
 

  پایان موزیک به و زدم رو ضبط ریموت   ی دکمه

 که بودم نگرفته فاصله برج از خیابون یه هنوز.. دادم

 ادامه مسیرم به و ندادم جواب.. اومد در صدا به تلفنم

 رو تلفن من و شد بلند هوا به پیامک صدای  اما دادم

  شده چسبیده هم به حروف دیدن با.. گرفتم دست به

 برگردون دور اولین از و نشست ابروهام بین اخمی

 .. روندم برج سمت به و زدم دور

 

  ده از کمتر.. کردم پرت ماشین ی سینه  روی رو تلفن

 کردم پارک برج روبروی درست رو ماشین بعد دقیقه

 نادیده رو احترامش  ادای.. اومد سمتم  به نگهبان و

 :گفتم و گرفتم

 

 .. گردم برمی زود-

 

  و کردم طی رو پله دوازده سریع و نموندم منتظر و

 دکمه روی و گذاشتم آسانسور به پا.. شدم البی وارد

گیوتین 



  از.. موندم منتظر و  زدم انگشت طبقه آخرین ی

 ..  زدم  پوزخند ببینم بود قرار که چیزی تصور

 

  آروم و خلوت برج و بود گذشته نیمه از تقریبا ساعت

 و سونا و  استخر مخصوص ی طبقه فقط.. ساکت و

 که آسانسور.. داشت آمد و رفت هنوز  جکوزی

 برج این هاوس  پنت.. زدم بیرون سریع شد متوقف

 ... حاال و  بود کارم محل

  راست و چپ به و ایستادم مجلل و بزرگ سالن بین

 تشخیص رو کور موش صدای و چرخوندم سری

 .. بود راهرو انتهای.. دادم

 پاشنه برخورد صدای کردم سعی و برداشتم گام چند

 اما بود بسته اتاقم در.. نشه بلند هوا به کفشم ی

 شد باعث میشد منعکس بیرون به در زیر از که نوری

  رفتم جلو خونسرد.. بود قوه چراغ نور.. بزنم پوزخند

 کردم باز صدا و سر کمترین با رو در ی  دستگیره و

 دستش ی قوه چراغ شدید نور و شد من  متوجه اما

  چشمم روی دست با من و افتاد صورتم  روی درست

 .. انداختم سایه

 



 حتم به اما دادم نمی تشخیصش درست شدید نور پشت

 قلب، امان بی کوبش و ترسیده های نفس صدای این

 .. کرد می مجسم ذهنم در رو قیافه یه تنها

  و دادم  پوشش هیکلم  با رو در چهارچوب ی همه

 من و انداخت پایین رو نور.. گرفتم سینه به دست

 که اسمی.. کنم شکار رو کور موش باالخره تونستم

 :کردم بیان گذشت سرم از

 

 ..روشن-
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  یه.. زد زل  حالتم بی مطمئنا صورت به  واج و هاج

 متعجب من و نخورد تکون.. برداشتم سمتش به گام

 با و زدم رو برق کلید.. زدم پوزخند واکنش این از

 ..انداختم نظری  روم پیش دزد به بیشتری وضوح

  کاله من و بود بسته دهنش  دور رو سیاهش شال

..  دیدم  رو همرنگش بلند شرت سویی و اسپورت

..  کردم قفل و بستم رو در.. پرید باال ابروم هردو

  من.. شنیدم  رو بوقش صدای و کردم فعال رو رمزش

  انتظاری هر دختر این از.. نداشتم  ای عجله هیچ

  عمیقی نفس و کردم پشت بهش.. دزدی جز داشتم

 ..کشیدم

 

 کنی؟ می قفل درو چرا-

 

 رو کتم..  بودم ندیده جسوری  این به دختر.. خوبه

  آویزون لباسی چوب به وسواس با و  آوردم بیرون

.. شنیدم رو کتونیش کفش شدن کشیده  صدای.. کردم

.. نکردم  تعجب ابدا اینبار.. میشد نزدیک بهم داشت

  تداعی ذهنم  در پدرش خانوادگی نام با دختر این داشت

 ..چرخیدم سمتش به.. میشد



 چراغ و  انداخت دوشش روی طرف  یک رو کیفش

  دهنش دور از رو شال.. داد جا کیفش درون رو قوه

 ..وحشی نگاهی و آرایش بی های لب.. برداشت

 

 بزنم؟ حدس خودم من یا میدی توضیح خودت-

 

 :کرد سپر سینه جسورانه

 

 چیو؟ -

 

 دستمو هردو.. کرد کج  لبمو طرفی  یک پوزخندی

 ..بردم فرو جیبم درون

 

 ..بودنتو اینجا-

 

  مستطیلی دستگاه.. انداختم اطراف به نگاهی نیم

 روی هدفون   و بود آویزون گاوصندوق از که شکلی

..  دراومده آب از درست حدسم که فهموند می بهم میز



  شدن رد هرچند.. بود اومده تجهیزات  با و ای حرفه

  هرکسی کار اتاق این به رسیدن و امنیتی گیت چند از

  متوجه و کرد دنبال رو نگاهم.. دادم تکون سر.. نبود

 .. شد

 

 جرم به ارتکاب حین  منو که بترسم باید من االن-

 کردی؟ دستگیر

 

 که ای قیافه  به شباهتی ابدا کردم می دقت که حاال

 به تفاوت بی  و خونسرد..  نداشت بودم شده متصور

  از رو دستگاه و زد دورش و رفت کارم میز سمت

 .. کرد جدا گاوصندوق

 

  با یکی جرم بدونم دارم دوست.. خوندی  حقوق که تو-

 چیه؟  تو شرایط
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 سمتم به و داد جا کیفش درون رو هدفون و دستگاه

  می چونم تا تقریبا.. قد بلند و بود ظریف.. اومد

  سینه به دست.. ایستاد من از فاصله متر یه با.. رسید

 ..گرفت

 

 ..کن باز درو-

 

  دختر پرسیدم کاریت ی  حیطه تو سوال  یه ازت-

 تونم می چندسال نظرت به.. جوابم  منتظر.. جون

 ببینمت؟ زندان های میله پشت

 

 هیچ من و داد تکون مقابلم  تهدیدوار رو انگشتش

 .. ندادم نشون  واکنشی



 

 تهدید منو  که نیستی  موقعیتی توی تو االن ببین-

 نه دیدم تورو من نه که انگار.. کن باز درو  این.. کنی

 ..منو تو

 

 ذهنم تو رو جمالتش و کشیدم ریشم ته به دستی

 ..کردم تکرار

 

 کردنت دزدی مزاحم بدموقع یا رسیدی؟ چیزی به-

 شدم؟

 

 ابرو که نیومد خوش مذاقش به زیاد کلمه  این انگار

 و رسوند  هیچ به رو فاصله متر یه همون و داد باال

 : کوبید ساعدم به و برداشت شونش دور از رو کیفش

 

 .. نیستم دزد من.. باش زدنت  حرف مراقب-

 



 نفر یه  شخصی حریم وارد اجازه بی که کسی به-

 من میگن؟ چی  کنه باز گاوصندوق داره تالش و میشه

 .. روشن نمیارم در سر وکالت و  حقوق از زیاد

 

 می زبون به پسوند و پیشوند  بی رو اسمش هربار

 ..آورد نمی خودش روی به اما میشد تر کالفه آوردم

 

 داری خبر که هم حق.. حقمه که چیزیم دنبال من-

  که بگیرم رو چیزی که اومدم.. نیست دادنی.. گرفتنیه

 ..داری کردنش پنهون در سعی تو

 

 که لبخندی از.. دادنی نه بود گرفتنی حق که پس

 ترسیده نگاه نیم.. نیومد خوشش  نشست لبم ی گوشه

 ..دیدم شده رمزگذاری و بسته در به رو ش

 

 وکیل.. پاکمهر همایون دختر.. پاکمهر روشن   روشن،-

  داره من اتاق تو شب وقت این.. دادگستری یک پایه

  چرا دونم نمی فقط.. میزنه  حرف حقوق و حق از

  نمیده اجازه طلبکار لحن این و کیفته  تو که وسایلی



 من اتاق تو  شما پاکمهر  خانوم.. خبره چه کنم درک

 گردی؟ می چی دنبال
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 بهش ای فاتحانه نگاه.. بود شده کالفه حسابی

  باالتر رو سرش و داد  تکونی رو گردنش.. انداختم

 .. اومد نمی کوتاه موضعش از.. گرفت

 

 ..حقمه که چیزیم دنبال من.. گفتم هم قبال-

 



 چیه؟ چیز اون و-

 

  محکم رو کیفش رنگ زیتونی ی دسته و کشید پوف

 یه به من و رفت در کنار  تا و گرفت مشت بین تر

  انگشت اثر با تنها در این.. کردم فکر نتیجه بی تالش

  خوب خیلی ر این.. کرد پشت در به.. میشد باز من

  می بدم خروج ی اجازه من وقتی فقط که دونست می

 .. بره تونست

 

 وگرنه.. شه باز تا سنسور رو بذار انگشتتو  اون-

 باشه داشته خوبی صورت نکنم فکر.. میزنم جیغ

  و خانوم یه با ببینه بسته درهای پشت شمارو کسی

 ..شب وقت این

 

 و بود خالی ساختمون.. بود اساسی بی و پوچ تهدید

 :زدم لب خونسرد اما.. صوتی عایق به مجهز  دیوارها

 

 ..ندارم مشکلی من.. بزن جیغ-

 



  و متفکر.. ترسیده اندکی.. کرد تغییر  نگاهش رنگ

 : رفت باال صداش.. خشم باالیی درصد

 

 ...آقای   کن باز درو این-

 

 ..روشن باش زدنت  حرف مراقب-

 

 جلو من.. گرفت فاصله در از و زد پوزخند حرصی

 .. خونسرد و آروم.. رفتم

 

  می خوب خودت هستی؟ چی دنبال اینجا بگو بهم-

 تونی نمی نکنی تعریف رو جریان ی همه تا دونی

 همه اون از چطوری.. بذاری بیرون در این از پاتو

 کردی؟ رد رو نگهبانی چطوری شدی؟ رد دوربین

 رفتم وقتی.. کرده کمک بهت کار این تو یکی حتما

 کرد باز درو برات کی.. کردم قفل رو در این خودم

 روشن؟

 



 می حس.. دیدم می رو روحیش حاالت ی همه من

 :گفت تشر با اما کردم

 

 بگو من به.. نکن صدا  کوچیک اسم با منو اینقدر-

 ..پاکمهر خانم

 

 حس  داشت خانم ی کلمه روی که تاکیدی من و

 ..کردم فوت رو نفسم و شد  کج لبم.. کردم
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  روی و رفتم کارم میز سمت به و گرفتم فاصله ازش

  در به و من به نگاهی نیم مستاصل.. نشستم صندلی

 :آورد ابرو بین ریزی اخم.. انداخت بسته

 

 ؟..کن باز درو گفتم نشنیدی نشستی؟  چرا-

 

  رو حرکاتش ی همه موشکافانه اما.. ندادم جوابشو

  مرتب رو  رنگش ای قهوه موهای.. گذروندم نظر از

  روی رو دستش دو هر  کف.. اومد سمتم به و کرد

  اون با دختر این دونستم نمی واقعا من.. گذاشت میز

  حق که گشت می چیزی چه  دنبال به اینجا آوازه و نام

 دونست؟ می خودش

 و پیش دوسال.. داشتم خاطر  به دیدمش که اولی بار

 تغییر صداش تن.. کانادا از بازگشتش مهمونی   در

 نه اما بود جالبی شگرد.. نازکتر و تر  مالیم.. کرد

 .. زمان این در و من برای

 



 اطمینان رفتنت از.. بشی ظاهر یهو نبود قرار-

 نقشه ی همه ولی برگشتی چرا دونم نمی.. داشتم

 نکردم فرصت اصال من که  االنم.. ریختی هم به هامو

 ..برم  من بذار کن باز درو.. کنم باز گاوصندوقتو

 

  آخرین از.. زدم چونه زیر دست و شدم خم  میز روی

 این اما رسید می نظر به زیباتر  بودمش دیده که باری

 گودالی  رنگش عسلی  های قرنیه در انگار.. نگاه

 ..داشت وجود مخوف

 

 ..کن باز درو کنی؟ می نگام اینجوری  چرا-

 

  نفسش.. کشیدم صورتم  روی رو دستم و بستم چشم

 حدس هم ندیده رو خشمش من و بود افتاده شماره به

 ..میزدم

 

 .. میگم باشه-

 



 تکیه صندلی پشتی   به اما  دادم نشون مشتاق رو خودم

 از هنوز.. نشست صندلی روی.. موندم منتظر و دادم

 :بود نشده کم جسورانه نگاه و طلبکار لحن اون

 

 .. گردم می مدرک یه دنبال-

 

 .. ندادم نشون واکنشی هیچ

 

 ..خبری بی که نگو.. زندانه االن من بابای-

 

 و مدرک و تو که کنم پیدا علت یه کنم می سعی دارم-

 .. بدم جا اتاقم تو اینجا رو زندان

 

 بلند سر.. شد جابجا کمی و کرد تازه نفس  چندباری

 :گفت قبل ی دقیقه چند هیجانات  از اثری بی و کرد

 

 و داری آشنایی هم بهمن با.. میشناسی  منو بابای تو-

 .. میای حساب به فامیل باهاش البته



 

 

 

      

 

 گیوتین #

 6پ#

 

 

 

 

..  ایستادم سرش پشت و شدم بلند میز پشت از

 ..کرد قالب هم تو  رو دستاش

 

  پیدا چیزی  میشه تو گاوصندوق تو کنم می فکر من-

 رو بهمن بودن گناهکار  و بابام گناهی  بی من تا کرد

 ..کنم ثابت

 



  گوشش کنار و گذاشتم صندلیش پشتی ی  لبه ر دستام

 :زدم لب

 

 زندان تو تونم می من کردی فکر خودت با.. نه-

  من اگه کنی می فکر.. باشم داشته دست بابات افتادن

 جا به مدرک خودم از باشم کرده اینکارو درصد یک

 میذارم؟

 

  و دیدم رو غلیظش اخم.. شد بلند صندلی روی از

 : زدم پوزخند

 

 اگه.. داری خبر چیزا  خیلی از تو ندارم شک من-

 آقای.. تویی قطعا باشه  داشته خبر جریانات از یکی

 شکم من  نکنی کمک من به کار این تو اگه.. فرخزاد

 برای دستی هم بهمن با  تو که میشه تبدیل یقین به

 ..من بابای سر کردن آب زیر

 

 جا.. پاشیدم روحش بی صورت به تلخی نیشخند

 فاصل حد در و زدم دور رو صندلی من و خورد



 کشید عقب رو خودش.. ایستادم وسط  میز و خودش

  روی ترس..  کرد برخورد صندلی به زانوش پشت و

  کج.. بود نشسته بانمکی طرز به صورتش اجزای

 :خندیدم

 

 ده از کمتر تو خودتو تونستی چطوری بگو  بهم حاال-

 اینجا؟  برسونی دقیقه

 

  جلوتر.. نداشت رو بحث کردن عوض اینطوری  توقع

  و کردم بلند ر دستم.. شد پرت صندلی  روی و رفتم

  من اما زد پس رو دستم سریع.. گذاشتم چونش زیر

 ..خندیدم باز.. کردم حس رو بدنش سردی

 

 ..اینجا تا چطوری روشن؟-

 

 مثل و کشیدم عقب خودم.. زد کنار رو  من و شد بلند

 :توپید صورتم تو ای درنده شیر ماده

 



..  نمیدم توضیح هیچکس  برای کارامو  هیچوقت من-

  امنیت رو یکم کردن تلف وقت جای به بهتره هم تو

 ..کنی  کار برجت

 

 باید.. ایستادم تر عقب و شد جابجا  گلوم سیبک

 می تماس جویان با و کردم می چک رو  ها دوربین

 ..گرفتم

 

 عمل وارد راهی یه از بعد ی دفعه بهتره هم تو پس-

 که راهی  هر از.. نری لو  ورودت دقایق تو که بشی

 اما.. شو وارد  داری دادنشو انجام توان کنی می فکر

 منو که دونم  می.. منم تو جلوی  که نکن  فراموش اینو

 ..شناسی می خوب

 

  روی رو  انگشتم و رفتم در سمت به و گفتم رو این

 دستگیره.. شنیدم رو بوقش صدای و گذاشتم حسگر

  که کردم حس.. نکردم بازش اما کشیدم پایین رو

 ..شد نزدیک

 



 پاکمهر؟ خانوم-
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 پاکمهر؟ خانوم-

 

 مونده ناموفق عملیاتش اینکه با.. چرخیدم سمتش به

  دختر.. دیدم نمی اش چهره در آثاری هیچ من اما بود

 نمی پس پا  اگر شاید که جدید سرگرمی یه .. بود جالبی

  پوزخند.. کنه عوض هوامو و حال تونست می کشید

 ..کنه سربلند شد باعث دارم صدا



 

 اطالعات رفتن کش اما بدونم  چیزا خیلی ممکنه من-

  باز رو گاوصندوق اون حتی اگه.. محاالته جزو من از

  دیگه تا میگم اینو.. رسیدی نمی چیزی به کردی می

 به هم االن همین.. بذاری اتاقم تو پاتو نکنی هوس

 ..دارم مدرک ازت کافی ی اندازه

 

 اومد جلو اما.. نکردم درک که بود نگاهش تو چیزی

 و در بین شده ایجاد ی فاصله از انگشت سر با و

 :کرد بازش و کشید داخل به رو  در چهارچوب

 

 علیه بر مدارکت از رو استفاده نهایت امیدوارم پس-

 نمیشه عایدت هیچی  باش مطمئن چون  ببری من

 ..فرخزاد یزدان  

 

.. شد دور دیدم ی محدوده از ثانیه از کسری در و

 نگاهی نیم اتاق های دوربین به و کشیدم هم در ابرو

..  دادم تکون سر تنها.. بود  خاموش لعنتی.. انداختم

 .. محتاط کور   موش  



 

 باید.. گرفتم دست به رو کتم و کردم فعال رو دوربین

  رو برق کلید.. میزدم حرف جویان با زودتر هرچه

  در.. گذاشتم سالن ی محوطه به پا و  کردم خاموش

 بی این از من .. کردم فعال رو رمزش و کردم قفل رو

 .. داد می پس جواب باید جویان و گذشتم نمی احتیاطی

 زدن بیرون محض به و انداختم ساعدم  روی رو کتم

  نگهبان و  گذروندم نظر از رو سو چهار هر برج از

 ..ایستاد کنارم

 

 فرخزاد؟  آغای شده چیزی-

 

 دستوری لحنی با نگهبان  به رو.. دیدم نمی  رو روشن

 :گفتم

 

  برو خودت.. بفرستن کمکی نیروی برات بزن زنگ-

..  میدی نگهبانی من ی طبقه تو بعد به این از.. باال

  هر.. بزنه پر طبقه اون تو پرنده من از بعد خوام نمی

 ..بینم می تو چشم از بیفته اتفاقی



 

  جیبش از رو موبایلش داشت.. شنیدم رو گفتنش چشم

 : گفتم که کشید می بیرون

 

 ..بسپر کارو اعتماد قابل نفر چند به-

 

  جویان ی شماره و شدم سوار.. رفتم ماشینم سمت به

 :شد پخش فضا تو صداش و زدم استارت.. گرفتم رو

 

 گرفتین؟-

 

 ..تره محتاط کردم می فکر  که چیزی از-

 

