نشه تو
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متعجب تو چشماش نگاه کردم و تقریبا با صدای بلندی 
مقرص منم؟ چرا هرچی میشه رس من  جواب دادم_

میندازی؟ اونیکه باعث شده رابطمون خراب بشه دقیقا 
. حنر خودتم  تونی و اون دعوای مزخرفی که راه انداخنر

 نمیدونی اون روز چه مرگت بود که... 

 ساکت شدم با حس گرمای شدیدی رو لب هام

 بدنم سست شد که منو بیشیر به خودش چسبوند. 

آهسته دستمو روی قفسه سینش گذاشتم و عقب هلش 
؟ دادم_حاال که من اومدم چرا داری ازم  فرار میکنی

ی بود خییل  نگاهش نکردم و همینجور که رسم پایتر
ی  ون فرستادم که ار چشمای تیر نامحسوس نفسمو بیر

ی  وقنر میخوای کش رو بینش دور نموند._بهت نگفتر
؟ شاید اون طرف دلش نخواد  ببوش ازش اجاره بگیر

لبخندی زد و چونمو توی دستاش گرفت. رسمو سمت 
خودش چرخوند و تو چشمام با اون لبخند خاصش زل 
 مال منه و اجازه دارم حنر تمام 

ی
زد_اون کش که میگ

 تنشو ببوسم

ی دستاش دراوردم و دلخور از جام  چونمو از بتر
 مال من. من گونی سیب زمینی یا بلن

ی
دشدم_بازم میگ
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برنج نیستم که متعلق به کش باشم، من آدمم و حق 
 انتخاب دارم

بلندشد و مقابلم ایستاد. کیم ناراحت و کیم هم عصنر 
د_نکنه دوست داری رایان رو انتخاب  ی بود ویل لبخند میر

 کنی هوم؟

 پشت بهش کردم تا این دل نر قرار اروم بشه و کمیر 
خودشو به دیوار بکوبه_اگر اون برای شخصیتم و خودم 

 ارزش بزاره و دوستم داشته باشه، چرا که نه

محکم دستمو کشید و به سمت خودش چرخوند_حق 
 نداری، تومال منی فاطمه. من واقعا....واقعا دوست دارم

لبخند تلخی تحویلش دادم و بدون اینکه اشگ از چشمای 
؟ یکم برام گنگه.  داغونم بریزه لب زدم_دوست ی داشتر

من دیگه دوست داشتنتو نمیخوام اریا، برو همونجاییکه 
 تا االن بودی

ون کشیدم و به سمت  ی دستاش بیر دستمو با شدت از بتر
اتاقم رفتم. رایان روی تخت نشسته بود و به گوشیش 

 نگاه میکرد. 

ون رفتم.   به ژاکتم زدم و رسی    ع بیر
ی

 چنگ

 کرد و دنبال علت بودرایان فقط با تعجب نگاهم می 
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جای همیشگیم نشستم و نفس عمیقر کشیدم. دلم 
 نمیخواست با یه بوسه خر بشم و وا بدم

فتم اونجا و حنر   بود میر
نگاهمو به کلبه دوختم. شاید بهیر

شب هم همونجا میموندم، اینجوری از جفتشون دور 
 بودم. 

به سمت کلبه رفتم و نگاه کیل به وضعیتش  
م اوضاعش بد نیست. فکرکنم بشه اینجا انداختم_انقدراا

 کرد
ی
 زندیک

پنجره هاش روزنامه چسبیده بود و دیوار های چوبیش 
درحال پوسیدن بود._احتمال داره اینجا روحم داشته 

 باشه؟

ی دسنر دور کمرم جیغ   تو فکر بودم که با قرار  گرفتر
ای کشیدمچشمامو بسته بودم و هر لحظه منتظر خفه

ی عجینر   اتفاق بیافته. بودم تا چیر

وقنر دست ها نر حرکت فقط نگهم داشته بود فکر 
بدتری توی ذهنم اومد و وحشت زده به جلو پریدم. 

ش  _فکر نمیکردم از روح و جن هم بیر

دستمو روی قلبم گذاشتم و به رایان نگاه کردم. نیشش تا 
بناگوش باز بود و  من با دست و پای لرزون نظاره 
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ه یه خانم رو اینجوری میکردم._خییل بیشعوری ک
سونی   مییر

ی روی سنگ ریزه های جلوی کلبه نشستم و نفسمو سنگتر
ش.  ون فرستادم_فکر نمیکردم اینجوری بیر  بیر

 میخواستم یکم اذیتت کنم فقط 

با اخم رس چرخوندم و دیگه نگاهش نکردم._دیگه دلم 
نمیخواد بهم دست بزنی و دیگه ام دلم نمیخواد داخل 

 کنم
ی
 عمارت زندیک

با چشمای گشاد نگاهم میکرد که ایستادم و میخمو 
محکم کوبیدم_اگر تو اجازشو ندی مستقیم از عموت 

م  اجازه میگیر

اینبار رسما قایط کرد و اخماشو توهم کشید_فاطمه این 
خراب شده مال منه و من صاحبشم پس انقدر عموی 

منو وسط نکش_یک گفته اینجا مال توئه؟ از وقنر اومدم 
سک . انگار نه انگار امور این خونه دست توئه شدی میر

 رایان. 

وقنر وارد این خونه شدم با ابهت وایسادی و حرف زدی 
 ویل االن دیگه اینجوری نیست

ی برای دفاع نداشت و یا داشت و  ی انگار که چیر
نمیخواست حرفی بزنه. پشتشو بهم کرد و گفت_میگم 
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ی و تو.._من خودم ی کتی  خدمتکارها کلبه رو برات تمیر
ش میکنم و خودمم داخلش میمونم، حنر شب ها ی  تمیر

چهرشو نمیدیدم ویل دست های مشت شدش کامال 
واضح معلوم بود. رگ گردنش که متورم شده بود نشون 
ی و تکلیف  میداد چقدر از دستم عصبیه_واسه من تعیتر

 نکن. مثل اینکه محبت به تو نیومده. 

بعدش  تا زمانیکه عقدت میکنم توی اون کلبه میمونی و 
 میای داخل عمارت

  

ی رایان.  ؟ تو...تو حق نداری جای من تصمییم بگیر چی _

 من با تو عقد نمیکنم

ام رو توی دستاش گرفت و به جلو عقب برگشت و یقه
کشید. ترسیده دستای یخ بستمو روی دستاش گذاشتم 

 و فقط نگاهش کردم

نر پروا و بدون هیچ رحیم تو چشمام نگاه میکرد. شده 
ام کرد_بار اخر بهت ل روز اویل که وحشت زدهبود مث

، اینجا رئیس منم  میگم واسه من تصمیم نگیر

یقه ام رو ول کرد که به سخنر تعادلم رو حفظ کردم و 
روی پام ایستادم._تا آخر هفته کارای عقد رو انجام 

 میدم. اینبار حنر اگر عموم جلوم وایسه.. 
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دید ادامه تو چشمام نگاه کرد، مستقیم و نر شک و تر 
م  داد_جلوش وایمیستم و تورو از همشون میگیر

انقدر تو شک بودم که نفهمیدم یک از پیشم رفت و منو با 
 یه دنیا نگرانی تنها گذاشت. 

به چشمام التماس میکردم تا محکم و قوی باشن و 
 ای اشک نریزنقطره

آب دهنمو همراه با بغضم قورت دادم و دسنر به صورتم 
 کشیدم. 

رو باز کردم و بدون وارد شدن خونه رو برانداز در کلبه 
 کردم

همه جای خونه تار بسته بود و به سخنر میشد از بینش 
رد شد. این یعنی تا پنج روز کار داشت و اگر بعد پنج روز 

 میخواست منو... 

ون  رسمو محکم تکون دادم تا فکر عقد از رسم بیر
ارم کش اینجوری بهم زور بگه.  ی من  بره._هیچ وقت نمیر

 ادم های قوی تر دارم که میتونن پشتم وایسن

داخل خونه شدم و تارهای عنکبوت جلوی روم رو کنار 
زدم. باحالت چندشی تو دستم مچالشون کردم و روی 
ی انداختم._وای حالم بد شد. حاال چجوری اینارو  زمتر

یکنم؟  تمیر
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با صدای خدمتکار به عقب برگشتم _خانم بفرمایید. اقا 
ی اینارو   براتون بیارمگفتر

مواد شوینده و جارو و دستمال رو از دستش گرفت و 
ی کلبه گذاشتم_دستت درد نکنه ممنونم_خانم  کف زمتر

 نیازی به کمک دارید که بمونم پیشتون؟

لبخندی به محبتش زدم و رسی به معنی نه تکون 
دادم_خودم از پسش برمیام ویل فکرنکنم تا شب تموم 

 بشه

ا یه باشه ی کوتاه منو با اون همه نگاه دو دیل انداخت و ب
اشت صداش کنم  ی کار تنها گذاشت. این غرور لعنتیم نمیر
و بگم بیا کمکم کن که امشب رایه اتاق اون نره خر نشم ، 

 ویل حیف! 

خونه ی نقیل  ی چند ساعت طول کشید تا فقط هال و اشیی
 کنار هالش رو جمع کنم. 

د و برعکسش تک اتاق   ی ی برق میر ی ی از تمیر کلبه کف زمتر
بود که وقنر نگاش میکرد حالت بهم میخورد. مبل داخل 

ی  هال بخاطر کاوری که روش کشیده بودن کامال تمیر
ون.   مونده بود و فقط کاور رو برداشتم و پرت کردم بیر

آخرای شب شده بود و دیگه توانی برای ادامه دادن 
ی  نداشتم. با صدای داد کش دست از سابیدن زمتر
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به دنبال صدا رفتم._فاطمه  برداشتم و وحشت زده
؟  کجانی

وقنر جلوی عمارت رسیدم به چهره ی ترسیده و عصبانی 
 . مسیح نگاه کردم

 نفس صدام درنیم اومد. با دیدنم اروم شد، 
ی

از تنگ
اش پاک شد وجاشو به خشم  نگرانی و ترس از چهره

داد_مردتیکه خر مگه مرض داری که شوچی خریک 
؟  میکنی

المشو دور شونه مسیح اریا خندید و دست س
انداخت_جون تو دلم واسه اذیت کردنت تنگ شده بود 

و از طرفی هم این خانم از ظهره نیست و میخواستم 
 خودت بیاریش اینجا

اخیم روی پیشونی جفتمون نشست که اریا دستاشو با 
حالت تسلیم باال برد_یه شوچی بود، میخواید قاتل 

 بشید؟

 به شالم زدم و مرتبش کرد
ی

ی حال زیر لب چنگ م در عتر
غر به جونش زدم_خجالتم نمیکشه با این سنش از این 
کارا میکنه. نمیگه شاید طرف مشغول کار باشه و نگران 

 بشه
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خواست جوانر به غر زدن هام بده که رو به مسیح کردم. 
ی داشت براندازم میکرد و نمیدونم دنبال چی  از باال تا پایتر

ی؟ خییل وقته نمیای میگشت_چیشد باالخره یاد ما کرد
 رس بزنی ببینی مردم یا زنده

از جلوی اریا رد شد و روی پله سوم نشست_این مدت 
رسم خییل شلوغ بود و ویار های مانیا هم پدرمو دراورد. از 
ی بچه ها  نه ، تازه عتر ی  مینا نر قراری میکنه و نق میر

طرفی
 به من و مانیا حسودی میکنه

 مدنش ناراحت بودم. لبخندی بهش زدم. چقدر بابت نیو 

فکرمیکردم رفته خوش گذرونی ومنو فراموش کرده ویل 
انگار انقدراام بهش خوش نگذشته_پس من یک میتونم از 

 این عمارت برم

در عمارت که با شدت باز شد حرف تو دهن مسیح 
نید؟ ی  افتاده چرا داد میر

 ماسید_چیشده چه اتفافر

مدم، پاچه ی نگایه به پای برهنه اش انداختم و باالتر او 
یگ از شلوارهاش باال بود و لباسش هم قسمتیش داخل 

ون بود.   شلوار و قسمنر بیر

موهاش بهم ریخته و چشماش هم قرمز بود._چرا این 
 ریخنر شدی تو؟
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گیج و گنگ به ما سه تا نگاه کرد و بعد خودشو دید. با 
 رسعت لباساشو درست کردن و دسنر تو موهاش کشید. 

بود جواب مسیحو داد_از خواب  همینجور که مشغول
بیدار شدم، صدای داد شمارو شنیدم و اومدم. چه اتفافر 

دید؟ ی  افتاده که اینجوری داد میر

شیطنتم گل کرد و نگاه ریزی به اریا انداختم_دارم از 
م و پرستارت قراره اریا باشهلحظه ای گنگ  عمارت میر
بار نگاهم کرد و اریا با تعجب به صحبتم فکرمیکرد که این
صدای داد رایان بلند شد_کدوم خری گفته تو میتونی 

 بدون اجازه ی من از این عمارت بری؟

مثل خودش صدامو رو رسم گذاشتم و داد کشیدم_الزم 
م و کاریکه خودم بخوام  نیست از هیچ خری اجازه بگیر
انجام میدم. تو نه پدریم نه شوهریم که بخوای بهم 

 دستور بدی اینو تو مغزت فرو کن

مسیح که تاحاال اینجوری مارو ندیده بود ترسیده از جا 
پرید و بینمون ایستاد_چتونه اینجوری عربده میکشید 

 اتفافر نیافتاده که فقط فاطمه گفت شاید برم

رایان که با حرفای مسیح قانع نشده بود دوباره فریادش 
بلندشد_نمیگه شاید، میگه میخوام برم. اینجا طویله 

ی کارشو انجام بده. نیست رسشوبندازه   پایتر
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اینجا عمارت منه و من دستور میدم. هرزمان مردم 
ی، فهمیدی؟میتونی واسه خودت تصمیم  بگیر

دستام مشت شد و رسجا ایستادم. انگار دهنم رو بهم 
دوخته بودن که نمیتونستم جوابشو بدم_رایان اینجوری 

 رسش داد نکش

نه.عجیب چه عجب اقا اریا یادش افتاد باید ازم دفاع ک
بود که هنوزم ته دلم واسه این دفاع هاش غش و ضعف 

ی. دیگه نمیخوام بمونی  فت_اریا تو با مسیح میر میر
، تو...تو گند اینجا. برعکس برادرم که اروم و ساکت بود 

نی به تمام نقشه هام ی  میر

ی  ی اریا که انتظار این جوابو نداشت پوزخند تمسخرآمیر
مشیر به رایان روی لب هاش نشست و زبونش مثل ش

حمله کرد_مواظب حرف زدنت باش. من نه برادرتم نه 
قراره جلوی کارای زشت و بدت کوتاه بیام. یاد بگیر 

 .  درست حرف بزنی و درست رفتارکنی

ی اریا روتوی دستاش نر مهابا جلو اومد و یقه
 عرضه نداری از دارانی هات محافظت کنی 

گرفت_وقنر
 زر اضافی بزنی  پس حق نداری ازشون دفاع کنی و 

مسیح به سخنر سیع داشت از هم جداشون کنه ول 
هیچ کدوم کوتاخ نیم اومدن و تازه اریا یادش افتاد دست 
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هاش دور یقه ی رایان سفت کنه_اونیکه مفهوم 
. تو صاف اومدی  مسئولیت و اهمیت رو نمیفهمه تونی

وسط رابطه ما و میخوای کش که برای منه رو ازم 
ی.   بگیر

ات فرو کن که قرار نیست هیچ وقت فاطمه کلهاینو تو  
 برای تو بشه

 _بسته دیگه جفتتون ساکت بشید

ی رسدی که  . با حس چیر ی هر دو با اخم به سمتم برگشتر
ی میچکید دستمو باال مثل قطره ی اب از روی گونم پایتر

 اوردم. 

 . ی یختر ی میر چشمام خیس از اشک بود و همینجوری پایتر
سشون نکرده بودم._خوب ای حباورم نمیشد حنر ذره

نمانی کردید. دو روز تنهاتون گذاشتم اینجا رو کردید 
هیی

 دیوونه خونه و خودتون روانی 

دسنر به چشمام کشیدم و به مسیح که نصیحتشون 
 . میکرد نگاه کردم

هردو به سمت من چرخیده بودن و اصال حواسشون به 
حرفای مسیح بدبخت نبود._اینجوری زل نزنید بهم 

د میشه. دوتا ادم تحصیل کرده جلوم ایستادن ویل حالم ب
ی چجوری رفتار ذره . ای شخصیت ندارن و بلدنیستر ی  کتی
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 واقعا براتون متاسفم

قدیم سمت کلبه برداشتم که چشمم به عمو افتاد. 
میخکوب رسجام ایستادم و مثل کساییکه اشتباه کردن 
تونه؟ خونه رو  رسمو زیر انداختم_معلوم هست چخیر

 رو رستون. گذاشتید 

واقعا شانس اوردیم این عمارت داخل شهر نیس وگرنه 
تمام همسایه ها میفهمیدن چیشده. رس چی بحث 

 کنید؟یم

ی کردم و منتظر جوابشون شدم. هر دو ساکت  گوشامو تیر
بودن که مسیح جلو اومد_سالم عموجان خوب هستید؟ 

 اومدم معاینتون کنم

با دیدن نگاهش که . رسمو باال اوردم و به عمو نگاه کردم
ای شکه شدم و قدیم به عقب برداشتم. روی منه لحظه

س کل وجودمو گرفت.   اسیر

بدون حرف نگاهشو از روی من برداشت و لبخندی به 
ه  مسیح زد_بیا داخل اینجا هوا کم کم رو به رسد شدن میر

 و منم از رسما بدم میاد

باشه ای گفت و وقنر عمو به داخل برگشت کنارم 
فاطمه حدس هانی زدم ویل تا وقنر من نیومدم ایستاد_ 
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پیش اینا واینستا. برو همونجاییکه قبل اومدن من بودی 
 و اگر قفل داره حتما قفلش کن تا برگردم. 

مت  سیع میکنم عمو رو قانع کنم که از این عمارت بیر

مهربون و پر تشکر نگاهش کردم و لبخندی تحویلش 
دوتا نکردم و با رسعت دادم. با رفتنش دیگه نگایه به اون 

 سمت کلبه رفتم

هنوز سه قدم برنداشته بودم که مچ دستم اسیر دست 
هاش شد_کجا؟ حق نداری تو این عمارت اینجوری 
. از امشب پیش خودم میمونی تا  واسه خودت بچرچی
مطمعن بشم خوبیدستشو پس زدم و به صورتش که 

سیع داشت اروم باشه نگاه کردم_ببخشید ویل من اصال 
 مطیع نیستم. 

ه به فکر خودتون باشید  هرکاری دلم بخواد میکنم. بهیر
 رئیس

از شدت تعجب چشمای آریا گرد تر از این نمیشد.رایان 
که خیال کرد حاال اریا کنار رفته و میتونه حرفی بزنه قدیم 
جلو گذاشت که زودتر از خودش حرف زدم_و شما اقا 

ته حرف رایان، دیگه کاری با شما ندارم. من به گف
عموتون اینجاام و هرچی الزم باشه بشنوم از ایشون 
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سم. دیگه دوست ندارم هیچ کدومتون  مزاحمم  مییی
 بشید

 راهمو کج کردم و مستقیم داخل کلبه رفتم. 

درو بستم و بهش تکیه زدم. نفس هام به شماره افتاده 
بودن. این شجاعت رو نمیدونم از کجا اورده بودم ویل 

حرفامو پس میدم. جفتشون حالمو مطمعن بودم تقاص 
ن.   میگیر

ی برداشتم و نگاه کیل به  دستمال کثیف رو از روی زمتر
ی میکردم  هال انداختم._اگر اینجوری اتاق خودمو تمیر

د ی  انقدر مامان بدبختم غر نمیر

نگاهمو به تنها جاییکه بافر مونده بود انداختم. امشب 
احت قرار نبود اینجا تموم بشه. خسته بودم و دلم ا سیر

میخواست ویل انقدر اینجا رسد شده بود که نمیتونستم 
 شب بخوابم. 

 مطمعن بودم اگر بیشیر بمونم حتما رسما میخورم

 وسایلم رو گوشه ی اتاق گذاشتم و از کلبه خارج شدم. 

کم با  رسی    ع به سمت عمارت رفتم و خودمو به اتاق مشیر
. مرایان رسوندم.بدون در زدن درو بار کردم و وارد شد

بینیم رو باال کشیدم و بدون نگاه کردن به اتاق مستقیم 
 سمت کمد لباسم رفتم
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ی رو تو جیبش فرو  حولمو دستم گرفتم و شورت و سوتتر
کردم. بقیه لباسامم تو دستم گرفتم به عقب برگشتم تا 
ی سفت برخورد کرد  برم سمت حموم که کلم به یه چیر

اره کیل درد بینیم صدای تقر داد و مطمعن بودم بعدا قر 
ه_اخ خدا دماغم فلج شد  بگیر

یگ از چشمامو باز کردم و به بدن سیس پک دار رو به 
روم چشم دوختم. جون چه بدنی داره المصب تا االن 

 کجا بوده این؟

رسمو باال اوردم که با دیدن رایان جییعی کشیدم و عقب 
 پریدم_چته وحشی چرا جیغ میکشی مگه جن دیدی؟

اشتم و نفس عمیقر کشیدم تا دستمو روی قلبم گذ
بانش تنظیم بشه_تو از جنم بدتر شدی چرا یهونی  ضی
؟اخم کرد و تو صورتم خم شد_جنابعایل  ظاهر میشی
 رو وسط اتاق 

ی
چشمات کور شده منه به این گندیک

 .  نمیبینی

احیانا اونجا که داشنر واسه خودت حرف ردیف میکردی 
؟ ی  چشمتو ننداخنر رو زمتر

عریانش انداختم و به سخنر چشم نیم نگایه به بدن 
ازش سینه ی نر مو و سفیدش گرفتم_برو لباس بپوش 
ی   بعد بیا حرف بزن اینجوری جلوی یه خانم واینمیستر
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 لبخند خبینی کنج لبش نشست و نزدیک شد._چرا 
 معذبت میکنم؟

دستشو دور کمرم گذاشت و منو به خودش 
؟  چسبوند_باعث میشم تحریک بشی

اشتم و بعد کیل تقال ولم کرد_من دستمو روی بدنش گذ
ا بخاطر دیدن همه جای اقایون دیگه  فکرمیکردم دکیر

ی باعث تحریک شدنشون نمیشه ی  چیر

با چشم گرد نگاهش کردم_یک گفته ما میبینیم؟ این یه 
 حرف اشتباهه ما اصال.. 

با در زدن کش ترسیده از اینکه بازم اریا باشه رسی    ع توی 
ی  نشستم و لباسارو روی  کمد رفتم و کنجش روی زمتر

 رسم ریختم. 

صدای باز شدن در اومد و من بیشیر کز کردم_یا بیا تو یا 
ی گاو  دی ، جدیدا عتر ی ون. قبال ادب داشنر در میر برو بیر

 میای تو، البته دور از جون گاو

هام بدتر صدای کالفه ی اریا باعث شد دلشوره
بشه_فاطمه اومده اینجا؟ نمیتونم پیداش کنمش_تو 

خونه روچطور؟کلب ی ؟ اشیی  ه رو گشنر
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د و برعکس اریا خون  ی رایان انقدر بیخیال حرف میر
خونشو میخورد_رایان اعصاب ندارم زخمم چرک کرده 

 باید پانسمان عوض کنم میدونی کجاس یا نه؟

ی رایان بلند شد و بعدش صدای نشستنش روی خنده
تخت اومد_میتونم خودم برات عوض کنم. قول میدم 

ون بری. سالم از ات  اقم بیر

 البته اضافه کنم من پرس باز نیستم

چرا انقدر چرت و پرت میگفت؟ چیکار داشت 
ه  ؟ کم تو حیاط زر نزدی بهیر

ی
میکرد؟_چرا دری وری میگ

االن از شوچی بگذری_من شوچی نمیکنم که دارم جدی 
؟ یط که بستیم هسنر نم. هنوزم رس رسی ی  حرف میر

یط بود که ازش نر 
 بودم؟ خیر سکوت شد. چه رسی

در که تا االن باز بود ، بسته شد و صدای قدم های اریا 
فت بلند شد  که سمت تخت میر

وط ما بفهمه خودم  ط و رسی ی از این رسی ی _اگر فاطمه چیر

تو توی این خونه  شخصا تحویل عموت میدم تا قیر
 چه خشن. این روی تاریکتم نشون دادی به 

ُ
بکنه_ا

رو دیده؟ یه دکیر فاطمه یا فقط قسمنر که یه دکیر ارویم 
 ملوس و چشم پاک که.. 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی به قدری واضح و بلند  صدای پرت شدنش روی زمتر
به مرده به بود که لحظه ای فکر اینکه قطعا با این ضی

گرفتم و چشمامو روی هم ذهنم اومددستمو جلوی دهنم
دم_اینو زدم تا بفهیم چجوری حرف بزنی   فرسی

ون ا  ومدم. با صدای بسته شدن در اهسته از کمد بیر

ی بود و خون گوشه ی لبش رو پاک  رایان روی زمتر
؟   میکرد_خونر

ی نگفت. به سمتش رفتم تا  ی نگایه بهم انداخت و چیر
کمکش کنم ویل پشت بهم کرد و بلندشد._نمیخوام 
ط توضیح بدم و اصال عالقه ندارم راجب  راجب رسی

 گذشته ی اریا هم بهت بگم پس سوال نکن

ونه های پهنش توی فقط نگاهش میکردم. از پشت ش
د. "خاک تو رس پرس ندیدت چشمتو درویش  ی چشم میر

 کن"

محکم توی پیشونیم زدم و با عقلم موافقت کردم. با 
سنگینی نگاهش دوباره رسمو باال اوردم_چرا میکونر تو 

ون؟  . میشه بری بیر رس خودت؟_یه..هیخی
ممیخوام  دوش بگیر
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ی کنار تخت اشاره کرد _رسی    ع رس تکون داد و به روی میر

دوش بگیر و کلید کلبه هم اونجا گذاشتم. به خدمتکار 
 گفتم شومینه ی اونجا رو درست کنه، فقط.. 

منتظر نگاهش کردم. دست دست میکرد و انگار 
نمیدونست بگه یا نگه_فقط توی کلبه مواظب خودت 
باش. من قبل خواب میام کل کلبه رو بررش میکنم که 

ی یا کش نباشه ی  چیر

 گفتم و رسی    ع توی حموم پریدم. اب گرم باشه ی کوتایه
 که روی تنم ریخت حالمو خییل بهیر کرد. 

ون پریدم و لباس بافت و گریم تنم کردم.   رسی    ع بیر

کلید رو برداشتم و ساک کوچیگ رو پر ار لباساییکه الزم 
ی باشه که  ی داشتم کردم و زیر بغلم زدم._فکر نکنم چیر

 بخوام. 

راه دستم کشیده شد.  به سمت پله ها رفتم که وسط
ترسیده دستمو روی قلبم گذاشتم و به مسیح نگاه 

، قلبم وایساد_باید باهم حرف کردم_چرا اینجوری میکنی
بزنیم فاطمه. فکرکنم این عمارت اونیکه فکرشو میکردم 

 نیست. اینجا خییل خطرناکه

توی حیاط روی تاب نشستم و منتظر نگاهش 
مت.  اره بیر ی  کردم_عموی رایان نمیر
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تاجاییکه معاینه اش کردم حالش کامال خوبه ویل درک 
اره تو برگردی ی  نمیکنم چرا نمیر

ی بچه ها تکونشون  ی انداختم و به پاهام که عتر رسمو پایتر
میدادم نگاه کردم_شاید میخواد حالمو بخاطر تمام 

ه  جوانر هام بگیر
 حاضی

 به موهاش زد و پشت بهم ایستاد. 
ی

عصنر چنگ
ت نگاه میکرد زمزمه وار لب همینجوری که به عمار 

ی ساده باشه. مگه  زد_بعید میدونم فقط یه حال گیر
 توی عمارت اذیتت میکنه؟

به سمتم چرخید و با اخم منتظر نگاهم کرد. نفش تازه 
کردم و دست به سینه کمرم رو به تاب رسد اهنی تکیه 

اوایل خییل رس به رسم دادم_جدیدا کاری باهام نداره. اون
اشت و  ی اذیت میکرد ویل االن دیگه منو به حال خودم میر
 ول کرده. 