  متوجه  رو جویان بودم بلد خوب من و نزد حرفی

 .. نه حاال اما.. کنم اشتباهش

 

 

 



      

 

 گیوتین #

 8پ#

 

 

 

  خودتو بیاد  پیش موردی همچین دیگه بار یه فقط-

 و بمونی سرپا ساعته چهار  و بیست کنم می وادار

 نمی درد به  آخر دم   گزارش یه من برای.. بدی کشیک

 .. کن احتیاط  بیشتر.. جویان خوره

 

 شد؟  متوجه چیزی شده؟ چیزی.. قربان چشم-

 

 ..داشتم خطی پشت.. کشیدم ریشم ته به دستی

 

  رو گیت و نگهبان همه اون  تونسته وقتی.. نه فعال-

 بشه اتاقم وارد و بندازه کار از رو دوربینا.. کنه رد



 برابر چند رو برج امنیت فردا همین.. فاجعه یعنی

 جویان؟.. بمونه باال خودش سپردم تیمور به.. کن

 

 ..قربان کن امر-

 

 ..بود ترانه.. انداختم تلفنم ی صفحه  به نگاهی نیم

 

 روشی هر به.. شده اتاق وارد چطوری بفهمم باید-

 فقط.. داری وقت ساعت هشت فقط... بفهم شده که

 ..طرفی من با.. نه بهمن  با وگرنه  ساعت هشت

 

 ..چشم.. کنم می تالشمو ی همه-

 

 وصل رو  ترانه تماس و کردم قطع خداحافظی بی

 :کردم

 

 یزدان؟-

 



 به رو تلفن و کردم خاموش رو اسپیکر ی دکمه

 ..زدم گوشم

 

 شده؟ چیزی-

 

 تخت روی بزنم حدس تونستم می و بود خمار صداش

 .. حریر خواب لباس  همون الی درست.. بود

 

 ..کردی دیر-

 

 ..کشید طول کارم.. راهم تو-

 

 رو سرعتم.. کرد پر رو گوشم اش اغواگرانه ی خنده

 ..بردم باالتر

 

 ..نمیبره خوابم تو بدون.. بیا زودتر پس-

 

 ..ترانه میام زود.. بمون منتظر-



 

 به و کردم قطع رو تلفن.. بودم تر مشتاق ترانه از

  همایون دختر  .. بین ریز کور موش.. کردم فکر روشن

 ..بیشتر شاید حتی.. بود خطرناک  خودش ی اندازه به

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 9پ#

 

 

 

 

  پارک عمارت وسط رو ماشین بعد ساعت نیم از کمتر

 سنگی   های پله از و کردم  رد رو بزرگ  حوض.. کردم

  و کت.. شد  باز رویم به در  و رفتم باال شکل  دایره نیم



 رو نباشیدش خسته و دادم نوشین دست  به رو سوییچ

  روی کفشم های پاشنه صدای.. گذاشتم جواب بی

 باال ها پله از من و شد اکو فضا در مرمر های سنگ

  دکمه ردیف ترانه با مشترکم اتاق به نرسیده.. رفتم

 پایین رو دستگیره و کردم باز رو پیرهنم های

 ..کشیدم

 

  محض به و بود کشیده دراز تخت روی حدسم  مطابق

 ..کرد روشن رو آباژور و شد خیز نیم ورودم

 

 ..میبرد خوابم داشت  دیگه.. سالم-

 

  روی رو نگاهش و آوردم بیرون تنم از رو پیرهنم

 زیتونی موهای و کرد  کج گردن.. دیدم عضالتم

  روی بلنداش و خورد ُسر  بازوش روی از رنگش

  شد کج لبم.. داد می شهوت بوی اتاق.. ریخت تشک

 :گفتم و

 

 .. بگیرم دوش میرم.. کردم عرق یکم-



 

 پا و گرفتم دست به حوله من و کرد آویزون رو لبش

 پوش حوله  بعد ربع یک  تقریبا.. گذاشتم حموم به

 تصویر از.. ایستادم کمد روبروی.. زدم بیرون

  کمد به چسبیده ی آینه در ترانه ی شده منعکس

 بیرون شلوار و شرت تی.. بود خواب که فهمیدم

 موهام نم از کمی فقط.. پوشیدم توجه بی و کشیدم

 لب.. برگردوندم حموم به رو نمدار ی  حوله و گرفتم

 گوشه.. دادم سوق عقب  به رو موهام و نشستم تخت

 ..کشیدم دراز و زدم کنار  رو پتو ی

  های انگشت که بودم نکشیده آسودگی به  نفسی هنوز

 چشم و چرخیدم سمتش به.. نشست بازوم روی ترانه

  رو چونش.. بود خواب گیج .. دیدم رو  خمارش های

 رو اش دورگه صدای و گذاشت بازوم پهنای روی

 :شنیدم

 

 ..میدی خوبی بوی چه-

 

  چسبید بهم بیشتر  ترانه.. گذاشتم سرم زیر چپمو دست

 .. کردم حس بازوم  روی رو نرمش ی بوسه و



 

 ..آوردی فرانسه از  خودت که شامپوییه همون-

 

 ..عشقم میدونم-

 

 بازوم از دستش  و انداخت پام روی رو راستش پای

 ..کرد مکان  نقل شکمم به

 

 ..ترانه میشم بیهوش دارم-

 

 :خندید دماغی تو

 

 ..خوابم  خواب   منم.. عشقم بخواب.. میدونم-

 

 ..بوسیدم پیشونیشو و کردم کج سر

 

 ..  بخیر شب-



 .. بخیر شب-

 

 ... بستم چشم  اما داد می آزارم آباژور نور

  

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 10پ#

 

 

 

 



  ی لحظه دوربین تا پنج و سی جویان؟ شد  چی نتیجه-

 نمی حتی و  نکردن ثبت رو  دختر اون خروج  و ورود

 شده؟  باز من  اتاق به پاش چطوری  دونی

 

  صبح  ده عدد مچیم ساعت.. انداخت پایین سر شرمنده

 شب اتفاق از ساعت ده از بیش و داد می نشون رو

 می دردم چه به جویان شرمندگی این و گذشت می قبل

 صفحه به نگاهی  نیم و شدم بلند میز پشت از خورد؟

 روشن از تصویری هیچ که انداختم مانیتور سیاه ی

 در دختر اون ورود بر دال مدرکی هیچ یعنی.. نداشت

 ..نداشتم دست

 ضرب میز روی انگشت چهار با و کشیدم باال چشم

  باال دست من اما کرد باز لب ترسیده جویان .. گرفتم

  سیبیل و ریش و سیاه موهای.. کرد سکوت و آوردم

 ..گذروندم نظر از رو بلندش

 

 اندازه چه تا دونی می..  خوردیم بازی دختر یه از-

 به اگه دونی می مهلکیه؟ ی ضربه من اعتبار برای

 ندونم من میدونی میشه؟  چی برسه بهمن گوش



 چی؟ یعنی شده قایم موشی سوراخ کدوم تو جاسوسم

 بگم؟ بهت باید من هم اینارو یا

 

.. انداخت پایین سر و کرد  قالب جلوش دستشو  دو هر

 جدیدی گاوصندوق به و کشیدم ریشم ته به دستی

 یک.. بود شده عوض  قبلی با که کردم نگاه

 ..خالی گاوصندوق

 

 ی اولیه ساعات  همون رو  محتویاتش من دستور به

 .. بودند کرده منتقل امنی جای به روز

 

  چیزی یه تونی می مطمئنم من.. کن جستجو بیشتر-

 منو پس.. نذاشتم جویان اسمتو بیخود.. کنی پیدا

 ضررت به تونه می چقدر که دونی می.. نکن ناامید

 ..شه تموم

 

 این حداقل.. کنم می تالشمو ی همه من.. قربان چشم-

  این که کردم اجیر آدم کلی.. کنم می پیدا رو جاسوس



 قرار جاسوس با که باالخره.. کنن تعقیب رو دختره

 ..میاد  بازم مطمئنم.. گذره نمی اینجا از.. میذاره

 

 این از تر باهوش.. نه خودش حداقل.. اومد نمی

 .. بود ها حرف

 

 اینجاست؟  فهمیدی چطوری نبودی اینجا خودت وقتی-

 

  شکار رو لبخندش.. بود قوتش ی نقطه سوالم انگار

 کردم

 

 ..اس پی جی-

 

 

 

      

 

 گیوتین #



 11پ#

 

 

 

 ..کشیدم هم در ابرو

 

  حال هر به.. کردم نصب  ردیاب ماشینش به قربان؟-

 شصتم..  برج اومد دیدم وقتی.. خورد می درد به

 .. خبراییه یه که  شد خبردار

 

  لحظه لبخندش.. انداختم پا روی پا و دادم تکیه میز به

 ..گرفت می عمق بیشتر لحظه به

 

 رفت؟  کجا اینجا از بعد-

 

 :شد جدی و خورد  رو لبخندش

 



  زد خونه از باز که پیش دقیقه چند همین تا.. خونه-

 .. دادگاه میره بازم که داد  می نشون مسیر .. بیرون

 

.. میزدم سر بهمن به امشب باید.. دادم تکون  سر تنها

..  شد دور ببخشیدی  با و بیرون کردم اشاره  دست با

  در  .. درآوردم گردش به اتاق دور تا دور  رو نگاهم

  ده ی فاصله با در یک.. بود خروجی  راستم، سمت

  استراحتم وقت بیشتر که داشت قرار سرم پشت متری

 ..گذروندم می اونجا رو

 

 ی مجسمه یک و کار  میز پشت بزرگ ی کتابخونه

 گل از گلدونی.. کشیدن شیهه حال در اسبی از طالیی

 نقاشی یک از  تابلویی.. شیشه تماما ای  پنجره.. بامبو

  نگاهی نیم ها دوربین به دوباره.. فرانسوی اصیل

 ..انداختم

 ...کور موش

 

 فرستادم  پیامک ترانه برای .. نشستم  کار میز پشت

 



 " نریز برنامه  امشب برای"

 

  چک رو  طبقات دوربین یکی یکی.. کردم  ارسال و

  حتی.. البی.. استخر.. شاپ کافی.. رستوران.. کردم

  ی وظیفه ولی نبود مشکوکی مورد هیچ.. پارکینگ

  بر ها دوربین اتفاقات ی  لحظه به لحظه کردن چک

  بر دیشب از من رو وظیفه این.. بود امیر ی عهده

 کردم باز رو ترانه پیامک.. گذاشتم دوشش

 

 "بگی تو هرچی.. عشقم چشم"

 

  جسارت.. موندم می روشن بعدی   حرکت منتظر من

..  اومد نمی کوتاه که کرد می ثابت بهم اینو نگاهش

 چند.. کردم باز رو ام  روزانه ی برنامه ی دفترچه

 شش تا  تقریبا.. سمینار یک و داشتم کاری تماس

  ای برنامه  هیچ شب برای.. گرفت می رو وقتم عصر

 ..نداشتم

 

 



 

      

 

 گیوتین #

 12پ#

 

 

 

 من و  بود شده شروع تاخیر با یکساعت سمینار

 ایستاده کنارم جویان.. موندم اضافه یکساعت باالجبار

..  دادم تکون  سر سخنران برای دور از من و بود

 و رسوند بهم رو خودش  و دید رو من دور  از رشادی

 : گفتم جویان به رسیدنش از قبل من

 

 ..بیرون بکشون منو کن زیاد  تابشو و آب-

 

 برداشتم رشادی سمت به قدم دو من و داد تکون سر

 :زد ضربه کمرم به و فشرد گرمی به دستمو و



 

 نمی بود وقت خیلی چطوره؟ حالت.. فرخزاد سالم-

 ..دیدمت

 

 : شد متوجهم تاخیر با و دادم اشاره خدمه از یکی به

 

 سرم زیاد روزا این.. نیستم بد.. جان رشادی سالم-

 ولی.. باشم مجالس تو کنم نمی فرصت.. شده شلوغ

 ..میام حتما.. کن دعوت منو گرفتی مهمونی اگه

 

.. بود مارکش شلوار و کت به نگاهم من.. خندید بلند

 .. داد می  اشرافیت بوی

 

.. خودت خاطر به فقط گیرم می مهمونی یه.. حتما-

 میتونی؟ کی.. بگو زمان یه بهم

 

 : گفتم من و ایستاد کنارمان خدمتکار

 



 .. کن پذیرایی-

 

 :شد دور و گفت چشمی.. کرد دریافت رو دستورم

 

  از یکی با رو شب باید.. میرم دارم من.. نبود الزم-

 ...داری تمایل اگر.. بگذرونم وقت رستوران تو شرکا

 

 پچ الکی گوشم در و رسوند من به رو خودش جویان

 : گفتم و دادم تکون سری.. بود شگرد یک این.. زد

 

 ..میام  االن بگو-

 

 و گفتم ببخشیدی میزد لبخند هنوز که رشادی به رو و

 : دادم ادامه

 

  منتظر یکم  میتونه شریکتون.. نمیشه پذیرایی بدون-

 ..بمونه

 



 به تقریبا صدا و سر و میشد خالی کم کم داشت سالن

 ..بود رسیده حداقل

 

 واقعا انگار.. نمیشم مزاحمت من.. جان یزدان برو-

 ..شلوغه سرت

 

 :زدم لبخند و کردم کج گردن نمایشی

 

 دوست مناسب فرصت یه تو ولی.. شرمندگیه باعث-

 تو هم مهمونی البته.. کنم صحبت باهاتون حتما دارم

 ..بااجازتون.. هست  هام برنامه

 

  روحیه با بود ساله چهل تقریبا  مردی.. داد تکون سر

  جایی تا و  بود کرده ازدواج بار سه.. ساله  بیست ای

..  بودن اش صیغه تهران از نیمی داشتم خبر من که

 ..نمک آب و نوبت در مابقی

 

 



 

      

 

 گیوتین #

 13پ#

 

 

 

 

 سورپرایز برات اتفاقا.. بینمت می.. شرمنده دشمنت-

 ..دارم هم

 

 با من و داریم عجله که کرد گوشزد بهم  دوباره جویان

 .. شدم دور راشدی  از کوتاهی خداحافظی

 

 ..اومدی دیر.. زودتر.. جویان زودتر-

 



 نفس نفس بین و رسوند بهم خودشو بلند های گام با

 : گفت زدن

 

 .. ببخشید قربان؟-

 

 به سرت میشه  پر خطت  چوب داره هست حواست-

  یه.. بحرانیه ما موقعیت.. نمیدی  کار به دل گرمه؟ کجا

 ..کنه می بازی من های  برنامه با داره بچه الف

 

  توسط ماشین در و رفتم پایین برج های پله از

 بهم تازه که جویان به رو  و ایستادم.. شد باز نگهبان

 :گفتم رسید

 

 نیست؟  ازش  ای تازه خبر-

 

 هم در مقابلش  رو دستش هردو و کرد تازه نفسی

 :کرد قالب

 



 کار این پس از من راحت خیالتون ولی.. قربان نه-

 ..برمیام

 

  عرض برای دور از و دیدم رو فرش تاجران از یکی

  و دادم رو جوابش  سر تکون با و داد تکون  سر ادب

 : گفتم لب تکون کمترین با

 

 ادامه تالشش به بازم حتما.. برندار چشم ازش-

 .. کن دقت خوب.. میده

 

 در روی رو دستم من و  رفت می تاریکی به رو هوا

 ..داشتم نگه ماشین

 

  بخواین شاید که هست چیزی یه فقط.. من قربان-

 ..بدونین

 

 ..کشیدم هم در ابرو

 



  یه دادگاه از بعد امروز.. پاکمهر روشن دختر   همین-

 یه ولی کجاست دونم نمی.. آدرس یه به بود رفته سر

  مونده اونجا ساعتی سه دو  یه.. بود مسکونی مجتمع

  هم االن تا..  بیرون زده اونجا  از گریون چشم با بعدم

 .. خونست

 

 :کوبیدم سینش به  تهدیدوار نشانمو انگشت

 

 موقع همون باید اینو..  میدم فرصت  بهت آخر   بار-

 هستن؟ کانادا هنوز برادراش ببینم.. گفتی می بهم

 تنهاست؟   خونه تو یعنی

 

 .. ابدا.. خواستم نمی شرمندگی من.. انداخت پایین سر

 

 ..تنهان.. قربان بله-

 

 هم به رو در و شدم سوار و دادم تکون سری

 به ای اشاره ابرو و چشم با و زدم استارت.. کوبیدم

  بیرون رو تلفنش که دیدم.. کردم حرکت و دادم جویان



 برج ی کشیده فلک به  سر ساختمون  به رو و آورد

  چه با دونستم  می من.. کرد وصل گوشش به رو تلفن

 .. کرد می صحبت کسی

 

 رو فیگورادو برگ سیگار چرم باکس داشبورد از

 بوی.. گذاشتم لبم ی گوشه رو یکی و کشیدم بیرون

 روشنش و خورد مشامم به شده خشک  تنباکوی

 عمیقی پک و دادم راست دست به رو فرمون.. کردم

 دهنم در  لحظاتی برای رو دودش و زدم  سیگار به

 بود شلوغ خیلی خیابون.. کردم فوت بعد و داشتم نگه

 ی  محوطه وسط رو ماشین.. رسیدم خونه  به دیر و

  رو ها پله  پایین نگهبان دو و کردم  پارک عمارت

  به رو سوییچ.. اومد جلو یکی و دادم ای اشاره.. دیدم

 :گفتم و گرفتم سمتش

 

 .. کن تمیزش یکم-

 .. چشم_
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 برام رو در من از قبل نوشین باز و رفتم  باال ها پله از

 :گفتم و آوردم بیرون رو اورکتم.. کرد باز

 

 باالست؟ ترانه-

 

 : کرد می آویزون رو اورکتم داشت

 

 ..رفتن االن  ماساژشون مربی.. آغا بله-



 

 دادم تکون سری.. گرفت می دوش داشت حتما پس

 ..کرد  رفتن قصد که

 

 ..بیار برام ویسکی گیالس یه-

 

 :چرخید سمتم به

 

 اتاقتون؟  یا سالن میرید.. االن همین.. چشم-

 

  گره.. کردم کج راه سالن سمت به و  ندادم جوابشو

 تلفنم زن چشمک ی صفحه به و کردم شل رو کراواتم

 بی با و داشتم  آشنا تماس یک.. انداختم نگاهی نیم

 ..  ابدا.. نبود وقتش حاال.. دادم رد خیالی

 

 دست با و ایستادم سالن سرتاسری ی پنجره کنار

 به و زدم  کنار رو رنگش زرشکی و  بلند های پرده

 کنارم زود خیلی نوشین.. زدم زل بیرونی ی محوطه



  درونش رنگ طالیی مایع و بلند پایه جام من و ایستاد

 نقره سینی  از رو جام و کردم دراز دست.. دیدم رو

 :کشیدم باال بینی و برداشتم

 

 ..  اومدم بده  خبر ترانه به-

 ..چشم-

 

 ای جرعه و زدم  لب به رو جام  من و شد دور

 از و دادم فرو رو خنکش مایع آهسته.. نوشیدم

  پاشنه صدای بعد دقیقه  ده تقریبا.. بردم لذت طعمش

  ها پله از خرامان داشت که شنیدم رو ترانه کفش ی

 کشیده سمت این به بعد و کرد مکث.. اومد می پایین

 میز روی  رو خالی  جام و انداختم  رو پرده.. شد

 لباس.. چرخیدم سمتش به و گذاشتم کنارم کوچک

  ش شده برنزه تازه پوست  با رنگش مشکی شب

 هوا در رو رنگش زیتونی موهای.. داشت همخوانی

  من و بود باز کامال لباسش کمر.. چرخید و داد تاب

 :اومد جلو لبخند با خودش..  ندادم نشون واکنشی هیچ

 