 حنر گایه جلوی رایان و اریا بخاطر من وایمیسته

همینجوریکه تو فکر بود کنارم روی تاب نشست. به نظر 
خودمم این اوایل خییل عجیب شده بود ویل بهیر از 

اذیت و آزار بود_میگه میخواد براش غذا درست کنی و 
مت.   دوست نداره بیر

ی فراتر از این بود ی  تو نگاهش چیر
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نگایه به کلبه انداخت و به سمتش رفت. ساکم رو توی 
ی جوجه ها دنبالش راه افتادم.وقنر به  دستم گرفتم و عتر
کلبه رسید دور تا دورش رو دید زد و دراخر رو به روی 
درش ایستاد. دسنر به قفلش کشید و داخل شد.کالفه 

ون دادم و پشتش داخل ر  فتم_مسیح میشه نفسمو بیر
دست از کاراگاه بازی برداری؟ مگه چقدر میخواد منو 

 اینجا نگه داره؟ تازه اریا هم هست

کلید روچک کرد و چند باری در رو باز و بسته کرد_آریا 
زمانی قابل اعتماده که بتونم صد در صد روش حساب 

 کنم_مگه االن صد در صد روش حساب نکردی؟

دستم گذاشت_نه روش  به سمتم برگشت و کلید روتوی
 حساب نکردم و نمیکنم. 

به عموی رایان بچسنر کمیر آسیب میبینی تا این دوتا 
ی   شنقل. وایسا عقب و فقط بزار خودشون جنگ کتی

یه تای ابروم باال رفت و سوایل نگاهش کردم که اخم 
کرد_سوایل که تو ذهن خبیثته جواب نمیدم. باید برم 

 پیش مانیا. 

 ید خییل امنیت نداشته باشه. جانی گذاشتمش که شا
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نگرانی توی چشم هاش شعله کشید. چیشده بود که 
مسیح اینجوری پریشون بود_راسنر تو کمال رو ندیدی؟ 

 توی عمارت نتونستم پیداش کنم. 

ون هم هرچی گشتم نبود. کار واجنر باهاش دارم  بیر

_نه ندیدمش. قبال توی اتاق اریا بود و انگار توی یه دیوار 

ه بود_دیوار؟ رفته بود تو دیوار واسه قایم مخقی شد
 شدن؟

 لبمو گاز گرفتم که به قیافش نخندم و رس تکون دادم. 

محکم روی پیشونیش کوبید و رسی از تاسف تکون 
ی افتادیم کاری هم نمیتونیم  داد_گیر یه عده ادمه چیر

 بکنیم

کلید رو از توی جیبش سمتم گرفت و اضافه کرد_تا وقنر 
م این کمالو  ون تو برو از پشت  میر از تو دیوار بکشم بیر

ی اون پتو و بقیه وسایل رو بیار اینجا  ماشتر

از پنجره نگایه به ماشینش انداختم که سمت در رفت. 
بدو بدو دنبالش رفتم_چه وساییل هست؟_یکم وسایل 

م باز یم مبرای مانیا گرفته بودم، میر تو بردار شب نر  گیر
 غذا نمونی 

 هم سمت ماشینش رفتم.  داخل عمارت شد و من
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دوتا مشنبا پر از وسایل خرت و پرت که من بهشون 
 میگفتم آشغاالی خوشمزه! 

از لواشک گرفته بود تا پفک و سوسیس و سس، با خنده 
همشو برداشتم و پتو هم روی شونم انداختم.کلید رو 

روی کاپوت گذاشتم و با ذوق بدو بدو برگشتم داخل کلبه 
ون و روی مبل نشستم.با لذ ت لواشک و آلوچه هارو بیر

وع به خوردن کردم.   کشیدم و رسی

بعد این همه مدت انگار دنیا رو بهم دادن، دوری ازشون 
 خییل سخت بود. 

با باز شدن یهونی در لواشک توی دهنم موند و ترسیده 
به در نگاه کردم.مسیح که نصف کلشو توی کلبه اورد 

 گذاشتم. نفس راحنر کشیدم و دستمو روی قلبم

ون کشیدم و با اخم نگاهش  لواشک رو از دهنم بیر
کردم_درسته اینجا کلبه است ویل طویله که نیست. 

 وایساد لعننر قلبم

با چشمای گرد به جلوی مبل نگاه میکرد که چشممو از 
ی اوردم. با دیدن اون همه  روی صورت متعجبش پایتر

گرفتم و نگاهش کردم. رسشو باال اشغال لواشک لبمو گاز 
د و به لواشک توی دستم اشاره کرد_همه ی اینا رو تو اور 

 دلت درد...وایسا ببینم
ی

 خوردی؟ نمیگ
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ی ترسنایک که مثل کاراگاه ها شده بود با قدم ها و چهره 
 جلو اومد که پاهامو تو شکمم جمع کردم و عقب رفتم. 

 گرفتم تا نتونه ببینه.   لواشکو جلوی صورتم

ی کشیدش. آروم دستشو روی لواشک گذاشت و  پایتر
هاش نگاه کردم_نکنه توام  ترسیده و نگران به چشم

حامله ای؟ ویار کردی این همه لواشک خوردی؟ پدرش 
 کدوم نر ناموسیه ها؟

 وسط حرفاش پریدم و جیغ کشیدم_مسیح اروم بگیر . 

ساکت شد و فقط نگاهم کرد. نفس عمیقر کشیدم و 
ردم و همشو توی مشنبا گذاشتم. دستامو تو هم قالب ک
ی این خطا کار ها رسمو زیر انداختم_خییل وقته  عتر

 نخورده بودم دلم واسشون تنگ شده بود

اروم و ریز نگاهش کردم که دیدم صورتش حمع شده و یه 
جوری نگاهم میکنه_شماها رسما خلید. کجای اینا 

 خوشمزه است اخه؟

ون اومدیم.  ین لواشک بیر با صدای در زدن از بحث شیر
در رفت و بازش کرد که رایان با دیدنش مسیح به سمت 

کیم عقب کشید و مکث کرد_اومدم..اینارو به فاطمه 
 بدم

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

نگایه به پتوی گل بافت قرمز و متکای سفید  داخل 
. واقعا توی این شب رسد که سوز هم دستش انداختم

 اومد بهش احتیاج داشتم. یم

مسیح کالفه پتو و متکا رو از دستش گرفت و بغل من 
ت_رایان میخوام امشب هیچ کش مزاحمش نشه. انداخ

 در این کلبه باید بسته باشه. باشه ؟

رایان نگایه بهم انداخت و فقط رس تکون داد. مسیح به 
 عقب برگشت و با رس اشاره ای به کلید کرد . 

خداحافظی کوتایه کرد و دستشو دور گردن رایان 
ون رفت. با رسعت پریدم و درو قفل کر  دم. انداخت و بیر
طویل  با نفس راحنر روی مبل تشستم و پتو رو بغل کردم

 نکشید که همونجا خوابم برد. 

نصفه شب بود که با حس شنیدن چرخیدن کلید توی 
 قفل ترسیده الی چشمم رو باز کردم

سوز بدی توی کلبه پیچید و مردی سیاه پوش با قامت 
خمیده داخل اومد. وحشت کرده بودم و یگ درمیون 

 کشیدم. نفس یم

ی افتاد. آخ دردنایک  همونجا کنار در تکیه زد و روی زمتر
 گفت که بیشیر چشممو باز کردم . 
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ی از  ی دستش که روی شکمش بود آهسته کنار زد و چیر
ون اورد که توی اون تاریگ خییل مشخص  توی جیبش بیر

 نبود. 

بیشیر بهش نگاه کردن و چشمامو ریز کردم شاید بتونم 
 نه. بفهمم چیکارداره میک

. با روشن شدن فندکش نییم از صورتش پیدا شد 

سیگارشو که گوشه ی لبش بود روشن کرد. چشماش هم 
مثل آتیشی که روی فندکش شعله میکشید از خشم 

ی فاصله میشد بوی خونی که تو  شعله ور بود و از همتر
_لعنت بهت کیارش .آخ..تف به فضا پیچیده رو حس کنی

 
ی
 این زندیک

نمیخوردم و تالش میکردم نفس  از ترسم هیچ تکونی 
ل کنم تا متوجه نشه.   هامو کنیر

 

به سخنر از جاش بلند شد و با رسی افتاده سمت اتاق 
. اروم رسمو باال اوردم و نگاهش کردم.روی تخت رفت

 افتاده بود و یگ درمیون نفس میکشید. 

وقنر دستش نر جون افتاد ترسیده از جام پریدم. دنبال 
ی گشتم و وقنر یدونه نو پیدا کردم به سمتش  دستمال تمیر

ی  د اما خییل سخت و سنگتر ی  رفتم و نبضشو گرفتم. میر
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 . برق رو روشن کردم ویل المنی نبود که روشن بشه

فحشی نثار این دنیا کردم و باالرسش نشستم. پرده رو 
کنار زدم و با نور ماه که داخل اتاق رو روشن کرد نگایه 

ی زخم گلوله بود ویل به زخم روی شکمش انداختم.جا
ی داخلش نبود. آهسته دستمال رو روش گذاشتم و  ی چیر
به اطراف نگاه کردم. چشمم تیکه پارچه ای که اون ته 

 گوشه ی اتاق افتاده بود رو هدف گرفت. 

ی زخمش عقب نشستم و نفش تازه کردم.  بعد از بستر
رنگ صورتش پریده بود. نمیتونستم داخل خونه برم تا 

 بیارم، اینجوری همه متوجه میشدن.  براش پانسمان

با خیس شدن دستمال از خون جیغ خفه ای کشیدم و 
توی اتاق دنبال وسایل گشتم. بعد کیل نگاه کردن زیر 
تخت رو که دیدم چشمم به جعبه کمک های اولیه 
ات کاملش نگاه  ی خورد. با ذوق برداشتمش و به تجهیر

 کردم. 

ی  بعد از پانسمان نر نقیص که انجام دادم روی زمتر
نشستم و به تخت تکیه زدم._مشتاقم بدونم یک باهات 
اینکارو کرده. زخیم که برداشنر عمیقه و به این زودی 

احت کنی   نمیتونی دوباره به راحنر راه بری. فقط باید اسیر
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پتو رو تو دستم گرفتم و به دیوار رو به دو تکیه زدم. پتو 
 جمع کردم. رو کامل به خودم پیچیدم و پاهامو تو شکمم 

چشمام داشت بسته میشد ویل تکون خوردن هاشو حس 
میکردم. مطمعن بودم تا صبح بیدارنمیشه،اونجوری که 

این صدمه دید قطعا تا فردا شب خوابه._تو..چرا 
؟ بیدار شو   اینجانی

الی چشمم رو با کردم و از فاصله نزدیگ که باهام 
داشت جییعی کشیدم. دستشو دور دهنم گذاشت و 

م کردعصنر دستشو پس زدمو به زخمش نگاه ساکت
ی االن  . همتر کردم._روانی حق نداری از جات بلند بشی

 برگردو دراز بکش

اخماشو به شدت توهم کشید که دستمو زیر بغلش 
گذاشتم_انقدر واسه خودت راه نرو اینجوری زخمت 

 چرک میکنه

دستمو محکم پس زد که چند قدم عقب پرت 
 لدم باید چیکارکنم. شدم_دست بهم نزن. خودم ب

متعجب به لحن حرف زدنش نگاه کردم که با حرکت  
بعدیش ترسیده عقب کشیدمدستشو دور کمرم انداخت 
ی انداختم تا لب  و منو نزدیک خودش اورد. رسمو پایتر
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هامون به همدیگه نخوره_تو موش کوچولو به چه جرانر 
 اومدی توی این کلبه؟

رم نگرانیمو نفس های سنگینش و فشار دستش روی کم
نم ی  دو چندان میکرد_با تو دارم حرف میر

صدای دادش باعث شد رسمو توی سینش فرو کنم  که 
آخش بلند شد. دستش از دور کمرم باز نمیشد و من 

 اصال قصد نداشتم رسمو باال بیارم

عقب عقب رفت و آروم روی تخت نشست. نفسشو با 
ون فرستاد و به سخنر نگاهشو باال اورد_ت و نباید صدا بیر

اینجا یم اومدی و حاال که اومدی و منو دیدی اجازه 
ون بزاری._من..من فقط خواستم  نداری از اینجا پاتو بیر
توی اون عمارت نباشم..فکرنمیکردم ..اینجا برای کش 

 باشه..ببخشید که اومدم.. 

دستش که بدن نر جونشو به سخنر با تکیه بر تاج تخت 
 فتم. نگه داشت حرفمو خوردم و جلو ر 

جلوی پاش زانو زدم و به چهره ی نر رنگ و روحش که تو 
تاریک و زیر نور مهتاب نر رنگ تر شده بود نگاه کردم_اقا 
من نمیدونم شما یک هسنر ویل اجازه بده زخمتو پانسمان 

 کنم. توی این تخت کثیف زخمت شاید چرک کنه. 

 بیا روی مبل دراز بکش لطفا
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ی نگاهش روی اجزای صورتم میچرخی ی ی چیر د. نمیتونستر
از توی چشماش بخونم ویل عجیب بهش احساس 

نزدیگ میکردم._مطمعنی که میتونی با وسایل کم اینجا 
؟  خوبش کنی

نگایه به باند ها و تنها سوزنی که توی اتاق بود انداختم. 
حنر نخی که روش بود به اندازه نبود._برات پانسمانش 

ی میارم تا  میکنم و فردا که رفتم عمارت نخ و سوزن تمیر
 بخیه بزنم

رس تکون داد و با نفش که یگ درمیون باال یم اومد از 
م که به شدت  جاش بلندشد. خواستم زیر بغلشو بگیر

 دستمو پس زد. 

 این کارش باعث شد تعادلشو از دست بده. 

دستمو دور کمرم گرفتم و بدن سنگینشو به سمت خودم  
 کشیدم. 

ون آهسته روی مبل نشست که نفسمو ب ا صدا بیر
. روزی چقدر غذا میخوری؟  دادم_چقدر سنگینی

واسه تغییر فضا لبخندی بهش زدم و اشاره به لباسش 
کردم_اجازه میدی ؟ اگر بازم پانسمان کنم و بلند بشی 

قطعا دوباره پر از خون میشه. خواهش میکنم دراز بکش 
احت کن  و اسیر
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ی بود ویل  پانسمانشو که عوض کردم چشماش سنگتر
نان زیر چشیم منو نگاه میکرد. عقب رفتم و به همچ

ش  ی دیگه نزدیکت نیستم که بیر دیوار تکیه زدم. _ببتر
احت کن_تو خییل تغییر کردی..   پس راحت اسیر

متعجب به چشماش که تو تاریگ و در کم نور ترین حالت 
د نگایه انداختم.  ی  ممکن برق میر

 دلم میخواست بدونم از کجا منو میشناسه ویل همون
 لحظه چشم هاش روی هم افتاد

صبح با صدای در زدن چشممو بازکردم. روی مبل بودم 
 و اثری از اون مرد نبود.  

نگایه به اطراف انداختم که دوباره صدای در 
کن  بلندشد._اومدم درو شکسنر یه لحظه صیر

با باز شدن در چهره ترسناک یه غول بیابونی کت و شلوار 
یر بیاید داخل عمارت پوش مشخص شد_اقا میگن رسیع

 شخصا با خودتون کار دارن

باشه ی ارویم گفتم و خواستم دوباره داخل عمارت برم 
تا حداقل لباش عوض کنم ویل با بلند شدنم رو هوا 
جیغمم بلند شد. _چته روانی مگه دزد پیدا کردی که 
ی، ولم کن بزارم  اینجوری انداخنر رو کولت داری مییر

ی   زمتر
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دم ویل اصال  محکم خودمو تکون ی میدادم و به پشتش میر
 تکونی نمیخورد. 

بدون مکث و با قدم های بزرگ منو تا جلوی در 
خونه برد.  ی  اشیی

ی گذاشت دست به سینه فقط نگاهش  وقنر رو زمتر
ی  میکردم_من بهش گفتم بیارتت. اخماتو باز کن بشتر

 صبحانه بخور

ی مفصیل که چیده بود  به سمت صداش برگشتم و به میر
دم_عمو، چرا بقیه رو بیدار نکردید که باهاتون نگاه کر 

 ؟صبحانه بخورن

لقمه رو توی دهنش گذاشت و به من اشاره کرد رو به 
روش بشینم_نمیخواستم مزاحم داشته باشیم. میخوام 

 یکم حرف بزنیم

به چهره ی جدی و کیم خندانش نگاه انداختم. چه حرفی 
کیم   داشت که با من خصویص بزنه؟_اول صبحانه بخور 

وع یم ی بعدش رسی  کنیمجون بگیر

اشاره ای به بادیگاردش زد که کامل از اشمزخونه خارج 
شد و درو بست._ترجیح میدم االن صحبت کنیم تا 

 بدونم چه اتفافر افتاده
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خنده ی کوتاه کرد و با دستمال دور لبشو پاک کرد_من 
هوس غذاهای تورو کردم و میخوام ناهار رو فقط برای 

ست کنی و باید بشینی باهام غذا بخوری من خودت در 
 چون این یه درخواست از یه شخصه

مشکوک نگاهش کردم. درخواست از یه شخص؟_یک 
 بهتون گفته؟ مسیح؟

خنده ای کرد و رسی از تاسف تکون داد_مطمعن باش 
 اگر اون حرفی بزنه من گوش نمیدم_بله کامال مشخصه

که نر دستمو روی دهنم گذاشتم و فحشی نثارش کردم  
موقع باز شد. دوباره خندید که بادیگاردش با دست پر 
هارو مرخص کردم و فقط  ی داخل اومد_من تمام اشیی

ی راهنماییت میکنه تا بتونی به اشمزخونه اصیل  . امتر تونی
ی   بری برای غذا پختر

نگایه به بادیگارد گنده ای که تازه اسمشو فهمیدم 
ی گرفته تا مرغ  ی و مایه و انداختم. جفت دستاش از سیر

ی ماهریه و  ی خودش اشیی گوشت پر بود_نگران نباش امتر
 کمک خواسنر میتونی روش حساب کنی 

ی سمت من خم شد و آهسته لب زد_تو توی این  روی میر
 خونه امنیت کامل رو داری پس نگران نباش
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ی لیوان اب و  ****خسته روی صندیل نشستم و امتر
س رس ابلیمو جلوم گذاشت. تشکری کردم و همشو یه نف

ی گذاشتم تا غذا کامل اماده میشه  کشیدم. رسمو روی میر
احنر کرده باشم.   منم اسیر

به یاد اون مرد دیشنر افتادم که زخمش چقدر عمیق 
 اومد تا براش بخیه بزنمبود_کاش یم

ی نفهمیدم. با حس لمس  ی چشمان که گرم شد دیگه چیر
 دسنر که موهامو نوازش میکرد الی چشمم رو باز کردم

ی و مشگ .با  ای زده بود دیدن همون مرد که حاال تیپ تمیر
صاف روی صندیل نشستم_تو؟ توی عمارت چیکار 
. االن یگ میبینه_نگران نباش همه تو عمارت  میکنی

 مشغولن

از روی لباس نگایه به زخمش انداختم که جدی 
شد_خودم بخیه زدم و پانسمان کردم _بکش باال لباستو 

 میخوام ببینمش

گرد شد تازه فهمیدم دوباره سونر دادم_فکر   چشماش که
بد نکن . خییل نگران بودم که مبادا چرک کنه. دیشب 

 لباسات کال خایک بود و خب اون کلبه ام کثیف بود

 جوری نگاهم میکرد که زیر نگاهش ذوب میشدم. 
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چشمای مشکیش زیبانی صورتشو دو چندان میکرد. 
 کردآهسته لباسشو باال کشید. و منتظر نگاهم  

 

 روی بدنش 
ی
به سمتش خم شدم که فقط چسب بزریک

 دیدم. 

ون زده بود لحظه ای   که بیر
از سفیدی تنش و عضالنر

مکث کردم و دوباره به صورتش نگاه کردم. _من که از 
ی نمیفهمم ویل تو خودت مواظبش باش ی  . روی این چیر

رس تکون داد که چشمامو ریز کردم و جدی نگاهش 
ی ی ؟ دیشب توی کلبه هسنر نه کردم_نکنه دزدی چیر

؟ االن چجوری اومدی اینجا؟_رست به کار  چیکار داشنر
ا فضویل نکن ی  خودت باشه تو این چیر

با چشمای گرد شده نگاهش کردم. بعد چند ثانیه اخم 
روی صورتم نشست_اومدی توی عمارنر که مال تو 

؟ نی ی  نیست بعد اینجوری ام حرف میر

ی کدوم بلند شدم و نگایه به اطراف انداخ تم. امتر
ستونی رفته بود. این خونه چقدر بزرگه که حنر یک  قیر
ی نگرد  نفرم متوجه این نشد که یگ وارد شده_دنبال امتر

 رفته قایط بقیه تنبیه بشه
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. یه دزد نمیتونه انقدر جذاب و تر و رس تا پاشو نگاه کردم

؟  که یک هسنر
ی

ی باشه._چرا راستشو نمیگ  تمیر

ون های سفیدش نمایان شد. لبخندی زد که ردیف دند
آهسته و با احتیاط از روی صندیل بلند شد و نزدیکم 

 اومد که عقب کشیدم. 

 دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند.  

صحنه دیشب و نر حالیش جلوی چشمام زنده 
ی مثل تو چجوری پاش به این  شد._تعجب میکنم دخیر

 عمارت باز شد

گرفتم و خواستم از زیر   نگاهمو به سخنر از چشماش
دستش در برم که دو دسنر کمرم رو گرفت_ولم کن بزار 

 برم اینجوری نگهم ندار

تو صورتم خم شد که دوباره مجبور شدم نگاهش 
کنم_میدونسنر هر کش وارد این عمارت بشه و شب رو 

ی کنه دیگه حق خروج نداره؟  توش سیی

حرفا چی داشت میگفت؟ این دیگه چجور قانونیه!_این 
 رو از کجا دراوردی؟ 

دستاشو باز کرد و رس تا پامو نگاه کرد_خب از اونجاییکه 
 من یه روحم قشنگ همه جا رسک میکشم
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دو قدم عقب رفتم و با ترس نگاهش کردم. صورتش 
داشت از خنده ای که جلوشو گرفته بود پاره میشد_از یک 

 تاحاال روح ها تیر میخورن؟

به عقب چرخوندم_داری با صدای قدم های کش رسمو 
نی فاطمه؟ ی  با یک حرف میر

چهره ی پر از عرق و خسته اش دو نقطه خط شده بود و 
فقط نگاهم میکرد.به عقب برگشتم و با جای خالیش 

مواجه شدم. سکوت کردم و دوباره روی صندیل 
 برگشتم_با هیچ کش. چرا قیافت اینجوری شده اریا؟

 شکش کرد. صورتشو شست و با حوله ی روی شونش خ

کنارم روی صندیل نشست و نفس عمیقر کشید تا بتونه 
صحبت کنه_عمو مجبورمون کرده از صبح ورزش کنیم. 
معلوم نیست میخواد بکشتمون یا زنده نگه داره. تو چرا 

اری؟ ی  غذا میر

ی از توی کابینت برداشتم و آبمیوه ای براش  ی لیوان تمیر
ش ریختم_عمو همونجور که شمارو مجبور کرده ورز 

ی کنم. مثال برای دکیر بودن  ی کنید منم مجبور کرده اشیی
ی شدم  اینجا اومدم و حاال اشیی

لیوانو دستش دادم که مچ دستم اسیر دستای بزرگش 
شد. نگاهمو باال کشیدم و تو چشماش نگاه کردم_بیا از 
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اینجا بریم. چرا هنوزم اینجا موندی؟_مگه ندیدی عمو 
ه؟ فکرکردی میشه به  به مسیح اجازه نداد که منو بیر

ون رفت؟  راحنر از اینجا بیر

ی انگشت هاش  ی گذاشتم و دستمو از بتر لیوانو روی میر
ون کشیدم_یه زمانی میگفتم ایناییکه پولدارن هیچ  بیر
افتادم نظرم  ی ویل حاال که اینجا گیر کاری نمیتونن بکتی

 . عوض شده

ی نمیگفت و فقط به لیوان آبمیوه ی ه شده چیر اش خیر
ی کردی یه موقع  بود. _زخمت  شده؟ ورزش سنگتر

بهیر
 بدتر نشه

 کنج لبش نشست. لیوان آنر که برای 
ی

لبخند کمرنگ
ی گذاشته بودم برداشتم و همشو یه نفس  خودم روی میر
رس کشیدم. _نگران نباش خوب شده ، فقط باید کامل 

 جوش بخوره

ی قدیم که برداشتم  رس تکون دادم و بلندشدم. با اولتر
 بدنم نر حس شد و روی دو زانو افتادم. قلبم تیر کشید، 

نفس هام به سخنر باال یم اومد و تنها کاری که تونستم 
انجام بدم دستمو روی قلبم گذاشتم._فاطمه آروم باش 

 و نفس بکش. یه نفس عمیق بکش زود باش

 نفس عمیق؟ نفش نبود که حاال عمیق هم بکشم! 
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 م. کم کم چشمام روی هم افتاد و تو بغل آریا افتاد

کوبید و خواهش میکرد تا نفش آروم روی صورتم یم
 بکشم. 

ه باال 
َ
ی گذاشت و به حالت ن رسمو که صاف روی زمتر

نی وارد ریه هام شد و نفس  ی کشید تازه حس کردم اکسیر
 عمیق ویل دست و پا شکسته ای کشیدممسیح***

یقه ی کت قهوه ای رنگم روصاف کردم و داخل شدم.با 
لو اومدن و لبخند پهنی روی دیدن من هر دوتاشون ج

صورتشون نشست._سالم اقا خوش اومدید. چجوری 
 میتونم کمکتون کنم؟

ای به سالن انداختم و در اخر نگاهم روی صورت نگاه کیل
م  هاشون مکث کرد._میخوام یه عکس سه در چهار بگیر

 با کیفیت باال

د با دستش به اتافر اشاره کرد_تا  ی پرسی که کم سن تر میر
 اده میشید من هم میامشما ام

رس تکون دادم و داخل اتاق رفتم. طبق انتظاری که 
اتش!  ی ی و وسایل و تجهیر  داشتم یه جای ساده با تنها دوربتر

دستمو به پشت لباسم، جاییکه کلتمو گذاشته بودم 
 رسوندم تا مطمعن بشم رسجاشه._اقا اماده شدین؟
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رسی تکون دادم و روی صندیل نشستم._شما کار 
 هم انجام میدید؟ فتوشاپ

لبخندی بهم زد که اگر میدونست چرا این سوال رو 
سم هیچ وقت اینجوری نیششو باز نمیکرد_بله. ما  مییی
کارای فتوشاپمون عالیه کامال میتونید روی ما حساب 

 کنید

لبخندی بهش زدم. بعد از تموم شد عکس ادرش که 
ه رو بهش دادم._این ادرس ک روی برگه اماده کرده بودم

باید بیای. رس ساعت چهار فردا عرص خودتو برسون. 
ی  میخوام برام یه عکس بگیر

گرفت_منو یه اشنا   مشکوک بهم نگاه کرد و برگه رو ازم
فرستاد. اسمش پونه بود. براش یه عکس درست کردید 

 یادتون میاد؟

ون اومد و لبخندی رو صورتش  از شک و تردید بیر
ی و براشون زدم. نشست_بله یادمه یه عکس ازم خواس تر

._خوشحال میشم  ی ی ثابت اینجا هستر ایشون مشیر
بهشون اطالع ندید که من اومدم چون برای تولدشون 

 میخوام و نمیخوام درجریان عکس باشن
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رسی تکون داد و عکس های برش خورده رو توی پاکت 
گذاشت. روی اسم مکث کرد و رسشو باال اورد_اسمتون 

 ادفررو لطف میکنید قربان_مسیح د

ش وارد کرد پاکت رو دستم داد _از اینکه  وقنر توی دفیر
 مارو انتخاب کردید خییل خوشحالیم

 لبخندی زدم که خودم حالم ازش بهم خورد

 _دیر نکنید چون کارم به لحظه ها وابستس

رس تکون داد و قبل از هر حرف اضافی دیگه ای از اونجا 
ی نشستم و از اون مک ون زدمریلکس توی ماشتر ان بیر

 نحس دور شدم

با احساس حالت تهوع و رسگیجه ی شدید توی فرغ 
 پیچیدم و کنار پاریک نگه داشتم

کتم رو از تنم دراوردم و توی صندوق عقب پرت 
کردم.انقدر محکم کوبیدمش کف صندوق که دستم درد 

گرفت. ماساژی بهش دادم و با حساسیت درشو 
جری  بستم._به خاک سیاه مینشونمتون. من شمارو یه
بدم که تو تاری    خ ازتون یاد بشه_اقا خوشگله چرا 

 عصبانیه؟

ی که از قیافش هرزه بودن  عقب برگشتم و به دخیر
 میبارید نگاه انداختم_گه خوریش به تو نیومده
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خنده ای کرد و جلو اومد. این مدت انقدر عصبانیتم رو 
ل کرده بودم احساس میکردم فحش دادن  پیش همه کنیر

این دخیر دقیقا همون شخیص بود که خونم کم شده و 
میتونستم به بدترین شکل ممکن نابودش کنم._جووون، 

؟  عزیزم چه خشن. تو س.س هم همینجوری خشنی

لبخندی بهش زدم که جلوتر اومد و دستش روی یقه ی 
ی تنم مالید و با  لباسم موند. با عشقوه خودشو به پایتر

با من لحن حال بهم زنی لب زد_افتخار میدی یه شبو 
ما  ؟ قول میدم پول کیم بگیر  باشی

به لباش که پر از ژل بود نگایه انداختم، بینیش به طرز 
افتضاچ عمل شده بود و مژه هاش انقدر پر و بدکاشته 
بود که چشماش به سخنر مشخص بود.با اینکه حالم 

داشت ازش بهم میخورد لبخندی زدم و کمرشو گرفتم. با 
گفت_امشب  میل   چسبیدنش به تنم جون کشداری

ط اینکه با من بیای  بهت میدم به رسی

با چشمای گردشده نگاهم کرد. لبخند خبینی بهش زدم و 
 بازوشو توی دستام گرفتم. 