 عشقم؟ شدم چطور-
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 15پ#

 

 

 

 ..نظیر بی همیشه مثل-

 

 و بوسید چونمو و نشست سینم روی دستش دو هر

 :زدم بوسه نرم و گذاشتم پیشونیش روی لب من

 



  تو بری تو تا.. نشه سردت  بپوش چیزی  یه فقط-

 ..میام کنم می عوض لباس منم ماشین

 

 ریشم ته  روی انگشتشو و کرد کج گردن عشوه با

 :کشید

 

  دیوونه منو که کاراته همین.. من غیرتی عشق-

 .. کرده

 

 و آوردم پایین صورتم روی  از دستشو و خندیدم کج

 :بوسیدم رو انگشتش  روی

 

 ..نخوری  سرما نگرانم-

 

 ..گرفتم فاصله ازش من و کرد کج سر معنادار

 

 .. گردم برمی زود-

 



 کادو تولدم  برای که هایی  گوشواره گاوصندوق تو از-

 ..کردم فراموش.. بیار گرفتی

 

 اتاق وارد.. رفتم باال ها پله از و زدم بیرون سالن از

 عمیق.. شهوت تند بوی و اتاق این هم باز.. شدم

 لب و آوردم بیرون رو  پیرهنم و کت و گرفتم نفس

 ..انداختم شده مرتب تخت

 

 و بود افتاده  پنجره کنار زمین روی  ترانه ی حوله

  و انداختم رو ها پرده  حریر و رفتم جلو ... ها پرده

 روغن بوی.. زدم بینی به و کردم بلند رو حوله

  رو حوله و  رفتم حموم سمت به.. داشت رو ماساژش

 و کشیدم بیرون شلواری و کت کمد از و کردم آویزون

  رو گرهش و  بستم رو کراواتم آینه روبروی.. پوشیدم

 رو کراواتم همرنگ جیب سر دستمال.. کردم محکم

  از.. بود حساسی آدم بهمن.. کردم مرتب جیبم سر

  بوی شر از رو خودم و کردم اسپری گردنم به عطرم

 گاوصندوق رمز.. کردم خالص ویسکی و سیگار

 ..بود تولدم تاریخ ترانه،

 



 و آوردم بیرون جعبه از رو دار نگین های  گوشواره

 و کردم قفل رو گاوصندوق دوباره.. گرفتم مشتم بین

  صدای.. شدم  خارج اتاق، برق کردن خاموش  از بعد

  پله تقریبا.. شنیدم می نوشین با رو ترانه ی مکالمه

..  ایستادم ترانه کنار و کردم طی یکی دوتا هارو

 دستوری کامال لحنی با ترانه و کرد باز رو در نوشین

 :گفت اخم با و

 

 .. نوشین کنم نمی تکرار دوبار اینو-
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 چشم.. گذشتیم در از باهم و گرفت رو من بازوی و

  و داد تکون سری نگهبان.. شنیدم رو نوشین گفتن

 ..کردم فکر ترانه تن نازک   کت   به من

 

 اومده؟  پیش مشکلی ترانه؟ شده چی-

 

  ترانه برای رو در نگهبان و ایستاد ماشین روبروی

 ..زد لبخند و چرخید سمتم به.. کرد باز

 

 .. کردم گوشزد رو چیزی یه بهش فقط.. عزیزم نه-

 

 دوست  خودش.. زدم زل برنزش صورت  به توجه بی

..  کنه کم  پوستش حد از بیش سفیدی از کمی داشت

 .. کردم نمی دخالتی من

 

 آوردی؟  هامو گوشواره-



 

  جلو و زد برق چشماش.. کردم باز مقابلش رو مشتم

 ..اومد

 

 .. عشقم بنداز برام خودت-

 

 :زدم لبخند رنگش میشی  های چشم برق به رو

 

 ..حتما-

 

 ی حلقه و گرفتم رو گوشش  ی الله  و رفتم جلو و

.. بستم و کردم رد گوشش سوراخ از رو گوشواره

 چپ  به رو سرش من و نشست سینم روی دستش کف

..  آویختم گوشش به رو بعدی ی گوشواره و چرخوندم

 برق  همون نگاهش و بود سینم  روی دستش همچنان

 اخم با من و  کشید جلو رو خودش.. داشت رو خاص

 عشوه با.. انداختم نگاهی  نیم کناری نگهبان به

 ..شد عمیقتر لبخندم من  و زد چشمک

 



 ..میشه دیر.. شو سوار-

 

 رو در.. شد سوار و  گرفت گازی رو  پایینش لب

 :گفتم که زد دور رو ماشین و بست نگهبان

 

  به زد پر پرنده.. باشه جمع حواستون فقط.. نمیخواد-

 ..بدین خبر من

 

  رو خودش ترانه.. شدم سوار من و کرد  اطاعت سر با

 : زدم استارت من و داد چرخی سمتم به

 

 باهم ساعته دوازده و روز دو و ماه یک تقریبا-

 دونستی؟ می.. نرفتیم بیرون

 

 ..میریم بعد به این از-

 

 گوشواره.. زدم بیرون عمارت از و دیدم رو لبخندش

 :گفت من به رو و کرد لمس  دست با هارو



 

 تولدم شب یاد به میندازم هارو گوشواره این هروقت-

 ..یزدان  بود العاده فوق.. میفتم
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 ..داشتی دوست اندازه این به تا که خوشحالم-

 

 :گفتم  من و کشید جلو رو خودش



 

  پارسال مثل  هم امسال..  ندارم زمان زیاد  تولدت تا-

 ..دارم سورپرایز برات

 

 چشم به ماشین روشن  و تاریک در نگاهش برق

 ..میومد

 

 که هم  کاری هیچ تو.. عاشقتم عزیزم آی واقعا؟-

 ..داره ارزش دنیا یه من برای  باز نکنی

 

  خاص تولدت روز هرسال دارم دوست ولی.. میدونم-

 ..باشه

 

 نیم سمتش به.. نشست بازوم پهنای روی دستش

.. نگرفتم چشم من و شد قرمز چراغ.. انداختم  نگاهی

 لب  سرخش رژلب.. کرد خیس زبون با رو  پایینش لب

 :میداد  نشون تر برجسته رو هاش

 



 خوشبختم؟ انقدر چرا من-

 

 ..ترانه داری لیاقتشو  چون-

 

 گونمو لبش خیسی با و  کشید جلو رو خودش بیشتر

  تحریک رو پوستم خنک باد رفتنش عقب با و بوسید

 ..کرد

 

ت خیلی-  .. یزدان دارم  دوس 

 

.. شد سبز چراغ و کردم نوازشی گونشو شصت با

 : گفتم و درآوردم حرکت  به رو ماشین

 

 بگیریم؟ چی نظرت به.. نریم خالی دست کاش-

 

 می چیزی یه بعد ی دفعه.. نمیشه که ای عجله-

 ..گیریم

 



 ویالی به بعد دقیقه چهل تقریبا.. ندادم نشون  واکنشی

  جویان و ترانه و من تنها رو ویال این.. رسیدیم بهمن

  باالیی امنیت.. بودند بلد نزدیکش آدمهای البته و

 در و  زدم بوق تک.. باال العاده فوق.. داشت

 سنگفرش ی محوطه وارد من و شد  باز الکتریکی

  رو ماشینم و شدیم رد درخت ردیف دو  بین از.. شدم

 از نداشتم خبر.. کردم پارک سیسلیا  ماشین   پشت

 ..بود برگشته  منهتن

 

 ..  اومده سی سی-

 داشتی؟ خبر تو-

 

 و کردم باز رو کمربندم.. شد پیاده ترانه و کردم پارک

 : شدم پیاده

 

 ..آره-

 

 ..گرفت رو بازوم دوباره و زدم دور رو ماشین

 



 نگفتی؟ من به چرا پس-
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 ..اغواگر همیشه مثل هم  باز.. خندید

 

  در هرروز سی سی.. نبود مهمی ی مسئله عشقم؟-

 ..آمده و رفت

 



 اینجا.. کردیم رد رو وسط گرد ی باغچه.. نزدم حرفی

  روی رو کت.. بود تهران خود از سردتر خیلی هوا

 :خندید که کردم مرتب ترانه دوش

 

 من جز.. نیست سردم زیاد من.. عشقم  نباش نگران-

 ..نیست کسی که هم سیسلیا و بهمن و تو و

 

..  کوبیدم چوبی در به تقه چند و ایستادم در روبروی

 :گفت غلیظ ی لهجه با که شنیدم رو سیسیلیا صدای

 

 کیه؟-

 

 :  داد رو جوابش ترانه

 ..سی سی منم-

 

 آغوش به رو  همدیگه هردو در شدن باز محض به و

 ریز ی خورده فر موهای همون با سیسلیا.. کشیدن

..  گندمی  پوستی و داشت گندمزار به مایل  رنگی که



 لب.. داشت شباهت ها  اسپانیایی به پوستش رنگ

 سحرانگیزی ترکیب.. آبی   های چشم  و درشت های

 نمی دلسرد زن این از را  بهمن ها همین شاید.. بود

 ..کرد

 

 .. یزدان.. ترانه.. سالم-

 

  سمتم به سیسیلیا و گرفت فاصله آغوشش از ترانه و

 نگاه.. نبود ظریف چندان دستش.. کرد دراز دست

  بهم بارها.. کردم شکار من تنها رو معنادارش همیشه

  حسش از من  و بود داده صمیمانه ای رابطه  پیشنهاد

 ..داشتم خبر

 

 خوبی؟ سی سی-

 

 :زد لبخند ترانه به رو.. کردم رها رو دستش من و

 

 من.. اینجا بیاین بیشتر یزدان با ترانه؟ خوبی تو-

 ..تنهام ایران



 

  نشون کباب بوی.. شدم داخل من و رفت کنار باالخره

 ..بود  باربیکیو پشت بهمن داد می

 

 ..پشتیه باغ تو بهمن-

 

 کمرم روی رو  سیسیلیا دست من و راستم سمت ترانه

 ..کردم حس

 

  کباب؟ بازم-

 .. خندید  سیسیلیا و

 

 ..کباب  همیشه.. همینه ایرانی-
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 راه بین و برداشت دوشش روی از رو  کتش ترانه

  سیسیلیا..  انداخت کانتر پشت چوبی صندلی روی

 اشراف اندامش به پشت از  من و شد باغ وارد زودتر

 بافت ای تنه نیم.. یخی و جین  شلواری.. داشتم کامل

 نبود؟ سردش واقعا ترانه.. ریز بافتی  با رودوشی   و

 ی  محوطه به پا.. میشد  تر غلیظ هرلحظه کباب بوی

  کشیدن   آغوش در من و رفت  جلو ترانه.. گذاشتم باغ

 کنارم سیسیلیا.. کردم تماشا دود پشت  رو بهمن

 :ایستاد

 

 یزدان؟-

 



  روی نگاهش های آبی.. چرخوندم سر  سمتش به

 .. لغزید می صورتم اجزای

 

  رنگ عاشق من.. میشی  تر جذاب بینمت می هربار-

 .. داره  خاصی گیرایی یه.. چشماتم

 

  که زدم حدس داشت حروف روی که  تسلطی از من

 کرده کار کردنش بیان برای روزها شاید و ها ساعت

  سیسیلیا.. گذشتم کنارش از و دادم تکون سر.. بود

  معشوقه.. نبود گذرانی خوش برای مناسبی ی گزینه

 ..بود من ی ممنوعه بهمن ی

 

 .. سالم-

 

  خورده شکست سیسیلیای  و ایستاد کنارم دوباره ترانه

 ..ایستاد بهمن کنار و باربیکیو  پشت

 

 ..رسیدی خوبی زمان.. بیا.. یزدان سالم-



 

 نشون با ولی کردم دراز دست و رفتم جلو ترانه با

 از یکی.. کرد شرمندگی اظهار کثیفش های دست دادن

 ..گرفت مقابلم رو شده کباب های سیخ

 

 یه از رو پختش دستور.. کردم درست چی  ببین بخور-

 ..گرفتم یونانی زن

 

  رو گوشتش  انگشت دو با و  گرفتم دستش از رو سیخ

 دهن سمت به و کردم جدا  ازش ای تکه.. کردم تست

 ..زدم لبخند من و موند مات کارم این از.. بردم ترانه

 

 چطوره؟   ببین بخور-
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 و گذاشتم دهنش به رو گوشت من و کرد باز دهن

  و شوری حتی.. کردم حس  انگشتم روی رو زبونش

 زد لیس رو انگشتم روی گوشت از مونده باقی ترشی

.. انداختم نگاهی نیم ماجرا شاهد هردو به من و

  ی صحنه به لذت با بهمن و تفاوتی  بی با سیسیلیا

 .. کرد می نگاه روش پیش

 

 شده؟  چطور-

 

 :گفت و چسبوند  بهمن ی  سینه به رو سرش دوباره

 

 .. برم قربونت شده عالی-



 

 یه و گشاد شرت تی یه.. خندید سرمستانه بهمن

 سرمایی من.. همین فقط .. داشت تن به شلوارک

 دهن به رو گوشت از ای تکه.. زیاد خیلی.. بودم

 :گفت لودگی با بهمن که گذاشتم

 

 یکم سی سی.. میز سر میارم  کردم کباب من بشینین-

 .. شده سردشون ها  بچه کنم فکر بیار مشروب

 

  تکون سر بهمن برای.. بود خوبی ی گزینه  مشروب

  بهم ترانه و  گذاشتم کناری بشقاب در رو سیخ و دادم

  تازه.. رفتم پیش گرد و  چوبی میز کنار تا و چسبید

 سیسیلیا.. سرد اما.. صاف هوا و بود ماه آبان اواسط

  و برگشت دار پایه جام چهار و شامپاین  شیشه یک با

 کن درباز با و کردم دراز  دست من.. نشست روبروم

  پر رو جام چهار هر و کردم باز راحتی  به رو شیشه

 ..گرفتم دست به رو یکی و کردم

 



 به جام که حالی در و آورد نزدیک رو صندلیش  ترانه

 به رو جاممو من و  داد لم بهم گرفت می دست

 به کباب های سیخ با بهمن.. دادم تکون  سیسیلیا

 یکی خودش و نشست سیسیلیا کنار و اومد سمتمون

 ..زد گاز و گرفت دست به

 

 یزدان؟ میره پیش خوب کارات-

 

 .. نوشیدم شامپاین  از ای جرعه

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 21پ#

 

 



 

 چی؟ تو کارای.. آره-

 

  و آوردم باال دستشو.. نشست رونم روی ترانه دست

  نگاه و نشست دستش پشت به لبم خیسی.. بوسیدم

 ..دوخت چشمام به رو اغواگرش

 

 ..برسم کارام به تونم می  بهتر.. هست سیسیلیا  وقتی-

 

 تکه.. زدم حدس ندیده رو پرصداشون ی بوسه من و

  من و آورد  دهنم سمت به و کرد جدا کباب از ای

 من و گرفت نوازش رونم روی دستش دوباره.. گرفتم

 همه که حالی در سیسیلیا.. پاشیدم لبخند صورتش به

 :گفت بود ما به  حواسش ی

 

 .. کنم نمی کاری که من .. داره لطف من به بهمن-

 

 .. دیدم رو بهمن چشمک و



 ..میگیره یاد رو کردن تعارف داره-

 

  نشد متوجه درست سیسیلیا گمونم به.. خندید بلند و

 به که کرد  می پیشروی داشت  ترانه دست.. خندید اما

  کج.. کرد آویزون رو پایینش  لب.. چرخیدم سمتش

 ..خندیدم

 

 خبر؟ چه پاکمهر همایون از-

 

 شاید و کرد می جدا سیخ از رو گوشت ولع با بهمن

 :نوشید می انتها تا که بود گیالسش  چهارمین این

 

  به.. بلدن خوب   کارشونو من آدمهای.. نباش نگران-

 ..دار باالی میبرنش نرسیده سال

 

.. چرخوندم سر ترانه سمت به.. دادم تکون  سر فقط

 و کردم ریز چشم.. دیدم رو  تبدارش و خمار  نگاه من

 : زدم لب آهسته گوشش کنار



 

 ..ترانه باش خوددار یکم-

 

  بیشتر.. نشست گردنم پوست روی نیازش از پر نفس

 :کرد گرمم مشروب از

 

 .. داداشمم بین ذره زیر که هست  حواسم-

 

 بوی از عمیقی نفس و شنیدم رو ریزش ی خنده و

 .. کننده مجذوب و شیرین.. گرفتم عطرش

 

 برنگشتن؟  هنوز  پسراش-

 

  سواالتم به مغزش سنسورهای  داشت تازه انگار

..  کشید خوردن از دست.. داد می نشون حساسیت

  شده اصالح تازه صورت  به من و کرد نگام تر جدی

 :زدم زل اش

 



 افتاده؟  اتفاقی.. گردن برنمی نخوام من تا پسراش-

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 22پ#

 

 

 

  حاال که ترانه  دست ی دوباره  پیشروی به خونسرد

 :زدم لب نشست می مردونگیم روی

 

  حواستو  خواستم.. وکیل   دخترش شنیدم فقط.. نه-

 ..کنی جمع

 



 ای نقطه روی  رو سیسیلیا نگاه من و داد تکون سر

 .. دیدم می شکمم از

 

 که دوساله فقط.. برنمیاد کاری دختربچه یه از-

 با و بوده کانادا عمرشو  نصف .. شده کار  به مشغول

 بهش حواسم ولی.. نداره آشنایی زیاد ایران قوانین

 ..هست

 

  یه با ترانه.. انداختم پایین سرمو و کردم تازه نفسی

 به من و مینداخت رد مردونم برآمدگی روی انگشت

 چشم اما خندید می لبش.. انداختم نگاهی نیم سمتش

 .. خمار  خمار  .. هاش

 

  بهمن اینکه.. کردم پر رو جامم و شدم خم  میز روی

 می قبل از  رو داشت تسلط همایون پسر   هردو روی

 جام.. داشت رو آس یه حکم برام االن ولی دونستم

 به و شد بلند  میز پشت از  سیسیلیا که زدم لب به رو

 سر و کشید پس رو دستش ترانه.. اومد ترانه سمت

 :کرد بلند



 

 .. شده سردم که من.. سالن تو  بریم ما بیا-

 

  میز روی رو آرنجم.. رفت  اما نداشت دوست ترانه

 با بهمن.. داشتم  نگه دهنم جلوی انگشتمو و گذاشتم

 ..خورد می و نوشید می راحت خیال

 

  هرکاری پس از میدونم.. بهمن نیستم نگران من-

 ..بدی  انجام کاری یه برام میخوام.. برمیای

 

 داد فرو دهنشو ی لقمه و  گرفت دهنشو جلوی  دست با

 ..  نوشیدم و زدم لب به جام من و

 کاری؟  چه-

 

 ..بود سیسیلیا و ترانه برگشتن مسیر به حواسم

 



  رو همایون  پسرای االرث سهم طریقی هر  به میخوام-

  بهم ساله  یک وکالت یه حداقل.. کنی واگذار من به

 ..بدی

 

 که نامحسوسی اخم من و گذاشت میز روی رو جام

 ..کشید جلو رو خودش.. دیدم نشست  ابروهاش بین

 