ی صندیل عقب پرتش کردم و درو بستم.   توی ماشتر

طویل نکشید که به خونه ی ویالنی خارج از شهری که 
 اش کرده بودم رسیدمتازه اجاره
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نگاه کردم که باالخره حرفشو تموم از شیشه وسط بهش 
کرد.انقدر تا اینجا چرت و پرت گفته بود که داشت کم کم 
ی دهنتم ببند نمیخوام همسایه  پشیمونم میکرد_برو پایتر

 ها صدانی ازت بشنون فهمیدی؟

ی پیاده شد و نگایه به اطراف انداخت_اینجا  از ماشتر
 همسایه ها صدای منو 

ی
هیچ کش نیست چجوری میگ

 ون؟میشن

محکم روی پیشونیم کوبیدم که دهنشو بست_دقیقا بگو 
 چجوری ساکت میشی تا همون کارو انجام بدم

دلخور نگاهم کرد نر توجه بهش به سمت خونه راه 
 افتادم. 

زیر چشیم نگاه کردم که مثل جوجه ها ساکت شد و 
 پشت رسم راه افتاد

وارد خونه شدم و سوییچ و مداریک که دستم بود رو روی 
ی  ؟میر   گذاشتم_چند وقته توی این کارا هسنر

گردنشو کج کرد و نگایه بهم انداخت_به تو چه. تو کار 
م  میخوای تحویلت میدم بعدشم پولمو بده میر

رس تکون دادم و دست به سینه شدم_کار ازت میخوام 
 ویل س.س نمیخوام. 
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یه تای ابروشو باال انداخت و منتظر نگاهم کرد_اول بگو 
، کس و  کار داری یا نداری و کجا میخوابیدی تا   یک هسنر

 االن، تحصیالتت چیه و چقدره؟

ون کشید_ترجیح  پوزخندی بهم زد و لباسشو از تنش بیر
ی  میدم تنمو بهت بدم ویل این مسائل رو توضیح ندم_ببتر
من عروسک نمیخوام واسه خوابیدن و ارضا شدن. من 

 یه خدمتکار برای خونم میخوام. 

تو راهه. تو رو دیدم گفتم شاید  خودم زن دارم و بچم
دلت بخواد از این کار پر از خفت دوری کنی و یه کار با 

 آبرو بخوای. 

برام مهم نیست قبال زیر چند نفر بودی و چه غلطانی 
 کردی. 

 االن میتونی خدمتکار باشی یا نه؟

شکه شده بود. لباسشو توی دستش مچاله کرد. چشمم 
ی قرمزش که متضاد با بدن ش بود افتاد_چرا به سوتتر

 میخوای بهم اعتماد کنی تا خدمتکار خونت بشم؟

خونه رفتم. چون  ی شونه ای باال انداختم و سمت آشیی
دنبالم نیومد با صدای بلندتری جواب دادم_اعتماد 
 نمیکنم بهت چون هیچ توضیخ از زندگیت نمیدی. 

 .  قراردادی بهت میدم تا بخونی و امضاش کنی
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بودی که مشغول به کار میشی  اگر امضا کردی و موافق 
 و اگر نبودی تو رو به خیر و ما رو به سالمت

بطری آب رو رس کشیدم و وقنر خایل شد توی سطل 
 سیاه کنار در انداختم. 

ون رفتم.   مشکوک به اینکه صداش نمیاد بیر

با دیدنش که داره مدارک منو میخونه و لباسشو کامل 
م سوال پوشیده به چارچوب تکیه زدم_اگر از خود

 میکردی جواب میدادم

ی انداخت_تو  رسشو باال اورد و کارتای شناساییمو روی میر
ی؟مدارکمو از زیر دستش کشیدم و قراردادی که برای  دکیر
خدمتکار تنظیم کرده بودم جلوش گذاشتم_بخونش. یک 

ساعت وقت داری بخونی و روش فکرکنی پس رسی    ع 
 باش. 

 خوندن که بلدی؟

 ز دستم کشید. اخیم کرد و پوشه رو ا

ی رنگ کنار شومینه خاموش  بدون حرف روی مبل شیر
وع به زیر و روکردن برگه ها کرد._کل پوالتو  نشست و رسی
؟بدون  میدادی تا برای خودت این قیافه رو درست کنی

اینکه رس بلند کنه اخمش غلیظ تر و دست آزادش مشت 
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شد_وقنر راجب زندگیم نمیدونی قضاوتم نکن_طبق 
 قر  ۵گزینه 

ی
 ارداد باید تمام زندگیت رو بگ

رسشو باال اورد و با حریص که تو صداش پیدا شد تقریبا 
ی، زن که نمیخری داد کشید_داری خدمتکار   میگیر

 چندتا پلک زدم تا هضم کنم این چه زری بود که این زد. 

اهسته با قدم های محکم سمتش رفتم و نر توجه به 
بفهمونه معدم که داشت خودشو جر میداد که بهم 

حالش بده جلوش روی مبل نشستم_خانم کوچولو یه 
 بار برای همیشه اینو بهت میگم تو ذهنت نگه دار. 

 و یا نر 
ی . حق نداری توهتر حق نداری رس من داد بکشی

 . ایم کنی  احیر

ی چون برام مهمه و اینو  سم خانوادت کجا هستر اگر مییی
ی بشه پس  بدون که قرار نیست اینجا بهت توهتر

ی ک  ه سمتم گرفنر رو غالف کنشمشیر

از صورتش پرید ویل ناراحتیش رسجاش موند._مادر  اخم
پدرم فوت کردن و من پیش بقیه ی دوستام توی یه 

 خونه... 

مکثش باعث شد بفهمم اون خونه چه وضعینر داره و 
برای اینکه ادامه نده گفتم_میخوای اینجا بمونی یا 

ه بهم بدی برگردی همون خونه؟_اگر برگردم کل پویل ک

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

رو باید به اش تحویل بدم فقط برای اینکه اجازه بده 
 شب اونجا بخوابم

سم اش کیه ویل حس کردم اگر الزم باشه  خواستم بیی
خودش توضیح میده._من باید جانی برم. میتونم بهت 

 اعتماد کنم؟

ی افتاده بود رو باال اورد و کنجکاو نگاهم  رسش که پایتر
 کرد_کجا میخوای بری؟

 ۸و هام باال رفت و بیشیر سمتش خم شدم_گزینه ی ابر 
قرارداد میگه تو باید برای خروج از خونه بهم جواب پس 

 بدی نه من

ی خودم سمتم خم شد و جدی لب زد_از گزینه   ۳عتر
قراردادت خوشم نیومد که میگه من باید کل زندگیم 

درخدمت شما باشمبلندشدم و پشت بهش شونه ای باال 
ی نمیکنه.  انداختم_قرارداد   تغییر

ایط کنار بیای قبل از اینکه من   اگر نمیتونی با این رسی
 برگردم از اینجا برو

ی گذاشتم و بدون شنیدن حرفی ازش به  پویل روی میر
 سمت مقصد اصیل رفتم. 

***روی تنها تک صندیل که وسط سالن بود نشستم و 
منتظر شدم. به ساعتم نگایه انداختم. هنوز سه دقیقه 
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ی  برای اومدن. نقشه ام رو توی ذهنم مرور  وقت داشتر
کردم و با خودم زمزمه وار گفتم_فکر نمیکردم یه روز از 

 کاری که کردی پشیمون بشی 

صدای زنگ آیفون که بلندشد من هم نر درنگ از جام 
بلندشدم. طویل نکشید که وارد سالن شدن_سالم اقای 

 دادفر. دیر که نرسیدم؟

زدم_هنوز یک دقیقه  به ساعتم نگاه کردم و لبخندی
 فرصت داشتید و به موقع رسیدین

خوشحال و خندان رس تکون داد._دوستتون همراه شما 
 نیومد؟

ون  ی گذاشت و کتشو از تنش بیر وسایل عکاسیشو زمتر
کشید_اون یگ از مغازه دارها بود که گایه میاد کمک 

 من. 

 همکارم یک هفته قبل توی تصادف فوت کرد

اف میکردم شانس رسی به تایید تکون دا دم. باید اعیر
یف داشته  اورده بود._اتاق باال سمت راست اویل ترسی

 باشید تا منم بیام

خونه رفتم  ی وسایلشو زیر بغلش زد و باال رفت. سمت اشیی
 و اسلحه هانی که اورده بودم رو چک کردم. 
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 نگاهم به چاقونی که کنارشون بود افتاد. 

و نگاه کردم_با توی دستم گرفتم و چندین بار زیر و روش
 یه تیر خالصش کنم خییل آسون میشه. 

باید سالهانی که عذاب کشیدم و باعث شدم نر دلیل 
 عشقم عذاب بکشه هم تاوانشو پس بده

وسایالرو تو دستام جا دادم و رایه باال شدم_اقای دادفر 
 چه نوع عکش... 

با دیدن اون همه اسلحه و چاقو توی دستم لحظه ای 
کت شد_میخوام یه عکس عایل با اینا شکه ایستاد و سا 

ی. بلدی انجامش بدی؟  برام بگیر

شکه شده بود. نمیدونست باید چی بگه و چیکارکنه. به 
سخنر و با هزارتا زور باالخره حرف زد_شما...توی مافیا 

؟ ی هسنر ی ؟ یا نکنه قاتل رسیایل چیر  هسنر

خنده ای کردم و وسایل رو روی تخت گذاشتم. وسایل 
د_نه نگران نباش من یه سفید توی ا ی تاق به چشم میر

دکیر هستم ویل برای شوچی میخوام این عکس رو به یگ 
 از همکارا بدم

خیالش راحت شد و نفس آسوده ای کشید_یه لحظه 
م  فکرکردم قراره از یه قاتل رسیایل عکس بگیر
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 لبخند پر معنانی تحویلش دادم. 

ی  بعد از توضیحات مفصل و کافیش راجب ژست گرفتر
ندین مدل عکس گرفت و در اخر سیگارشو روشن کرد چ

 _عکسات واقعا حرفه ای شدن. و روی صندیل نشست

ی رها کردم و طناب رو از زیر تخت  اسلحه هارو روی زمتر
؟ ون کشیدم_میشه تو یه لطقی بهم بکنی  بیر

پک عمیقر به سیگارش زد و رسی به معنی چی تکون داد. 
کم جدی ترش کنیم طناب رو باال گرفتم و گفتم_میشه ی

 که قشنگ سکته رو رد کنه؟ 

نگایه به طناب کرد و سیگارشو کنار دسته صندیل نصفه 
رها کرد_یعنی میخوای منو با طناب ببندی تا نشون بدی 

 ؟اوضاع چقدر وحشتناکه

رسی به معنی اره نشون دادم و انتظار مخالفت داشتم تا 
م رس و تهش کنم و با زور اویزونش کنم به  دیوار، بگیر

برعکس تصورم با ذوق دستاشو بهم کوبید_عالیه. یادم 
باشه منم یگ از عکسارو برای دوستم پست کنم این 

ین و خفن ترین عکاسیم میشه.   بهیر

 همه رو زهره ترک میکنیم
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ی  وع به بستر خنده ی مصنوغ تحویلش دادم و رسی
دستاش کردم_من چند سال پیش یه عشق داشتم که 

 اج کنیمقرار بود باهم ازدو 

با دقت به حرفام گوش میکرد و من هم همینجور که 
تعریف میکردم، مشغول گره ای کور دور مچ دستش 

ی کم نداشت ویل دقیقا  ی ی اماده بود و چیر شدم_همه چیر
روزی که میخواستیم عقد کنیم یگ اومد و عکش بهم 

 داد

، فکر نمیکردم  وع به همدردی باهام کرد_آچی ناراحت رسی
. رسگذشت بدی د  اشته باشی

 بهت میخوره یه پولدار نر درد باشی 

اینبار دردناک خندیدم. زخم قلبم باز شده بود و دردش 
د_ظاهر همیشه گویای حال قلب  ی به همه جای تنم میر

 نیست. 

میله های بزرگ و دایره ای که از باالی سقف اویزون 
کرده بودم رو چک کردم و وقنر مطمعن شدم هنوز 

ی رس طناب رو   از توشون رد کردم.  درست هستر

هر دو دستش به سمت باال کشیده و هیکلش صاف شد. 
ی فاصله گرفت و به سخنر روی انگشت  پاهاش از زمتر
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ی شبیه خون نداری بهیر جلوه  ی هاش ایستاد_میگم یه چیر
 کنه؟

لبخندی به روش زدم و در کرسی از ثانیه گونشو خط 
انداختم.آخ بلندی گفت و با چشم های گرد نگاهم 

 _چه غلظ میکنی تو؟کرد

با لذت به چاقو و صورت خونیش نگاه انداختم_خودت 
گفنر خون میخوای، منم برات یه شاهکار گذاشتم _چرا 

 مردک؟ دستامو باز کن زود باش
ی

 چرت و پرت میگ

به عقب چرخیدم و روی آینه ای که با مالفه پوشونده 
بودم رو باز کردم._داشتم برات داستان میگفتم ویل 

اری تموم بشهعصنر اخیم کرد و  انقدر  ی وراچر میکنی نمیر
خودشو تکون داد. تقالهاش اعصابمو بهم ریخت و فریاد 

بلندی کشیدم_خفه شو و اروم بگیر تا یه کاری نکنی 
 زودتر از موعد بکشمت

 ایستاد. 

لرزی که تو بدنش افتاد رو حس کردم و این باعث شد 
؟  توی بند بند وجودم لذت بشینه_خب کجا بودیم

 داشتم میگفتم که یگ بهم عکس داد

، الله الل شده بود و فقط نگاهم تکون نمیخورد 
میکرد._عکش که نشون میداد عشقم یه هرزه است که 
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زیر یگ دیگه خوابیده. اون لحظه دنیا برام سیاه شد و 
 باهاش ریخته بودم 

ی
تمام رویانی که برای یه عمر زندیک
من داره؟ ولم کن بزار  دود شد رفت هوا_اینا چه ربظ به
 برم تو یه دیوونه ی روانی هسنر 

اینبار نوک چاقورو روی شکمش گذاشتم و کیم فشار وارد 
کردم_زمانیکه داشنر عکسشو درست میکردی با خودت 

 نگفنر شاید این دخیر ناموس داشته باشه؟

 تقال کرد و عقب کشید که جراحنر روی شکمش افتاد. 

یع کرد عقب بکشه_من آچی از درد زیر لب گفت و س
 .. نی ی  اصال نمیدونم داری راجب چی حرف میر

 از پهلوی سمت راست تا 
ی
بدون ذره ای توقف زخم بزریک
 پهلوی سمت چپش انداختم

 فریاد بلندی کشید و من عقب ایستادم. 

نگایه به صورت دردمندش کردم و لبخند پهنی زدم_وقنر 
ت عکسو دیدم صورت منم شبیه تو شد فقط با این تفاو 
که زخم توی قلبم بود و عمیق تر از زخیم که االن تو 

 داریفاطمه***

 صداهانی رو میتونستم بشنوم ویل خییل مبهم بودن. 
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با سوزشی که توی دستم حس کردم اروم الی پلک هام 
 رو باز کردم. 

هوای اتاق تاریک بود و باریکه هانی از نو ماه کیم این 
 ه؟تاریگ رو کم میکرد._فاطمه، حالت بهیر 

 گیج و منگ نگایه به آریا انداختم. 

پشت رسش کش ایستاده بود ویل چشمام تار 
 میدید._چرا بهمون نگفنر مشکل قلنر داری؟

صدای رایان بود. پس انگار جفتشون رونگران کرده 
بودم_انقدر سوال پیچش نکن پرس، مگه نمیبینی تازه 

 چشم باز کرده؟

اره چشمام به سمت دیگه برگشتم و با دیدن عمو دوب
 میکردم._خییل 

ی
روی هم افتاد. چقدر احساس خستگ

وقته اینجوری شدم؟_تقریبا میشه گفت کل روز. نگرانت 
 شده بودیم فکرکردیم از دست رفنر 

ون اجازه بدید  صدای کالفه عمو دوباره بلندشد_برید بیر
احت کنه. به خدمتکار   میگم براش کیم غذا بیاره اسیر

ه نگاه عمو بهش جوری خفه اریا خواست حرفی بزنه ک
ی نگفت.  ی  اش کرد که دیگه چیر
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ی و   به سمتم خم شد و لب زد_میدونم خودت دکیر
 عالئم هارو میدونی ویل لطفا اگر اتفافر افتاد صدام کن

رسی تکون دادم و در کرسی از ثانیه اتاق خایل شد. 
 نفش عمیق کشیدم و به تاج تخت تکیه زدم. 

 شده بودم. خییل وقت بود که اینجوری ن

 . بیماری که داشتم...دوباره برگشته بود 

س های شدیدی که این مدت بهم  احتماال بخاطر اسیر
 وارد شده بود. 

ون اومدم و اروم بله ای  صدای در که بلند شد از فکر بیر
 گفتم. 

خدمتکار داخل شد و سینی پر از میوه و غذا روی تخت 
کنارم گذاشت_الزم هست برای خوردنش بهتون کمک 

ون دریا  کنم؟_برو بیر

دخیر که با وحشت رس بلند کرد منم نگران شدم و به 
منبع صدا که از توی تاریگ بود چشم دوختم_یک 
ون از تاریگ ببینم یک توی اتاقمه ؟ بیا بیر  هسنر

دریا دست پاچه رسشو تو یقه اش فرو کرد و با یه 
 ببخشید خارج شد. 

 رتشو ببینم. با نور فندیک که روشن کرد تازه تونستم صو 
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 که گوشه ی لبش بود رو روشن کرد و به 
ی
سیگار بریک

ه؟ سونمت. حالت بهیر  تختم نزدیک شد_نمیخواستم بیر

مشکوک بهش نگاه میکردم که پک عمیقر به سیگار 
 زد._تو، چجوری اون دخیر تورو میشناخت؟

صندیل رو که کنار تخت بود برعکس کرد و روش 
 نشست. 

 
ی

و یا گریه توی چشمش  رگه های قرمزی که از خستگ
_اگر گرمت شده پنجره افتاده بود زیر نور ماه معلوم بود 

؟رو برات باز کنم_جوابمو بده لعننر   ، تو یک هسنر

برعکس من که اعصابم خط خظ شده بود از این همه 
صیر و نر اعتناییش اون خییل ریلکس نگاهم میکرد._برای 

 .  قلبت خوب نیست که اینجوری عصبانی بشی

اختیار اشک هام روی صورتم چکید. دلم پر بود از نر 
 همه جا و همه کس. 

با تعجب و شکه لحظه ای مات صورت پر از اشکم 
ون، نمیخوام دیگه ببینمت.   شد_از اتاقم برو بیر

ی جز زندان  ی اگر یه بار دیگه بیای به عمو میگم و چیر
 برات نمیمونه
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هیخی نمیگفت و فقط نگاهم میکرد. حنر سیگار توی 
ستش میسوخت ویل اون حنر نگاهشم نمیکرد._پاشو د

ی االن ون، همتر  برو بیر

پشتمو بهش کردم و روی تخت دراز کشیدم. هق هق 
ل نبود و از ته دل میخواستم مادرم  های ارومم قابل کنیر

بغلم کنه تا گرمای وجودش حال دلمو بهیر کنه._اگر 
...پس  انقدر باعث ناراحتیت شدم که اینجوری گریه کنی

ه بدونی من یک هستم ویل قبلش میخوام ازت سوایل ب هیر
سم  بیی

اشک های روی صورتم رو پاک کردم و دستمو روی قلبم 
د گذاشتم.  ی  که نامنظم میر

نفش کشیدم تا بتونم حرف بزنم_دیگه دلم نمیخواد 
ون و دیگه هیچ  بدونم یک هسنر فقط از اتاقم برو بیر

خونه به اریا نگ ی فنر که منو وقت برنگرد_چرا توی اشیی
 دیدی؟ چرا سکوت کردی؟

ون. انقدر به حرفم نر توجه  ، انگار قرار نبود بره بیر نخیر
بود که انگار اصال نشنیده_دلییل نداشتم براش توضیح 

 اونجانی میتونسنر بمونی نه 
ی

بدم. اگر میخواسنر بهش بگ
_من قایم نشدم فاطمه  اینکه بری قایم بشی
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ای مکث کردم و انقدر قاطع و محکم گفت که لحظه 
اروم به سمتش چرخیدم_اگر قایم نشدی پس چرا 

 نموندی؟ چرا خودتو به اریا نشون ندادی؟

مکث کردم. چشمام رو نازک کردم و اشک روی صورتم 
رو پاک کردم. _چطوری اسم اریا رو بلدی؟ تو واقعا یک 

؟  هسنر

نفس کالفه ای کشید و اینبار درست روی صندیل جا 
هانی رو مرور میکرد تا بتونه از گرفت.انگار که داش

ی ت چیر
وع به حرف زدن بکنه_فکر نمیکردم مجبور  یه جانی رسی

و بگم بهت ی  باشم به این زودی همه چیر

ی گذاشت و  منتظر نگاهش کردم که سیگارشو کنار میر
دستاشو توهم فرو برد._درواقع من وارث اصیل این 

 عمارت هستم

چی گفته منتظر واکنشم بود و من که هنوز نفهمیدم 
 
ی

ی بگ ی ؟_واقعا فقط نگاهش میکردم_نمیخوای چیر
، وارث اصیل ؟ مگه این عمارت دست نفهمیدم چی گفنر

 رایان نیست؟ البته قبل اون هم عموش هست

 لبخند محوی روی لبش نشست. 

چقدر این ادم عجیب بود. بلندشد و سمت دیواری رو  
 به رو رفت و محکم فشارش داد. 
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وب های مختلف و   با باز شدن کمد دیواری که پر از مرسی
سیگارهای برگ بود دهنم باز موند_راستشو بخوای رایان 

 اصال هم خون ما نبود. 

 قبول کرد.  
ی
 پدرم اونو به فرزند خوندیک

ی  ی میشدم همه جیر درست قبل از زمانیکه من باید جانشتر
 تغییر کرد. 

خودمو باال کشیدم تا راحت تر بشینم ویل قلبم تیر بدی 
نم به سمتم برگشت و با دیدن  کشید.وقنر  ی  نمیر

دید حرفی
دستم که روی قلبمه دستش محکم تر دور شیشه ی 

 مشگ رنگ توی دستش پیچید. 

 خیر کنم؟_میشه لطفا یه قرص زیر 
_میخوای برات دکیر

ی؟  برای قلبم بگیر
 زبونی

ون بری. تاجاییکه میدونم   از اتاق بیر
البته فکرنکنم بتونی

 نمیخوای بقیه ببیننت

صدای قدم های کش که به اتاق نزدیک میشد بطری  با 
رو رس جاش گذاشت و به سمت تخت اومد.سیگار رو از 

ی برداشت و زیر تخت رفت.   روی میر

در که باز شد اریا به همراه سینی کوچیگ که قرص و 
لیوان انر داخلش بود وارد شد_فکرمیکردم خوابیده 

. چرا بیداری؟_قرص زیر زبونی داری؟  باشی
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 یه مشکوک به صندیل انداخت و بعد منو دید زد. نگا

فحشی زیر لب نثار پرسه کردم که صندیل رو درست 
 نکرده_قرص مسکن بهت دادم. هنوزم قلبت درد میکنه؟

 نفش کشید و اخماش توهم رفت. 

؟ اصال از کجا _با این حال نشسنر سیگار کشیدی
اوردی؟اخمامو مثل خودش توهم کشیدم و به سمت 

 شدم.  سینی خم

 به ورق قرص زدم. _من 
ی

لیوان اب رو برداشتم و چنگ
ون  سیگار نمیکشم اریا اینو تو کلت فرو کن. حتما از بیر

 کش سیگار کشیده و بوش اینجاام اومده

ی نگفت. کنار تخت  ی مشکوک نگایه بهم انداخت و چیر
پیشم نشت و لیوان انر که تا نصفه خورده بودم همراه 

 فت. ورقه ی قرص از دستم گر 

با پشت دست لب هامو پاک کردم و بهش زل 
 زدم_فاطمه واقعا باید باهات حرف بزنم

چند بار پلک زدم تا سوزش چشم هام کمیر 
بشه_چیشده؟ دوباره اتفافر افتاده؟ عمو و رایان خوبن؟ 

یش شده؟ مانیا بچشو به دنیا اورد؟ ی  نکنه مسیح چیر
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دستامو توی دستش گرفت و حرفمو قطع کرد_نه هیچ 
یش شده نه مانیا ک ی دوم اتفاق نیافتاده. نه کش چیر

 زایمان کرده_پس چیشده که قیافت اینجوریه؟

د.   لبخندی تلخ زد و دستانو فرسی

ی نگایه  جوری نگاهم کرد که اگر خییل وقت پیش همچتر
رو میکرد دست و پام رو گم میکردم و با عشق تو بغلش 

یدم، ویل حاال دیگه حنر قلبم واسه نگاهش  مییی
یلرزه_میخواستم بگم دلتنگتم. خسته شدم از این همه نم

 . جدانی که این چند وقت برامون پیش اومده

قلبت خوب بود ویل از وقنر اومدیم توی این عمارت 
 اوضاع بد شد. 

میخوام بریم از اینجا، برگردیم توی همون بیمارستان و 
 همون اتفاقات

ی دستا ش لبخند کوچیگ روی لبم نشست. دستامو از بتر
ون کشیدم و روی قفسه ی سینش گذاشتم.   بیر

از خودم جداش کردم که باعث تعجبش شد_اریا اصال 
 و یا حس پشیمونی داری از یه 

ی
برام مهم نیست که دلتنگ

 رسی موضوعات پیش اومده. 

 و پشیمونی و ناراحنر تو نیستمتو 
ی

من مسئول حس دلتنگ
 چشماش ترس و نگرانی لونه کرد._من دیگه حنر ذره ای
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کشش به سمتت ندارم.  دیگه قلبم خسته شده و دست 
 از دوست داشتنت کشیده. 

تو رو همونجوری نگاه میکنم که به مسیح و رایان نگاه  
 میکنم. 

ون بیا و دیگه راجب این  ی من بیر خواهشا از فکر داشتر
ا باهام حرف نزن ی  چیر

اخم روی صورتش نشست و تقریبا با صدای بلندی 
ن خییل اذیتت کردم ویل اجازه گفت_درسته حق داری. م

گردنم نشست،   نمیدم کنارم بزنی و بریدستش که پشت
 ثانیه ای بعد گرما لب هاشو روی لب هام حس کردم. 

منو روی تخت خوابوند و با یه دستش هردوتا دستامو 
 محکم باالی رسم نگه داشت. 

 بازوش کنار صورتم بود و عضالتشو به رخم میکشید. 

روی گردنم رد کرد و روی قفسه ی  اش رو از دست دیگه
 سینم گذاشت. 

ی بود که حنر نمیتونستم از  انقدر پر از عطش و خواستر
 خودم جداش کنم. 

بعد از اینکه یه دل سیر لب هامو بوسید ازم جدا 
د.  ی  شد.نفس نفس میر
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گذاشتم. میسوخت و درد میکرد، دستمو روی لب هام
ارم هیچ کش ی  تو مطمعن بودم تا شب کبود میشن._نمیر

ه، حنر خودت.   رو ازم بگیر

احت کن تا قلبت بهیر بشه، هنوزم زیر دستم حس  اسیر
نه میکنم که منظم ی  نمیر

نفس هام یگ درمیون یم اومد و نمیتونستم یه نفس 
 عمیق بکشم. 

دستشو روی پهلوم گذاشت و بوسه ی اخر رو روی 
 پیشونیم زد

از اتاق که خارج شد اشک سمخر از گوشه ی چشمم 
 چکید. 

 حاال که دیگه نمیخواستمش ، داشتمش. 

ی شدن تخت لحظه ای ترسوندتم و خواستم بلند  باال پایتر
بشم که دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و با پاهاش 

ون اومدی؟  بدنم رو قفل کرد_من..تو..یک از زیر تخت بیر

به چشمام نگاه عمیقر انداخت، نگاهش روی لب هام 
 ثابت موند. 
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ی دلیل دستمو احساس معذب بودن میکر  دم و به همتر
روی لب هام گذاشتم که دوباره نگاهشو باال 

 کشید_دوسش داری نه؟

تو چشماش دنبال چی میگشتم؟ غرق چشماش شده 
 بودم و یادم رفت چه سوایل ازم پرسیده

عصنر با صدای بلندی فریاد کشید که جا خوردم و با 
ترس چشمامو بستم_بهت گفتم تو دوسش داری؟ 

 جوابمو بده

اهنش زدم و  ی پیر  به پایتر
ی

نگران با دست دیگه ام چنگ
 صورتمو سمت مخالف چرخوندم. 

 احساس میکردم قلبم مچاله شده 

وقنر دستای گرمش روی صورتم نشست کیم به خودم 
جرات دادم تا چشم هامو باز کنم._من..قبال دوسش 

 داشتم ویل االن دیگه نه

ش توی کیم آروم گرفت. انگار آنر روی شعله های آتی
.آرامش کم کم از چشم هاش توی  ی چشم هاش ریختر
قلبش ریخت و آهسته از روم بلندشد و کنارم دراز 
 کشید_تو..چرا انقدر روی این مسائل حساش؟

به سقف زل زده بود و جوانر بهم نمیداد. خواستم بلند 
 بشم که فشاری به قلبم اومد و آچی زیر لب گفتم. 
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ی جمع شدم و د ستمو روی قلبم تو خودم مثل جنتر
 گذاشتم. با حس گرمانی دور تنم آهسته چشم باز کردم. 

سینه ی پهن و بزرگش انقدر گرما داشت که دلم 
ه_اگر میدونستم  نمیخواست لحظه ای ازم فاصله بگیر
یگ اینجوری یهونی وسط عمارت پیداش میشه هیچ 

 کشیدموقت اون نقشه رو برای جیم زدن نیم

ماش نگاه کردم. دستشو دور رسمو باال اوردم و تو چش
کمرم سفت تر کرد و دست دیگشو زیر رسم گذاشت_حق 

 نداری از جات تکون بخوری. میخوام تو بغلم بخوانر 

بدون تکون خوردن و حنر تغییر نگاهم جواب 
 دادم_عادت ندارم یه مردغریبه انقدر نزدیک بهم باشه

دستمو روی سینش گذاشتم تا ازش جدا بشم ویل با 
ی منو تو بغلش کشید_منم عادت ندارم یه شدت بی شیر

 به عنوان یه 
ی

حرفمو دوبار تکرار کنم. متاسفانه تو بچگ
اییکه الزم بود برای شاه  ی ی بزرگ شدم و تمام چیر جانشتر

 شدن رو یاد گرفتم. 

اگر همش بخوای به حرفام گوش ندی و رسپیخی کنی 
_مثال قراره چجوری مجازات  اونوقت مجازات میشی

 بشم؟
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ورتم خم شد که رسمو عقب کشیدم. لبش لحظه تو ص
ی کافی بود که وجودم شعله  ای به لب هام خورد و همتر
ه مواظب  بکشه_مجازات من سخته و خطرناک، بهیر

 خودت باشی 

ی نگفتم و فقط رسمو به زیر انداختم.  ی  چیر

ی شد و دوباره به  طویل نکشید که چشم هام سنگتر
 خواب رفتم. 

ه نمیشناختم با ترس از ای کبا پرت شدنم توی دره 
 خواب پریدم و روی تخت نشستم. 

نفس هام تند شد و چند ثانیه طول کشید تا درک کنم 
کجاام و چیکار میکنم.نگایه به اطراف انداختم و با جای 

 نگفت و رفت خالیش رو به رو شدم._حنر اسمشم بهم

ی برداشتم و  لیوان آنر که نصفشو خورده بودم از روی میر
شیدم. صبح شده بود و هوا هنوز گرگ و بقیشو رس ک

ی تنم کردم.  ی  میش بود. دوشی گرفتم و لباس تمیر

خونه  ی ون رفتم و مستقیم به سمت آشیی آهسته از اتاق بیر
 رفتم. 

حسانر گشنم بود و با یاد غذانی که دیروز درست کرده 
بودم شکمم هم صدانی داد و اعالم کرد که با اقدامم هم 

خونه شنیدم.  نظرهبا ورودم به سالن ی  صدانی از اشیی
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 هیچ کش نبود. 

خونه رفتم و کنار در ایستادم  ی آهسته به سمت آشیی
 _بهت گفتم اینجارو اداره کن تا برگردم. 

اونوقت خودت واسه خودت هر تصمییم دوست  
؟  داشنر گرفنر

صداش چقدر آشنا بود. انگار همون پرسی بود که همش 
گفنر   میدیدمش و هیچ وقت اسمشو بهم نگفت_تو 

 حواست به عمارت و اموالم باشه. 

ی به اسم خودمه.   ی نشده، همه چیر ی  االنم چیر

 .  اگر منظورن رایانه که خودت باید یه کاریش بکنی

ی بگم اینو چندین بار بهت گفتم.  ی  من نمیتونم بهش چیر

من فقط میتونم هدایتش کنم _اخه تو هدایت هم 
 نتونسنر موفق بشی این مشکل اصلیه

جلو بردم تا مطمعن بشم همون پرس ناشناسه کلمو بیشیر 
خونه  ی که پام روی رسامیک رس خورد و با کله توی آشیی

 افتادم. 

به قدری زانوم درد گرفت که یادم رفت داشتم چه غلظ 
گذاشتم و از ته دل آچی   میکردم و دستمو روی زانوم

؟ گفتم_ دخیر   معلوم هست چیکار میکنی
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و به عمو و اون پرس نگاه اشک الودم رو باال اوردم 
 . ی ی خورد، افتادم رو زمتر ناشناس نگاه انداختم_پام لیر

 ببخشید مزاحم شدم

نگاهمو به پرسه دوختم که بهم زل زده بود. دست هاش 
مشت شد. _تو نباید..._نگران نباش عموجان، قبال با 

 همدیگه آشنا شدیم. اطالع دارید که؟

 از عمو فقط رسی تکون داد و با نیم نگاه کوچیگ
ون رفت_عمو عادت نداره به کش بگه من  خونه بیر ی اشیی

 اینجاام. میخوام هیچ کش نفهمه. 

 میتونی راز نگه دار باشی دیگه ؟

ی بلندشدم. روی صندیل  رس تکون دادم و از روی زمتر
کنارش نشستم و پامو ماساژی دادم_فال گوش وایسادن 

 نیست. 
ی

 اصال کار قشنگ

صورت پر جذبه اش اخیم روی پیشونیم نشست و به 
نگایه انداختم_من فقط میخواستم اسمت رو بفهمم. 

 امور عمارت ربظ به من نداره

ی نگفت. چاییشو رس کشید و  ی ابروهاش باال رفت و چیر
ی  بلندشد_تو فقط بدون که من رئیسم. همتر

کافیه_رئیس؟ شاید رئیس عمارت باشی ویل رئیس من 
 نیسنر که با این اسم صدات کنم
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حرفام گوش میکرد، وقنر حرفم تموم شد از  با دقت به
ون اومد و خنده ی ترسنایک کرد._خیر  حالت بیخیایل بیر
نداری ویل توام جزوی از اموال این عمارت به حساب 

میایاخیم بهش کردم و نر توجه به نگاهش از روی 
صندیل بلند شدم و غرغر کنان دوباره سمت اتاقم 

 برگشتم. 

ی دیگه نبینمش ، امیدوار بودم وقنر دوبار  م پایتر ه میر
 اینجوری راحت یه دل سیر غذا میخوردم. 

ی و  داخل اتاق شدم و خواستم درو ببندم که کفشای تمیر
 برافر الی در قرار گرفت. 

. تخت انتظار هرکش رو داشتم بجز دیدن همون پرس 

سینم کوبید که شکه چند قدم عقب رفتم. درو بست و 
ازم بلند تر بود و برای  جلوم ایستاد.قدش یه رس و گردن

م_یه بار دیگه  دیدنش مجبور شدم رسمو باال بگیر
 اینجوری بهم پشت کنی بد میبینی فاطمه

و میدونه؟_تو حق  ی اسمم رو گفت؟ چرا این ادم همه چیر
 نداری بهم دستور بدی که چیکارکنم. 

لب هاشو روهم فشار داد که عقب عقب روی تخت 
ار  ی ی بقیه بجز عمو نشستم_نه جوابمومیدی و نه میر

ی ادم مرموزی که  ببیننت. اصال دلم نمیخواد همچتر
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معلوم نیست کیه توی اتاقم باشه و از همه مهم تر بهم 
 دستور بده

ل کرد و دست های مشت شدشو  صداشو به سخنر کنیر
داخل جیب شلوارش فرو برد_تمام اتاق های این عمارت 

م مال منه نه تو_به درک که مال توئه. فکرکردی خوش
 میاد اینجا بمونم؟

ی االن ولم کنه  زود باش برو به اون عموت بگو همتر
 میخوام برم پیش پدر و مادرم

با قدم های تند سمتم اومد که وحشت زده رسی    ع عقب 
کشیدم و تاجاییکه میتونستم عقب رفتم و دراخر کمرم 

به تاج تخت چسبید و صورت عصبیش تو فاصله ی کیم 
نکش وگرنه بد بالنی رست میارم، ازم ایستاد_اوال رسم داد 

ی میده منم نه عمو  دوما اونیکه اجازه رفتر

اب دهنمو به سخنر قورت دادم و نگاهمو به یقه ی باز 
لباسش دوختم_فاطمه اگر یه بار دیگه ببینم داد میکشی 

و سلیطه بازی درمیاری اونوقت خوب بلدم باهات 
 چیکارکنم

ک لب هام جلو نگاه نگرانمو تو چشماش دوختم. تا نزدی
اومد و قبل از برخوردش بهم عقب کشید_پاشو با بقیه 
صبحانه بخور و این رایان و اریا که دورت میچرخن رو 
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_من عمرا باهات  مت جانی دست به رس کن میخوام بیر
 جانی نمیام

ی رفت و پشت بهم ایستاد. جذبه ای که  از تخت پایتر
سیدم  داشت حنر از پشت هم مشخص بود_ازت نیی

مت میای  یا نه. گفتم مییر

پاچم و لقمه  بعد از کیل توصیه های پزشگ که اریا کرد تو 
هاییکه رایان میکرد تو حلقم ، به هزار سخنر که بود از 

احت به اتاقم پناه بردم.   کنارشون به بهونه ی اسیر

شالمو دراوردم و روی تخت پرتش کردم._تف به این 
 مزخرف. یگ نیس بگه چرا منو توی 

ی
این خراب زندیک

سک دست اینا  . شدم میر ی  شده نگه داشتتر

مانتوم رو دراوردم و از حرص اونم روی تخت کوبیدم. نر 
قراری و دلتنگیم انقدر زیاد شده بود که خودمم دیگه 

 دریک از رفتارام نداشتم

روی تخت با غم زیادی که حنر دریک ازش نداشتم 
ی قلبمو به  یختر درد نشستم.  اشک هام که روی گونم میر

 میاوردن. 

ی وار توخودم جمع  خودمو روی تخت انداختم و جنتر
ینی بودم که با لمس موهام آهسته  شدم.غرق خواب شیر
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چشم باز کردم. از دیدنش وحشت زده عقب رفتم_آروم 
 باش منم، آروم باش

نفس عمیقر کشیدم. با دیدن لخت بودنم رسما فریادی 
ی االن_من که.._گفت م کشیدم_پشتتو بکن بهم همتر

پشتتو بکن بهم. حق نداری برگردی ها. اصال تو چرا 
 اینجانی 

با رسعت مانتونی که مچاله شده بود رو صاف کردم و 
_من با تو  مت جانی پوشیدم_گفتم که میخوام بیر

ستونم نمیام. تو حنر سواالی منو جواب نمیدی  قیر
 اونوقت انتظار داری من حرفاتو گوش بدم؟

یل صداش که قایط خنده با اینکه صورتش رو نمیدیدم و
ی جواب سواالتت رو  شده، کامال واضح بود_اگر تو ماشتر

 بدم قبول میکنی باهام بیای؟

وقنر لباسمو درست کردم جلوش ایستادم. لبخند 
مسخرش بهم یاداوری میکرد که تو خواب کل هیکلمو دید 

ی خرید؟  زده_باید برم خرید کنم، منو مییر

ه معنی اره تکون یه تای ابروش باال رفت و رسی ب
 داد._کجا میخوایم بریم؟
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اخم کرد و خواست چرت و پرنر تحویلم بده که دستمو 
سم جواب  به نشونه تهدید باال بردم_گفنر هر سوایل بیی

ه تفره نری  میدی پس بهیر

ون فرستاد و دست به سینه  کالفه نفسشو بیر
مت پیش مسیح.   ایستاد_میخوام بیر

 معنم پشیمون میشه. داره یکیو میکشه و بعدا هم مط

م که بنده خدا سکته ناقص بزنه. حاال  نمیخوام زنشو بیر
؟  میای کمکم کنی

 _مسیحو از کجا میشناش تو؟

 محکم روی پیشونیش کوبید که من به جای اون دردم
 گرفت_میخوای طرفو بکشه بعد بریم،هوم؟

ی رفت. _زودباش  نه بلندی گفتم که فکرکنم صدام تا پایتر
 پوش تا من کارا رو درست کنمیه لباس گرم ب

خییل طول نکشید رسیدنمون به خارج از شهر، یه جای 
خوش آب و هوا که باید برای خوش گذرونی یم 

اومدی._چرا بقیه تو عمارت نبودن؟ وقنر داشتیم یم 
 اومدیم کجا فرستادیشون؟
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ماشینو کنار یه خونه باغ بزرگ نگه داشت._نظرت چیه 
ا میشه سواالنر که مربوط به کارا ی ی میر م و عمارت و این چیر

ش؟  نیی

کن وقنر نشستم توی جایگاهم میفهیمیکم   صیر

ی پیاده بشه که دستشو کشیدم_خب  خواست از ماشتر
سوال اخر، مسیحو از کجا میشناش؟ چرا میخواد کسیو 

بکشه؟_وقنر اومد عمارت دیدمش. داشت با تلفن 
 صحبت میکرد و اعصابش خییل داغون بود. 

ه حواسش به توام هست و خب جز اریا کسیو فهمیدم ک 
 نمیشناسه که بهش بسپاره. 

آریا مناسب تو نیست و اینو نمیدونست، چون خییل 
 وقته ازتون دوره

 نفش تازه کرد و اشاره زد پیاده بشم. 

سید   در خونه باز بود و این زیادی عجیب به نظر میر

_متوجه شدم خییل وقت پیش یگ یه کاری کرده  که این 

از زنش جدا بشه و حاال فهمیده برای زنش پاپوش درست 
 ی اونا رو به فنا بدهکردن و میخواد همه
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آروم وارد شدیم. با صدای فریاد مردی وحشت زده بدون 
فکرکردن سمت خونه دوییدم_چرا الل شدی ها؟ پاشو 

 تو چشمام نگاه کن

 صداش تو کل خونه میپیچید. 

د بکشه. نفهمیدم پله تاحاال ندیده بودم  اینجوری فریا 
 هارو چجوری باال رفتم و جلوی اتاق ایستادم. 

ی  اتافر پر از خون و انواع وسایل خونی که پخش زمتر
بود.مسیح برگشت تا وسایلشو برداره و با دیدن من 
رسجاش موند._تو اینجا چیکار میکنی فاطمه؟ _من 

ه آروم ی انقدر داد نکش اوردمش بهیر  بگیر

توهم رفت _تو دیگه چه خری  اخماش با دیدن پرسه
ون ؟ گمشو از این خونه بیر  هسنر

 جلو رفتم که دستم تو دستاش اسیر شد و عقب کشیدتم. 

ی حل نمیشه.  ی ی اون چیر  _با کشتر

ی االن هم دنبال این ادم  بدتر زنت تو خطر یم افته. همتر
 میگردن، یکم عقل تو کلت نیس اومدم کمکت کنم

هم بود. تو چشمای اخماشو با دیدن دستامون شدید تو 
ل شده ای لب زد_سه تا  پرسه زل زد و با صدای کنیر

ی ادم جواب میدی سم عتر  سوال مییی
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رس تکون داد و دست به سینه ایستاد. _اول اینکه تو یک 
، دوم اینکه من و فاطمه رو از کجا میشناش، سوم  هسنر

 اینکه چجوری اینجارو پیدا کردی؟

اعصاب مسیح  لبخندش رو اعصاب بود و مطمعنم رو 
هم رفته بود_من رسمد هستم، وارث اصیل خانواده ی 

رسمد.تورو توی عمارتم دیدم و ارتباطت رو با فاطمه هم 
دیدم. اولش فکر کردم دوست پرسشی ویل بعدش 

 فهمیدم برات مثل خواهره. 

و سوال سومت یکم پیچیده است، من ادم زیاد دارم و  
برام مثل آب خوردن  خییل از این کارا کردم، پیدا کردن تو 

 بود

ی مسیح  با دهنی باز داشتم نگاهش میکردم . نگاه جدی بتر
و این پرسه که تازه فهمیدم فامیلیش رسمده رو بیخیال 

 شدم و از بینشون گذشتم

دستمو روی رگ گردن اون بدبخت که داشت تلف میشد 
بان قلبش ضعیفه  گذاشتم._ضی

به سمت مسیح برگشتم و با التماس نگاهش 
م_خواهش میکنم ولش کن. اصال برای چی کرد

 گرفتیش؟
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اخمش غلیظ شد. اشاره ای به پشت رسم کرد که 
برگشتم._در کشوی اول رو باز کن و اون رسم و خون رو 

 بهش وصل کن تا حالش خوب بشه

ناباور نگاهش کردم. چجوری میتونست یه ادم رو دم 
ه. بدن اون ادم کال جای زخم بود که بخیه  مرگ بیر

_مسیح کوتاه بیا، مانیا اگر بفهمه خییل ناراحت شدن. 

 شو میشه. بیا بریم پیش مانیا و این آدم رو بیخیال

دادی کشید که چند قدم عقب رفتم و به کمد 
خوردم_اون زمان که داشت عکسای زن منو، ناموسمو 
درست میکرد با یه آدیم که اصال معلوم نیست کیه باید 

 فکر اینجاهاشو میکرد

ش بود. نطمعن بودم  نگاهم به ی آمپویل افتاد که روی میر
 باید مسکن باشه

رسمد عصنر جلو اومد که حواس مسیح از من پرت شد. 
 کردمآمپول رو برداشتمو از پشت توی کمرش خایل

ی  صدای ناله اش بلند شد و در کرسی از ثانیه روی زمتر
 افتاد. 

ی رها  دم و وحشت زده آمپول رو روی زمتر ی نفس نفس میر
 کردم. 
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یمش از  یش نشده_فقط..فقط بیر ی _فاطمه آروم باش چیر

ون  اینجا بیر

ون دستای مرد رو باز کردم که روی تخت  وقنر بردش بیر
 افتاد. 

پاهاشو باال بردم و از این همه خون عقر زدم. پنجره رو  
 باز کردم تا هوای داخل اتاق عوض بشه. 

اوضاع اون مرد بد نبود، انگار هر زخیم که زده بود با 
صله هم بخیه اش کرده_مسیح کله خر، اگر حو 

میدونسنر مانیا چقدر دوستت داره و گذشته رو 
 بخاطرت کنار گذاشته از این غلطا نمیکردی

ی  صدای داد رسمد که بلند شد ترسیده یه سمت پایتر
 رفتم. 

با دیدن عده ای ادم که همه سیاه پوشیده بودن ساکت 
 بهشون نگاه کردم. 

نشسته بود و بدن نر حس و  مردی دو زانو جلوی رسمد 
ی بود_بهت یه بار میگم  حال مسیح کنارش روی زمتر
، بار دوم یه گوله تو مغزت خایل میشه.   چیکار کنی

 این قانون ما بود یادت رفته؟

 مرد نه ریزی گفت که رسمد اسلحه اش رو کشید
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وحشت زده به سمتش رفتم و درست وقنر که تیر رو زد 
ی اون و مرد رسیدم.   بتر

کار کرده اش ترسید و با عجله به سمتم اومد.چند از   
 پاهام نر جون شد و 

لحظه اول دردی حس نکردم. وقنر
ی افتادم تازه کنار دست راستم احساس درد  روی زمتر

؟ ه ی احمق چیکار میکنی  کردم و بوی خون پیچید_دخیر

دستمو روی زخم گذاشتم و بغض کرده از این همه درد 
؟لب زدم_خوشت میاد هرکش ا سه بکشی  ز راه میر

صورت نگرانش کم کم جاشو به اخم غلیظی داداشاره ای 
به افرادش زد که در کرسی از ثانیه سالن خایل شد_تو 

 حنر نمیدونی که چرا میخواستم بکشمش. 

؟   ی  نباید این صحنه رو میدیدی، اصال یک گفت بیای پایتر

م  بهت گفتم مواظب اون مرد باشی تا مسیحو بیر

ش زدم که انتظار نداشت و همینطور که مشنر روی سین
روی پاهاش نشسته بود به عقب افتاد_نباید میدیدم؟ 
که چی میشد؟ میخواسنر بزنی بکشیش؟ اصال شاید زن 

 و بچش توخونه منتظرش باشن. 

 چرا مرغت یه پا داره اخه

ی شالم رو پاره کرد  جلو اومد و پایتر
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ی تا انرژیت تموم نشه، بعدا باهم صحب ت _اروم بشتر
 میکنیم

دستشو پس زدم که با تعجب نگاهم کرد_دیگه دلم 
 نمیخواد دستت بهم بخوره 

ون رفتم و با دیدن مسیح که بیدار  بدون توجه بهش بیر
ه ی  نه نفس راحنر کشیدم_دخیر ی شده ویل هنوز گیج میر
دیوث، یه بار دیگه از این غلطا بکنی دو برابر همون دوز 

نم.  ی  رو به خودت میر

 ناراحت بودم. 

انقدری که با رسیدنم جلوی پاش متوجه شد و اخم روی 
صورتش نشست_بیا بریم لباستو عوض کن بعدش برو 
پیش مانیا. انقدر خودتو تو دردرس ننداز، چرا نمیخوای 

 بفهیم مانیا خییل دوست داره ها؟

ی کاری کردی بهت افتخار نمیکنه مسیح   اگر بفهمه چنتر

بود ویل هنوز ساکت شده بود. هوشیاریش بیشیر شده 
هم نمیتونست کامل روی پاش وایسه_باشه. بیا بریم 

ه بیمارستان  امشب پیش مانیا باش. دو سه روز دیگه میر
 برای زایمان. 

بغضمو قورت دادم و نیم نگایه به رسمد که تازه بهمون 
پیوسته بود انداختم_باهات میام ویل قبلش باید بریم 
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تو کارتت و خرج یکم از اون پوالی خوشگلتو که چپوندی 
 نمیکنی رو هدر بدیم

 خنده ی کوتایه کرد و بازوم رو گرفت

اخم روی صورت رسمد غلیظ شد ویل حرفی نزد_اینجا 
رو میسپارم دست خودت و فرداام فاطمه رو میارم_مگه 

 فردا برمیگردم؟ من گفتم

جفتشون نگاهم کردن. یکم تخس بازی کار خونر بود_هر 
 نجا دیگه نیازی به من ندارن. زمان بخوام برمیگردم. او 

میتونی فردا زنگ بزنی که آریا هم برگرده. به ما ربظ 
 نداره که توی اون عمارت چی پیش میاد

ی نگفت . دستمو محکم ی  مسیح که متعجب شده بود چیر
 تر روی زخمم فشار دادم

ون فرستادم.  ی مسیح تکیه زدم و نفسمو بیر  به ماشتر

ی لب هام هوا خییل رسد شده بود و بخار  مالییم از بتر
ون یم اومد_بهت اجازه نمیدم بدون دلیل ول کنی و  بیر

 بری

 به سمتش برگشتم. 

جدی و استوار ایستادم_یادم نمیاد ازت اجازه خواسته 
 باشم
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قدیم بهم نزدیک شد. تخت سینم کوبید که کمرم محکم 
ی خورد_اونیکه اجازه میده منم.  به آهن رسد ماشتر

ونی بری ویل تا فردا قبل ساعت امشب هرجا خواسنر میت
 دوازده باید برگردی

 توی صورتش خم شدم. 

انقدر بهش نزدیک شدم که مطمعن بشم تو حلقش  
؟ ی اون مرد میکشی ؟ منم عتر  رفتم_وگرنه چیکار میکنی

تو سکوت نگاهم کرد و تاکید وار ادامه داد_فردا ساعت 
 دوازده نیومدی، خودم میام دنبالت

ی راه افتادم._مسیح  هیخی نگفتم و سمت در  شاگرد ماشتر
 اگر نمیای من خودم برم

ی  ی من و رسمد چرخید و سوار ماشتر نگاهش بتر
ی تو و رسمد؟ اصال این رسمد یک   افتاده بتر

شد._اتفافر
 اومده تو عمارت؟

رسمو به شیشه چسبوندم و زمزمه کردم_نمیدونم یهونی 
از کجا اومد ویل هیچ کش بجز عمو از بودنش خیر 

ی تو به رسش  نداره،  تا هوس کشتر
ی

ی نگ ی ه توام چیر بهیر
 نزنه. 

؟ شوخیت گرفته؟_قبل از  ی چند لحظه مکث کرد._کشتر
ی میداد  اینکه تو بیدار بشی داشت یکیو به کشتر
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با تعجب نگاهم کرد. انگار انتظار این حرکتو ازش 
اش وقنر به تو نگاه میکرد خییل مهربون نداشت_چهره

ی  ی بینتون بوده؟_نخیر هیخی بود و البته یکم ناراحت. چیر
 نبوده، شوخیت گرفته؟

سید.  ی نیی ی  از هول شدنم تعجب کرد ویل چیر

*** 

های مانیا خسته پتو رو روی صبح با صدای جیغ جیغ
رسم کشیدم_مانیا رس جدت تموم کن این بحث کثیفو. 