  علت؟-

 ..پیشگیری-

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 23پ#

 

 



 

 و کردم پر رو جامم دوباره .. کرد اخم واضح حاال

 ..میشد گرم بدنم داشت تازه.. کشیدم سر الجرعه

 

 و پسراش چه .. خانوادش اهل جانب از خطری  هر از-

 ..دخترش اون چه

 

  بی من و افتاده اتفاقی کنم می فکر دارم کم کم-

 .. خبرم

 

..  شد بلند من متعاقب.. شدم  بلند میز پشت از.. خندیدم

  جیب در رو دستم دو هر و آوردم  بیرون رو کتم

 ..بردم فرو شلوارم

 

 گیره نمی  اجازه تو از افتادن از قبل اتفاق مگه-

 بهمن؟

 



 براندازم مشکوکانه هنوز.. نکرد کم جدیتش  از چیزی

 .. کرد می

 

 روی میخوام.. اتفاقیه هرگونه از جلوگیری برای فقط-

  دخالت حق بتونم.. باشم  داشته نظارت کاراشون

  باهوشیه دختر دونم می من که جایی تا.. باشم داشته

 ..همایون خود مثل

 

  چشم مقابلم تاریک ی محوطه از من و  ایستاد کنارم

  پشت سیسیلیا.. انداختم  ویال به نگاهی نیم و گرفتم

 بود؟ کجا.. دیدم نمی رو ترانه و بود پنجره

 

 ..باشه-

 

  با.. داشت کوتاهی قد.. نشست کمرم روی بهمن دست

 ..برآمده شکمی و پرپشت موهای

 

 ..بدن انجام کاراشو نشده یکماه میگم-



 

 ..هفته یک-

 

.. دونستم می رو علتش من و بود ناراحت سیسیلیا

 بهمن به من و ایستاد سیسیلیا  کنار.. دیدم رو ترانه

 می نظر به که چیزی از مرد این.. انداختم نگاهی نیم

 خودش داشت  عادت.. بود تر باهوش  و تیزتر رسید

 چه که دونستم می  من فقط.. بزند لودگی به رو

 ..برمیومد دستش از کارهایی

 

 ..نمیشه بیشتر هفته یک-

 

 و زدم کتفش به دستی.. دادم تکون  تایید به سری

 :گفتم

 

 نمیدم اجازه.. نباش همایون موضوع نگران دل تو-

 ..بشه آزاد زندان از

 



 ..ندارم شک-

 

 و ترانه مابین ای  نقطه به خیره.. خندید بلند و

  الکل تازه انگار.. بود شده داغ تنم.. خندیدم  سیسیلیا

 می دیگه پیک یه فقط.. کردم می حس عروقم در رو

 ..نوشیدم

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 24پ#

 

 

 

 



 رو و کردم پر رو جامم و گرفتم فاصله بهمن کنار از

 سر الجرعه و دادم تکونی پنجره پشت زن دو به

 ..کرد می براندازم ریزبین  داشت بهمن.. کشیدم

 

 ..شدن گرم برای هست هم بهتری های راه-

 

 سمت به و نشست  لبم ی گوشه  باری شیطنت لبخند و

 و برداشت سمتم به گام یک ترانه.. کردم پاتند ویال

 و بهمن ی خیره نگاه زیر و گرفتم رو کمرش من

 ..بوسیدمش عمیق و گذاشتم لبش روی لب سیسیلیا

  من و شد بلند هوا به بهمن ی خنده  شلیک صدای

  نگاه به رو.. شنیدم رو  سیسیلیا حرصی های نفس

.. موند باز نیمه دهنش و  زدم چشمک شفافش و آبی

  خودش مجذوب منو.. بود العاده خارق  خیلی  سیسیلیا

 ..بود ممنوعه اما کرد می

 

  رو لبش او اینبار و کرد حلقه گردنم دور دست ترانه

  سیسیلیا.. کردم همراهیش من و گذاشت لبم روی

 برآمدگی   من و انداخت زمین  روی رو اش رودوشی



 عطر و زدم پوزخند.. دیدم رو اش گندمی های سینه

 ..کشیدم شامه به رو ترانه تن

 

ت خیلی یزدان؟-  ..دارم دوس 

 

 بلد رو شدن داشته دوست حس این من.. نداشتم شک

 ..بودم

 

 .. باغ تو برگردیم-

 

  از دلخور سیسیلیا حاال.. کردم همراهش خودم با و

 بهمن پای روی که دیدم و دزدید می چشم من

 باریکش کمر روی ناشیانه بهمن های دست.. نشست

  روی ترانه دست باز.. نگرفتم چشم من و جنبید می

 : گفتم من و نشست مردونم برآمدگی

 

 برگردم زودتر دارم دوست.. ممنون چی  همه بابت-

 .. خونه



 

 ذوق و شد  بلند زودتر ترانه.. خندید پوستی زیر بهمن

 :گفت هیجان از پر و زده

 

 ..میایم بازم.. داداش بریم ما پس-

 

 راست قد  من و نزد حرفی اما بود مخالف سیسیلیا

 ..گشتم برمی زودتر خواست می  دلم.. کردم

 

  بزن زنگ بهم... اما میدم  انجام برات گفتی که کاری-

 ..دارم نظر در برات کاری یه منم

 

 ..بودم جمله این شنیدن منتظر

 

 

 

      

 



 گیوتین #

 25پ#

 

 

 

 

  رو کاری هیچ بهمن.. بودم جمله این شنیدن منتظر

  دخل حق آوردن   دست به برای .. داد نمی انجام مجانی

  دفعه.. کردم می هرکاری  همایون اموال در تصرف و

 اعتبارم به  بدجور کور موش الف یک همین قبل ی

 نمی راحتی به اشتباهش این از من و بود زده لطمه

 ..گذشتم

 

 لذت یک با.. گرفتم رو ترانه  دست و دادم تکون سر

..  دادم نمی دست از رو بهمن سیسیلیا، با زودگذر

 .. افتادم راه به  و گرفتم چنگ به کتمو.. ابدا

 

 خوبی؟ عشقم؟-



 

  برداشتم کانتر پشت بلند پایه صندلی روی از رو کتش

 ..انداختم دوشش روی و

 

  چطور؟.. خوبم-

 .. داغه بدنت-

 

 : زدم لب آهسته و  چسبوندم گوشش به لبمو

 

 ..کن فکر بهش یکم.. داره زیاد دلیل-

 

 بیرون ویال از باهم.. بوسید  لبمو سرمست ترانه و

 دوتا.. بودم کرده شکار رو دوربین پنج  من.. زدیم

.. نداشتم خبر من و بود هم بیشتر حتم به و شنود

 ..خیلی.. بود  کار محافظه خیلی بهمن

 

 و زدم دور رو ماشین من  و شد ماشین سوار ترانه

  که بودم نزده استارت  هنوز.. نشستم فرمون پشت



  جیبم از من و شد بلند هوا به تلفنم  پیامک صدای

 پیامک.. دادم ترانه دست به رو کتم و آوردم بیرونش

 بود  سیسیلیا سمت از

 

 با داری تو.. میدم تشخیص واقعیت از رو نمایش من"

 "کنی می  بازی ترانه

 

 ..کردم نمی بازی.. نه بازی؟.. زدم پوزخند

 

 عشقم؟  کیه-

 

 ..نیست مهم زیاد.. کار   مورد در.. جویان-

 

 برای.. درآوردم حرکت به رو ماشین من و نزد حرفی

 با.. بودم  مشتاق خونه به رسیدن  زودتر هرچه

 شب یازده از ساعت.. کردم می رانندگی  باالیی سرعت

 و کردم  پارک محوطه در رو ماشین که بود گذشته

 نگاه.. ایستادم فرهاد  روبروی درست.. شدم پیاده



 مقام ها نگهبان بین در او  همین برای  داشت تیزبینی

 ..بود  گرفته باالتری

 

 

 

      

 

 گیوتین #
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 نبود؟  مشکلی-

 

 :شد رد کنارم از  و شد پیاده ماشین از ترانه

 

 ..بیا زود.. باال میرم من-



 

 : اومد جلو فرهاد رفت وقتی

 

 طبق من که داشتین نام  بی ی بسته یه.. قربان-

 ..کردم بازش وظیفم

 

  تکون رو هاش لب عمارت انتهای به نگاهی نیم با

 : داد

 

 ..بود خالی ی برگه یه-

 

 باال ها پله از و زدم کتفش به دستی.. زدم پوزخند

  سر بار چندین.. بودم کرده دریافت رو  پیام.. رفتم

  وسط درست رو ترانه.. شدم اتاق وارد و دادم تکون

 کنم روشن چراغ خواستم و بستم رو در .. دیدم اتاق

 در رو نقصش بی اندام من و خورد ُسر  لباسش اما

 .. دیدم دلفریب و رنگ قرمز  ست اون

 



 سمتم به گام یک و شد رد سیاه لباس  نعش روی از

 :زدم لب و کردم شل رو کراواتم گره.. برداشت

 

 ترانه؟ کنی چیکار داری قصد-

 

 ..اغواگر لبخند همون هم باز

 

 ... تابتم بی وقته خیلی.. یزدان بیا... ببرم دلتو-

 

 هیچ به رو فاصله خودش ترانه و نخوردم تکون من

  پیرهن های دکمه و آورد بیرون رو کراواتم.. رسوند

 و نشست سینم  روی دستش کف.. کرد باز رو جذبم

 ترانه با ازدواجم از سال سه تقریبا.. بستم  چشم من

  روزهای بدترین و بهترین از سال سه.. گذشت می

 ..عمرم

 

 یزدان؟-

 



 کمرش روی دستم و کشیدم نفس عمیق رو عطرش

..  بود داغ داغ تنم.. چسبوندمش خودم به و نشست

 همون از درست.. داشتم خوابگی هم به شدیدی میل

 انداخته رد  مردونم روی هاش انگشت که ای لحظه

  بی من و  نشست مردونم روی دستش دوباره.. بود

 .. کشیدم ای خفه آخ و کردم باز لب اراده
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 لب اراده بی من و نشست  مردونم روی دستش دوباره

 ..کشیدم ای خفه آخ و کردم باز

 خودش که برد رو لذت  نهایت موضوع این از انگار

  همراهیش  من و گذاشت لبم  روی لب و  کشید باال رو

 ..پرحرارت و داغ.. کردم

 

 کنار.. رفتم  جلو و شد مشت کمرش گودی روی دستم

 با که دادم هولش عقب به طوری و ایستادم تخت

  سکوت در دلنشینی صدای لبم بین از لبش جداشدن

 تکون از اینکه از قبل و شد  پرت تخت روی.. شد اکو

 ی همه بشه، کم تشک به برخورد  از ناشی های

 گوشم به بلندش آخ و انداختم اندامش روی وزنمو

 لبمو و دادم تکون ظریفش تن روی خودمو.. نشست

 با که رسید می اوج به داشت.. چسبوندم گوشش به

 :زدم  لب رحمی بی

 

  برابرت در وقتی میذارم، احترام بهت وقتی ترانه؟-

 ..دار نگه حرمت کنم می سکوت

 



 و کشید آخ دوباره.. بود نشده منظورم متوجه هنوز

  خودمو و گرفتم دندون بین رو گوشش ی الله من

 و زدم نامحسوسی  پوزخند.. مالیدم بهش  تر محکم

 : دادم ادامه

 

  قراری ندارم دوست.. نکن روی زیاده  بهمن جلوی-

  منو تونی نمی تو.. ترانه.. بیارم یادت  به بینمونه که

 ..نمیشی حس   اینجا هیچوقت.. کنی عجین خودت با

 

  متوجه داشت بهتر حاال.. کردم اشاره سینم به و

  تنش آنی  به و موند باز نیمه دهنش.. میشد منظورم

 و کشیدم سینش روی آهسته رو دستم.. بست یخ

  شکمش زیر و ناف.. شکمی عضالت از.. رفتم پایین

 همون روی دقیقا نشست پاش بین دستم و شدم رد

 : دادم ادامه  دورگه صدایی  با.. کرده پف و نرم گوشت  

 

  اندازه همین.. کنی نمی حس  اینجا منو هیچوقت و-

 تنت رو االن که اندازه همین.. ترانه بدون قدر هم

.. کردی بیدار حسمو که اندازه همین.. خوابیدم

 ..ترانه بدون قدر.. کردنت لمس.. بوسیدنت



 

  نیم.. شدم بلند بدنش روی از من و شد تند نفسش

..  کردم حس رو بغضش ترکیدن صدای من و شد خیز

  چیزی که شنیدم.. بستم رو در و گذاشتم حموم به پا

 .. هه.. زدم پوزخند من و کوبید در به رو
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* 

 



 

 

..  کرد می  بهتر رو حالم صبح اول ای دقیقه  ده دوش

  تازه نقاط روی افترشیو از و کردم تن رو حوله

 بیرون حموم از و مالیدم صورتم ی  کرده اصالح

 می رو رنگش سرخابی حریر داشت ترانه.. زدم

 ..ایستادم کمد روبروی من و پوشید

 

 ..عشقم بخیر صبح سالم-

 

  اتفاقات از  آثاری آینه، در تصویرش نه و صداش نه

  ی کوچه به  رو خودش بود  بلد خوب.. نداشت دیشب

 ..بزند چپ علی

 

 ..بخیر صبح-

 

 رو شلوارش.. کشیدم بیرون  شلوار و کت دست یه

..  آوردم بیرون رو حوله  و پوشیدم لحظه همون



  به.. کردم  حس کمرم روی رو دستش و شد نزدیک

 ..زد لبخند.. چرخیدم سمتش

 

 ..ببرم من بذار-

 

 طوری.. دادم دستش به رو حوله من و  زد چشمک و

 نفس رو عطرم بوی عمیق که شد رد کنارم از

  چوب با رو کت.. پوشیدم سفید پیراهن.. بکشه

 آرایشی  میز جلوی و انداختم تخت روی لباسیش

 سمتم به که دیدم.. کنم خشک رو موهام تا ایستادم

 روی.. ندادم اهمیت من و گرفت رو سشوار.. اومد

.. برسه موهام به دستش تا ایستاد تخت کنار کرسی

  انگشت من و بستم رو پیرهنم های دکمه یک به یک

  زیادی امروز.. کردم حس موهام  الی رو ظریفش های

 ..رسید می نظر  به سرحال

 

  مناسب  لباست وقتی.. گفتم بهت بار هزار ترانه؟-

 ..نکش  کنار هارو پرده.. تخته

 



 ..بوسید رو ریشم ته و شد خم.. شد عمیقتر لبخندش

 

 ..عشقم چشم-

 

.. گرفتم فاصله ازش و بستم رو سرآستینم های دکمه

 گرفتم دست به رو کت من و کرد خاموش  رو سشوار

.. پوشیدمش و کردم پشت من و گرفت ازم  خودش اما

 رو طوسی رنگ.. انداختم خودم به رو آخر نگاه

 ..داشتم دوست

 

 ..یزدان شدی خوشتیپ خیلی-

 

 :  گفتم و بوسیدم گونشو

 ..بینمت می شب-

 

  که کشیدم پایین رو دستگیره.. رفتم در سمت به و

 :گفت

 



 .. کن صبر-

 

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 29پ#

 

 

 

 

 بهم خودشو.. ندادم نشون واکنشی هیچ اما ایستادم

 در با که ای فاصله متر سانتی چند همون از و رسوند

  نگاهم.. داد جا رو خودش و کرد  استفاده داشتم

 از و آورد باال دستشو.. بود هاش چشم به مستقیم



 و کرد اسپری گردنم روی بار دو عطرم، ی شیشه

 ..کشید بو بسته چشم خودش

 

 نمیای؟  ناهار برای-

 

 ..بینمت می شب.. شلوغه سرم-

 

 بیرون و  کردم باز رو  در.. کشید کنار و برچید لب

  ها اتاق از یکی از خروج حین رو نوشین.. زدم

 .. دیدم

 

 ...صبحونتون.. سالم-

 

 شنیدم و رفتم  پایین ها پله از.. نموندم منتظر من و

 :گفت بلند ترانه که

 

 ..نمیدی انجام  درست کارتو.. بدی خبر زودتر باید-

 



 بی کمی شاید امروز.. زدم بیرون عمارت در از

  احترام ادای دور از.. دیدم رو فرهاد.. بودم اعصاب

 بندازد تنم به لرز سرد باد اینکه از قبل من و کرد

 .. شدم  ماشین سوار

 

 ..قربان بخیر روز-

 

  حرکت به  ماشین.. زدم استارت  و بستم رو کمربندم

  بوق با.. گرفتم رو جویان ی شماره  من و اومد در

 بود زنگ به گوش همیشه اینکه.. داد  جواب سوم

 ..داشتم دوست

 

 .. بخیر صبح.. قربان سالم-

 خبر؟ چه.. سالم-

 

 روز؟  از وقت این.. بود شلوغ  اطرافش

 



 مجتمع همون از بگیرم اطالعات یکم اومدم-

 .. مسکونی

 

  کردم می فکر  این به هنوز من.. روندم  برج سمت به

 به نباید.. بود گذاشته  اتاقم به پا چطور روشن که

 ..رسید می بهمن گوش

 

 خب؟-

 

 آرمین  .. آرمین نام به آقاییه  یه ی خونه اینکه مثل-

 کانادا از تازه اونم دیدم کردم تحقیق.. برزویی

 ..شدن آشنا  باهم همونجا حتما .. برگشته

 

 

 

      

 

 گیوتین #



 30پ#

 

 

 

 

..  کشیدم موهام الی دستی و موندم ترافیک پشت

  دلم.. کردم می حس رو ترانه های انگشت رد هنوز

 ..ترانه با نه اما.. خواست می خوابگی هم

 

 رو روشن های دوستی آمار   خواستم ازت من-

 بوده چی قضیه چیکارست؟ هست؟ کی پسر   دربیاری؟

 چند اونم.. اونجا رفت می باید دادگاه از  بعد دقیقا که

 میشی که متوجه.. گفتی  که هایی گریه اون و ساعت

 میگم؟  چی

 

 سوار که کردم حس.. کرد فوت گوشی تو نفسشو

 ..کوبید هم به رو در و  شد ماشینش

 



 دکتر یه.. دونم می من که جایی تا.. قربان میدونم-

 کرده گریه و اونجا رفته چرا اینکه.. پزشکه  دندون

 ..دونم نمی رو

 

 گذاشتم لبم ی گوشه و کشیدم بیرون نخ یه پاکت، از

 ..بود  نشده باز ترافیک هنوز.. کردم روشنش و

 

 ..بدونی باید-

 

 ..بگیرن اقرار پسره از  ها بچه فرستم می.. چشم-

 

  قطع رو تلفن.. نداشت اهمیتی برام  چونش و چند

 برگه و بسته باز.. زدم سیگار به عمیقی پک و کردم

.. شد جابجا  گلوم سیبک.. آوردم  خاطر به  رو خالی ی

 .. کردم می  فکری باید

 

 به ای تقه با منشی.. نشستم میزم پشت بعد ساعت نیم

 فرم لباس.. کردم براندازش اخم با من و شد وارد در

  پوشش رو موهاش کامال که ای مقنعه  و کاربنی آبی



 دیده بار چندین رو موهاش بلندای  البته.. داد می

 رو ای دفترچه  و اومد جلو من ی اجازه با.. بودم

 و ایستاد عقب گام یک و گذاشت میز روی مقابلم

 :زدن حرف به کرد شروع  خودش

 

 که طور همون.. امروزتون های  برنامه لیست-

  یک رو استراحتتون تایم دونستین صالح خودتون

..  سه تا  یک ساعت از  یعنی.. کردم اضافه ساعت

  تو البته.. دارین سرکشی یه هم چهار ساعت برای

 ..نوشتم کامل دفترچه

 

 ..  دادم تکون  سر فقط

 ..قهوه یه-

 

 

 

      

 



 گیوتین #

 31پ#

 

 

 

 فشرده.. کردم باز رو دفترچه.. رفت و گفت چشم

 رو وقتم شب ده ساعت  تا دقیقا.. فشرده خیلی.. بود

 ..سه  تا یک ساعت.. گرفت می

 

 :گفتم برگشت قهوه حاوی سینی با که منشی

 

 .. بده بهم گزارشش از لیست یه  بگو امیر به-

 

 ساعت یه تا گفتن.. زدن زنگ خودشون اتفاقا.. چشم-

 ..آمادست دیگه

 

  به تلفنم.. نوشیدم و زدم لب به رو قهوه من و رفت

..  شدم بلند  میز پشت از.. بود بهمن..  دراومد صدا



 مهمی ی  مسئله حتما.. بزنم زنگ من کرد نمی صبر

  و زدم گوشم به رو تلفن پنجره به نرسیده.. بود

 :شنیدم رو صداش

 

 .. یزدان سالم-

 

 ..بردم فرو جیبم درون رو راستم دست

 

 ..بزنم  زنگ میخواستم.. سالم-

 

  حس کنارش درست رو سیسیلیا صدای و گفت هومی

 می رو کشیدنش نفس من اما نزد حرف.. کردم

 .. شناختم

 

 ..زدم زنگ من که واجبه.. نداریم تو و من-

 



..  کردم می فکر ترانه با مشترکم اتاق بوی به داشتم

  رفتار تر محتاط باید.. نشست لبم ی گوشه کجی لبخند

 .. کردم می

 

 ..شنوم می-

 

  کاری تونم می.. کردم فکر هات حرف  به راجع من-

 ..اما بدم انجام برات  امشب همین تا خوای می که

 

 ..بودم منتظر صبرانه بی

 

  کم دست   که بدی رو اطمینان این بهم.. تو وقتی اما-

 ..بشم دایی بعد ماه نه

 

 

 

 

      



 

 گیوتین #

 32پ#

 

 

 

 بهمن نفس اما.. نداشت اهمیتی  برام سیسیلیا واکنش

  و گرفتم میالد برج ی منظره از چشم.. شد زیاد و کم

 ..زدم زل اتاق به و چرخیدم پا ی   پاشنه روی

 

 کم بچه یه شما زندگی.. میشه افسرده داره ترانه-

 .. داره

 

.. دونستم می خوب رو  این من و نبود ترانه نگران

 داشتن نگه برای تضمین یه.. خواست می تضمین

 .. من

 

 ..بهمن باشه مبارک  شدنت دایی االن از.. باشه-



 

 .. خندید  سرمستانه

 

 ..  برمیای پسش از تو داشتم ایمان.. اینه-

 ..دادم تکون سر

 

  می هماهنگ وکیلم با.. آزاده  وقتم ده ساعت  امشب-

 ..اینجا بیاد کنم

 

 .. زدم لبخند من و خندید  می فاتحانه

 

 می وکیلمو گرفتم، همایون پسرای از  رو تاییدیه-

 می بخوام هرچی  به منو تو  مطمئنم من.. برج فرستم

  کنی اراده هرچی باشی من با وقتی تا.. یزدان رسونی

 ..مشتته تو

 

 ..  نمیشد بهتر این از

 ..بعد تا پس.. ندارم شک-



 

 ..فرخزاد  خدانگهدارت-

 

  جنگ میدون خونه امشب.. کردم قطع رو تلفن من و

  تقریبا ی قهوه و نشستم میز پشت و خندیدم.. بود

 ..  تلخ تلخ.. نوشیدم و زدم لب به رو شده سرد

  

  

  

  

 و میشد له کفشم زیر توت درخت خشک  های برگ

 و گرد از پر و بود زده جلبک که رو خالی استخر من

  زدم دور ، بود  درخت از فروافتاده های  برگ و خاک

  و آوردم بیرون رو  کتم.. شدم ساختمون وارد و

  بوی..  داد می نا بوی خونه.. زدم  تا رو آستینم

  های صندلی بین از و رفتم  جلو.. مرگ و رطوبت

..  رسوندم اتاقش به رو خودم و شدم رد مندرس

  تاک تیک صدای من که بود خلوت  خونه اونقدر

..  شدم داخل  و نکردم معطل.. شنیدم می رو ساعتم



 کرد باز چشم.. دیدمش می خوب من و بود  تخت روی

 سیبک.. جوشید  اشکش ی چشمه دیدنم محض به و

 ..شد  جابجا گلوم

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 33پ#

 

 

 

 

  گریه خواست می بود؟ نفرستاده نامه دعوت برام مگه

 نشستم تخت  کنار چوبی صندلی روی و رفتم  جلو کنه؟

 لب من و داشت ارتعاش بشدت.. گرفت رو دستم و

 :زدم



 

 ..آروم-

 

 کنی؟  می تمومش کی-

 

 می اینو خودش.. بود  دیوونگی زمان، دقیق تعیین

 ی باقیمونده  روزهای با خواست می انگار اما دونست

 موهای.. شدم خم بدنش روی.. بزنه تخمینش عمرش

 روی و گذروندم نظر از رو بلندش محاسن و سفید

 ..شدم ثابت فروغش بی و سبز  های چشم

 

 داری؟ اعتقاد زمان به تو-

 

 دست، فشردن  در و خندیدم.. دونستم می.. نداشت

 ..کردم همراهیش

 

 ..نباش نگران-

 



 ..دیدمت می باید-

 

  نگاهی نیم تخت اطراف وسایل به و کردم کج سر

 نیمه نقاشی تابلوی یه.. برد وایت تخته یه.. انداختم

 های قرص از پر باکس یه.. زن یک از کاره

 عکس  قاب چند و قدی نیم ی آینه یه .. رنگارنگ

 ..بود دیدم مقابل شده وارونه

 

 چی؟  برای-

 

 ..نیستم زنده زیاد بدونی که گفتم می بهت باید-

 

 زدم لبخند.. خودش از بهتر خیلی.. دونستم می خودم

 ..شدم خیره بهش  دوباره و

 

 ..نیست دکترا دست عمر میدونی کردم می فکر-

 

 :گفتم قبل از تر جدی من و کرد  ای سرفه تک



 

 انقدر تو فقط.. گیرم می مهلت ازش.. من با عزراییل-

 رو بذار.. نزن زنگ من  به مدام.. نکن احتیاطی بی

 .. من با بهمن و همایون.. کن تمرکز کارم

 

  هنوز آور خواب های قرص آثار.. بست پلک آهسته

 .. میزد موج بدنش و صورت در

 

 ..عزراییله همین نداره شوخی که چیزی تنها-

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 34پ#

 

 



 

 از و زدم  ضربه چندبار و گذاشتم دستش پشت دست

  استخر اینجا از.. ایستادم پنجره پشت.. شدم بلند جا

 .. دیدم می رو عریان های درخت  و خالی

 

 ..نیستم خدا من-

 

 ..یزدانی ولی-

 

 لحظه چند تا دونستم می و شنیدم رو کسی پای صدای

  روبرو به پنجره به پشت.. میشدم روبرو کی با بعد ی

  داشت انگار.. کرد مکث دیدنم  با و شد داخل.. زدم زل

 نداشتم شک من و میگشت چیزی دنبال به وجودم در

 .. کرد نمی پیدا

 

 .. سالم-

 

 ..  کرد نمی دوا رو دردی هیچ بودنم یزدان



 .. سالم-

 

 روی پیرمرد کنار و اومد جلو و گرفت من از نگاه

 دستش  مچ روی از رو ضربانش.. نشست صندلی

 ..گرفت

 

 مرد؟ خوبی-

 

 : شنیدم  رو خشدارش صدای و

 ..میشم خوب  میاد که یزدان.. خوبم-

 

 این و نداشت رو به رنگ واقعا.. ایستادم تخت پایین

 با تابید می داخل به پنجره از که زیادی  نور رو

 ریشم ته به  دستی..کرد می ثابت بهم بیشتری وضوح

 :زدم لب آمرانه خیلی  و کشیدم

 

 چقدر؟-

 



 دستم هردو.. انداخت نگاهی نیم من به و  چرخوند سر

 هرچند.. موندم منتظر و بردم  فرو شلوار جیب در رو

 .. نبودم خرسند انتظار این از زیاد

 

 .. یکماه از کمتر-

 

 ..دادم تکون سر و خندیدم کج.. لعنتی.. یکماه

 

 عجله تونم نمی زیاد من.. کن کند رو روندش دارو با-

 ..کنم

 

  مخالف سمت و زدم دور رو  تخت من و نداد رو جوابم

 خم پریده  رنگ پیرمرد ی  سینه روی.. ایستادم دکتر

 :  گفتم و شدم

 

 پایمال گردنشونه به که حقی نمیذارم.. کن اعتماد بهم-

 ..شه

 



 

 

      

 

 گیوتین #

 35پ#

 

 

 

 شده الغر  خیلی بود معلوم پتو زیر از که پاهاش به

 : دادم ادامه و انداختم نگاهی نیم

 

  زنده کن سعی فقط.. دونه به دونه.. میوفتن پات به-

 ..بمونی

 

 به دست.. شد بلند کشان پوف دکتر و کردم راست قد

 ..زد خودش دور  به چرخی و گرفت کمر

 



 دیگه بینم می چشم به رو  مرگ هرشب  دارم که حاال-

 تو.. خوام نمی بیفتن پام به اینکه.. نیست مهم برام

 ..پسرم برگرد بهم

 

.. خشم.. بودند سمج من احساسات.. خندیدم کج باز

 درست..  شهوت حتی.. نفرت.. عشق.. خیالی بی

 ..داشتم باالیی درصد با رو همه حاال همین

 

 .. خداحافظ.. میرم دیگه من-

 

  و رطوبت بوی باز.. شدم دور دکتر و تخت  کنار از و

..  کردم می  مرگ بوی  این برای فکری باید.. خاک

 و شنیدم رو دکتر صدای که بودم استخر کنار درست

 دکمه تک و رسوندم هم به رو کتم ی لبه دو.. ایستادم

 :چرخیدم پا ی  پاشنه روی و  بستم رو ش

 

 یزدان؟-

 



 داشت سن سال پنجاه تقریبا.. رسوند بهم رو خودش

 عاری و صاف همچنان پوستی و جوگندمی  موهایی با

 ی گوشه چین چند  اون فقط.. چروک و چین از

 ..داشتند وجود همیشه که چشمش

 

 بله؟-

 

 :گفتم سر ی اشاره با من و میزد نفس نفس

 

  خونه گوش و سر به دستی یه کن پیدا نفرو یه-

  اصال پیرمرد یه واسه  نم و خاک بوی این.. بکشه

 ..نیست خوب

 

 ..گرفتم هوا از دمی.. گفت باشه سر تکون با

 

 ..پیرمرد این .. کن ولش یا کن تموم زودتر کارتو یا-

 

 .. کرد سکوت و آوردم باال دست



 

  دکتر کن عمل وظیفت به فقط.. ایه دیگه چیز   وظیفت-

 .. دالور جواد  

 

  در از و کردم طی رو سنگفرش مسیر..  شدم دور و

 فرمون پشت و فشردم رو ریموت.. زدم بیرون

  های سنگریزه شدن له صدای و زدم استارت.. نشستم

 ..زدم دور و شنیدم رو الستیک زیر

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 36پ#

 

 

 



 دوربین گزارش و بود شب نیمه دوازده دقیقا ساعت

  همایون  اموال االختیار   تام وکالت و مداربسته  های

  در   به من و میزد ویبره تلفنم.. بود میز روی درست

 بعد ی دقیقه یک درست.. زدم زل  اتاق باز نیمه

.. بست رو در و برگشت ها وکیل ی بدرقه از جویان

  من و  رسوند میز به  رو خودش بلند  گام چند با

 .. دیدم می روشن مانیتور پشت از  رو تصویرش

 

 ندارین؟ من با ای دیگه امر.. قربان رفتن-

 

  داد می نشون رو من امضای که رنگی سیاه  جوهر   به

 مقابلش رو پوشه.. بستمش  و انداختم نگاهی نیم

 ..گرفت  دستم از و اومد جلو.. گرفتم

 

 قربان؟ کنم چیکار-

 

 اصل.. روشن برای بفرست  و بزن ازش کپی یه-

 ..قبلی جای همون بذار رو مدرک

 



 درون رو پوشه و داد تکون چشم ی نشونه به سری

 .. داد جا کیفش

 

 .. جویان باشه کارش میز رو صبح  میخوام-

 

 ..  شدم بلند میز  پشت از و

 .. آخه ولی.. حتما.. چشم-

 

  نگاش و ایستادم ازش فاصله متر  یک با درست

  رو انگشتم چهار من و نداد  ادامه رو حرفش.. کردم

 ..کردم براندازش پرسشگر و گذاشتم میز روی

 

 براتون.. وکیله دختر اون.. که اینه منظورم.. یعنی-

 نمیشه؟ دردسر

 

 اینکه بدون پس.. چیه بعدیم سوال میزد  حدس خودش

 :گفت و زد ریشش به دستی بمونه منتظر

 



 از کاری دختر این ترسم می ولی.. میگم  اینو ببخشید-

 هرچی... کنه خراب رو هاتون برنامه و  بربیاد دستش

 دونیم نمی هنوز ما و شده باز اتاقتون به  پاش نباشه

 .. چطوری

 

  یه من صد های حرف جواب در و کردم تازه نفسی

 :زدم لب غازش

 

 از سوم دو مالک قانونا و رسما االن من.. جویان-

 از کاری هم بخواد دختر اون .. همایونم  اموال ی همه

 ضمنا.. بده انجام گفتم که کاری.. برنمیاد  دستش

 بود؟ چی اسمش.. شد چی پسره این از تحقیقاتت
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  به دستی.. بود شده پرچونگیش متوجه خودش  انگار

 افتاده فرو سر  همون با و  کشید شکرده  عرق پیشونی

 :گفت

 

 آرمین اسمش هم پسره اون.. شماست با حق-

 حرف ازش فرستادم رو  ها بچه از یکی .. برزویی  

 قضیه ولی آورده در بازی سفت یکم بماند.. بکشن

.. کنه کاری تونه نمی اینکه و بوده باباش  درمورد

 ..همین

 

.. زد بیرون  در از ببخشید  با و دادم ای اشاره  دست با

  کیفم و تلفن.. بود ترانه.. میزد ویبره داشت تلفنم باز

 رو در و کردم خاموش رو  چراغ و گرفتم چنگ به رو

 داشت تیمور.. کردم قفل اطمینان بار چندین با



  جواب و  شدم آسانسور وارد من و داد می نگهبانی

 .. دادم رو ترانه تماس

 

 الو؟ یزدان؟-

 

 و بودم خسته حسابی.. فشردم رو پارکینگ ی دکمه

 .. کردم می حس  رو احساساتم  سماجت هنوز

 .. افتم می راه دارم االن-

 

 شام حتی من.. منتظرتم وقته خیلی دیر؟ انقدر چرا-

 .. نخوردم هم

 

 موضوع این.. شد تکرار سرم در بهمن حرف دوباره

 ..داشت ربط هم ترانه به حتم به

 

 ..خونم دیگه یکساعت تا ولی.. میخوردی باید-

 

 ..  کنه پنهونش  داشت سعی اما بود دلخور  صداش



 میای؟ یکساعته رو ساعته نیم مسیر-

 

  لرزش از رو شهوت من.. رسیدم پارکینگ به باالخره

 ماشین و فشردم  رو ریموت.. کردم می حس صداش

 ..زد چشمک برام دور ی فاصله از

 

 ..  کنم خرید باید.. داروخونه میرم-

..  بود کافی صداش حالت تغییر برای کالم چند همین

 ..بستم رو در و شدم سوار و شد کج لبم

 

 ..  عشقم بیا زود-

 ..باشه-
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 به رو ماشین و کشیدم پوف.. کردم قطع رو تلفن و

  رو روشن  ی قیافه خواست می دلم.. درآوردم حرکت

 .. حیف.. دید  می رو وکالتنامه وقتی ببینم

 نگه رو ماشین داروخونه روبروی.. خندیدم  بدجنس

 و خریدم داشتم الزم که جنسی قلم چند و داشتم

 و کشیدم بیرون قرص یه لحظه همون.. برگشتم

 عاشق  مثال.. میشدم  عاشق عجیب گاهی.. بلعیدم

 ..جمعه شب لوازم   همین

 

 به بعد ساعت ربع از کمتر.. خندیدم کردن باز لب بی

  جلو فرهاد و شدم پیاده دست به نایلون.. رسیدم خونه

 :کوبیدم رو در.. اومد

 

 ..قربان نباشید خسته-



 

 نبود؟  مشکلی-

 

 : گفت اطمینان با

 ..آرومه چی همه.. نه-

 

 :  گفتم و دادم تکون سر

 ..دارم کارت.. باال بیا دیگه ساعت نیم-

 

  اولین همون در رو گفتنش چشم.. گذشتم کنارش از و

 و ورود.. کرد باز رو در نوشین و  شنیدم ها پله

 .. کرد می چک دوربین  از رو خروجم

 

  خانوم.. چیدم اتاقتون تو رو میز.. نباشین خسته-

 .. دادن دستور

 

 ..ویسکی-

 



 با که  تاریک راهروی.. رفتم باال ها پله از و

.. گذاشتم اتاق به پا و کردم  رد میشد روشن دیوارکوب

..  دیدم رو  اتاق وسط میز  من و تاریک نیمه تقریبا

 روی ی شده پرپر های گل و شمع و گل با شده تزیین

 .. تخت

 حالی من به نباید مثال..  کرد می احتیاطی بی خیلی

 دستم نایلون.. داشت خبر بهمن حرف از که میکرد

  و چرم خواب لباس.. گرفت فاصله پنجره از و دید رو

  می زیباتر رو ظریفش اندام  چقدر.. دیدم رو جذبش

 قرصی اثرات از.. داغ داغ..  بود شده داغ  بدنم.. کرد

 ..خوردم که بود

 

 و شد بلند پا  ی پنجه روی و رسوند من  به رو خودش

 چند.. کردم حس چونم  روی رو زبونش خیسی من

 :گفت عصبی ترانه  که شنیدم و خورد در به تقه

 

 مزاحمیه؟  کدوم این.. اوف-
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 :گفتم  و دادم دستش  به رو نایلون

 

 ..تو بیا.. نوشین-

 

 نوشین، به کردن نگاه بدون من و شد  باز تعلل با در

 :گفت حرصی ترانه.. گرفتم دست به رو جام

 

 .. بری تونی می-

 ..چشم.. ببخشید-



 

 گره و سرکشیدم الجرعه رو جام شد بسته که در

 و گرفت دستم از رو کراوات.. کردم باز  رو کراواتم

  و چرخوند وار دایره و  پیچید دستش دور نمایشی

 لبم ی گوشه لبخندی.. گرفت گاز رو  لبش ی گوشه

 ..نشست

 پیش.. نداشتم شک.. دونستم می.. میزد  برق چشمهام

 می مستم داشت عطرش.. گذشتم کنارش از و رفتم

 با و گذاشتم  میز روی رو جام.. کرد می مجذوبم.. کرد

 به و کردم  خاموش  هارو  شمع از یکی انگشت  دو سر

 ..انداختم نگاهی نیم روشن شمع

 ..بستم چشم من و چسبید بهم پشت از

 