نه؟ ی  یک اول صبح راجب پرس همسایه حرف میر

نش چه با جیغ پتو رو از روی رسم کشید_پاشو ببی
جیگره، خییل ملوسه فاطمه_اه، رو اعصاب. قبل 

 حاملگیت قابل تحمل تر بودی

خندید و گوشیشو تو صورتم فرو برد. با دیدن پرس بچه 
ی تپیل و نازی که میخندید نیشم شل شد_جوون چه 

 جیگره این . میشه بری برای من خواستگاری؟

ون کشید_برو گمشو مال  اخم کرد و گوشیشو از دستم بیر
خودمه_چه غلطا، کیو به جای من اوردی ها؟ دو روز 

 پیشت نبودم لعننر 
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وع  پوکر نگاه مسیح میکردم و مانیا با خنده و تعجب رسی
به اذیت کردنش کرد_اره یکیو به جات اوردم تا تو باشی 

 زود به زود بیای پیشم

خونه رفتم.  ی  ببخیال جفتشون شدم و به سمت اشیی

کشیدم که با شنیدن لیوان آب خنگ رو یک نفس باال  
صدای ننه به عقب برگشتم_یک باعث شده اینجوری تو 

 فکر بری؟ عاشق شدی؟

پرید تو گلوم و به رسفه افتادم_من..نه..من  اب دهنم
ی ی ی چیر گفتید؟به سمت ننه   عاشق نشدم. چرا چنتر

منده نگاهش کردم. با دیدن نگاهم انگار تمام  برگشتم و رسی
ی که باید رو فهمید. دست  ی منو گرفت و پشتش چیر

 کشیدتم. 

گلیش رو توی دست بهش پناه بردم و گوشه چادر گل
دم_ببخشید، نمیخواستم اینجوری...   فرسی

با کوبیده شدن جارو تو رون پاش خفه شد و با چشمای 
م  گرد نگاه ننه کرد_دفعه دیگه اینجوری با یه خانم محیر
ی مسیح از خشتک اویزونت کنه  میدم همتر

 حرف بزنی

برای یه لحظه نفهمید چیشده دستاشو به رسمد که 
 حالت تسلیم باال برد_ببخشید تکرار نمیشه
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ننه جارو رو گوشه ی حیاط گذاشت و یقه ی رسمد رو 
تو دستش گرفتدستمو روی دهنم گذاشتم و ناباور به این 

صحنه نگاه میکردم_بیا بریم تو ببینم تو دیگه کدوم 
 .  دوست پرسم هسنر

ام  یادت بدم ننه باید یکم ادب و احیر

ریز خندیدم که چشم غره ای بهم رفت و دستشو به 
 حالت تهدید باال اورد. 

ننه که دوباره یقشو کشید نگاهش از من گرفته 
ی دوستت اومده  بود_مسیح کجانی پرس؟ بیا ببتر

 لبمو گاز گرفتم تا صدای خندم بلندنشه. 

ی نشسته بود  داخل خونه کنار مانیا که به سخنر روی زمتر
ینی رو جا گر  ی انداختم._خب بیا این شیر فتم و رسمو پایتر

 بخور، خودم پختمش سالمه سالمه

 و چانی 
ینی رسمد که از وقنر اومده بود ننه کیل میوه و شیر

به خیکش بسته بود دیگه کم اورده بود_دیگه واقعا جا 
 ندارم نمیتونم

به مسیح نگاه کرد تا پا درمیونی کنه بلکه ننه بیخیالش 
 ای رسمد اومده که فقط... بشه_ننه اق
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ینی بعدیو تو دهن مسیح چپوند که بدبخت الل  شیر
شد_خب انقدر رسمد رسمد نکن. بگو ببینم پرسم اسمت 

 چیه؟

نگایه به صورت کنجکاوم انداخت و دوباره سمت ننه 
 برگشت_اسمم آرسامه، آرسام رسمد

ننه که انگار خوشش اومده بود از حرفای آرسام اشاره ای 
، پاشو یه چانی خوش رنگ بیار که بهم زد_پ

اشو دخیر
 گلوم خشک شد

خونه اومد_اینو  ی مانیا هم با من بلندشد و داخل آشیی
میشناش؟ واسه چی اومده؟_خودمم خییل دلم میخواد 

ی هم نداره  بدونم واسه چی اومده اینجا و قصد رفتر

مانیا که تو فکر فرو رفته بود فقط رس تکون داد و از 
خونه خارج ش ی  داشیی

یک ساعت گذشته بود و آرسام و ننه خییل گرم صحبت 
 میکردن. 

ا ننه بود که براش خاطره میگفت و اون هم همرایه   اکیی
م با  میکرد_ببخشید ننه من تا اینجا اومدم تا فاطمه روبیر

 خودم

اخم غلیظی روی صورتم نشست. ننه که نگاهش به من 
ش  افتاد لبخندی زد و تایید کرد_اشکایل نداره پرسم بیر
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م کم بشه یا  ویل حواست باشه اگر یه تار مو از رس دخیر
، اونوقت دیگه من میدونم و  حرفی بزنی که دلشو بشکنی

 تو

آرسام که از لحن بانمک ویل ترسناک ننه خوشش اومده 
 بود خندید _چشم خانم گیل. خوب ازش مراقبت میکنم

 مانیا و مسیح با نگایه نافذ ما دوتا رو نگاه میکردن ویل
دن.  ی  نمیر

 هیچ کدوم حرفی

طویل نکشید که با کیل دعای خیر از سمت ننه و قول 
ی برای رس زدن بهش، بیخیالمون شد و اجازه ی  گرفتر

ی رو صادر کرد_میخوای توضیخ بهم بدی  ؟رفتر

 نگایه به ژست دخیر کشش انداختم. 

د و باعث مبشد کیلو   ی رگ دستای عضالنیش تو چشم میر
ی  توضیح بابت چی باید بهت کیلو قند تو دلم اب کتی _

 بدم؟

 اخم کرد و نیم نگایه بهم انداخت. 

سم، با لذت به  م و یا بیر به جای اینکه ازش حساب بیر
چهره ی جذابش نگاه کردم_توضیح بابت اینکه چرا 

، قرارمون این بود که بیای اون قبل از نیومدی 
 _خواب بودم۱۲
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ون جلوی پاشو تا ته رو پدال گاز فشار داد و گوشه خیاب
 پارک رفت و یهو پاشو رو ترمز گذاشت

به جلو پرت شدم که اگر کمربند نداشتم قطعا از شیشه 
ون پرت میشدم.دست گرم و بزرگش روی شکمم  به بیر
بود که مطمعن بشه پرت نمیشم و دست خودم روی 
ون پرت  قلب نر قرارم بود تا از قفسه ی سینم به بیر

، چه مرگته اخ  ه؟نشه_دیوونه ی روانی

اخمش هر لحظه غلیظ تر و وحشتناک تر 
 نکن، مقرص خودنر  میشد_اینجوری نگام

دستشو عقب کشید و دست به سینه نشست_ تاحاال 
یگ انقدر پرو با من حرف نزده. اگرم میخواسته حرف 
ون کشیدم_آره اخه دست به  بزنه زبونشو از حلقش بیر

؟  کشتنت عالیه. میخوای منم بکشی

ی داشب وع به گشتر ورد و زیر صندیل و صندیل عقب رسی
 کردم._بگو کجا گذاشتیش

همینجوریکه با چشم حرکات منو دنبال میکرد یه تای 
ی  ابروشو باال داد و پرسید_چیو کجا گذاشتم؟ تو ماشتر
دنبال چی میگردی؟_اسلحه دیگه، اونیکه میخوای 

 باهاش منو بکشی کجاس؟
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ی  تو صورتم خم شد که الل شدم و به در ماشتر
_من دشمن هامو میکشم. تو مگه دشمن منی چسبیدم

ی؟  که دلت میخواد بمیر

محو چشماش شده بودم و اصال حرفاشو متوجه 
 نمیشدم. 

 به  
ی

لب های نرم و صورنر خوش فرمش نمای قشنگ
صورتش داده بود_چرا ساکت شدی؟ زبونتو موش 

 خورد؟

 و دستمو روی سینش گذاشتم. گلوم رو صاف کردم

آب دهنم رو صدادار قورت به عقب هولش دادم و  
دادم_زبونم رس جاشه فقط داشتم فکرمیکردم من دقیقا 

 برای تو چی هستم، یه دشمن؟ یا... 

جملمو قطع کردم و دیگه ادامه ندادم. روی صندلیش 
ی  ه بود_بشتر صاف نشست ویل همچنان به من خیر

 همینجا االن برمیگردم

ویل اینکه از جواب دادن دررفته بود حس خونر نداشتم  
 که یهونی کجا رفت  کنجکاو بودم

 چند دقیقه ای طول کشید تا برگرده و منم خسته شدم. 

ون رفتم.    ی برداشتم و بیر  کلید رو از روی ماشتر
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در ماشینو قفل کردم و دستامو تو جیب کتم فرو 
ی به قدری شدید بود که انگار زمستون  ی بردم.رسمای پاییر

 ی؟اومده._خانم خوشگله کجا؟ همراه نمیخوا

ی انداختم و جهت مخالف صدا رفتم تا روی  رسمو پایتر
صندیل بشینم. خییل خسته بودم و فقط دلم یکم آرامش 
میخواست_انگار نازت خییل زیاده. بیا جیگر خودم نازتو 

 میخرم، گرونم میخرم

کلید رو بیشیر توی دستم فشار دادم و خودمو به 
 نشنیدن زدم

جام ایستادم با پیچیده شدن دستش دور کمرم شکه رس 
 که از پشت خودشو بهم چسبوند

تر خودشو تقال کردم تا خودمو ازش جدا کنم که محکم
 بهم چسبوند.... 

 

 وحشت کرده بودم و نمیدونستم باید چیکارکنم. 

 خواستم جیغ بکشم که دستش روی دهنم اومد. 

هیکل گندش مانع از فرار کردنم میشد.وقنر ویل تقال 
شت دیگه کم کم داشتم ناامید ای نداکردم و هیج فایده

 میشدم. 
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 دستش روی تمام تنم درگردش بود و این حالمو بد میکرد

ی چکید که با رها شدن اشک هام از گوشه چشمم به پایتر
 دستش از دور بدنم به جلو پرت شدم. 

تو بغل کش افتادم و قبل از اینکه بخوام تقالنی کنم 
نم فقط صداشو از کنار گوشم شنیدم_نمیخوام اذیتت ک

 اومدم کمک 

ی عسلیش افتاد و طویل نکشید که  نگاهم به چشمای سیر
 هوش شدم. تو بغلش نر 

 با سوزش گلوم آهسته چشم باز کردم. 

ه  ی بوی اود خوش عطری توی فضا پیچیده بود و بوی سیر
های خیس که انگار تازه روی خاکشون آب ریخته بودن 

 ومشامم رو پر کرد._باالخره چشماتو باز کردی بان

های آشناش یاد اتفاقانر که چیی ساعت با دیدن چشم
پیش رخ داده بود افتادم و ارامش چشمام جاشو به 

 وحشت و نگرانی داد

ی اومدم که دستاشو به  رسی    ع بلندشدم و از تخت پایتر
حالت تسلیم باال گرفت_نمیخوام اذیتت کنم آروم باش. 
 فقط چون بیهوش شدی آوردمت اینجا تا یکم بهیر بشی 

 ازه ذهنم داشت یاری میکرد. ت
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نگایه به لباس هام که عوض شده بودن 
انداختم_ببخشید که لباسات رو عوض کردن. کسیکه 

وسواس داره_آرشام تو هیچ وقت  صاحب اینجاس یکم
 پشت رس من خوب رفتار نمیکنی 

زن خوش پوش و شیگ وارد اتاق شد _من ...من پیر

 کجاام؟

 بهم زد و ا
ی
 ای به پنجره کرد. شارهآرشام لبخند بزریک

ون نگاه کردم  رسمو عقب بردم و از پنجره به بیر

ی نقاشی شدست که با پرواز اولش فکرکردم یه منظره
پروانه ای آنر رنگ از روی گل رسچی تصوراتم بهم 

 برای تمایم کسانی هست 
ریخت_اینجا یه مکان آموزشی

ی   که میخوان از نظر روچ و جسیم ارتقا پیدا کتی

مبهوت باغ رو به روم شده بودم که یهو یادم افتاد مات و 
آرسام رو ول کردم و کلید ماشینش دست منه_وای نه، 
ی االن برگردم. یگ اونجا منتظر من بود.   من باید همتر

نه ی  اگر بدونه اینجوری اومدم اینجا رسمو میر

_نمیتونم اجازه بدم بری. باید یکم حالت بهیر بشه. 

 فشارت پایینه

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی نگران به ا  به کیفم که روی میر
ی

طراف نگاه کردم و چنگ
 کنار تختم بود زدم. 

 درو باز کردم که مستقیم تو سینه ی کش فرو رفتم

ایظ که بود اشکم روی صورتم  عقب رفتم و بخاطر رسی
چکیدبدون اینکه رسمو باال بیارم ببخشیدی گفتم و از 
 کنارش رد شدم که دستمو کشید و منو تو بغلش گرفت. 

قالکنم که صدای مردونش توی گوشم خواستم ت
 پیچید_آروم باش منم

ی آدم های مجرم بوی عطر تلخش که به مشامم خورد عتر
که دستشون رو شده باشه با ترس ازش جدا 

شدم_باورکن فقط خواستم هوا بخورم تا برگردی، اصال 
 قصد نداشتم ... 

دستشو روی لبم گذاشت که ساکت نگاهش 
نارت نبودم تا ازت کردم_ببخشید که اون لحظه ک

 محافظت کنم

منده  ی بار بود انقدر مهربون و رسی الل شده بودم. اولتر
 نگاهم میکرد

اون پرسی که نجاتم داد گلوشو صاف کرد و کنارمون 
ه یه جا بشینید تا ایشون پس  ایستاد_بهیر

 نیافتادن_ممنون که نجاتم دادین
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 لبخند مهربونی بهم زد و فقط رس تکون داد. 

ی جیغ خفه ای کشیدم و یقه با بلند شد ن یهوییم از زمتر
ی آرسام رو سفت چسبیدم._خودم ازش مراقبت میکنم 

نیازی نیست اینجا بمونه_دیدم چطور ازش مراقبت 
 میکنی 

نگاه جدی آرسام باعث شد من وحشت کنم چه برسه به 
 اون بدبخت. 

تر کردم تازه نگاهش به اش محکمدستمو که دور یقه
فتادبدون دیدن اون پرس آهسته چشمای ملتمس من ا

ون  اییکه برای منه بکش بیر ی لب زد_پاتو از زندگیم و چیر
 آرشام. 

 هر دفعه باید اینو بهت یاداوری کنم؟

ی جواب به راه افتاد.   اخماشو توهم کشید و بدون گرفتر

ی   تا رسیدن به عمارت ساکت شده و اخم ریزی بتر
 ابروهاش جا خوش کرده. 

ی وارد وقنر به عمارت رسیدیم ب دون هیچ مکنی با ماشتر
عمارت شد و وسط حیاط ایستاد._پس چرا اینجوری 

 اومدی توی عمارت؟ همه میبیننت
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انگار که اصال حرفمو نشنیده باشه پیاده شد و ماشینو 
 دور زد. 

 در ماشینو باز کرد و منو دوباره تو بغل گرفت

ترسیده به نیم رخ خشمگینش نگاه میکردم. انگار دیگه 
 سیم آخر و هرکاری دوست داشت انجام میداد.  زده بود 

ون اومد و نگایه به داخل  عمو هراسون به بیر
ی االن برگرد تا کش  انداخت_دیوونه شدی؟ همتر

 ندیدتت

 بدون توجه ازش رد شد و داخل عمارت رفت. 

منو روی مبل توی هال گذاشت و جلوی پام روی یگ از 
میندازی. زانوهاش خم شد _آرسام داری خودتو به خطر 

 مگه نگفنر نباید کش ببینتت

لبخند کوچیگ متضاد با اخمش کنج لبش خونه 
 دارم چیکار میکنم کرد._نگران نباش میدونم

؟ نگران نباش؟ چجوری میتونست انقدر اروم  ی همتر
ون کشید و کنار مبل گذاشت.  باشهکفشمو از پام بیر
گوشی و مدارکشو که داخل کیف چریم بود از  جیبش 

ون کشید و توی دستم داد_اگر جانی بزارمشون یادم   بیر
ه بردارم، مراقبشون باش تا وقنر اوضاع آروم بشه.   میر
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 تلفنم اگر زنگ خورد جواب بده 

خونه رفت. این برسی انقدر بیخیاله  ی مستقیم توی آشیی
یعنی نقشه ای داره؟_فاطمه؟ معلوم هست کجا بودی 

 تو؟

ی   اومد و جلوم آریا با یه ساک دستش از پله ها پایتر
ه؟  ؟ چه خیر  و حاال اینجانی

ایستاد_مسیح گفت پیششی
 داشتم یم اومدم پیش مسیح که بریم خونه ی من. 

اونجا باید وضعیت بهیر باشه و یکم آروم بشیم تا به 
 ای در کار نیست. روال عادی برگردیم_روال عادی

ی پیش  ی حاال میر  و همتر
تو که نمیتونی اصال اینجا بمونی

 فاطمه همینجا میمونهمسیح ویل 

ونم بینشون درگردش بود_تو یک هسنر که واسه  نگاه حیر
؟ ؟_آرسام؟ واقعا...واقعا خودنر ی و تکلیف میکنی  ما تعیتر

آریا با دیدن رایان الل شد و هردو نگاهمون روی اون دوتا 
بگم خوشحالم میبینمت ویل  درگردش بود_نمیتونم

 خب..مجبورم که خوشحال باشم دیگه نه؟

ی اومد ویل جلوتر نرفت_تا االن زنده بودی  از  پله ها پایتر
 و خودتو نشون ندادی؟ چرا؟
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بدون جواب دادن به رایان به سمت من اومد که از 
ابهتش آریا عقب کشید.لیوان آنر که دستش بود و از اون 
د سمتم گرفت و قاشق  ی موقع داشت مواد داخلشو هم میر

ون کشید_تا تهش میخوری و ن . کوچیکشو بیر نی ی  ق نمیر

با اینکه از آرشام خوشم نمیاد ویل همیشه زهرماری هانی 
 که تجویز میکنه خییل خوب جواب میده

 

عمو که تمام مدت ساکت گوشه ای ایستاده بود کیم 
 نزدیک شد _شماام میدونسنر آرسام زندس؟

عمو به رایان نگاه کرد ویل جوانر نداد_رایان بهیر نیست 
 تا خودم توضیح بدم؟ به جای نق زدن ساکت بشینی 

رایان اخماشو توهم کشید و دست به سینه نگاه آرسام 
ی بود که عمو اجازه نمیداد به امور  کرد_واسه همتر

 کنم؟ واقعا که_خفه شو و بتمرگ، اصال اعصاب 
ی
رسیدیک

انی بکنه ، پس...بتمرگ  ندارم یگ واسم سخیی

 چنان دادی زد که من و اریا هم از این طرف باال پریدیم. 

بدبخت رایان که قرار بود با این رس و کله بزنه. آهسته 
 روی مبل تک کنارش نشست و اخمش رو حفظ کرد. 
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ه ی من و اریا به سمتمون برگشت و  آرسام با نگاه خیر
ون و  ی بیر ی االن میر انگشتشو سمت آریا گرفت_تو، همتر
؟ نه. من  چی نت پیش مسیح_  بیر

ی
به یگ از افرادم میگ

 نیم... 

 سوال نکردم و نظر هم نخواستم.  _فاطمه ازت

 تر از اینجا برو، به اندازه ی کافی تحملت کردمرسی    ع 

ی آریا و ارسام  د نگاهم بتر ی نگران با چشم هاییکه دو دو میر
 درگردش بود._بزار باهات حرف بزنم آرسام

روی صندیل تک کنارم نشست و پاهاشو روی هم 
و انداخت_االن وقتش نیست. آریا بجنب، نمیخوام ت

 .  مسائل خانوادگیمون باشی

آریا لبخندی زد که چشمام گرد تر شد. به سمت ساکش 
 خم شد و توی دستش گرفت. 

ی توی جیبم گذاشت و فقط رسی با دست دیگه ی اش چیر
تکون داد._امیدوارم بازم ببینمت فاطمه_هر زمان صالح 
بدونم خودم میارمش پیش مانیا، میتونی بیای و اونجا 

 ببینیش

ای توجه به حرفاش به سمتم خم شد و بوسه آریا بدون
 روی رسم نشوند
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ی بود با مکث آریا رسش باال اومد وبا  آرسام که رسش پایتر
 دیدن ما لحظه ای شکه شد. 

 آریا ازم جدا شد و رفت. 

ی  ی آرسام فقط نگاهش به من بود و حالت صورتش چیر
رو نشون نمیداد ویل چشماش..._خب نمیخوای حرف 

؟ میخوای فاط ون کن_اومدم تا تمام بزنی مه رو هم بیر
م و برام مهم نیست میخوای چه  داراییم رو ازت بگیر

 غلظ بکنی 

 

 هر لحظه نر قرارتر میشدم. 

کمکم نکرده   درسته نسبنر با رایان نداشتم ویل اونم کم
؟ من که جانی رو ندارم برم_این دیگه  بود_یع..یعنی چی

 به خودت ربط داره

ا دیدن من مکث کرد. انگار که اخمم توهم رفت. آرسام ب
تا االن انقدر عصنر بود منو فراموش کرده و حاال با 

دیدنم یادش افتاده بود کش هم اینجا هست_امشب 
ی تا فردا احت میکتی  همه اسیر

رایان انقدر شکه بود که جوانر بهش نداد و فقط نگاهش 
کرد.آرسام بیخیال شد و به سمتم برگشت_میتونی بلند 
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؟ قلبت د رد نمیکنه؟_شما دوتا از کجا همدیگرو بشی
؟ ی  میشناستر

ی نداشتم به رایان بگم ، پس تو سکوت  ی چی میگفتم؟ چیر
خونه رفتم و در لحظه اخر فقط  ی بلند شدم و سمت آشیی
صدای ضعیقی ازشون به گوشم رسید_باورم نمیشه من 

 وسط این ماجراام

ی آستینمو باال زدم و سمت سینک  با دیدن غذا روی میر
 رفتم. 

ای دستمو که قشنگ سابیدم به فکر پیدا کردن حوله
 بودم تا دستمو خشک کنم که کمرم از پشت گرفته شد

ش به وحشت زده تو خودم جمع شدم که صدای قایط
گوشم رسید_بهت میگم اینو آرشام داده بخوری گذاشنر 

؟ ی و رفنر  رو میر

نگاهش که به چشمام افتاد دستشو آهسته از دور کمرم 
ون باز کرد و  عقب تر رفتنفس حبس شدم رو آهسته بیر

فرستادم و لیوان رو از دستش گرفتم._حواسم پرت شد 
 نتونستم بخورم

یه نفس رس کشیدم و قورتش دادم که با تندی و تلخی 
زیادش دل و رودم باال اومد و با رسعت سمت دستشونی 

 رفتم
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 حسانر باال اوردم صورتمو آب زدم و نگاه کیل
ای به وقنر

نر رنگ و روم انداختم.صدای نگران رایان که صورت 
بلند شد درو باز کردم و به دو جفت جشم که بهم زل زده 
بودن نگاه کردم_حالم خوبه فقط یکم، یکم که نه، خییل 

 زیاد اون معجون تند و تلخ بود حالمو بد کرد

آرسام اخم ریزی کرد و دست به سینه شد_بهت گفتم 
 زهرماره گوش ندادی. 

 مانی رو که یه نفس رس نمیکشنمعجون در 

لب و لوچمو اویزون کردم و جفتشونو کنار زدم_گشنم 
 بود میخواستم زودتر غذا بخورم

 

د .  ی  نمیر
 تا اخر شب هیچ کش حرفی

انگار رایان خییل دلتنگ آرسام بود و آرسام دقیقا برعکس 
 اون. 

ژاکتمو بیشیر روی شونه هام کشیدم تا سوز رسمای 
 _نمیخوای برگردی تو؟امشب داغونم نکنه. 

پاهامو بیشیر توی شکمم جمع کردم و نه آرویم زمزمه 
 کردم که به زور شنیده شد
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کنارم روی صندیل نشست و چای گریم دستم داد_واسه 
ی چی منو پیش خودت نگه داشنر وقنر هیچ کاری باهام 

 نداری؟

نگاهش به درخت هانی بود که توی دست های باد 
انش رقصیدن_بهت مدیونم یم و میخوام جیر

؟  کنم_مدیون؟ چرا تو باید به من مدیون باشی

لبخند محو روی صورتش تضاد جالنر با اخم غلیظش 
 داشت_وقنر زخیم شدم تو بودی که ازم مراقبت کردی

با سوز رسدی که توی ژاکتم پیچید لرزی یه اندامم افتاد و 
یم رو  بیشیر توی خودم جمع شدم_اوال که وظیفه ی دکیر

 دادم و دوما توام خییل جاها کمکم کردی. انجام 

اگر تو و دوستت نبودین االن معلوم نبود.._نمیخوام 
ی بشنوم ی  راجب اون قضیه چیر

لبخندش پاک شده بود و اخم هاش خودنمانی میکرد_در 
 کل ازتون ممنونم. 

وقت نشد تا درست از آقا آرشام تشکرکنم. بابت مسیح 
 هم مرش. 

 جه اش میکرد چیشد؟اون آدم که مسیح داشت شکن
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پتوی کنارشو برداشت و روی شونه هام انداخت_نگران 
نباش از سمت اون دیگه خطری تهدیدش 

 نمیکنه_کشتیش؟

ام نگاه کرد _اگر کشته باشمش به قیافه ی وحشت زده
 چی میشه؟

ی یه آدم از دستش بر  اومد_نگران یمساکت شدم. کشتر
 نباش زندس و سالمه

ون فرستادم _انقدر من نفس حبس شدم رو با صدا  بیر
 ام؟شبیه قاتال 

اینبار من بودم که بهش اخم میکردم_وقنر داشنر اون 
سیدی_پاشو بریم  مرد رو میکشنر باید این سوال رو مییی

ی نشونت بدم ی  میخوام یه چیر

خودش زودتر از من بلندشد ودستشو سمتم دراز 
ون  کرد_کجا قراره بریم؟ من رسدمه نمیخوام از اینجا بیر

مت. اتفاقا اونجا خییل ب رم_نگران نباش جای بدی نمییر
 تر از اینجاسگرم

نگاهش میکردم که خندش گرفت _نمیخوای بهم اعتماد 
؟  کنی

ی دستای گرمش گذاشتم_اعتماد  با تردید دستمو بتر
ط اینکه مراقبم باشی   میکنم بهت به رسی
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لبخند عمیقش گرما بخش بود که به روح یخ بستمو گرم 
حکم گرفت و دنبال خودش به سمت کلبه میکرددستمو م

 کشید. 

ی زیاد چشممو زد_وای  ی وقنر در کلبه باز شد از نور و تمیر
ه؟  ی  این...این خییل.._خییل تمیر

با ذوق داخل رفتم و روی مبل نو نشستم. نگاهم روی 
خید و تک به تک وسایل مرتب شده  جای جای کلبه مییی

ش  ی د_پس چرا تا قبل از این تمیر ی  نکردی؟رو دید میر

همینجور که مشغول شومینه شده بود جواب داد_قبال 
کش نمیدونست من زنده ام ویل االن مثل بمب همه جا 

 ترکید_همه جا؟ منظورت داخل عمارته یا... 

با سکوتم فهمید که گند زده. سیب زمینی هاییکه زیر 
ون کشید و داخل بشقاب گذاشت.   ذغال ها بود بیر

ن جدا کرد و جلوم کنارم نشست و از فویل هاشو 
ی چه طعیم دارن  گذاشت_بیا بخور ببتر

ی بیخیال سوال پرسیدن  از اونجاییکه بوی خونر داشتر
 شدم و یه کوچولوشو برداشتم. 

 با وجود اینکه خییل داغ بود گازی ازش زدم. 
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چشم هام از طعم متفاوتش برق زد و کامل توی دهنم 
 بردمش که صداش دراومد_نکن اینجوری دهنت میسوزه

دم، ها میکردم تا داغیش کمیر  ی همینجوریکه بال بال میر
ه  ی خل، اصال بهت نمیخوره که یه دکیر باشی بشه_دخیر

ی کوچیک کنارش گذاشت. چشم غره  بشقاب رو روی میر
ای بهش اومدم که لب هاشو بهم فشار داد_خیلیم دلت 

ی کنارت باشه ی دکیر  بخواد چنتر

ی  با جلو اومدن بیش از حدش دستمو روی قفسه
سینش گذاشتم ویل مانعش نشد_خوشحالم که کنارمه 

 ویل خودش خوشحال نیست

هام گذاشت کامال روم خم شد و پاشو دو طرف رون
_آرسام..لطفا..لطفا بلندشو_چرا؟ از اینکه انقدر بهت 

 نزدیکم خوشت نمیاد؟ نکنه از من متنفری هوم؟

تو صورتم خم شد، چشمام لحظه ای از ترس بسته شد 
 یکه میشد توی مبل فرو رفتمو تاجای

 _فاطمه

زمزمه ی اسمم از زبونش وسوسه ام کرد. شعله ای که به 
 اجبار توی قلبم خاموشش کرده بودم دوباره جرقه زد
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چشمم رو آهسته باز کردم و به چشمای منتظرش نگاه 
س، من کاری با تو ندارم_با من  کردم._انقدر از من نیر

 کاری نداری ویل با بقیه داری

ار گوشم خم شد که موهای بدنم سیخ شدن_اگر با کن
ارن_دم داری؟  ی بقیه کار دارم چون خودشون پا رو دمم میر

 پس چرا من ندیدم دمتو

با شک رسشو باال اورد که لب هامو رو هم فشار دادم و 
؟  به سخنر تالش کردم نخندم_دیوث منو مسخره میکنی

دستش که سمت پهلوم رفت جییعی کشیدم و قهقهه ای 
ز خنده زدمبدبخت شکه ایستاد و به منه نر جنبه نگاه ا

 میکرد_بهم دست نزن خب؟ من خییل حساس.. 

وع کرد به قلقلک دادنم دلم ضعف رفت.   وقنر رسی

 نامرد انقدر قلقلکم داد که اشک از چشمام اومد. 

 وقنر دید نفسم دیگه باال نمیاد بیخیال شد  

دم که دست های گرمشو روی پهلوم  ی حس نفس نفس میر
 کردم. 

ی پاهام اومد _باورم  تو خودم جمع شدم که پاش بتر
 نمیشه یگ انقدر رو بدنش حساس باشه
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وی میکرد رو هوا گرفتم ._پس  دستشو که داشت پیرسی
 حاال باورکن. از روم بلندشو آرسام. 

با صدای شلیک اسلحه حرف تو دهنش موند و با 
 رسعت بلندشد. 

با دست دیگه  از پشت پنجره نگایه به حیاط انداخت و 
برق رو از کنارش خاموش کرد._فاطمه رسی    ع بلندشو برو 

 تو اتاق خواب

ی که  معطل نکردم و به سمت اتاق رفتم ویل با تیر
درست از جلوم رد شد و به گلدون خورد وحشت زده 

ی نشستم.   روی زمتر

آرسام رسی    ع دستمو کشید و کنار دیوار منو تو بغلش 
 شو کردچفت کرد_آخرش نر ناموس کار خود

منو سمت خودش چرخوند و صورتمو با دستاش قاب 
ی بری توی اتاق خواب و دری که  کرد_میخوام سینه خیر

 . ی هست پیدا کنی  کف زمتر

ون نمیای. فاطمه تاکید  ی توی اتاق اون زیر و بیر میر
ون نیا  میکنم به هیچ وجه بیر

تند رسی تکون دادم و راه افتادم که در با لگدی 
امو روی رسم گذاشتم و شکست.وحشت زده دست

ی خوابیدم.   همونجور روی زمتر
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صدای تیر اندازی وحشنر به تمام وجودم مینداخت و 
 قلبم از درد مچاله میشد

 موهام که با شالم کشیده شد جییعی کشیدم. 

اندازی ها قطع شد  همراه با صدای جیغ من تمام تیر

دستمو روی دست کش که موهامو میکشید گذاشتم 
میکردم بیشیر کشیده میشدن و حرکت رو ویل هرچی تقال 

برام محدود میکردن_دست کثیفتو بکش تا یه گوله تو 
 مخت خایل نکردم

ات های بلندش رعشه به بدنم مینداخت_تا گلولهخنده
یزم و بعدش تورو  ی میر و رو زمتر

به من بخوره مخ این دخیر
 میتونسنر بکشی خییل وقت م میکشم_تو اگر 

 ولش کن بره پیش میکشنر حرومزاده،

خفه کردم ویل  دوباره موهامو کشید که جیغ رو تو دهنم
 از درد اشک از چشمام چکید

ی _برقو روشن کن اسلحه  ات رو بزار روی زمتر

نورهای قرمز روی تنش نشون میدادن چقدر تو خطره و 
فقط بخاطر من داره ریسک میکنه._آرسام ...با کشیده 

ی لحهشدن موهام دوباره جییعی کشیدم که اس اش رو زمتر
 پرت شد_باشه، بیاید صحبت کنیم. 
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برقو روشن کرد واسلحه رو با پاش به سمت مرد ناشناس 
رو ول کن اون مربوط به این ماجرا  هل داد. _خدمتکارم

 نیست

صدای قهقهه های بلندش گوشمو کر کردن_فکرکردی 
ه کراشته.   خرم؟ آرسام خان من خوب میدونم این دخیر

 ما زود رسیدیمحامله هم هست یا 

دی خون آرسام در نیم ی  اومد و نگران تو چشمامکارد میر
؟ ولش کن بره تا باهام  نی ی زل زده بود._چرا زر مفت میر

 صحبت کنیم. 

ی من شانش برای زنده موندن  خودتم میدونی با کشتر
 .  نداری_مقاومتت رو دوست دارم ویل اشتباه میکنی

 نه به امشب اینجا اومدم تا برای همیشه بکشمت ویل
 راحنر 

ازپشت با لگد به پشت زانوم کوبید که با دوتا زانو رو 
ی افتادم و صدای هق هقم از درد رسم بلند شد  زمتر

ی االن دستتو ازش  _کثافت آشغال، اگر همتر

؟ .._چیکار میکنی ها؟ چیکار میتونی بکنی  نکشی

 که دیگه میشد اسمشو قمه گذاشت از کنار 
ی
چاقوی بزریک

 گردنم گذاشت شونم رد کرد وروی  
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روی  آرسام وحشت زده قدیم جلو برداشت که محکم
 گردنم گذاشت

 _من جای تو بودم رسجام میموندم

گرمای خون و سوزشی که بخاطد جراحت کوچیک روی 
به وجود اومده بود رو به راحنر حس گردنم

میکردم_آرسام یه بار بهت گفتم که دار و ندارت مال منه 
 گوش نکردی. 

اییکه دوست داری ازت بهت هشدار د ی ادم تک تک چیر
م.   میگیر

 این دخیر باشه تایید حرفم تا بهیر درکش کنی 

وقنر بیشیر روی گردنم فشارش داد قلبمم همراهش 
کشید.   تیر

باشه، باشه هرچی تو  صدای فریاد ارسام هم بلندشد_
ی که با پدرم ی . هرچیر

ی
نم  بگ ی یک بودی رو به نامت میر رسی

الشی دارم میگم هرچی که فقط اون دخیر رو ولش کن_ 
هست و نیست مال منه. وقنر من داشتم با بدبخنر 
ایناروجمع میکردم تواصال وجود نداشنر و اون پدر 

 ات داشت با پوال عشق دنیا رو میکردحرومزاده

؟ االن اومدی انتقام کوفتیشو از من  خب که چی _

ی؟  بگیر
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اش خورد ای که مستقیم تو سینهصدای شلیک تک گلوله
اعث شد دستش شل بشه و من به رسعت تو بغل ب

 آرسام فرار کردم. 

افرادش دورش جمع شدن و طویل نکشید که از کلبه  
ی و کال خایل شدآرسام منو سمت خودش  ون رفتر بیر

ی دستاش قاب چرخوند و صورت نر  حالمو بتر
گرفت.چشمای نیمه بازمو به صورت نگرانش که لکه 

م _حالت خوبه؟ های خون روش خودنمانی میکرد دوخت
 گردنت خییل زخیم نشد که؟

یه آدم سیاه پوش از در داخل شد که نگران تو دوباره تو 
توئه اوزگل واسه چی همیشه انقدر دیر  بغلش فرو رفتم._
 میای؟ مسعود یکم رو زمانت کار کن وگرنه به فنات میدم

مسعود خندید و کاله مشکیشو از رسش برداشت_جون 
 ون داداشتو قانع کنم که من خودیمتو خییل زمان برد تا ا

اش بلندکردم و تک چشیم به رسمو آروم از روی سینه
 مسعود نگاه کردم. 

پرسی با موها و چشم های مشگ و حنر لباسش هم 
 توی این 

ی
مشگ بود اما پوست سفیدش تضاد قشنگ

 همه مشگ ایجاد کرده بود

 گردنشو کج کرد تا قشنگ تر منو ببینه
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 رکنم خییل ترسیده بودی. _خانم کوچولو فک

گردنت خییل زخم شده؟ ببخشید زودتر نزدمش این   
 رایان خنگ معطلم کرد

با تیر کشیدن دوباره ی قلبم دستمو روش گذاشتم ویل 
 حس شد. بدنم نر 

ی یم افتادم که  پاهام شل شد و داشتم از پشت روی زمتر
 دستای آرسام دور کمرم حلقه شد و منو تو بغلش گرفت. 

دستشو زیر زانوم انداخت و بلندم کرد_لعنت  اون یگ
 هات توی اتاقته؟بهش، قرص

ای زد رسمو آهسته تکون دادم که به مسعود بدبخت تنه
و مستقیم سمت خونه رفت._چیشده چرا..چرا اینجوری 

 شده؟

 _رایان از جلوی چشمم گمشو اونور االن اعصاب ندارم

تختم رایان بدبخت که مطمعن شدم الل شده. منو روی 
 گذاشت و به تاج تکیه زدم_من خوبم...فقط یکم قلبم... 

 _به من توضیح نده خوب بودن چجوریه خودم بلدم. 

قرص رو کف دستم داد و اشاره زد بخورم. لیوان رو پر از 
چرخید اب کرد و توی دستم گذاشتمثل مرغ رس کنده یم

 و این بیشیر اعصابمو خورد میکرد
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ت به کمر نگایه به دستمو سمتش دراز کردم که دس
ی شده ی ی دستم و بعد به صورتم انداخت_چیر ی ؟ چیر

، اینو میخوام ی  میخوای بیارم؟_بیا اینجا کنارم بشتر

ی  با مکث دستمو گرفت و کنارم نشست. دست رسدم بتر
دستای گرمش حالمو بهیر میکرد_انقدر وول بخوری کنار 

ی دیگه.   نمیشه، آروم بشتر
 مریض حالش بهیر

ی خوبه   همه چیر

 قط نگاهم میکرد و هیچ جوانر بهم نمیداد. ف

ه _بیا تو  صدای در باعث شد چشمای قشنگشو ازم بگیر
 ببینم کدوم خری هسنر 

لبمو گاز گرفتم تا به لحن عصنر و کالفش نخندمبا اومدن 
دوتا کله کنار در منم مجبور شدم کج بشم تا ببینم یک 
ی آدم بیاین و  اونجاست_مسعود و رایان، میشه عتر

ونو بزنید. خواهشا بگو که صاف زدی تو قلبش و زرات
ی مرده  االن اون نر همه چیر

ی بچه های خوب و مودب داخل شدن مسعود و رایان عتر
و کنارهم ایستادن. رایان با دیدن دستای من و آرسام 

 نگاهش گرفته شد و تو چشمام نگاه کرد. 

حس بدی تو وجودم شعله کشید که باعث شد دستمو از 
ی دستاش ب ی من و دستش بتر ون بکشمآرسام نگاهش بتر یر
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چرخید که حرف مسعود باعث شد حواسش پرت بشه و 
سه_راستش یکم خطا رفته.   سوایل نیی

ش بهم  صاف تو سینش خورده ویل اینجوری که خیر
 رسید کنار قلبش خورده. 

ی که عملش کرده خییل خوب وارد عمل   دکیر
 شده_خداروشکر نمرده

که دست پاچه کیم صاف هر سه تاشون به من زل زدن  
تر نشستم. حالم بهیر شده بود _خب..نمیشد که جون 

ی  یکیو همینجوری بگیر

آرسام محکم روی پیشونیش کوبید که من جای اون دردم 
گرفت. مسعود با تعجب و رایان هنوزم دلخور نگاهم 

 میکردن

* 

 رایان

 نگایه به مسیح انداختم. 

بچه ای  های آرسام بود. مثلچقدر حواسش پرت نگاه
بودم که تک و تنها تو جمع بزرگیر ها نشسته و نمیتونه 

 هیچ کاری بکنه. 

ون فرستادم و کالفه از جام بلندشدم.   نفسمو بیر
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 بدون اینکه ببینم کش نگاهم کرد یا نه رایه حیاط شدم. 

سیگاری که خییل وقت بود کنج جیبم داشت خاک 
ون کشیدم و با فندک نقره  میخورد رو بیر

ی
که   ای رنگ

 دوسش داشتم روشن کردم. 

پک سنگینی بهش زدم که به رسفه افتادم_وقنر نمیتونی 
؟  بکشی چرا روشنش میکنی

ون کشید و زیر پاش  ی انگشت هام بیر سیگارو از بتر
خاموشش کرد_امشب اصال اعصاب کشیدن سیگارو 

، یهونی اومدی و هرچی 
ندارم_بایدم نداشته باشی

 خواسنر برای خودت گرفنر 

بخندی تحویلم داد_تو میخواسنر بخاطر اریای نیمچه ل
بدبخت که معلوم نیست االن کجاست، فاطمه رو ول 

 .  کنی

؟  اونوقت منو مقرص میدونی

نر اختیار تخت سینش کوبیدم و فریاد زدم_آرسام ازت 
و ازم گرفنر و درست وقنر که همه  ی متنفرم. تو همه چیر

، برگشنر و دوباره تمام زند  ی مردی ،برگشنر گیمو میگفتر
 خراب کردی

دم همه تو حیاط اومدن و فاطمه نگران ی تر با دادی که میر
از همه جلو اومد_رایان خواهش میکنم این بحثو 
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ی رو ازت نگرفته_اره نگرفته، منه  ی تمومش کن. کش چیر
نر عرضه نتونستم قلبتو بدست بیارم و از دستت دادم 

 و که دوبار دیدی دلتو برد. من...من...  ویل آرسام

 لو اومد و محکم منو توی بغلش گرفت. ج

 الل شدم و فقط عطر تنشو بو کشیدم 

دلم میخواست زمان متوقف بشه و فاطمه هیچ وقت از 
ون نرهبا کشیده شدن یهوییش اخم روی صورتم  بغلم بیر

نشست_بسته دیگه جمع کنید این بساط رو که راه 
 . ی  انداختتر

عروسکتو رایان بچه نیسنر که اینجوری نق بزن فکرکنی  
ی   ازت گرفتر

نگایه به فاطمه کردم و جدی لب زدم_میخوای 
ه؟_رایان بحث  همینجوری وایش تا برات تصمیم بگیر

ی تا  ی کش نیست، تو دو دقیقه آروم نمیگیر تصمیم گرفتر
 حرف بزنیم اخه

نگایه به کلبه انداختم و گفتم_بریم تو کلبه صحبت کنیم 
 باهم

م و به سمتش با قدیم که به عقب برداشت ایستاد
 برگشتم. 
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ش تو  د_چیشده؟ نکنه مییر ی  موج میر
تو نگاهش نگرانی

 کلبه بالنی رست بیارم؟

خواست جوانر بده که آرسام پیش دسنر کرد_اقای 
باهوش تازه اون جنگ مزخرف تموم شد و فاطمه کیم 

ه ویل نه انقدر که دوباره برگرده توی کلبه  بهیر

ایط بحث ما مسیح که کالفه شده بود جلو اومد و ق
ی دارید خستم یم  کنید. شد_ببتر

آرسام تو گفنر فاطمه رو نگه دار اینجا هرجور شده ،اویک 
 موند ویل قرار نیست بزاریدش وسط و رسش دعوا کنید. 

مش_مگه توپ  اگر نمیتونید درست رفتار کنید مییر
فوتبال گیر اوردین که دارین پاس میدین بهم؟ خودم بلدم 

م  تصمیم بگیر

ون به فاطمه بود تا ببینیم چی میخواد بگه_ نگاه همم
 باید بگم که من قرار نیست پیش هیچ کش بمونم. 

من خودم اتاق دارم و اگر الزم دونستم که اینجا دیگه 
 ی خودم مناسب موندن نیست با مسیح برمیگردم خونه

ی نگفتم و همینجوریکه نقشه ی شوم یم ی کشیدم چیر
 رفتم. دست به جیب پشتمو بهشون کردم و 
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ون کشیدم و  تمو از تنم بیر وقنر شب همه خوابیدن تیرسی
 کمربند شلوار جینم رو دراوردم. 

وبم رو دستم گرفتم و با قدم های اهسته  شیشه مرسی
 سمت اتاق فاطمه رفتم

 خداروشکر درش قفل نبود و کیل پشت در بود. 

با نیشی شل وارد که شدم در رو قفل کردم و کلید رو توی 
 جیبم گذاشتم. 

 در شیشه رو باز کردم و رس کشیدم.  

توخواب انقدر معصوم بود که دلم نمیخواست اذیتش 
 کنم ویل.. 

ون بود و وسوسه ام کرد.   موهاش بیر

 دستمو جلو بردم و لمسشون کردم

تو خواب زمزمه ای کرد که متوجه نشدم.رسمو نزدیکش 
بردم و عطرموهاشو بو کشیدم._بوش درست مثل همون 

 بغلم بودیشب اولیه که تو 

ی خوابیدم و  آهسته الی چشمش رو باز کرد که کف زمتر
زیر تخت خودمو جا کردمچند دقیقه ای طول کشید تا 

 هاش منظم بشه. دوباره نفس
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ون اومدم و کنارش روی تخت دراز کشیدم_فقط یکم  بیر
بغلت میمونم. اگر االن برم مطمعنم دیگه این شانس 

 نصیبم نمیشه. 

 ت الی چشمم رو باز کردمصبح با تکون خوردن تخ

با دیدن آرسام که تقریبا تو صورتم بود فریادی کشیدم و 
ی افتادم_لعنت بهت کمرم  عقب رفتم که با کمر روی زمتر
. دیوِث خر_گوسفند، اونیکه باید فحش بده  رو شکسنر

 منم نه تو االغ

فاطمه به نیشی که سیع میکرد بیشیر از این باز نشه 
سه چی اومدی تو اتاق فاطمه جلوی دد ایستاده بود_وا
 ها؟_آرسام من خودمم... 

ی پرید و یقه ام رو توی دستش گرفت و از روی تخت پایتر
بلندم کرد._مردتیکه نر فانوس تو قبال ازین گها 

 نمیخوردی االن هار شدی؟

ی تکون  دستشو به زور پس زدم ویل میلیمیر
؟ 

ی
نخورد_وحشی دستاتو بکش، معلوم هست چی میگ

 چه غلظ کر 
ی

دم خودم خیر ندارم؟_اها یعنی میخوای بگ
 دیشب پیش فاطمه خواب نبودی؟

نیم نگایه به فاطمه انداختم که دستاشو به حالت تسلیم 
 بلند کرد
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ام رو تکون داد که به سمتش چرخیدم_خودم دیشب یقه
؟ . چرا به اون نگاه میکنی  اومدم دیدم اینجانی

قب عصنر محکم روی دستاش کوبیدم که ول کرد و ع
. قبل اومدن تو فاطمه  رفت_آرسام داری کالفم میکنی
پیش من خوابیده و اتفافر هم براش نیافتاده پس انقدر 

 شلوغش نکن_تو..تو قبال پیشش خوابیدی؟

وقنر رد نگاهش سمت فاطمه رفت خبیث شدم _آره 
جات خایل یه چند شب پیش هم بودیم. از اونجا که شبا 

 سخته با لباس خوابیدن... 

که تو صورتم خورد مساوی شد با جیغ فاطمه و مشنر  
ی ریخت.یقه ام رو توی دستش گرفت   که روی زمتر

خونی
 وقنر به وسایلم دست 

ی
و سمت خودش کشید_تو بچگ

زدی یه بار کتکت زدم و بهت یاد دادم جایگاهت 
 کجاست، اگر اینبار هم بخوای دست به اموالم بزنی ... 

ی ما قرار گرفت که حرف آرسام  فاطمه به سخنر بتر
 نصفه موند. 

ام برداشت و دور کمر فاطمه چفت دستشو از روی یقه
ه.محض  کرد تا تنش به تنم نخوره و ازم فاصله بگیر
احتیاط هم چند قدیم عقب رفت و اینبار دو دسنر 

https://t.me/vip_roman


 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

. رایان برو  نی ی کمرشو گرفت._بسه آرسام چرا انقدر داد میر
ون بعدا باهم صحبت یم  کنیمبیر

آرسام برام میکشید نشون میداد اگر یه خط و نشونی که 
یزه.  ی میر  بار دیگه باهاش حرف بزنم دل و رودمو کف زمتر

ی نریریزه  ی جوریکه بینیمو گرفتم تا خونش روی زمتر همتر
نگاه اخر رو به صورت نگران فاطمه انداختم و خارج 

 شدم. 

 فاطمه***

 از اینکه با رایان اینجوری برخورد کرد ناراحت شدم. 

رانه که برادر ناتنیش کاری باهام نکنه ویل حق درسته نگ
 نداره اینجوری باهاش حرف بزنه

قبل اومدن اون کسانی که ازم مراقبت میکردن رایان و آریا 
بودن_آرسام اگر یه بار دیگه با کش اینجوری برخورد 

 ...  کنی

با قدم های بلند سمت تخت رفت و قبل از اینکه منو 
ون کشید و روش پرت کنه با یه حرکت روت خنر رو بیر

ی پرت کرد.   روی زمتر

دستامو روی چشمم گذاشتم و با تصور اینکه قرار اتفاق 
 بدی بیافته تو خودم جمع شدم
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 وقنر هیچ اتفافر نیافتاده آروم نگاهش کردم. 

یکه بیشیر  ی د ویل اون چیر ی تو نگاهش دلخور بودن موج میر
 اذیتم میکرد خشم تو نگاهش بود

م اورد و دسنر که با ترس  تقریبا دستشو آروم کنار صورت
روی چشمام بود رو توی دست گرمش گرفت_فاطمه 
من...خییل با تو فرق دارم...نمیخوام پیشم احساس 
ناامنی بکنی ویل باید گایه این رفتار هامو نسبت به 

 .  دیگران تحمل کنی

س  قرار نیست با تو این رفتارو داشته باشم پس انقدر نیر

کیم روی تخت جا به جا شدم و باال   لبامو اویزون کردم و 
رفتم تا راحت تر بتونم بشینم_تو همش داری دیگرانو 
اذیت میکنی با رفتارت و کارات، قرار نیست من نگاهت 

 کنم. 

 االنم باید برم دست گیل که به اب دادی جمع کنم. 

باید برم مطمعن بشم بینیشو نشکستیجلو اومد و پاهاشو 
 دو طرف بدنم گذاشت. 

شدم کامل روی تخت بخوابم تا خییل بهش مجبور 
، پاشو میخوام برم_همیشه  نچسبم._آرسام چیکار میکنی
انقدر چموش نبودی، من بودنت با رایان و اریا رو دیدم 

 فاطمه
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متعجب نگاهمو از یقه اش باال بردم و تو چشماش نگاه 
؟ تو..تو از یک حواست به من بود؟  کردم_یعنی چی

ار لبم نشوند رسما الل با بوسه ی یهوییش که کن
 چرا یهونی اخالق عمو تغییر کرد؟ چون 

شدم_فکر میکنی
من بهش گفتم حق نداره با بانوی این عمارت اینجوری 

 رفتار کنه

تر نگهم  با هول خودمو عقب کشیدم که محکم
 .  داشت_من..من بانوی اینجا نیستم آرسام اشتباه میکنی

 من و تو زیادی باهم فرق داریم

رم شد. گرمانی که برام لذت و آرامش زیادی لب هام گ
 داشت. 

اف  حرکت دستاش روی پهلوم دعوتم میکرد تا اعیر
ها تغییر  ی  که اگر به زبون یم اومد خییل چیر

افی کنم.اعیر
 میکرد

با بازشدن یهونی در و صدای پر از ذوق مسیح رسی    ع از 
ون اومدم_بچم اومد  زیر دست آرسام بیر

 فاطمه....بچم... 

 لب هام کشیدم و صاف ایستادم. دسنر روی 
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ا رو  ی نگاهش درگردش بود و این نشون میداد خییل چیر
 دیده_بچت؟ مانیا باالخره رفت بیمارستان؟

خودشو به کوچه عیل چپ زد و با لبخند رس تکون 
داد_اره، مانیا خییل دوست داشت تو بیای و بچه رو 
..._نه میام اوکیم. ی . البته اریا گفت شاید نتونی کم ببینی

کن مانتو تنم کنم   صیر

ون رفت_مگه اجازه  ی نگفت و از اتاق بیر ی دیگه چیر
ی؟  گرفنر که داری میر

نگاه چنی بهش انداختم و کلمو تو کمدم فرو بردممانتو آنر 
ون کشیدم و همراه شلوار و شال سفید  رنگم رو بیر

م  خوشحال گفتم_به نظرت اگر یه لباس خوشگل بگیر
یا یه تیکه طال؟ البته  واسه کوچولوش خوشحال میشه

سم ویل فکرکنم باید دخیر  یادم رفت جنسیتش رو بیی
 باشه نه؟

ی دوباره ی دستش دور کمرم جیغ خفه ای  با قرار گرفتر
؟  کشیدم_دوست داری خودت مامان بشی

ون  با تعجب به سمتش چرخیدم که لباسامو از دستم بیر
ی رها کرد.   کشید و روی زمتر

ی پاهام به دیوار پشت رسم چسبوندم  و پاشو بتر
گذاشت_من که خییل دوست دارم بابای بچه ی تو 
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باشمصورتش انقدر جدی بود که جای حرفی بافر 
اشت._سکوتت چه معنی  ی  ای داره؟نمیر

کیم به عقب هلش دادم که باهام همرایه کرد و عقب 
اریم بعدا، االن مسیح منتظرمه  ی کشید_این بحث رو میر

 میخوام برم 

خودش رایه شد_باهات میام، رس تکون داد و اول 
حوصله ندارم جانی باشی که اریا هست_آرسام واسم 

ی تکلیف نکن خوشم نمیاد.   تعیتر

قبل اومدن تو اریا و رایان بودن. خییل در حق من لطف  
کردن و مراقبم بودن. _اریا مراقبت بود؟ اریا همونی نبود 

 که با اون دعوای مسخره اعصابتو بهم ریخته بود؟

ی کوبیدم و همینجوریکه اعصابم ق ایط شد. پاهامو زمتر
دم تا رسیعیر بپوشمشون گفتم_از  ی چنگ به لباسام میر

گوش وایسه متنفرم. دفعه دیگه حق این اینکه یگ فال
 کارو نداری  فهمیدی؟

صیر نکردم بهم جواب بده و با رس دردی که هر لحظه 
ون زدم  بیشیر میشد از اتاق بیر

ون اتاق با عصا نی در دست ایستاده بود عمو که بیر
اخماشو با دیدن حرفا و بحثامون توهم کشید_وقنر هر 

 . ی ون میاد رو میکنی تاج رست میشه همتر  کش از بیر
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ای که انداخت پشتمو بهشون کردم و از نر توجه به تیکه
ون اومدم  عمارت نحسشون بیر

مسیح کل راه ساکت با یه اخم کمرنگ به جاده نگاه 
ت اومده باید بخندیمیکرد._چرا ناراحنر   ؟دخیر

ی مسیر رو 
دنده رو به چهار تغییر داد و با رسعت بیشیر

یط کرد._یه زمانی فکر میکردم برام مهم نیست داری 
، اصال هم اهمینر نداشت با یک میخوای  چیکار میکنی

 ازدواج کنی یا الس بزنی 

چند لحظه سکوت کرد. بعد از اینکه یه النی کشید از 
ی  نگ جلوی دوباره ادامه داد_بعد از سفید ر  ۲۰۶ماشتر

اون شب که اومدی و اون مرد رو از زیر دستم نجات 
دادی فهمیدم نمیتونم نر تفاوت باشم نسبت به خودت 

ای و کاراتتوی کوچه پیچید و جلوی در خونه
ون بکشم چون دیگه  ایستاد_میتونم تو رو از عمارت بیر

سه تا پرس اونجا کاری نداری ویل اینکه خودت هم به اون 
 چی جواب میدی مهمه. 