 یه بشین.. موندی گرسنه من خاطر به  که ببخشید-

 ..بخوریم چیزی

 

 کنار رو  صندلی.. ایستاد کنارم و زد دور رو من

  جذاب های عشوه همون با.. کردم اشاره و کشیدم

 ..نشستم روبروش من و نشست



 

 باالخره که اینه مهم.. نداره عیبی.. عشقم مرسی-

 ..اومدی

 

.. بود خشک خشک.. نشست پایینم لب روی انگشتم

  در.. نوشیدم ای جرعه من و کرد پر آب از رو لیوانم

 دست به چنگال.. باشم کرده تر رو لبم که حد همین

 دهن به و  کردم تکه تکه رو گوشت چاقو با و گرفتم

  هرچه داشت آرزو.. کرد می براندازم لذت با.. بردم

 غذای ی همه من اما بزنم رو خوردن قید زودتر

  دهن به نمایشی تکه چند.. خوردم رو بشقابم درون

 و گرفت  رو شونم سر  دست با.. شد بلند و گذاشت

 .. داد فشار

 

 بیاری؟ بیرون کتتو خوای نمی-
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 آورد بیرون رو کتم خودش.. شدم بلند  و نوشیدم آب

  بندهای ایستاد که روبروم.. انداخت زمین روی و

  کرد می وارد  فشار بدنش به که رو لباسش  مشکی

..  بود کرده تکه تکه رو پوستش انگار.. دیدم

 ..  بود دیدم مقابل درست سینش برجستگی

 

  کف و کرد باز رو پیرهنم های دکمه و کرد دراز دست

  شیطنتش  لبخند.. نشست لختم ی سینه  روی دستش

 من و کشید باال رو خودش دوباره.. کردم شکار رو

 ی ثانیه همون.. گذاشتم  برجستش های  لب روی لب

  لبش روی دست و کشید عقب رو سرش درد از اول

 :کرد اخم.. رفتم  جلو و خندیدم  کج.. گذاشت



 

 ..گرفت دردم میگیری؟ گاز چرا-

 

  تخت کنار تا و گرفتم رو   لختش بازوی خشونت با

  زدن نفس نفس به و ترسید.. دادم هلش و بردم پیش

 ..افتاد

 

 ..نیست الزم  خشونت اینهمه یزدان؟ کنی می چیکار-

 

.. گرفته دردش فهمیدم نشست بازوش روی که دستش

 رو من با رابطه مگه.. نداشت اهمیتی ابدا من برای

 زانوی.. داد  می تن چیزی هر به باید  خواست؟ نمی

 قلبم ضربان ارادی خودم و گذاشتم تخت روی رو چپم

 .. کشیدم نفس تند و بردم باال رو

 

 اینطوری من اما.. دونی نمی نکردی تجربه چون-

 ..میبرم لذت

 



 و نیاورد خودش روی به اما ترسید وضوح به

  روی دستمو.. کشید سینم  برآمدگی روی رو انگشتش

 خیز نیم.. کشیدم باال رو خودم و گذاشتم لختش رون

..  کرد  مهمون حرارت پر ای بوسه به لبمو و شد

.. انداختم بدنش روی وزنمو ی همه و  زدم کجخندی

  صداش و کردم باز کمربندمو.. شد خفه  گلوم تو آخش

 و کردم  باز شلوارمو زیپ و دکمه.. پیچید فضا تو

 :گفتم

 

 .. اصال.. نیستم صبور من-
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 ..  اصال.. نیستم صبور من-

 

 عقب به سرش و گرفتم مشتم بین رو بلندش موهای

 و گرفتم دندون به رو گردنش پوست و شد کشیده

 ..زدم پوزخند.. شد بلند  هوا به جیغش

 

 ..یزدان آخ-

 

 یه کاشتن به  داشتم.. کشیدم می نفس کشدار و عمیق

 همین  و حاال  همین.. کردم  می فکر ترانه رحم تو بچه

 .. لحظه

  از نالش و آخ.. فشردم  و گرفتم چنگ  به رو سینش

 بیشتر.. نبودم دادن لذت دنبال به من..  شد بلند درد

 ... قبال   در بچه یه.. بود معامله یه به شبیه



 دونستم می.. کشیدم عقب من و خورد در به تقه چند

 :گفتم ترانه به رو.. فرهاد جز نیست کسی

 

 .. گردم برمی-

 

 شدم بلند تنش روی از و شنیدم رو دردمندش ی باشه

 فاصله تخت  از و بستم رو شلوارم زیپ و دکمه و

 :گفتم و کردم مکث در پشت.. گرفتم

 

 کیه؟-

 

 ..فرهاد.. قربان منم-

 

  رو در الی و بستم رو پیرهنم از دکمه دو دست یه با

 نقاط داشت که بود ترانه به حواسم.. کردم باز

 .. داد می ماساژ رو دردناکش

 :زدم لب آهسته خیلی دیدم که رو فرهاد

 



 کارشو کن  یادآوری و  بگیر رو جویان ی شماره-

 ..حاال همین.. بده انجام درست

 

  رو چشمش و کردم توجهی بی کنجکاوش نگاه به و

 اخم.. برگشتم ترانه سمت به.. بستم رو در شنیدم که

  به.. خندیدم  نامحسوس من و داشت ابرو بین ریزی

  ساق روی رو دستم چهارانگشت و رفتم تخت سمت

 ..گذاشتم پاش

 

 همین در رو  ساعت چند داشت؟ شب تا چند سال سه

 بوی این از  نهایت بی چند بودم؟ کشیده ریاضت اتاق

 بودم؟  کشیده نفس شهوت

 

.. کردم نزدیک بینیم به  رو پاش ساق  و بستم چشم

 سال سه هم ترانه برای فهمیدم شد تند که نفسش

 .. نبود کمی زمان
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  بیرونش و  کردم باز رو  شلوارم زیپ و دکمه دوباره

 دست وجودم اجزای تک به تک روی نگاهش.. آوردم

  خسته احساساتم سماجت از گاهی.. کشید می نوازش

 .. شدم می

 بسته که ای دکمه هردو و گرفتم رو پیرهنم طرف دو

 ..آوردم بیرونش و  شد کنده بودم

 

 خوبی؟ یزدان؟-

 



  روی از و گرفتم رو گردنش و شدم  خم تنش روی

.. مکیدم رو گردنش پوست و کردم خیزش نیم تخت

  و نشست پاش بین دستم.. کرد پر رو  اتاق کل آهش

  بی من و چسبوند هم به  محکم رو پاهاش.. فشردم

 :گفتم انعطاف

 

 ..ترانه نکن مقاومت ابدا-

 

  داد فاصله هم از رو پاهاش باالخره اما شد  متوجه دیر

 نگاهش از ترس.. دادم جا  پاش بین رو خودم من و

 ..دید رو پوزخندم.. بارید می

 

 یزدان؟.. ترسم می دارم من کنی؟ چیکار  میخوای-

 

 :زدم لب گوشش کنار درست و زدم خیمه بدنش روی

 

 دیشبمو حرف.. کنی حس  خودت تو منو  تمام میخوام-

 منو تو  که میدم رو اجازه این بهت.. گیرم می پس

  بده نشون بهم مهارتتو  ی همه.. یاال.. کنی تصاحب



.. برسونی اوج به منو بلدی خوب میدونم.. ترانه

..  کنم می عمل خودم روش به که منم این وگرنه

 رو لذت تو.. لذت و درد گزینه دو بین  که مطمئنم

 خودت.. ببر لذت من  از پس.. کنی می انتخاب

 یه من از خودت به.. بده انجام رو بهمن ی خواسته

 ..بده بچه

 

 نمی راضیش چیزی هیچ.. شناختم می رو ترانه من

  رو سرانگشتیش های نوازش اما.. چیزی هیچ.. کرد

 : گفت داغ و کرد شروع

 

 ..خدامه از.. عشقم باشه-
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 ش ترسیده نفس من و  نشست مردونم روی دستش

 ..خندیدم و کردم حس رو

 

 خندی؟ می چی به-

 

 ..بدم انجامش من بذار.. کنی می رفتار ناشیانه  داری-

 

  بر تکیه با و کردم حلقه بازوش  دور رو دستم دو هر

 بهش محکم رو تنم پایین و شدم خیز  نیم همون

 : گفتم و شنیدم رو بلندش آخ.. کوبیدم

 

 ..ترانه رسیدی دلت مراد به-

 



 بین از و گرفتم انگشت با  رو زیرش لباس نازک بند

 بین رو مردونم شصتم انگشت با.. دادم فاصله پاش

 جیغ با.. کردم فرو رو همه ضرب یک و دادم جا پاش

 آنی به و بستم  چشم من و برد عقب رو سرش بلندی

 .. شدم عرق خیس

 

 ..آخخخخ یزدان؟-

 

 خودم و برسه بازدم به دم از نفسش ندادم اجازه حتی

  و نشست سینم روی دستش.. کوبیدم بهش محکم رو

 ..کوبید مشت

 

 ..میاد دردم یزدان-

 

  نبود دختر اگرچه.. کردم می حس کشید می که دردی

  کافی کردم می حس خودم روی که فشاری همین اما

 زیادی زمان ش رابطه آخرین از بزنم حدس تا بود

 .. گذشت می

 



 حس.. کنی می حس  خودت تو منو داری ترانه؟-

  تحملش.. داره درد هم خیلی.. داره  درد من کردن

 ..کن تحمل.. کن

 

..  میزد سرخی به درد از پوستش  های رنگدونه

  کشید می درد.. دادم ادامه کارم به و گرفتم رو گردنش

 .. میومد باال سختی به نفسم.. بردنمی لذت و

 

 ..بیار بیرونش خدا تورو.. یزدان تونم نمی-

 

 نمی درد اینطوری.. کردی می رفتار تر  ماهرانه باید-

 ..نیستم من مقصر.. کشیدی

 

 می بهش رو خودم  محکم و تند توانم ی همه با

 ..بود لذتم باعث کشیدنش  درد و کوبیدم
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 رو تنم تمام ششده مانیکور  و بلند های ناخن با

 محکم و محکم.. نکردم باز لب از لب من و درنوردید

 اون تونستم می و دادم  تکون تنش تو رو خودم تر

 بود نشسته عضالتش تک به تک تو که دردی عمق

 این نبود مهم ابدا فرخزاد  یزدان من، برای.. کنم حس

 رحم   به کمرم  از قرص  زور به بود قرار که ای بچه

  جنسی ی رابطه  اولین بااینکه ترانه البته که زن؛ این

 نمی.. کنم خالی نبود، دختر اما داشت من با رو

 ..دربیاد  آب از جونوری  چجور بود ممکن  دونستم

  ی رابطه یه از کشید می درد بدنم های رگ ی همه

  تو حرفاش کلت   با بهمن که اجباری.. اجباری و داغ

 . بود کرده شلیک مغرم



 .. شدم می خفه داشتم و بود تنگ

 

 ..آرومتر.. یزدان_

 

 لب.. بدم  انجام رو اینکار آرومتر که نبودم آروم من

 .. کوبیدم و گذاشتم تبدارش پیشونی روی

 

 تو رو خودم باالخره تا کردم تکرار رو  اینکار اونقدر

  درد از که حالی در و شدم خم.. کردم خالی  وجودش

 : زدم لب گوشش کنار  میزد جیغ

 

 کی با بارشو اولین بچم مادر بدونم دارم حق-

 ..خوابیده

 

 ..افتاد گریه به ترانه و کشیدم بیرون ازش

 

 ..باش جواب یه دنبال-

 



 پوش حوله.. گرفتم دوش و رفتم حموم سمت به و

  دیدم من و کرد می گریه هنوز ترانه.. اومدم بیرون

  تی.. کرد می  آروم رو پاش بین درد دست با داشت که

  روی کنارش.. پوشیدم و کشیدم بیرون شلوار  و شرت

 مشتش و داد خودش به تکونی.. کشیدم دراز تخت

  و گذاشتم چشمم  روی رو  ساعدم.. نشست بازوم روی

 : گفتم خونسرد

 

 و بگیر دوش یه.. نمیشه کم دردت کارا این با-

 .. بخواب

 

 ..  نامردی  خیلی-
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 ..نامردی  خیلی-

 

 زل بهش غلیظی اخم با و سرچرخوندم سمتش به

 ش چهره.. ریخت می اشک صورت پهنای به.. زدم

 .. بود شده جمع درد از

  

 گفتی؟  چیزی-

 

 :نالید درد بین

 

 .. دارم درد خیلی یزدان.. نه-

 



 باید میدونی.. نیست که اولت بار.. نیار  در ادا ترانه؟-

 ..کنی چیکار

 

 ..کردم پشت بهش.. لرزید لبش و کرد بغض

 

 ..آخ.. نزن حرف اینطوری من با-

 

 ..کردم تازه نفسی و بستم چشم

 

 .. بگیرم دوش یه کن کمک بهم.. شم بلند تونم نمی-

 

..  داشتی آرزوشو  که کردم رو کاری سال سه از بعد-

 واسه.. نشدی من زن بیخود تو.. دادی  انجام وظیفتو

 جون به دردشو پس کردی شماری ثانیه لحظه این

 ..کشه نمی رو تو درد این باش مطمئن و بخر

 

 حتی.. رفت پایین تخت روی  از سختی به و کشید آخ

  پیش حموم کنار تا.. کردم  حس رو خوردنش  سکندری



 رو در و شد حموم وارد خمیده که دیدمش و رفت

 میز کنار هنوز  که کتم از رو تلفنم و شدم بلند.. بست

 کردم باز رو جویان پیامک.. برداشتم بود شام

 

 "شد  انجام کار"

 

..  کشیدم دراز  تخت روی دوباره و دادم تکون سری

 از گشادی تاپ و زد  بیرون حموم از  برهنه ترانه

 و اومد سمتم به.. پوشید و کشید بیرون کمدش دراور

 رو ریشم ته دستش.. نشست زانو دو  روی کنارم

 ..کرد لمس

 

   یزدان؟-

- .... 

 

 گرم، آب دوش از تنش.. بوسید رو ابروم ی گوشه

 .. بود داغ

 



ت خیلی-  ..دارم  دوس 

 

 ..گرفتم  رو خیسش موهای و آوردم باال دست

 

 !خواد می دلت بازم نکنه-

 

 ..زد بازوم به مالیمی مشت

 

 ..بدجنسی خیلی-

 

 .. خندیدم کج.. بودم

 

.. بچه.. من با خوابگی هم.. منو اگه بعد ی دفعه-

 مسائل به بهمن.. بگو من به خواستی  هرچی

 ..نداره ربطی ما زناشویی

 

 .. زدم پس  دستشو و



 

 ..بخواب بعدم.. روم  بنداز رو پتو-

 

  کمرم اواسط تا را پتو.. داشتم دوست میشد  که مطیع

 و کشید دراز پشتم.. بستم چشم من و کشید باال

 حلقه شکمم دور دستش.. چسبوند بهم رو خودش

 ..  آزادی  قبال در بچه یک.. شد
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  کاشی کوچک سالن به پا  و رفتم باال پله ردیف سه از

.. بود نشسته میز پشت منشی زن.. گذاشتم شده کاری

  بیداد و داد صدای  من و کرد می صحبت تلفن با داشت

..  شنیدم می  منشی کناری اتاق از رو  نفر دو کردن

  منشی چپ سمت  و بود اتاق راست سمت ایران پرچم

 .. مصنوعی کاج گلدون یک

  کناری اتاق در بزنم حرفی اینکه از قبل و رفتم پیش

  سامسونت کیف و شلوار و کت با مردی و شد باز

 گذاشت میز روی رو تلفن شتابزده منشی و زد بیرون

 حتی که بود عصبانی اونقدر  مرد.. کرد راست قد و

 از و نداد رو منشی گفتن  " برید؟ می تشریف" جواب  

 ..شد دور مقابلم

 

 به لبم.. رفت پایین دو با هارو پله ی همه که شنیدم

  باز تماما در به نگاهی نیم.. شد کج خبیثی لبخند طرح

 در از عصبی خیلی.. دیدمش باالخره و  انداختم اتاق

 ..زد بیرون

 

 ...فتحی خانوم-

 



  چله از تیر مثل.. ماسید دهنش در حرف  من دیدن با و

 ش صوتی تارهای و آورد هجوم سمتم به رفته در

 ..کرد تغییر

 

 کنی؟ می چیکار  اینجا تو.. تو-

 

 فتحی.. ایستادم واکنش بی ذاتی خونسردی همون با

 :زد دور  رو میز و کوبید دستگاه  روی رو تلفن

 

 زنگ من مزاحمن اگه هست؟ مشکلی پاکمهر  خانوم-

 ..امیری آقای به بزنم

 

 :زدم  لب تنها منشی صحبت به توجه بی من و

 

 ..روشن کنیم  صحبت اتاقت تو دردسر بی میتونیم-

 

 مقابلم تهدیدوار رو انگشتش و شد تر حرصی  نفسش

 ..داد تکون



 

 فهمی؟ می.. اینجا بیای نداری  حق تو-

 

 نیستی؟ شریک من با  که ملکیه تنها اینجا چون-

 

 ..ایستاد مقابلم درست منشی و موند باز نیمه دهنش

 

 بفرمایید.. نیست دعوا و بحث  جای  اینجا محترم آقای-

 .. ندادم خبر نگهبان به تا بیرون

 

 و ببنده رو دهنش در که بود  کافی نگاهم نیم یک فقط

 خشک انگشت و رفتم جلوتر من.. بره عقب قدم یه

  خشک و جدی خیلی.. نشست سینم به روشن ی شده

 :گفتم

 

 ..بزنیم حرف باید-
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.. ببینمش تونستم می تازه.. کشید عقب رو انگشتش

 زانوش زیر تا بلنداش که رسمی کامال مانتوی یه

  اینبار.. زد پیشونیش  به دستی.. تیره شالی.. بود

 و عصبی.. میزدم حدس که بود همونطور رفتارش

  هر از دور به و کشید عمیقی  نفس.. کنترل  غیرقابل

 :گفت حرصی و  خشونت حس

 

 .. بفرمایید.. باشه-

 



 بینی پیش قابل غیر اما بود  کنترل قابل غیر و عصبی

 به رو و کرد اشاره اتاقش در به دست با.. بود هم

 :گفت منشی

 

 مهمونمون از بهتره.. دفترم بیاد بگو  جعفر به-

 ..بشه پذیرایی

 

 این با بازی از داشت.. گفت چشم واج  و هاج منشی

 ..میومد خوشم دختر

 

 ..ندارم میل چیزی من-

 

 خیلی.. گذاشتم کارش دفتر به پا روشن از زودتر و

 به.. متحرک صندلی و چوبی میز.. رسمی و ساده

 شش مابین که شکل مستطیل و چوبی  میزی همراه

  از کوچک ای کتابخونه.. قرارداشت اداری صندلی

 و گرفته قاب که مدرک چند.. مدنی و فقهی کتاب چند

  در که شنیدم.. بود شده چسبیده سرش پشت  دیوار به



 که فلزی من و نشست  کارش میز پشت و بست رو

 .. دیدم بود گذاشته  نمایش  به رو اسمش

 

 وقتی من ی قیافه دیدن برای اومدی؟ چی برای خب؟-

 بینم؟ می رو  وکالتنامه اون

 