 اگر دلت پیششون گیر کرده بگو که تالش نکنم 

هول کردم و نگاهمو از چشمای نافذش دزدیدم_بحث 
عالقه نیست، به کل میخوام از اونجا دور باشم_ویل 

 کش بهم گفت که به آرسام عالقه نشون میدی
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ی انگشت هام فشار دسته ی کیفم رو محکم تر بتر
میدم یک بهتون گفته باشه ویل باید بگم دادم_احتمال 

م تا با احساس  میخوام این تصمیم رو با عقل بگیر

 کنج انقدر جدی آخر جمله
ی

ام رو گفتم که لبخند کم رنگ
لباش خونه کرد_پس از این به بعد تا یک هفته پیش 
مانیا میمونی چون زیاد حالش خوب نیست و بعدشم 

ی خونه ی خودتون تا حساب کار بی اد دست اون سه میر
 تا_فکر میکنی آرسام اجازه میده این کارو انجام بدیم؟

کیم تو فکر رفت ویل رسی    ع رس تکون داد و گفت_نگران 
نباش. پیاده شو برو پیش مانیا، طبقه اوله ویل زنگ نزن، 

 کلید میدم بهت که رسی    ع بری داخل. 

م  من باید برم یکم وسایل برای خونه بگیر

 فقط رس تکون دادم.  کلید رو ازش گرفتم و 

پله هارو دوتا یگ باال رفتم و با ذوق در خونه رو باز 
؟ بیا که رفیق قدیمیت اومده بچه ات کردم_مانیا کجانی

 رو از راه به در کنه

صدای خندش که از توی اتاق بلندشد نفس عمیقر 
ی رنگ  ی مبل راحنر شیر کشیدن و وسایلم رو روی اولتر

 . رها کردم
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یح خییل خوب خونه رو چیده از حق نگذریم مس
بود.شنگول شنگول در اتاقو هل دادم و وارد شدم که با 
 دیدن صحنه ی رو به رو ذوق زده کنار تخت ایستادم 

کوچولوی سفیدش توی یه پتو پیچیده شده بود و روی 
 تخت در حال شیر خوردن بود

مانیا اشاره میکرد آروم صحبت کنم تا این جیگویل بیدار 
 ا کنه_مبارک باشه عزیزمنشه رسی به پ

لبخندی عمیق روی صورتش بود که نشون میداد چقدر 
ون کشید   بیر

حالش خوبه. آهسته سینشو از دهنش نی نی
 که تکونی خورد ویل خوابید. 

ی که درو بست نفس  ون اومدیم، همتر ی از اتاق بیر پاورچتر
 عمیقر کشید

 _وای فاطمه باورت نمیشه چقدر ازم انرژی گرفته. 

بخیه ها یه طرف این وروجک یه طرف،  درد جای 
نمیدونی دیشب چه آشونر به پا کرده بود. مجبور شدیم 

ون  از خونه ی ننه بیایم بیر

خندم گرفته بود به رس و وضعش. _مشخصه کامال از 
 نوع لباس پوشیدن و موهات
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دسنر به لباس خواب حریرش کشید و موهاشو دوباره بلز 
 بیاد انقدر میخندیکرد و بست_بیشعور ایشاهلل رست 

نیشمو بیشیر باز کردم و زبونی براش در اوردم_حاال این نی 
 نی اسم نداره؟

بیشیر نتونست وایسه و روی مبل نشست. دستشو به 
بخیه اش گرفت و گفت_اسمم داره، اسمش اقا 

وع  ِمهراده_پس مسیح و مانیا و ِمهراد. همتون که با م رسی
 کردید

گرفت و آچی زیر لب خندید که انگار بخیه اش درد  
گفت_فاطمه درد دارم حرفای خنده دار نزن. میتونی یه 

 لطقی بکنی و برای خودمون میوه بیاری؟

خونه رفتم. سبکش  ی رس تکون دادم و داخل آشیی
یکه خییل عاشقش بودم_از اون  ی نئوکالسیک بود چیر

؟ اریا انگار زیاد دل خوشی ازش نداشت عمارت چه خیر 
اف کنم چون فقط لبخند زد و گ . باید اعیر فت خونر

 لبخندش غم داشت

موز و خیار رو که شسته شده بودن توی یه پیش دسنر 
ون بدبختو.  گذاشتم _اخه آرسام اومد پرتش کرد بیر

نتونستم کاری بکنم و فکرمیکنم دلش میخواست توی 
عمارت بمونه تا مطمعن بشه من خوبم. زخمش 
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ه؟_انقدر به کیسه بکس مشت زده بود که چند تا از  بهیر
بخیه ها باز شده بودن و مسیح مجبور شد دوباره بخیه 

 کنه. 

 کنارش نشستم و زیر لب گفتم_از بس وحشیه این برسی 

موز رو که داشتم پوست میکندم از دستم گرفت و توی 
بشقاب گذاشت. دستامو توی دستاش گرفت _فاطمه 
ی بگم ویل مادرت  ی  خودته و من نباید چیر

ی
میدونم زندیک

ود. با مسیح تماس گرفت گفت چند روزه باهاش نگران ب
 صحبت نک... 

با صدای زنگ در از جا بلندشدم و به هوای اینکه مسیح 
پشته دره بازش کردم آرسام یه دستشو تکیه زده بود به 

دیوار و اون یگ دستش توی جیب شلوارش 
 بود_نمیخوای دعوتم کنی بیام تو؟ 

س نیم به نگایه به مانیا انداخ تم_نه نمیشه با اسیر
 بیای... 

ی و اومد تو که فوری  بدون مالحضه رسشو انداخت پایتر
 روی پنجه ی پا بلند شدم و چشماشو گرفتم

اشاره به مانیا زدم که بنده خدا دویید تو اتاق تا یه لباس 
 مناسب تنش کنه. 
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دستاش که دور کمرم حلقه شد دستامو اهسته از روی 
 صورتش برداشتمتو چشمام نگاه کرد. 

ی چ شماش خمار و برق خایص توش بود._چشمامم نگیر
 من بجز تو کش رو نگاه نمیکنم

تو چشماش زل زدم. یه زمانی آرزوم بود آریا از این حرفا 
بزنه و بریم رس زندگیمون. حاال حنر با وجود ابراز عالقه 
آرسام من نگرانیمو دارم._اقا ارسام اینجا چیکارمیکنید؟ 

 ؟. با مسیح اومدید کش نمیدونست اینجا کجاست

لبخندی به صورت نگران مانیا زد و دستاشو از دور کمرم 
باز کرد._متاسفانه یا خوشبختانه من حساس شدم به 
فاطمه و دوریش اذیتم میکنه مجبور شدم چر نی اس 

 بزارم براش

مشنر به بازوش زدم که آخش دراومد._آرسام شورشو 
 دراوردی ها. چر نی اس رو کجا گذاشنر ها؟

دستشو ماساژ دار و اخم کرد_زشته جلوی دوستت. یه 
 پرو شدی ها هیخی بهت نمیگم

ناراحت رو ازش گرفتم و روی مبل نشستم._باورم نمیشه 
 یگ بهم چر نی اس وصل کرده و من نفهمیدم
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ی  موبایلم داشت خودشو میکشت که از روی میر
برداشتمش و دکمه اتصالو زدم_مسیح باورم نمیشه اجازه 

 ین نره غول بیاد باال. دادی ا

 فاطمه؟ نره غول کیه؟ 
ی

چی میگ ما باهم قرار گذاشتیم_
؟
ی

 چه قراری رو میگ

کردم و ادامه دادم_پاشو بیا منو بیر پیش لبامو اویزون
مادرم. مانیا میتونه داحت از خودش مراقبت کنه و 

 تازشم بچت بچه ی خوبیه و گریه نمیکنه

ش گذاشت_سالم گوشیو از زیر دستم کشید و کنار گوش
 داداش چطوی؟

 با اخم نگاهش میکردم که دستم کشیده شد

مانیا با نیش باز داشت نگاهم میکرد که باعث شد لبخند 
ید؟ من زود  روی لب های منم بیاد_یک قراره عروش بگیر

میخوام خاله بشمااینبار اخم مصنوغ روی صورتم 
نشست ویل لبخندم پاک نشد_یک گفته من قراره با این 

 زدواج کنم؟ االن تو سمت منی یا سمت اینا

دستمو که عقب بردم آرسام رو نشون بدم مستقیم خورد 
 تو صورتش و آخش بلندشد

دستمو روی دهنم گذاشتم و خواستم بگم ببخشید که 
زبونمو گاز گرفتم_حقته عزیزم تا تو باشی کمیر منو اذیت 
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ی  ی _باورم نمیشه جلوی نیم وجب بچه نمیتونم چیر کنی
 االن هرکش جای تو بود به گه خوردن یم افتاد بگم. 

اخمو روی صندیل نشستم که صدای گریه ی مهراد بلند 
؟ هرچی که  شد._فاطمه میتونی یه ناهار درست کنی

 الزمه داخل یخچال هست فکرکنم

به رفتنش نگاه کردم و آه عمیقر کشیدم_میخوام برم 
ون ناهار برم میای باهام؟  بیر

ی صورتش نشست اما اخم هاش لبخند خییل محوی رو 
باز نشد. رسی تکون داد و در رو باز کرد_خودم حساب 

 میکنم نمیخواد کیف بیاری

ون رفتم.   باشه آرویم گفتم و بیر

 باالخره از رستوران با دوتا 
ی

چند ساعت بعد با کیل خستگ
ون اومدیم._فکر میکنی بشه...   کیسه غذا بیر

بون تفنگ با دیدن مرد سیاه پوشی که اون سمت خیا
 دستش بود الل شدم

 آرسام خط نگاهمو گرفت تا به همون شخص رسید. 

ی سیاه گوشه ی کتش رو زد که رنگش به قرمز دکمه
 تغییر کرد._آرسام، تو..میشناسیش؟
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نگاهمو بهش دوختم که رسی به معنی نه تکون 
داد._نگران نباش احتماال رسدش بوده و این کالهو 

 گذاشته.. 

شده بود که صدای تیر اندازی بلند هنوز حرفش تموم ن
شد.وحشت زده وسایلو ول کردم و عقب رفتم که آرسام 
 منو تو بغلش گرفت و صدای شلیک دوم تو هوا پیچید. 

 مثل بیدی بودم که تو نسیم باد میلرزید. 

همینجور که سفت منو گرفته بود آروم کمرم رو ماساژ 
 داد. 

ه صدای واضخ از توی گوشش بلندشد_قربان صدم
دیدین؟_اگر دفعه دیگه انقدر دیر عمل کنی جای دستم 

ه  قلبمو هدف میگیر

اشک های روی صورتمو پاک کرد. لحظه ای مکث 
کرد_فاطمه صدمه دیدی؟ خون روی صورتته. 
 دستت...چند قدم عقب رفتم تا بتونم تمرکز کنم

 نگایه به خودم انداختم و دسنر به صورتم کشیدم. 

ی دوتا انگشتم لمس خونی که روی دستم بود رو  بتر
کردم_من هیچ دردی احساس نکردم. نکنه تو زخیم 

 شدی؟
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 نفس آسوده از ته دل کشید. 

با دست راستش پشت گردنمو گرفت و تو بغلش 
 کشید_فکرکردم تیر به توام خورده

س جداش کردم و نر مالحضه لباسشو از قسمت  با اسیر
 جلو گرفتم و محکم پاره کردم. 

طرف پرت شدن_دستت خییل دکمه ها هر کدوم یه 
 آسیب دیده؟ کجاشه؟_نمیدونستم انقدر زور داری

مشنر به شکمش زدم که تکونی نخورد و خندیداز حق 
 نگذریم شکمش برعکس بقیه ادماییکه دیدم سفت بود. 

اشت میخواستم ببینم چه هیکیل  ی ت لعننر میر اگر تیرسی
ی ببینم چی  واسه خودش دست و پا کرده_اروم بگیر بشتر

 شده

با رسیدن مسعود دستمو گرفت و کنار کشید_مسعود یه 
بار دیگه با جون یه ادم بازی کنی میدم زنده زنده 

. مردتیکه خر نفهم ی  سالخیت کتی

نگاهم بینشون رد و بدل میشد که یهو مسعود انگار که 
ی یادش افتاده باشه اخم روی صورتش  ی چیر

م  رد نشست_افراد اون یارو بودن که هفته پیش از زیر تیر
شد. انگار که نقطه ضعف پیدا کرده باشن دارن نقشه 

به زدن یزن واسه ضی  میر
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هرچی جمالت مسعود بیشیر میشد اخمای آرسام بیشیر 
ی کن  توی هم گره میخورد_امنیت همرس مسیح رو تامتر

 یه موقع اونجا نرن. 

م یه جای امن  من خودم فاطمه رو مییر

که داشت دستمو کشید و منتظر نموند تا مسعود حرفی  
 میگفت رو ادامه بده

*** 

 _رایان درک اینکه وضعیت عمارت قرمزه برات سخته؟

رایان به من نگاه نمیکرد ویل مشخص بود این رفتار غد و 
واسه چی باید قرمز باشه  یک دندش از کجا آب میخوره_

 لعننر 

آرسام سمتش رفت و یقشو توی دستش گرفت. دستمو 
فی نزنم._بهت یه بار روی دهنم گذاشتم تا ناخواسته حر

ی ی یاد بگیر  گفتم حاال که اینجانی الزمه یکم قوانتر

ڪیر شی  طوِن َمن  : 
ر
 د

همینجوری که باهم بحث میکردن سمت عمو رفتم که 
بدون واکنش ایستاده بود و نگاه میکرد. آهسته لب 
زدم_این وضعیت رو هیچ جوره نمیشه رس و سامون 

 داد؟
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ی   همش دارن باهم دعوا میکتی

ی داد رایان باعث شد الل بشم_نه نمیشه. بودنت صدا
اینجا باعث شده من و برادرم به جون همدیگه بیافتیم. 

برادری که تو نبودش این همه غصه خوردم_غصه 
 خوردی که هیچ جای خونه عکسم نیست؟

به سمت آرسام برگشت و اشاره به عمو کرد_اون گفت 
همیشه حق ندارم عکش ازت نگه دارم. فکرمیکنی کارت 

 درسته ویل... 

 لباشو بهم فشار داد تا حرفی نزنه. 

آهسته به سمت در رفتم که اینبار صدای داد آرسام 
 بلندشد_یه قدم دیگه بردار تا قلم پاتو بشکنم

سیخ وایسادم و حنر برنگشتم صورتشو ببینم_وقنر یه 
نه و  ی ی یکیشون فوری جا نمیر خانواده دارن بحث میکتی

میکنه تا این   بحث به شکل درستش تموم بشهبره. صیر

ی نگاهش کردم و آهسته لب زدم_آرسام خودتم  غمگتر
 میدونی وجود من اینجا اشتباهه

ی افتاد.  خرس پشمالونی که کنار کیفم زده بودم روی زمتر
ی از پنجره رد شد و از گوشه  خم شدم تا بردارمش که تیر
ی صورتم گذشت و صاف به گلدون گرون قیمت گوشه 

 دیوار خورد. 
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ی نشستم. آرسام دستمو کشید و گوشه  همونجا رو زمتر
دیوار برد. _عمو بگو که سیستم هاییکه بهت گفتم رو 

 وصل کردی

وقنر سکوت کرد آرسام فحشی زیر لب نثارش کرد. 
 اوضاع درست نبود. 

آرسام دستشو کنار گوشش گذاشت و آهسته 
؟ بخدا توی عمارت نباشی  گفت_سعید توی عمارنر

 میکشمت لعننر 

نر صدای سعید بلندشد فاتحمو خوندم_مردتیکه تو وق
 مگه گفنر بیا عمارت؟ معلومه که نیستم. چیشده؟

مشنر به دیوار زد و با جمله "رسی    ع بیا" تمومش 
کرد.جاروی نظافنر که گوشه ی سالن بود برداشت. همه 

 منتظر نگاهش میکردیم که ببینیم دقیقا چیکار میکنه. 

 زون کرد. کنر که تنش بود دراورد و اوی

بلندش کرد که هم زمان چهارتا تیر شلیک شدن_رایان  
باید برسیم به کلبه. اون رایه که پشت عمارته هنوزم 

 بازه؟
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ی سمت پارکت کف خونه رفت و  رستکون داد و سینه خیر
ون کشید و به بقیه هم  بازش کرد.اسلحه هانی رو بیر

داد._احتمال زیاد دارن میان سمت عمارت باید عجله 
 شیم. وگرنه درگیر یم کنی 

س نگاه بقیه کردم. آرسام لحظه ای نگاهش با  با اسیر
 نگاهم قفل شد و نمیدونم چی تو صورتم دید. 

رایان بدون توجه به آرسام دستمو گرفت و گردنبندی  
. این تنها  وسط دستم گذاشت_میخوام مراقبش باشی

 دارانی من از مادرمه و میخوام دست تو باشه. 

قطعه ای عکس هم نشون بدم که  خواستم واکنشی 
بهش اضافه کرد_تنها عکس من و آرسامه که توی این 

 همه مدت نگهش داشتم

نگایه به عکس دونفرشون کردم. هردو بچه بودن و خییل 
خندیدننر توجه به بقیه دستمو کشید و به بقیه شاد یم

 اشاره زد بیان. 

ون فرستاد و پشت کمِر آرسام رو ف شاری اول منو از در بیر
 وارد کرد تا بعد از من خارج بشه. 

عمو هم که این وسط هیخی حساب میشد و عجیب  
بود سکونر که اختیار کرده بود.به در کلبه رسیدیم که 
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نفس اسوده کشیدم و رسی    ع وارد شدم. آرسام داخل اتاق 
 شد و فرش رو با یه حرکت کنار زد

رو باز  دریچه ای که به سخنر میتونسنر تشخیص بدیش
کرد. تونیل بود که روی دیوار هاش کیل عکس و مدارک 

 چسبیده بود_فاطمه زود باش فرصت نداریم

سم صدای  ی بیی دستشو گرفتم ویل قبل از اینکه پایتر
ی زودی عمارتت رو میدی  آشنانی بلند شد_به همتر

 ؟ چه حیف شددست من

ی باعث میشد دست آرسامو  وحشت کرده بودم و همتر
پشتش کشید و با اخم به اقاییکه از  فشار بدم. منو  محکم

ون یم اومد نگاه کرد_مثل اینکه تیر قبیل خییل  تاریگ بیر
نم تا مطمعن بشم اون دنیا  ی دقیق نبوده. اینبار خودم میر

نت جهنم  صاف مییر

خنده های رو اعصابش بیشیر روانیم میکرد. توی 
 سکوت یهو خنده های رایان بلند شد

 د و میخندید. دستشو روی زانوش گذاشته بو 

از خنده بود یا غم واقعا نمیدونم ویل اشک توی  
ی و هدفت  چشماش حلقه زد_وقنر اسلحه دستت میگیر

 مشخصه شلیک کن انقدر گه نخور
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نگاه رسکشی به رایان انداخت و قبل از اینکه بفهمیم چه 
ی شلیک شد  افتاده تیر

 اتفافر

جییعی از ترس و وحشت کشیدم و اجازه دادم اشک هام 
 وانه بشنر 

آرسام دست های منو ول کرد و با عجله به سمت 
 برادرش رفت. 

رس برادرش رو توی بغلش گرفت ._رایان آروم نفس 
مت بیمارستان_تو خودت اینجا توی این  بکش االن مییر

 کلبه قراره کنارش چال بشی 

آرسام به غم و اشگ که تو چشماش معلوم بود سمت 
ونه دودمانتو به باد اون مرد برگشت_اگر رایان زنده نم

 میدم اینو یادت بمونه

اسلحه اش رو برداشت و سمت آرسام نشونه گرفت_یه 
 آدم مرده چجوری میخواد منو نابود کنه؟

آرسام نگاه وحشتنایک بهش انداخت_ خوب بلدم با 
 روحمم مایه ی عذاب بقیه باشم. 

ی بعد صدمه زدن به برادرم میتونی فرار   فکرنکتی
_انقدر زر نزن آرسام. اونیکه اسلحه دستشه منم،  کنی

 اونیکه قراره نابودت کنه منم
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ی بار دلم  خدا خدا میکردم که مسعود برسه. برای اولتر
 میخواست مسعود بیاد و یه ادم بکشه. 

 به خودم اومدم و کنار رایان نشستم. 

 زخمش خییل بد بود و دقیقا توی شکمش خورده بود. 

یخت با دیدن این صحنه  هق زدم.  اشک هام که میر

رایان به سخنر دستشو باال اورد و کنار صورتم گذاشت 
که رسی    ع دستشو گرفتم_تکون نخور زخمت بدتر میشه. 

ی میارم م یه دستمال تمیر  االن میر

 دستمو ول نکرد که نگاهش کردم. 

ها کیم خوشی میدیدم چشماش غم داشت ویل اون ته ته
درخشید_میخوام...آخر که توی تاریگ یم

_حرف نزن توروخدا زن..زند  ...جا...بمو..نی ی گیم..همتر
 حرکت هم نکن

هق زدن های من توی سکوت اون کلبه ی لعننر حالمو 
_هستم هستم،  بدتر میکرد_میخوام...کنارم..با..شی

 دقیقا همینجا کنارتم

دستشو محکم تر گرفتم که نگایه به آرسام کرد و دوباره 
_خ ودت سمتم برگشت_یم..خوام..مواظب..برادرم باشی
میمونی ازش مراقبت میکنی رایان، انقدر حرفت نزن 
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زخمت داره بد خون ریزی میکنهلبخندی زد که به ثانیه 
نکشیده دستش نر جون کنار تنش افتاد.وحشت زده 
یل روش  عقب رفتم و با حایل که خودمم دیگه کنیر

 نداشتم نگاه آرسام کردم. 

یکه خون به چشمام نشسته بود و نگاه رایان میکرد._اون
ن چه حش داره ها؟ حاال  دوسش داری رو وقنر ازت بگیر

 میفهیم من چی کشیدم

نفسم به سخنر باال یم اومد. به رسعت سمت در کلبه 
 رفتم که موهام توسط شخیص کشیده شد. 

 جییعی از درد کشیدم که آرسام فقط نگاهم کرد. 

از قلب درد بدنم نر حس میشد و نمیتونستم در 
 میکشمت که مطمعن بشم مردی برم._اینبار یه جوری

ی شلیک شد و مستقیم از رسش رد شد.   تیر

ی  ی افتاد با عجله و بدون در نظر گرفتر وقنر روی زمتر
 کمگ برای رایان بیارم.   اوضاع در کلبه رو باز کردم تا بتونم

 با کله تو بغل کش رفتم

گرفته شد_منم با ترس خواستم عقب برم که کمرم محکم
 فاطمه آروم باش
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گاهمو به صورت داغون و آش و الشش دوختم_زنگ ن
 بزن آمبوالنس بیاد رایان حالش خوب نیست زود باش

 _نگهش دار نزار جانی بره مسعود

ی االن برم. اگر دیر کنیم ...   _نه باید همتر

آرسام منو به سمت خودش چرخوند و تو چشمام زل 
زد_رایان مرده فاطمه، دیگه...دیگه کاری از دستمون 

 د. برنمیا

یختم اوضاع رو براش سخت تر میکرد.  اشک هانی که میر
منو تو بغل گرفت و رو به مسعود گفت_برو جنازه ی 

 رایان رو بیارم ویل خییل آروم..مواظب..باش

ی حرف زدن به خودشم نمیداد ویل منو رها بغض اجازه
ها، میتونیم نجاتش بدیم آرسام  نمیکرد_نکنیش تو قیر

 توروخدا

ی اش رو گرفتیقه ه بودم و التماسش میکردم که روی زمتر
ی خورد که  نشست. زانوهاش به قدری محکم روی زمتر
حس کردم قوزک پاش شکست_فاطمه من خودمم 

ی  ی که بهش خورده...دیگه به همتر ی خوندم، این تیر دکیر
ون نمیاد. تفنگ معمویل نداشت..   راحنر بیر
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کنارش نشستم و رس افتادشو روی سینم گذاشتماشک 
یختم رو آرسام نر صدا قورت میداد ویل  هاییکه من میر

ی پلک هاش قطره ای فرار میکرد.   گایه از بتر

مسعود همونجوری که رایان تو بغلش بود همراه عمو از 
کلبه خارج شد._سعید باید رسی    ع برسونیش بیمارستان 

. مگه نه آرسام؟ ی  حتما میتونن کمک کتی

د و آرسام که به خودش مسلط تر شده بود صاف ایستا
 اشاره کرد مسعود بره. 

م که دستمو کشید_کمکم کن کارای  خواستم جلوشو بگیر
 اینجارو انجام بدم تا افرادش نیومدن

 دلم پیش رایان بود ویل مجبور به اطاعت شدم

 که کنار کلبه بود برداشت. درشو که با کرد 
ی

دبه ی آنر رنگ
ین همه جا پیچید_اون یگ دبه آنر رو بردار و 

ی بوی بیی
 کن رسی    ع  ککم

 شکه ایستاده بودم و به کاراش نگاه میکردم

ین رو روی کلبه خایل کرد_ویل وسایالی توی  ی کل بیی
کلبه..._نمیخوام دیگه این عمارت و کلبه ی نحسشو 

 ببینم
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ین رو  ی انقدر جدی حرف زد که ساکت شدم. تنهانی کل بیی
ون کشید  خایل کرد و فندک طالییشو بیر

همه جا آتیش گرفت که قدیم به وقنر کنار کلبه پرت کرد 
 عقب برداشتم. 

 نگران نگاهشو بهم دوخت_قلبت درد میکنه؟

لحنش نشون میداد نگرانه ویل چشماش بجز نگرانی ، غم 
م ویل بیا رسیعیر بریم که  رو هم چاشنیش کرده بود._بهیر

ی  بتونیم رایان.._فاطمه تو یه دکیر

یه دهنم نصفه باز موند و حرفی ازش نیومد_طبیعیه 
دکیر نتونه کسیو نجات بده. تو تمام تالشتو توی اون 

 لحظه کردی ویل رایان...نموند

اشکام روی صورتم ریخت و با لحنی که انگار روی  دور 
بانش...   تند بود گفتم:_نه اون فقط از خونریزی ضی

نگاه آرسامو که دیدم ساکت شدم. واقعیت تلخی بود که 
 مغزم نمیخواست قبول کنه

ی مسی ح با رسعت توب عمارت اومد و خودش از ماشتر
پنجره داد زد_آرسام، فاطمه زود باشید بیاید وقت 

 . ی ی ویل خییل سنگتر فتر  نیستپاهام راه میر
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کل مسیر ساکت نشسته بودم صندیل عقب و حنر دیگه 
اشگ از چشمام نیم اومد._شما صدمه دیدین؟ فاطمه 
یمش بیمارستان از قلبش ازمایش بگیر  ؟_باید بیر یم. خونر

 فکرمیکنم اوضاعش خوب نباشه

ی اینبار  با صدای ترکیدن و تکون خوردن شدید ماشتر
 فاتحه ی خودمم خوندم. 

آهسته گوشه ای پارک کردن و هر دو پیاده شدن_این 
الستیک قدییم شده بود باید زودتر عوضش 

 میکردم_مسیح االن یادت افتاد قدیمیه؟

بچه ای که با لباس پاره کنار  جدول نشسته  با دیدن دخیر
هانی توی دستش گرفته، دستمو توی جیب شلوارم و گل

بردم و پویل که همش از این جیب به اون جیب مچالش 
 میکردم واسه روز مبادا رو لمس کردم. 