 صندلی روی و رفتم جلو اما بود همین  هدفم اینکه با

 ..انداختم پا روی پا و نشستم

 

 .. فرخزاد آغای نشنیدم جوابی-

 

 .. روشن ندادم جوابی چون-

 

  جلو رو خودش و گذاشت  میز روی رو دستش دو هر

 ..کشید

 



 فهم اونقدر امیدوارم.. پاکمهرم خانوم شما  برای من-

 بهتره االنم.. بشین منظورم متوجه که باشین داشته

 اومدی؟ چرا.. مطلب اصل سر بریم که
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 .. شد کج سرم اندکی فقط

 

 به برج امنیت تونست که  دختری بدونم بودم مشتاق-

 ..کنه کار کجا ممکنه ببره سوال زیر رو  بزرگی اون

 



 ..انداخت باال ابرو

 

 دیدی؟  حاال-

 

 ..چرخوندم  چشم نمایشی

 

 ..بدتره کردم می فکر  که چیزی از-

 

 به شما بهتره.. نداره اهمیتی ابدا شما  نظر ولی-

 بهش نتونم من تا برسین بزرگتون برج امنیت همون

 با شما ندارم شک من بدونین تا میگم اینو.. کنم نفوذ

  از بعد.. زندان انداختین  منو بابای بهمن با همدستی

 ازش و کردین حمله راهزن چندتا مثل دوستم به اینکه

 .. شد تبدیل یقین به شکم گرفتین اعتراف

 

 متعجب.. خندیدم  و دادم تکون راست و  چپ به سری

 .. کشید هم در ابرو  لبخندم از

 



 بود؟ دار خنده من حرف کجای-

 

 نیم میزش روی ی پرونده به و کردم تازه نفسی

 ..انداختم  نگاهی

 

 و کردی بزرگ خودت برای توهماتتو که قسمت اون-

 چون کن گوش  خوب.. کنی  می سازی  صحنه داری

 بابات رفتن زندان با من.. میگم بار یه فقط من

 ..ندارم ارتباطی

 

 همون با.. داد تکیه صندلیش پشتی به  و کرد مکث

  رو رنگش عسلی  نگاه داشت ابرو بین  که ریزی اخم

 .. دوخت بهم

 

 ..گناهکاری هم تو کنم ثابت تونم می من ولی-

 

 از سرکش دختر این بود ممکن که هایی راه به داشتم

 .. کردم می فکر کنه پیدا  دست چیزی  به او طریق



 

 ..کنم کمک بهت تونم می من-

 

 ای؟  زمینه چه تو-

 

 دست بر تکیه با و شدم نزدیک  میزش  به.. شدم بلند

 ..شدم خم چپم

 

 ..نه یا بودم همدست کن  ثابت خودم از استفاده با-
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 هم در ابرو.. بود گردش در لبم و چشم بین نگاهش

..  کرد نثارم باالیی بلند هه.. شد بلند  کالفه و کشید

 ..بود نشده منظورم متوجه هنوز

 

 پس.. متهم یه به هم تو دارم  احتیاج وکیل یه به من-

 ..کنیم  همکاری باهم  تونیم می

 

  جلو و کرد براندازم مشکوک.. ایستاد حرکت از

.. ایستادم مقابلش و زدم دور  رو وسط میز من.. اومد

 رو قیافه این  میشد.. میزد دو دو نگاهش های عسلی

 ..گرفت نظر در متفکرش ی قیافه

 

 ..بشم منظورت متوجه کنم فکر-

 

 ..نداری همکاری جز راهی که دونی می مطمئنا پس-



 

 جمعی دسته عکس قاب من.. کرد پشت و دزدید چشم

.. همایون پدرش.. دیدم میز روی رو  ش خانواده

.. رضا و رامین.. برادرش هردو.. عطیه مادرش

 ..بود کوچکتر همه  از روشن

 

 تو خوای می چرا بشم؟ وکیلت باید من چرا-

 کنی؟ کمک خودت  دستگیری

 

 اخم همچنان.. چرخید سمتم به که ندادم رو جوابش

 ..داشت

 

 میخوام.. باشی من وکیل تو خوام نمی من اصل در-

 اطالعاتی هر.. بدی ادامه  بابات برای وکالت به

 همایون رفتن زندان تو من اگه تا میدم بهت خواستی

 ..داره شرط  یه فقط.. زندان بندازی منو کردم همدستی

 

  شروط  و شرط تو اونوقت نکردم قبول هنوز من-

 میذاری؟



 

 و گرفتم فاصله ازش.. نداشتم شک.. کرد می قبول

  خروجی در  کنار تا و برداشتم زمین روی از رو کیفم

 پایین رو  دستگیره.. بود نزده حرفی هنوز.. رفتم

 :کردم باز رو در و کشیدم

 

 چیه؟   شرطت-

 

 و زد خیالی بی به رو خودش.. برگشتم سمتش به

 :گفت

 

 بهش بشنوم شرطتو اینکه از بعد اما نکردم قبول-

 ..کنم می فکر

 

 ..نشست لبم ی گوشه لبخندی خودم ی خبیثانه فکر از

 



 ی همه.. کنی پیدا رو گناهکار تا کنم می کمک بهت-

 برمی  بهت شده خورده من نام به که اموالی اون

 ...گردونم

 

 .... و-

 

 دوست بیشتر.. نداشتم تعلل ابدا حرفم زدن برای

 موضوع این از.. بشه حرفم شنیدن ی  تشنه داشتم

 ...پاکمهر روشن.. بردم می لذت

 

 خوای؟ می چی  عوضش در-

 

 .. کردم بیان آهسته رو حروفش به حروف

 

 ..شو من موقت   عقد  -
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 و شدن رنگ به رنگ از  داشتم.. بردم باالتر  رو سرم

 می رو لذت  نهایت وجودش انفجار آخر  های ثانیه

 داشت سعی  که دیدم می من و پرید می پلکش.. بردم

 و نبود موفق چندان.. بده نشون خونسرد رو خودش

  هجوم سمتم به خورده زخم  شیری ماده مثل باالخره

 دو هر مچ العملش، عکس هر از قبل من و آورد

 ..کوبیدم دیوار به رو کمرش و گرفتم رو دستش

 

 قبل روشن ببین.. نباید که  بزنی حرفی مبادا.. هیشش-

  تو.. کن فکر  حرفام به خوب  بشی عصبانی اینکه از

  بدون.. پشتوانه بدون تنها دختر یه.. نداری ای چاره

 ..منه مال االن پدرت اموال سوم دو.. برادر و پدر



 

  نفس و میشد پایین و باال شدت به سینش ی قفسه

  هنوز چرا.. نشست می  صورتم روی حرصیش  های

  روی از حتی رو بدنش دمای بردم؟ می لذت داشتم هم

 ..کردم می حس  تنش مانتوی

 

  فکر منطقی کن سعی.. میگم خودت خاطر به روشن؟-

 پیشنهادم و من با بابات خاطر به مجبوری تو.. کنی

..  داری کردن فکر فرصت امشب تا فقط.. بیای کنار

 می خودت روبروی  منو.. نکنی قبول اگر بعدش

 ..بینی

 

  عسل انگار و رسید می  نظر به سرخ  سرخ پوستش

 و کرد باز  لب.. بود شده  آمیخته خون با نگاهش های

 : گفت و افتاد سینم جون به مشت با.. کردم ولش من

 

 ..شرمی بی خیلی-

 



 به و کشوند اتاق داخل  به رو خودش ترسیده منشی

 من و لرزید می خشم از بید مثل.. رفت روشن سمت

 : گفتم خونسرد  خیلی.. زدم پوزخند

 

 تصمیم بهترین که مطمئنم.. کن فکر پیشنهادم روی-

 ..گیری می رو

 

 نگهبانی؟  بزنم زنگ شده؟ چی خانوم-

 

 با باید.. گذاشتم سالن به پا و کردم پشت  هردو به

  راهی هر  من.. زود خیلی.. گرفتم می  تماس جویان

..  بده من ی  خواسته به تن تا بستم می  روشن بر رو

 .. کردم می وادارش شک بی

 

 .. کن صبر-

 

 ی مکالمه.. بایستم شد باعث لرزونش صدای

 از که  دیدم و گرفتم نشنیده منشی با  رو کوتاهش

 به دستی.. ایستاد  مقابلم و شد رد راستم سمت



 بیرون شال بین از که رو  موهاش و کشید صورتش

 و میزد نفس نفس هنوز.. کرد  هدایت داخل به بود زده

 ..کشید عمیق نفس بار چندین.. نداشتم وقت من

 

 کردی؟ فکراتو-
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 شمرده شمرده اما.. بارید می خون و خشم نگاهش از

 :گفت



 

 بکنی؟ من.. با.. کارو این خوای می  چرا چرا؟-

 

  یادآوری بهت  نیست الزم.. کنم نمی باتو کاری من-

  لطف بهت دارم  من ولی.. داره تاوانی یه هرکاری کنم

 .. کنم می

 

  رو توانش حد  از بیش تالش من.. کشید هم در ابرو

..  بده نشون آروم رو خودش داشت سعی که دیدم می

 ..بودم ریزبین زیادی من

 

  می مجازاتم شب اون خاطر به داری چیه؟  منظورت-

 کنی؟

 

 ..بود صبح نیم و نه.. انداختم  ساعتم  به نگاهی نیم

 

 ...اینکه-

 



 ما به حواسش چهارچشمی که منشی به نگاهی نیم با

 :زدم پچ آهسته تیز گوشش و بود

 

 دونی؟ می  مجازات.. رو  بشی من زن-

 

 ..گرفت رو نفرت با و کرد نگاهم غضبناک

 

 وادار کاری  به رو تو نمیخوام من.. روشن ببین-

.. داره شرط  یه که دادم پیشنهاد یه بهت  فقط من.. کنم

 همون به میذارم اختیارت  در بخوای اطالعاتی هر من

 با میل حاال.. دونی می خوب خودت که شرطی

 دوست اون  حتی هیچکس.. هیچکس با ضمنا.. خودته

 اونوقت چون نزن اینباره در حرفی پزشکت دندون

 .. بکنم بهت کمکی بخوام  دونم می بعید

 

 رو دهنش دست  با.. کرد براندازم درمونده و مستاصل

  خوبی حس بهم ظریفش اندام و بلند قد .. کرد پنهان

 ..برانگیز وسوسه کور موش.. داد می

 



  روز.. داری فرصت شب نیمه تا فقط.. شده  دیرم من-

 .. خوش

 

 رد رو ها پله مسیر و زدم بیرون سالن در از و

  رو جویان ی شماره و آوردم بیرون رو تلفن.. کردم

 : داد جواب زود خیلی هم باز.. گرفتم

 

   قربان؟ درخدمتم-

 کجایی؟-

 

 از قبل.. کردم باز رو در و فشردم رو ماشین  ریموت

 پشت رو روشن و گرفتم باال رو سرم شدن سوار

 کشید کنار رو خودش.. کردم شکار اتاقش ی پنجره

 

 اومده؟  پیش مشکلی.. برجم من-

 

 ..بود پنجره همون به نگاهم همچنان... نگرفتم چشم

 



 کردی؟ کار  چی دیشب..  راهه روبه چی همه.. نه-

 

..  کردم تعقیب رو دالور دکتر آغای دستورتون طبق-

 رفت مستقیم بعدش.. بود باغ خونه مدت تمام

 .. نکرد مالقات هم هیچکس با.. خونش

 

 ..بستم رو کمربندم و شدم  سوار باالخره

 

..  میده گاف  حتما جا یه.. بده ادامه تعقیبت به.. خوبه-

  میخوام.. بگرد خوب محضردار یه دنبال راستی

 ..باشه داشته بند و  چفت دهنش

 

..  فهمیدم می من.. بود من به حواسش ی همه

 .. شدم خارج پارک جای  از احتیاط با و  زدم استارت

 

 قربان؟ کاری چه  برای.. چشم-

 

 .. کوچیک عقد مراسم یه-



 

 پیش در رو برج راه و کردم قطع رو تلفن.. خندیدم و

 ..گرفتم
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 ** 

 

 

 



 تقه چند.. شنیدم می بیرون از رو تلفنم زنگ صدای

 ..شد داخل و کرد باز رو در اجازه بی و  خورد در به

 

 ..عزیزم میخوره زنگ تلفنت-

 

  باریک ی لبه .. اومد جلو و دادم تکون هوا در دستی

 من و گذاشت دستم کف رو تلفن و نشست وان

  احتمالی    مسیر و برهنه ی  تنه باالی به  رو  نگاهش

 .. گرفتم نادیده آب سطح   زیر

 

 بیرون؟ میای کی-

 

 نیم.. پرید باال ابروم هردو روشن ی شماره دیدن با

.. چکید می کف و آب ازش.. انداختم ساعتم به نگاهی

 ..موقع به درست

 

 ..ترانه باش بیرون-

 



 ..زدم گوشم به رو تلفن و کردم وصل رو تماس

 

 .. عشقم  بیا زود باشه-

 

 ..شنید رو ترانه  ی مکالمه نداشتم شک

 

 الو؟-

 

  پشت نرم پشتی   به را سرم من و شد بسته  حموم در

 .. دادم تکیه گردنم

 

 .. سالم-

 

 .. شنیدم اما زحمت به.. بود آهسته خیلی صداش

 

 .. سالم-

 



 .. میشد اکو حموم بزرگ فضای تو صدام

 

 روشن؟ کردی  فکراتو-

 

.. داشت تعلل هم زدن حرف برای.. زدم زل سقف به

 به تر محکم  رو تلفن  من و کشید می نفس آهسته

  داشت قصد که بود کسی  برای حال، این.. زدم گوشم

 ..کنه قبول رو پیشنهادم

 

 ..برج بیا.. صبح ده ساعت فردا-

 

 ..نرو تند-

 

 در ابرو و کردم  ریز چشم.. میومد خوشم شهامتش از

 ..کشیدم هم

 

 ...اینصورت غیر در.. شنوم می داری حرفی اگه-

 



 :پرید  حرفم بین

 

 .. دارم شروط و شرط من-
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 ای نتیجه به.. کردم منسجم رو افکارم ی همه

 : داد ادامه مکث اندکی با و کردم سکوت.. نرسیدم

 



 چرا دونم نمی من ببین.. من.. بگم  اینکه از قبل-

  مطمئنا.. داری زن خودت  تو.. کنی می  اینکارو داری

  بابای که  کسیه خواهر زنت  دارم خبر  من دونی می

.. هستی متهمین جزو خودت تو.. زندان انداخت منو

 .. ندارم اعتماد هم تو به من

 

..  میومد خوشم هم صراحتش از.. پرده بی و رک چه

 ..میشد  گریبانگیرم داشت باز احساساتم سماجت

 

 ترین عاقالنه  بودن من به نزدیک کنی نمی فکر-

 به من خودت بقول بدی؟ انجام تونی می که کاریه

  نکن فراموش.. همدستی به  مشکوک و  نزدیکم بهمن

 اصل سر بری بهتره.. منه دست زندگیت ی همه

 .. مطلب

 

 و شد بلند که کردم حس..  کرد فوت کالفه رو نفسش

 رو موهاش حتی شاید.. زد خودش دور  به چرخی

 .. متفکر ی قیافه همون باز و زد عقب

 



 و راه و کنی تکلیف تعیین واسم تو ندارم دوست من-

 به چون زدم  زنگ بینی می اگه.. بدی یاد بهم رو چاه

 شرایطمو اینکه بدون من ولی.. کردم  فکر چی همه

 .. نمیدم ذلت این به تن کنی قبول

 

 زدم بیرون وان داخل از.. شد اکو صدام و خندیدم بلند

 ..بستم کمرم دور رو کمری ی حوله و

 

 نخندی؟ میزنم حرف جدی دارم وقتی میشه-

 

 .. کردم کج سر

 

 ..کن امر شما.. چشم بله-

 

 نوشیدم ای  جرعه و گرفتم دست به رو  ویسکی جام 

 ..گذاشتم وان ی لبه دوباره و

 



 تو برای عقد این حتما که دونم می من..  پوووفففف-

 ..کنی قبول شرایطمو مجبوری پس.. داره منافعی یه

 

 ..شنوم می-
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  آینه روبروی.. کردم می حس رو قلبش کوبش من

 سرخ چشمانم سفیدی.. زدم زل خودم به و ایستادم

 رو مزخرفم های سبزی موضوع همین و بود شده



  بیرون رو گردنم دور پشتی.. داد می نشون تر شفاف

 ..آوردم

 

  دوم.. کنی نهی و امر بهم نداری حق  اینکه اول-

 ارضا برای باشم وسیله یه خوام نمی  من اینکه

 ...اینکه سوم.. نیازت

 

 ..پریدم حرفش بین تمسخرآمیزی ی خنده با

 

 .. بگیر نفس یه.. یواشتر.. آروم-

 

 فاصله دهنم از رو تلفن من و خورد در به تقه چند

 : گفتم و دادم

 

 ..میام من.. بخواب تو.. ترانه-

 

 ..شنیدم خفه رو صداش و

 



 ..عزیزم باش زود ولی.. باشه-

 

  زیرلبی  که شنیدم.. زدم گوشم به رو تلفن دوباره

 :گفت

 

 .. عوضی-

 

 ..زدم نفهمی به رو خودم

 

 نفهمیدی خوندی که کتابایی تو.. روشن وکیلی یه تو-

  نمی که من داره؟ وظایفی  چه شوهرش قبال در زن یه

 ..بشی زنم  اسما تو خوام

 

  و نیاورد تاب اما.. شد زیاد و کم نفسش که کردم حس

 :گفت تشر با

 



  کنار درست هستی؟ جوونوری جور  چه دیگه تو-

 آدم؟ میگن هم تو به میدی؟ پیشنهاد من  به داری زنت

 مرد؟ میگن

 

 فاصله آینه از.. آورد می جوش به رو خونم داشت

 پایین بود ممکن که جایی تا رو صدام تن و گرفتم

 :گفتم  قاطعیت و تحکم با.. آوردم

 

  که حرفایی مراقب که کنم  نمی تکرار هیچوقت دیگه-

 موش میگیری منو وقت داری.. باش میزنی من به

  درخواستمو راست و رک دارم من فهمی؟ می.. کور

 منو حرف کلمه تا دو با داری سعی تو  ولی.. میگم

 می بشی موقتم  عقد گفتم وقتی.. روشن.. بزنی دور

  و حق از  من دونی می.. دارم زن میدونی که دونستم

 بهش که حاال.. گذرم نمی شوهرت عنوان به حقوقم

.. نیست حرفی زدی گول  خودتو الکی و  نکردی فکر

 .. کن پیدا تنها زندگیتو اتفاقات بانی  و باعث بگرد

 

 : گفت که بدم فاصله گوشم از رو  تلفن خواستم
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 :گفت که بدم فاصله گوشم از رو  تلفن خواستم

 

 ..کنم می قبول.. باشه.. نه-

 

 رو تلفن اینکه بدون.. کشیدم آسودگی سر از نفسی

 : زدم لب بیارم باال

 



  شناسنامت.. بینمت می.. من کار محل.. ده ساعت-

 .. روشن نره یادت

 

  بهتر چی  همه حاال.. افتاد دام به روشن.. خندیدم و

..  داد  می دخالت رو خودش نباید.. رفت می پیش

 می فکر روشن از گرفتن  چشم  زهر یک به من.. نباید

 ..زود  خیلی.. زودی به.. کردم

 