آهسته درو باز کردم و اون ور خیابون رفتم. کنارش زانو 
زدم که رسشو باال اورد. اشک توی چشماش جمع شده 

؟ کش گل هاتو نخریده؟ بود_عزیزم چرا گریه  میکنی

رسی به معنی اره تکون داد و با لحن خسته ای گفت_از 
ی برای خودم  ی صبح اینجا نشستم. گشنمه، میخوام چیر

 بخرم ویل کش ازم گل نمیخره
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نگایه به مسیح و آرسام انداختم که مشغول عوض کردن 
؟ ی  الستیک بودن_مادر پدرت کجاهستر

ی انداخت و  با صداییکه به سخنر دوباره رسشو پایتر
شنیده میشد جواب داد_بخاطر فقر منو به یگ شوهر 

 دادن. اونم ازم بیگاری میکشه

شکه نگاهش کردم و نر اختیار گفتم_تو مگه چند سالته 
ده سالم باشه ی  اخه؟_تا جاییکه یادم میاد باید سیر

ی کمرم از پشت و بلند کردنم توسط کش نگران تو  با گرفتر
تو بغل کش فرو رفتم_یه بار دیگه خودم جمع شدم که 

 اینجوری واسه خودت بری قول میدم تالفی بدی بکنم

رسمو از روی سینش باال اوردم و نگاهش کردم_آرسام یه 
 بار دیگه اینجوری بغلم کنی قلبم وایمیسته

 اخماشو توهم کشید و نگایه به دخیر بچه کرد

ی پاش نشست_میشه اینایی که منو از بغلش دراورد و پایتر
 داشنر واسه زنم میگفنر رو برای منم توضیح بدی؟

 ابروهام باال پرید_میخوای نوشابه برات باز کنم؟

خندشو خورد و کنار دخیر بچه جا گرفت. بعد کیل درد و 
دل بچه رو بلند کرد و روی پاش نشوند_نظرت چیه بریم 
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م بعد بیای بشی بچه  رساغ شوهرت من طالق تورو بگیر
 ی من و فاطمه؟

 خند کوچیگ روی لبش نشست. لب

بلندشد و سمت من اومد که خم شدم. گل هارو توی 
دستم داد و کنار گوشم لب زد_از قیافت معلومه دوسش 

. باهاش ازدواج کن پرسخوبیه.   داری آچر

نگایه به آرسام کرد و گفت_داری با آجیم ازدواج میکنی 
 باید مواظبش باشی فهمیدی؟

ای دستوری حرف زدن آرسام که خندش گرفته بودم بر 
نیم وجب بچه بلندشد و مثل رسبازا اطاعت 

نیم  ی کرد_مواظب اون هستم. میایم اینجا بهت رس میر
 توام مواظب خودت باش

باشه ای گفت و رسی    ع به سمت پارک دویید_عه نه 
آرسام بهش بگو وایسه. پول گالش.._نگران نباش به 

 سعید میگم پیداش کنه

خاطرات رایان تو ذهنم  با یاد اوری اسم سعید تمام
 هجوم اورد. 

ی نمیشنید. انگار که  ی گوشام بجز صدای سوت چیر
ی بود که من انتظار  ی ی تر از چیر خاطراتش سنگتر

 داشتم***
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لباس مشگ عزا رو تنم کردم و دراخر شایل ساده روی 
 رسم انداختم. 

عکس آرسام و رایان رو از کنار آینه برداشتم که در اتاقم 
 به صدا دراومد

امان با صورنر ناراحت داخل شد ._الیه مادر فدات م
بشه نبینم غصه میخوری ها. حتما قسمت نبوده که 

ه  زنده بمونه_مامان دلم نمیخواست کش زیر دستم بمیر

 جلو اومد و بغلم کرد_مادر به قربونت. 

گایه عمر ادما تموم میشه دیگه، کاری از دست شما 
ا برنمیاد  دکیر

دستم پاک کردم و رس تکون بینیمو با دستمال توی 
 دادم_به رایان قول دادم مواظب برادرش باشم

ی اون همه ناراحنر تک خنده ای کرد_منظورش  مامان بتر
این بود ارسام عاشقته مواظب باش به عشقش جواب 

 بدی

چشمام درشت شد و بهش نگاه کردم_اینجوری نگاهم 
ون  نکن. از زیر زبون مانیا همه چیو کشیدم بیر

رسم بچه  فحشی زیر  لب نثارش کردم که مامان شنید_خیر
 تربیت کردم داره فحش میده. 
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ی ما داریم   ی هسنر تو؟ زود باش بیا پایتر چجور دکیر
یم، دیرمون میشه ها  میر

ی توی اتاقم ، کیفمو دستم   بعد کیل چپ و راست رفتر
 گرفتم و از اتاق خارج شدم_مامان میگم میخوای نریم؟

 و بشم. مامان؟نمیتونم با آرسام رو به ر 

خونه رو چک میکردم تا بتونم پیداش  ی همینجوریکه آشیی
کنم صدای آشنانی به گوشم خورد_از یک تاحاال نمیتونی 

؟  با من رو به رو بشی

دستمو روی قلبم گذاشتم و سمتش برگشتم_اینجا 
ی من  ؟_از پدر مادرت خواستم تا با ماشتر چیکارمیکنی

 بیای. اتفاقا کیل هم استقبال کردن

 مت
ی

عجب نگاه کیل به خونه انداختم_یعنی میخوای بگ
؟ هیچ کش نیست ی  ؟رفتر

 از جاش بلندشد و کت سیاهشو روی مبل رها کرد. 

چشماش قرمز بود و نشون میداد تو خلوت خودش  
ی  ی گربه از زیر دستم درمیر حسانر گریه کرده_همیشه عتر
ویل هیچ وقت فکر این قلب نر قرارم نیسنر که هوای 

 میکنه عطر تنتو 

 بدون واکنش ایستاده بودم و نگاهش میکردم. 
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نزدیکم ایستاد و نفس عمیقر کشید_مادرت میگفت 
 . ایط رو قبول میکنی  سخت داری رسی

گریه های شبانت و غذا نخوردنت باعث نمیشه رایان 
 برگرده فاطمه

ی انداختم و "میدونم" آرویم گفتم._رایان از  رسمو پایتر
نه خییل خوشحال بود. من اینکه تونست از تو مراقبت ک

ی که دوست داری  ی برادرم رو میشناسم، وقنر از چیر
 مراقبت کنه... 

_مشکل اینجاست که اون توی محبت و مراقبت کم 

 نزاشت ویل من واقعا دوسش نداشتم. 

نگاهمو به چشمای پرسشگرش انداختم_میدونم هر 
اره  ی مردی عاشق میشه کم و کرسی برای عشقش نمیر

 م جای دیگه گیر بود. آرسام ویل من دل

 اون زمانی کامل جلو اومد که دیر شده بود 

اخماش توهم رفت و قدیم نزدیک شد که عقب رفتم. 
کوتاه نیومد و تاجاییکه کمرم دیوار رو لمس کنه جلو 

 اومد_تو یک رو دوست داری؟ 

هول شده بودم و نمیتونستم کلمانر که رو پیداکنم_خب 
ی االن بگو ببینم تو یک رو من...بزار بعدا راجبش.._نه هم تر

 دوست داری؟
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 با شنیدن صدای زنگ در اخماشو بیشیر توهم کشید. 

_از جات جم نمیخوری ببینم کیه_تو مگه میشناش؟ 

م  خودم میر

 دستمو پشتش کشید و خودش اول رفت. 

ینی توی دستش  با باز شدن در و دیدن مهران که گل و شیر
رحمان اینجا  بود همراه پدر مادرش شکه ایستادم_عمو 

 چیکار میکنید؟

نگاه عمو به اخم های آرسام بود که سالم رسسنگینی به 
م. خدا بد نده  ام سن بهشون داد._سالم دخیر اجبار و احیر

فتم رس خاک یگ از  چرا مشگ پوشیدی؟_داشتم میر
 . ی  دوستام که تازه فوت شده. مامان اینا نیستر

 با اونا کار داشتید؟

گه زل زده بودن . من که خودمو مهران و آرشام به همدی
با نگاه آرسام خیس کرده بودم بدبخت مهران._واسه امر 

 خیر اومده بودم گلم. 

 نگاهمو به خانومش که مهربون جواب داد انداختم

 لپام گل انداخت و لبخند مهربونی بهش زد

 م

ی  منده ویل ایشون نامزد متی  _ببخشید اما مادر پدرم..._رسی
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آرسام نگاه کردیم._آرسام یه  هممون با چشمای گرد به
 لحظه... 

ام  نر توجه به من رو به عمو کرد و خییل مهربون و با احیر
ادامه داد_ببخشید ویل نمیتونم اجازه بدم بیاید 

 خواستگاری کش که ناموس منه

دم_حق با التماس دستشو یم ی کشیدم و اسمشو صدا میر
 داری پرسم ما نمیدونستیم که نامزد کرده و وقنر زنگ

زدیم به پدرش اجازه دادن که بیایم_بله تازه رسیم شده. 
ببخشید که تااینجا اومدید ویل..._عموجان بفرمایید 

 داخل تا اینجا اومدید یه چانی بخورید

آرسام که نگاهم کرد چشم غره بدی بهش رفتم که 
ساکت شد و فقط اخم کرد_نمیخوایم مزاحمت بشیم 

 دخیر قشنگم_مزاحم نیسنر نازی جون 

بازوشو گرفتم و به داخل کشیدمش_خییل خوشحالم 
ی ازتون نداشتم. حالتون  میبینمتون. خییل وقته خیر

ه؟ کمرتون خوب شده  ؟بهیر

روی مبل نشوندمش و خودم بعد شنیدن جوابش رفتم 
 چانی ساز رو روشن کردم

 

ی کنار مبل دیدم.  ینی رو روی زمتر  وقنر برگشتم گل و شیر
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ی بود و م  شخص بود دلش نمیخواد مهران رسش پایتر
 توی این وضعیت باشه. 

آرسام نر توجه به مهران با عمو گرم گرفته بود و اطالعاتو 
کشید._شما عموی واقیع فاطمه از زیر زبونش یم

 هستید؟

نگاهش کردم و اخمامو توهم کشیدم. بیخیال نگاهم کرد 
 و لب زد "چیه؟"

 چانی که جلوش گرفته بودم یه 
عمو خندید و از سینی

لیوان برداشت_نه پرسم من همسایه ی چهل ساله ام 
باهاشون. با پدرش دوستیم._خیلیم عایل، یعنی میتونید 

 بیای عروش ما؟

ش به واکنش من بود،عمو بیخیال جرعه  مهران نگاه خیر
 ای از چاییش خورد و نازی لبخندی به آرسام زد. 

 چانی رو سمت مهران 
سیع کردم بدون هیچ واکنشی

م.   بگیر

رو تو  آرسام نشون میداد تا االن صد بار مهران نگاه
 ذهنش به دار کشیده. 

ی گذاشتم _جانم  با زنگ خوردن گوشیم سینی رو روی میر
مانیا ؟_خالصش میکنم. پاشید بیاید میخوان جنازه رو 

 بیارن دیگه
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دوباره غم عالم تو دلم ریخت و نگاه ناراحتمو به آرسام 
 دادم. 

نجا بشینه وقنر چجوری میتونست اینجوری ای 
میدونستم چقدر غم تو دلشه_باشه عزیزم خودمونو 

سونیم بهتون.   میر

با صدای سعید که داشت داد میکشید و خودشو 
رسزنش میکرد بند دلم پاره شد_مانیا قطع نکن_نمیخوام 

 بشنوی فاطمه. پاشو بیا 

قطع که کرد اشکم رو صورتم ریخت. مهران نر اختیار 
یش شده؟ ی  پرسید_کش چیر

یزم بلند شد  آرسام که انگار میدونست چرا دارم اشک میر
و به سمتم اومد.جلوی همه بغلم کرد و رسمو تو سینش 

 گرفت. 

واقعا به این نیاز داشتم. آغوش گرمش انگار خونه ی 
م لباساتو مرتب کن وسایلتو بردار  امنی بود برام._دخیر
متون_نه عمو جان نمیخوایم مزاحم شما  خودم مییر

 بشیم

 به آرسام زد و به مهران اشاره زد_برو لبخند  عمو 
ی

کمرنگ
 کنآرسام***ماشینو روشن

 _سعید بلیط رو اویک کردی؟
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اشک تو چشماشو پاک کرد و بینیشو باال کشید_حتما 
؟ فنر  باید االن میر

 به چشمای غمگینش زدم _میدونم که تو 
ی

لبخند کمرنگ
 بیشیر از من به رایان نزدیک بودی. 

 افراد اون نر میدونم که االن
. م تو بافر ف رو پیدا میکنی  رسی

دیگه خسته ام سعید، میخوام برم بافر عمرم رو 
احت کنم درحالیکه بچه هام ی اسیر  کنارم هستر

ی  لبخند زد ویل اشکش هم چکید_برو داداش همه چیر
آمادست. فقط مسیح هم دم اخری گفت که باهات میاد 

 همراه زن و بچش

 ه قیر رایان انداختمرس تکون دادم و نگاه اخرو ب

_بگو که یدونه سنگ قیر سفید بزنن با نوشته های 

 .  طالنی

دتش  م پیش فاطمه تا اون پرسه ی نره خر نیر  من میر

نزدیک جمع خانوادگیشون که شدم دیدم دوتا دوتا دارن 
ی و مهران هم از فاطمه حرف میکشه  صحبت میکتی

فاطمه با دیدنم جلو اومد و دستشو دور بازوم حلقه 
کرد.منتظر واکنش شدیدی از پدر مادرش بودم که دیدم 

ی و دوباره مشغول حرف شدن  با لبخند نگاه انداختر
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فاطمه که قیافش خسته بود. بینیش رو از بس با دستمال 
پاک کرده بود قرمز شد._آرسام میخوام برم خونه. 

؟  میتونی منو تا خونه برسونی

ون کشیدم و کمرشو گر  ی دستاش بیر فتم. دستمو از بتر
 سمت خودم کشیدمش که از چشم بقیه دور نموند

_یه  ی از قصد بلندتر صحبت کردم که راجبش فکر بد نکتی
ی به خارج کشور.   بلیط گرفتم واسه رفتر

احت کنیم تا   میخوایم با مسیح و مانیا بریم یکم اسیر
 دوباره رسکار نرفنر 

چشماش گرد شد و خواست حرفی بزنه که سمت مادر و 
گر اجازه بدید ما بریم پاریس فقط ضفا پدرش برگشتم_ا 
احت.   برای اسیر

 دو روز دیگه برمیگردیم پیشتون

پدرش نگایه به مادرش انداخت و وقنر دید مطمعن 
م باش.  نگاهم میکنه گفت_برو پرسم فقط مواظب دخیر

 قبلش برید خونه لباس عوض کنید

باشه ارویم گفتیم و به راه افتادیم. تقریبا غروب شده بود 
دو  ی  آسمون به تاریگ میر

ی که جا گرفت کمربندشو بست و نگاهم کرد  توی ماشتر
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_چرا فکرکردی که من قبول میکنم باهات بیام 

ڪیر شی  طوِن َمن  : 
ر
 پاریس؟د

 

_اگر باهام نیای اونوقت نصف نقشه هام خراب 

؟  میشن_مگه بلدی نقشه ام بکشی

ی رو از  یه تای ابرومو باال دادم و با یه تیکاف ماشتر
آسفالت کندم_از اونجاییکه میتونسنر با مهران بری ویل 

 منو انتخاب کردی. با مادربزرگ مسیح صحبت کردم. 

انی بوده
ی  میدونم قبال چه چیر

خودشو زد کوچه عیل چپ و بستنی فروشی رو نشون 
 داد_من بستنی میخوام آرسام نگه دار

لبامو روی هم فشار دادم و توی کوچه ی تنگ و تاریگ 
واسه چی اینجا... پیچیدم.  _ 

 داشتم 
ی

لباشو چنان اسیر لب هام کردم که انگار از تشنگ
میمردم و تازه به اب رسیدم.چند ثانیه اول متحیر بود تا 

 اینکه اون هم با من همرایه کرد. 

ینی لب هاش و آرامش وجودش حالمو بهیر کرد  انقدر شیر
ی   که غمای تو دلم آروم نشستر
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ه ازش جدا دستمو پشت رسش گذاشتم و آهست
 شدم_همیشه منتظر این بودم که از ته دل همراهیم کنی 

از خجالت رسش باال نیومد ویل لب هاش به خنده 
 کشیده شد._خجالتت قشنگه فاطمه***

 فاطمه***

وارد هتل شدیم که نفس راحنر کشیدم_من دیگه 
نمیتونم وایسم. زود برو دوتا اتاق بگیر که غش 

 کنیم_دوتا اتاق؟ مانیا.. 

و روی لبم گذاشت که ساکت شدم. بچه رو بغل دستش
مسیح داد و توی النر رفت. روی مبل خوش رنگش 

 نشست و رسشو تکیه داد

ناباور به این حرکاتش نگاه میکردم که صدای آرسام 
 بلندشد_از این کارا نکنی ها. مسیح خله، زن ذلیل

 بهش داد_فکرکردی اگر 
ی

مسیح خندید و جواب قشنگ
؟ تک تک عاشقش نبودم اجاز  ی کاری بکنی ه میدادم چنتر

کارای االنش که تو چشم تو شاید بد باشه ویل برای من 
 انقدر زیباس که با دنیا عوضش نمیکنم

ی مسیح گفتم_باید  چشم و ابرونی براش اومدم و بعد رفتر
 که االن 

ی
 قشنگ

ی
برات کالس عاشقر بزاره اقا آرسام. زندیک
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی که قبال  انجام دارن رو مدیون تالش هانی هستر
 شده._فکرکنم اطالعات زیادی از زندگیشون داری

مسیح کلیدی دستم داد و لبخندی موزیانه زد_مختاری 
بری توی اتاق و آرسامو راه ندی چون رئیست پول داده و 

 اتاق دراختیار توئه

با هر کلمش لبخند روی لبای من و تعجب روی صورت 
 آرسام ظاهر میشد. 

رو بردار برو تو پارک  _خب پس آقا ارسام لطفا چمدونت
 جلوی هتل بخواب... 

 قبل از اینکه جملم کامل بشه لب هام اسیر شد. 

 بدون حرکت ایستادم و دستام کنارم افتاد. 

چند ثانیه طول کشید ویل من انقدر شکه شدم که 
نتونستم تکونی بخورم. باورم نمیشد یگ وسط هتل منو 

تجربه ببوسه!_خوبه قبال تجربه کردی این مزه ، اگر 
 نمیکری حتما غش میکردی

اخم روی صورتم نشست و مشنر به بازوش کوبیدم که 
وزمندانه کلید رو نشونم داد_واقعا بیشعوری آرسام.  پیر

م.._اتاق دیگه ای نیست، میتونی  م یه اتاق دیگه میگیر میر
 موقتا توی اتاق من بمونی 
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

صدای آشنا و مردونش باعث شد به عقب برگردم و با 
روی صورتم نشست لب های اونم کش  لبخندی که

 اومد_آریا، خییل وقته ندیدمت 

 بدون توجه به آرسام سمتش رفتم و جلوش ایستادم. 

با دیدنش بغیصی توی گلوم بیدار شد که به سخنر با کیل 
الالنی خوابونده بودمش._خوشحالم میبینمت. چرا 

؟  اینجانی

 نگاهم میکرد. تک تک اجزای صورتمو که 
ی

با دلتنگ
ش کرد نگایه به قفسه ی سینم انداخت_مسیح برر 

گفت قلبت داره اذیتت میکنه. با جریانی که برای رایان 
 که خونر پیش اومد ، خواستم مطمعن بشم

با صدای عصنر آرسام که مشخص بود به سخنر 
لش کرده هردو بهش نگاه کردیم_با چه جرانر اومدی  کنیر

 افی نبود؟اینجا؟ بهت گفتم نمیخوام ببینمت. یه مشت ک

چشمام گرد شد و به آریا نگاه کردم که زیر چشیم نگاهمو 
 دید_مشنر که زدی اگر برام مهم بود قطعا نیم اومدم

آرسام همینجوریکه آستیناشو باال میداد جلو اومد_خب 
پس اگر مهم نیست چندتا دیگه بزنم تا دکوراسیون 

ی   صورتت قشنگ بیاد پایتر
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی سینش جلوش ایستادم و دستمو روی قفسه 
گذاشتم_چتونه شما دوتا. آرسام تمومش کن این مسخره 

ی االن از جلوی چشمام گمشو   همتر
بازی رو_یابو علقی

 _آرسام ساکت باش

انقدر بلند داد زدم که چشماش بیشیر شعله کشیدکلید رو 
ی پذیرش هتل گذاشتم_لطفا  از دستش کشیدم و روی میر

ید داخل اتاقم  اون چمدون هارو بیر

 

 بهم نگاه میکرد که نر توجه به  آرسام با 
اخم غلیظی

جفتشون سمت مسیخ رفتم که سیع میکرد دخالت 
نکنه_میشه لطفا حواست باشه که چمدون های منو به 

 موقع برسونن به اتاقم؟

نگایه به اون دوتا انداخت که با اطمینان چشمامو باز و 
بسته کردم_خودم میدونم باید باهاشون چیکارکنم. فقط 

و برگردون. ممنون که بخاطر من گفنر بیاد و شایدم آریا ر 
به خاطر خودش ویل بودنش اینجا کارا رو درست نمیکنه 

 بدتر خراب میکنه. 

 تایید رو از مسیح گرفتم، نر توجه به آرسام سمت 
وقنر

آریا رفتم و لبخند زدم_ممنون که اومدی آریا ویل قلبم 
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

ی نداره. خودم نا س ی م االن اوکیه و نیاز به چیر المنر دکیر
 دیگه

با خنده جمله ام رو تموم کردم که لبخند روی لبش 
نشست. ادامه دادم_وقنر از مسافرت برگشتم حتما میام 

 پیشت برای معاینه قلبم

باشه آرویم گفت که بدون نگاه ه آرسام از هتل خارج 
شدمانقدر کالفه بودم از دستش که میخواستم پرتش کنم 

ی حوض گرد و خوشگل  سفیدی که جلوم توی همتر
ی خودم قلم پاتو میشکنم یا نه  بود_یه قدم دیگه بردار ببتر

به عقب برگشتم که دیدم اوضاع وخیمه. اگر حرکت 
ام؟ چشمات اشتباه کنم کیش و مات میشم_من نامرن  

مت چشم پزشگ  منو نمیبینه؟ مشکل داری بیر

گوشه لبمو گاز گرفتم تا قیافه و لحن حرف زدنش باعث 
مثل خودش جواب دادم_عادت کردی  خندم نشه و 

 ؟همش دیگرانو تخریب کنی و فحش بدی بهشون نه

بهت نگفتم ازین کارا خوشم نمیاد؟ بقیه هم مثل ما 
شخصیت دارن_شخصیت؟ بقیه یعنی یک؟ داری آریا رو 

؟
ی

 میگ
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

د که بقیه به سمتمون  ی چنان میخندید و حرف میر
_اگر انقدر دوسش داری که رس من داد میک ی شی برگشتر

ارم ویل...  ی ام میر
 حتما به حرفت احیر

ی شد و چهرش عصنر تر. مشخص بود  قدماش سنگتر
میخواد جنگ به پا کنه_اگر قرار باشه این فکرو بکنی که 

 من تورو دو دسنر میدم به آریا سخت در اشتبایه. 

حاضی نیستم حنر جنازتو بدم بهش اینو خوب بفهم. من  
ت دارم اییکه برای خودمه غیر ی  فاطمه میفهیم؟ روی چیر

ڪیر شی  طوِن َمن  : 
ر
 د

 

 _میخوای برات آب بیارم؟

رسی به معنی نه تکون دادم که آروم بوسه روی لب هام 
 نشوند. 

وقنر تو چشمام زل زد اینبار به جای ناراحنر و 
د.  ی ی خایص موج میر  عصبانیت، یه چیر

موچر که توی دریای آروم چشماش خییل زیبا بود_اون 
. تو دستتو توی کسیکه تورو اذیت م یکنه خودنر

یزم_تو اصال به دستم ی چجوری دنیا رو به پات میر بزار ببتر
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

اری روی خط حرفم ی گوش نمیدی آرسام_جوجه پا میر
 گوش نمیدم؟ کره بز

ی
 قرمز هام میگ

د که انگار رفتم به مامانش  ی یه جوری با حرص حرف میر
فحش ناموس دادم_خب میدونی که اصول ازدواج تو 

ا اینجوری نیست که هرکش از راه رسید بله خانواده ی م
 رو رسی    ع از دخیر بشنوه

رسی تکون داد و آخ آچی زیر لب گفت. روی صندلیش 
نشست و نیشش رو کیم بست_این همه ناز خانم؟ یه 
. دخیر خجالنر  ی باره منو میبینی  انگار اولتر

ی
جوری میگ

ی دو دقیقه  دوست دارم ویل این مدلش جدید بود. تا همتر
 داشنر منو... پیش 

 از جا پریدم و دوتا دستامو روی دهنش گذاشتم

زیر لب فحشی داد ویل با زنگ خوردن گوشیش نتونست 
ادامه بده.اروم رسجام نشستم و نگاهش کردم_کارا انجام 

 شد؟

لبخندش با حرف هانی که پشت تلفن شنیده میشد هر 
م دنبالشون. همشون  لحظه باز تر میشد_خوبه االن میر

ی   بیان؟تونستر

صدای مسعود که بلند داد کشید کامال از پشت تلفن 
شنیده شد_کثافت کل کارا رو ریخنر رو کله من رفنر 
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

اونور عشق و حال؟ _پاشو بیا کم غر بزن. یه جوری 
نی انگار  ی  نمیتونی بیای.  حرف میر

 برو رد کارت من دستم بنده

تلفن رو قطع کرد. استارت ماشینو زد و با رسعت دور 
 قرار بود بیاد پاریس؟زد_کش 

آهنگ رو روشن کرد و رس تکون داد_قرار بود یه کسانی 
 بیان باهم مذاکره داشته باشیم

که زنگ خورد نگاهم به شماره آریا موند و آهسته   گوشیم
و بدون ایجاد حساسیت جواب دادم_میشه بیای هتل؟ 

 کش اومده که باهات کار داره

ش به من بود_اخه نگایه به آرسام کردم که تمام حواس
..._خییل واجبه فاطمه. بخاطر تو  یم جانی االن داریم میر
از ایران اومده و باید رسیعا برگردهباشه ارویم گفتم و 

تلفن رو قطع کردم. آرسام که متوجه موضوع شده بود 
د که کارش رو انجام بده.   کالفه دور زد و به کش سیی

ی  یه که ***_تمام اموالش برای شماست خانم. این چیر
 قبل مرگش خواسته و خییل وقته به نام شما خورده. 

نگایه به مادر پدرم ، ننه و سعید که تازه رسیده بودن 
انداختم که مامان با لبخند اشاره کرد قبولش کنم. نفش 

 تازه کردم و رس تکون دادم. 
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 دیث و ساراح  کتر شیطون مند

تمام برگه هارو امضا کردم و گفتم_وقنر برگشتم ایران  
 ام بدممیام که بقیه کارهارو انج

آرسام لبخند جالنر روی لبش نشست و سمت وکیل 
چرخید_اقای فییصی لطفا کل کاراشو انجام بدید و مدارک 

 رو پست کنید. 

ای گفت و خارج اقای فییصی رس تکون داد و "با اجازه"
 شد_پاشو بیا فاطمه کارت دارم

وقنر رس بلند کردم هیچ کش نبود. انقدر غرق فکر و 
اسم به رفتنشون نبود_چیشده خیال شده بودم که حو 
 چرا هیچ کش نیست؟

ون برد._کل هتل رو اجاره  دستمو کشید و با خودش بیر
ی لحظه رو نشونت بدم  کردم تا فقط همتر

با باز شدن در اصیل نگاهم به یه عالمه بادکنک و 
 تزئینات قشنگ افتاد. 

ی رفتیم و کنار حوض که رقص نور داشت  از پله ها پایتر
 ایستادیم

م که جلوم زانو زد اشک تو چشمام حلقه آرسا
بست_قبلش بگم که مادر پدرت جوابشون مثبت بود. 

؟  حاال میشه با من ازدواج کنی
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دیث و ساراحکتر شیطون مند

نگایه به مادر پدرم کردم که پدرم با انگشت شصتش 
اویک به من نشون داد. تک خنده ای برای این حرکتش 

 عاشقانه ای 
ی
روی لبام نشست_دوست دارم باهات زندیک

وع    کنمرو رسی

 انگشیر رو که دستم کرد نگاهش به لب هام افتاد. 

خبیث نگاهش کردم ویل قبل از اینکه بفهمه چیکار  
 میکنم توی حوض پرت شد. 

جمع کال رفت رو هوا و آرسام شکه وسط حوض نشسته 
 بود_بر اون... 

نگاهش به پدرم افتاد و ساکت شد. توی حوض رفتم و 
مادر زنش  دستمو جلوش دراز کردم _آدم جلوی پدر 

 پروبازی درنمیاره

چشماشو نازک کرد و دستمو گرفت ویل به جای بلند 
 شدن منو پرت کرد روی خودش و کمرم رو گرفت. 

تا به خودم بیام توی آب خوابیده بودم و آرسام لب 
 هامو اسیر خودش کرد

 هانی که داره و خواهد داشت، هنوزم 
 با تمام سخنر

ی
زندیک
 
ی

 های خودشو دارهقشنگ

یان**پا
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