..  زدم بیرون حموم از و ایستادم سرد  آب دوش زیر

 سمتم به دید رو من تا.. بود نشسته تخت  لب ترانه

 و شرت تی کمد از.. نشست کمرم روی دستش و اومد

  اخم.. شد پوشیدنم مانع ترانه اما کشیدم بیرون شلوار

  با.. کرد بازش  و رسید  حوله کمر به دستش .. کردم

 .. شدم افتادنش مانع دست

 

 ترانه؟ کنی می چیکار-

 

 ..کشیدم کنار رو خودم من و شد بلند پا  ی پنجه روی

 



 .. خستم خیلی-

 

 خواب لباس به حتی من و کرد آویزون رو لبش

 دستش از هارو  لباس.. ننداختم هم نگاه نیم قرمزش

 :گفتم و گرفتم

 

 ..بخوابم خوام می-

 

  از بیشتر خیلی.. خواست  می  دلم.. زد لبخند اغواگرانه

 ..بیشتر خیلی.. ترانه

 

 .. یزدان خواد  می رو تو دلم من ولی-

 

 ..شدی عادت بد-

 

 صورتش روی  رو شرت تی و پوشیدم رو شلوار و

 :گفتم و کردم پرت

 



  یه ضمنا.. بشی پیشقدم سکس واسه تو نمیاد خوشم-

 .. نگرفتم جواب هنوز که  پرسیدم سوال

 

  تخت لب من و زد کنار صورتش روی از رو شرت تی

  تخت روی پام پایین از .. خزیدم پتو  زیر و نشستم

  روی دقیقا.. کردم حس  رو وزنش کم  کم من و اومد

 و بستم چشم.. کرد خم  رو خودش و نشست  مردونم

 ..نشست ریشم ته روی  انگشتش

 

  می مخالفت چرا خوای می  منو هم تو  وقتی یزدان؟-

  کنی؟

 

 آهم من و  نشست محسوسش برآمدگی روی دستش

 .. کردم له  سینه تو رو
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 آهم من و  نشست محسوسش برآمدگی روی دستش

 .. کردم له  سینه تو رو

 

 ..نیست این  سوالم جواب-

 

.. کشید باال رو خودش و کشید سینم روی رو زبونش

  بیشتر اما زدم کنارش دست با.. لبم و چونه و گردن

 ..افتاد شماره به نفسم.. چسبید بهم

 

 ..اعصابمی خط  روی ترانه؟-

 



 یزدان؟-

 

..  شدم می بیخود خود از داشتم.. کشید دلفریبی آخ و

 خودم و کشیدم پشت از و  گرفتم چنگ به  رو موهاش

 ترانه و بردم  باال رو صدام تن .. دادم تکیه  آرنجم به

 :کشید کوتاهی جیغ

 

 ..ترانه بده جواب خوابیدی؟ کی زیر  -

 

 بکشه بیرون چنگم از رو  موهاش کرد سعی درد با

 ..نشد موفق اما

 

 ..کندی موهامو.. یزدان  کن ولم-

 

..  خواست  می دلم .. دادم  فشارش خودم به نامحسوس

  تمدد.. تمرکز.. آرامشم حفظ برای.. وجود تمام با

 هم این دلم.. عصبی های  تنش کردن کم.. اعصاب

  پا حال بااین خواست  می رو انگیز نفرت  خوابگی

 ..گذاشتم دلم روی



 

 ..میدی دست از نخشو به نخ نگی اگه-

 

  پسر یه با بود سالم شونزده وقتی.. شناسی نمی تو-

 ..شدم آشنا

 

 .. دادم هل کنارم به رو ترانه و کردم ولش

 

  تقاص ممکنه دونم نمی چون.. نیای نزدیکم  بهتره-

 ..بدی پس چطوری سالگیتو شونزده

 

 ..کنی توهین من به اینطوری تونی نمی تو یزدان؟-

 

 بین دستش.. چرخیدم سمتش به.. زدم پوزخند

 ..داشت اخم و چرخید می موهاش

 

  بازی من غیرت با نبودنت باکره با تونی می چی؟ تو-

 داره؟ خبر بهمن کنی؟



 

.. شد حلقه  بازوم دور دستش.. ای احمقانه حرف چه

 ..کشیدم عمیقی نفسم

 

..  زنتم من.. کن تمومش کنم می خواهش.. یزدان-

  میخوام ازت  فقط امشب من.. شده تموم بوده هرچی

 دیگه هرزن مثل منم.. کن درک لطفا.. باشی شوهرم

  آروم منو باید تو.. توئه ی وظیفه.. دارم احتیاج ای

 ..  کنی
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  رو دستش داشت؟ منو کردن آروم ی وظیفه کی و

 ..بوسیدم پیشونیشو و گرفتم

 

 فقط.. ترانه نکن  فکر هیچی به.. سینم رو بذار سرتو-

  خوبی زمان اصال امشب.. بخواب و  ببند چشماتو

 ..نیست

 

 ..گرفتم دستشو من و  نشست مردونم روی دستش

 

 ترانه؟-

 

 .. بده اجازه بهم.. خدا رو تو یزدان-

 

  می عجیب برنزش پوست اتاق روشن و تاریک در

 :زدم  لب فقط.. شد جابجا  گلوم سیبک.. درخشید

 



 ..ترانه بخواب-

 

  نفسی.. برداشت دستشو و گزید لب غمزده و ناراحت

 و بود نشسته هنوز ترانه.. کشیدم دراز و کردم تازه

 من از.. ریخت می اشک داشت باز.. خورد نمی تکون

..  کشیدم و گرفتم رو بازوش .. داشت بیجایی توقع

 دورش دستمو و گذاشتم سینم چپ سمت رو سرش

 ..کردم حلقه

 

 وسطه؟ کسی پای-

 

 دوازده زیر زور به.. سرکارم صبح از من ؟..ترانه-

 ..خونه  رسم می

 

  سماجت..  کرد فوت سینم روی پرفشار رو نفسش

 .. کرد می بیچارم داشت شهوت حس

 

 ..ترانه بخواب.. بگیر آروم-



 

 خواب.. نزدم حرفی و کردم حس رو نرمش ی بوسه

  بزرگی روز.. کردم فکر  فردا به.. بود پریده سرم از

 و بوسیدم  رو  ترانه موهای روی.. بزرگ خیلی.. بود

 :زدم لب

 

 درست چیزو  همه تولدت از قبل تا میدم قول بهت-

 ..کنم

 

 عصبی انقباض از دست باالخره که کردم حس

  که نکشید طولی.. شد شل و برداشت عضالتش

 و رفتم پایین  تخت از آروم  خیلی من  و برد خوابش

  فکر چیزی به خواستم می.. ایستادم پنجره کنار

 می اجازه لعنتی  سماجت این اگر.. چیز هیچ  به.. نکنم

 ..  داد
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 روشن هنوز  و بود گذشته مقرر ساعت از ربع یک

  دود آسمون به و ایستادم پنجره پشت.. بود نیومده

 .. بود آفتابی شدت به هوا.. زدم زل شهر  ی گرفته

 

 نمیارن؟ تشریف خانوم پاکمهر؟ جناب-

 

 و گرفتم  مقابلم دلچسب چندان نه ی منظره از چشم

  نگاهی نیم پیرمرد به و زدم  چرخی پا ی   پاشنه روی

..  داشت سفید  پرپشت موهای و بلند محاسن.. انداختم



 اخم من و بود  میز روی مقابلش  رنگی  زرشکی دفتر

 .. کردم

 

 .. بگیر پولشو کن حساب ثانیه به-

 

  راه به من و کرد کج سری.. نیومد خوشش لحنم از

 رو منشی ی شماره و ایستادم کار میز پشت.. افتادم

 ..گرفتم

 

 قربان؟ بفرمایید-

 

 :زدم  لب محضردار  پیرمرد به رو

 

 دارین؟ میل چی-

 

 ..شنیدم رو خفیفش پوف من و کرد سربلند

 

 ..ممنون.. چای فقط-



 

 : دادم ادامه و کردم تکرار منشی برای رو حرفش

 

 نیست؟ من مهمون از خبری اومده؟ جویان-

 

 ..کرد عطسه

 

 اتاق تو .. اومدن جویان آغا بله.. قربان  ببخشید-

 چک هارو دوربین گزارش داشتن.. هستن کنفرانس

 ..هم مهمونتون.. کردن می

 

 ی دکمه.. شد بلند که کردم حس من و کرد مکث

  حاال روشن.. شدم ها دوربین وارد و زدم رو مانیتور

 ..زدم پوزخند.. بود منشی میز مقابل درست

 

 .. کن راهنماییش-

 



 دهنش از رو گوشی.. شد  منظورم متوجه خوب خیلی

 با و زد لبخند مستاصل روشن به رو.. داد فاصله

 ..کرد اشاره اتاقم در به دست

 

 ..منتظرتونن فرخزاد جناب.. خانوم بفرمایید-

 

..  کردنش تعلل به و گذاشتم دستگاه  روی رو تلفن

 شدنش دور  و نزدیک گام چند.. طوالنی های مکث

 ...دختر این.. شد تر عمیق پوزخندم.. کردم نگاه
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 فاصله میز از من و خورد در به تقه چند باالخره

 ورودی در به رو و محضردار مرد به پشت.. گرفتم

 باز رو در.. آوردم زبون به  بلندی بفرمایید و ایستادم

 شدن بلند.. انداخت پایین سر.. ایستاد و کرد

  نظر از رو روشن سرتاپای.. کردم حس  رو محضردار

  سرخ رنگش عسلی های چشم.. سیاه کامال.. گذروندم

..  برد می  رنج مزخرفی خوابی بی از  انگار.. بود

 :گفتم و  نشست لبم ی  گوشه لبخندی

 

 ..تو بیا-

 

  حال این با.. بود چسبونده  خودش به محکم رو کیفش

 و زرنگ اگرچه دختر این.. برداشت قدم محکم

 زن یه هم باز اما.. پدرش مثل بود قدرتمند و باهوش

  که چیزی همون.. پشتوانه بی و تنها دختر یه.. بود

 ..بردم می ازش رو استفاده نهایت داشتم من

 



 هستن؟ خانوم عروس ایشون-

 

 محضردار به نگاهی غضبناک و کرد سربلند تیز

 معنادار.. نخورد تکون روشن و رفتم  جلو.. انداخت

 ..کردم براندازش

 

  رو اولیه کارای شما.. ایشونن خانوم عروس.. بله-

 ..معتمدی آغای بدین انجام

 

 ..میشه دیرم داره واقعا چون.. باشه-

 

  شنیدم.. شدم نزدیکش بیشتر من و بود باز هنوز در

 هللا بسم و کرد باز رو دفترش  و نشست معتمدی که

 از رو خشم  و نفرت و  هیجان و ترس من.. گفت

 همون از میشد رو بیچارگی حتی.. خوندم  می نگاهش

  رو آبدارچی.. کرد شکار رنگش عسلی های قرنیه

 که گرفتم  رو روشن بازوی و دیدم روشن سر پشت

 این حساب.. شد داخل و زد پسم حرص  و پرشتاب

 ..حتما.. داد می پس رو رفتارش



  میز روی رو  چای اجازه کسب با و شد  وارد آبدارچی

 ..رفت بیرون و گذاشت معتمدی

 

 باهاته؟  شناسنامت-

 

 ی قیافه از رو احساساتش خط به خط  کردم سعی

 ..بخونم عصبیش

 

 ..باهامه.. بله-

 

 به رو در و دادم تکون سر.. لرزید نمی ابدا صداش

 :کردم دراز دست و کوبیدم هم

 

 ..بشین پس-
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 میزد حرف طوری.. کرد سپر  سینه و شد نزدیک بهم

 ..نرسه معتمدی گوش  به صداش که

 

 .. فرخزاد آغای میدی پس کارتو این تالفی-

 

 ..بشین االن ولی.. منتظرم صبرانه بی-

 

 صاف سینه بین داشت.. شد بلند باز معتمدی صدای

 :میزد حرف سرفه تک و کردن



 

  می ندارن.. آمادگی هنوز .. خانوم عروس.. اگه-

 ..دیگه.. روز یه.. تونیم

 

  مقابلش.. کرد قطع رو حرفش کفشم ی پاشنه صدای

 ی دکمه.. انداختم پا روی پا و نشستم صندلی روی

 دونست می..  موندم روشن منتظر و کردم باز رو کتم

 ..بود مجبور.. نداره اطاعت جز ای چاره

  من.. کور موش بود کرده شروع  خودش  رو بازی این

 ثابت روشن روی و دیدم رو معتمدی متعجب نگاه

 پیش خورده شکست اما بود درگیر خودش با.. موندم

 عجیب روشن.. کشیدم نفسی.. نشست کنارم و اومد

 ..ترسید می باهوشی آدم هر.. داد می  ترس بوی

 

 ..معتمدی کن شروع-

 

  خبیثانه.. شد  جمع خودش تو روشن و داد تکون سر

 سر در روشن برای خوبی فکرهای.. زدم لبخند



  شک..  کرد نمی هم رو تصورش حتی.. داشتم

 ..نداشتم

 

 .. پدر و داماد و عروس  ی شناسنامه-

 

  و حاضر.. بود میز روی پدرم و من ی شناسنامه

  نگاهی نیم روشن  به و گرفت دست به خودش.. آماده

 ..انداخت

 

 هست؟ همراهتون  پدر ی شناسنامه که انشاهلل-

 

 ..شنیدم رو ضعیفش صدای

 

 ..بله-

 

 لذت معرکه این از داشتم.. کشیدم ریشم ته به دستی

 ..کنم کنترل  رو خوشحالیم تونستم نمی ابدا و بردم می
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  در پدر.. باشه پدر رضایت  حتما باید موقت عقد برای-

 ..باشید بیوه  یا مطلقه اینکه  مگر هستن؟ حیات قید

 

..  کردم اخم و گذاشتم صندلی ی دسته روی رو آرنجم

 و گذاشت میز روی رو دستش های شناسنامه روشن

 :گفت

 



..  نکردم ازدواج هنوز .. بیوه نه م مطلقه نه-

 ...چون ندارم  هم رضایتنامه

 

 :کردم تکمیل رو  حرفش روشن جای به من

 

  نگران اما.. نداشتیم دسترسی.. هستن زندان پدر-

 که هستن بالغ  و عاقل اونقدر پاکمهر خانوم .. نباشید

  واجبه خیلی اگر ولی.. بدن تشخیص بد  از رو خوب

 .. بگیرم تماس برادرش با تونم می من

 

  معتمدی.. کردم حس خودم روی رو خشمگینش نگاه

  برای مسخره نمایش این..  بود شده هماهنگ من با

 و کرد تازه نفسی.. بود ماجرا کردن جلوه تر طبیعی

 :گفت

 

 تا بگین رو صیغه مدت  و مهریه فقط..  نیست الزم-

 .. بخونم رو صیغه من

 

 ..لرزید می روشن نفس



 

 .. من-

 

 ..کردم قطع رو حرفش

 

  حرفی  بگه هرچی.. خانوم  عروس خود  با مهریه-

 ..ساله نه و نود.. مدتش اما ندارم

 

 ..شما فرخزاد آغای چی؟-

 

  حرفشو که کردم نگاش طوری  و چرخیدم سمتش به

  خونسرد خیلی.. کرد فوت  حرصیشو نفس.. نداد ادامه

 :گفت

 

 هم صیغه مدت.. نیست مهم برام.. خوام نمی مهریه-

 ..ماه شیش فقط

 



 نگاهی نیم روش پیش  جنگ میدون به معتمدی

 کردن چک مشغول انداختن باال شونه با و انداخت

 .. شد ها شناسنامه

 

 .. میخوام ضمانتنامه یه من-

 

 عمیق و چرخید سمتم به روشن.. کشیدم هم در ابرو

 ..کرد نگام

 

 قولت سر که قانونی و رسمی میخوام ضمانت-

 ..بمونی

 

 :زدم لب خونسردتر  همیشه از و کشیدم جلو خودمو

 

 دادم؟  بهت قولی من-
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 :گفت اما بود عصبی.. کرد براندازم واج و هاج

 

 دست بابام افتادن زندان تو که کسایی از اطالعات-

 طالق.. بابام االرث سهم ی همه برگردوندن.. داشتن

 .. من دادن

 

 با روشن.. داشت ای خجسته دل چه.. خندیدم کج

 بهش خودمو  بیشتر بود؟ کرده فکری چه خودش

 :زدم لب آهسته خیلی و  کردم نزدیک

 



 از.. تو ولی.. میدم بهت رو بابات سهم و اطالعات-

 وقت این از  بیشتر پس.. روشن نداری فرار راه من

 خودت تونی نمی اگه.. نگیر  رو معتمدی آغای و من

 ..بذارم قیمت روت من بگو کنی تعیین رو مهریه

 

  عصبی.. زدم پوزخند خشمش به.. شد سرخ آنی به

 : داد تکون مقابلم تهدیدوار رو انگشتش و شد بلند

 

 ... من با نداری  حق تو-

 

  بحث به ای عالقه هیچ من .. شدم بلند خودش مثل

 گوش و چشم جفت دو وقتی خصوصا.. نداشتم کردن

 ..لرزید می خشم از.. رفتم  جلو.. بود ماجرا شاهد

 

 اینو ولی.. میدم بهت خوای می که ضمانتی روشن؟-

  و من به نگاه یه.. بشی من زن قراره تو که بفهم

 منو که نیستی شرایطی تو االن تو.. بنداز خودت

 تعیین برام.. بذاری سرت رو صداتو..  کنی تهدید



 داری که چیزیه از فراتر ازدواج این.. کنی تکلیف

 ..باش عاقل پس.. کنی  می فکر بهش

 

.. نشست گردنش روی دستش و کشید عمیقی نفس

  این.. دیدم رو ظریفش دار نگین ی گوشواره من

  رژ هاش لب حتی رسید؟ نمی صورتش  به چرا دختر

 ..نداشتند

 

 ..بردی تو االن  باشه ولی.. طرفی کی با میدم نشونت-

 

 :گفت معتمدی به رو و نشست

 

 لطفا فقط.. خوام  نمی بیشتر.. سکه یه من ی مهریه-

 .. کنین تمومش  زودتر

 

 دختر این ایستاده دادم ترجیح و پرید باال ابروم تای یه

 .. کنم عقد رو

 



 صیغه؟ مدت.. باشه-

 

 :زدم لب فاتحانه

 

 ..  ساله نه و نود-
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.. نداشت اهمیتی برام و شدم می خشمش  متوجه

.. شنیدم رو روشن حرصی ی بله و خوند رو صیغه

  رنگ سیاه  مانتوی و شال اون زیر وجودش ی همه

 :گفتم معتمدی  به نگاهی نیم با.. لرزید می

 

 دونه می خودش.. جویان به بده رو نامه صیغه-

 ..کنه چیکار

 

..  شد بلند گویان چشم و نوشت برگه روی چیزی

 میز روی هارو شناسنامه  و بست رو دفترش

  ی شناسنامه دو لرزون های دست با روشن.. گذاشت

 ..شد جمع خودش تو و برداشت رو خودش

 

 ..شادی  به انشاهلل.. باشه مبارکتون-

 

 ..ممنون-

 

  نزدیکش تا جیب  در دست من و رفت پیش در کنار تا

 : زدم لب آهسته و رفتم پیش



 

 بویی موضوع این از نباید کسی.. باش  مراقب خیلی-

 ..ببره

 

 :زد بغل زیر رو بزرگش دفتر و داد تکون سر

 

 ..راحت خیالتون-

 

  مشتاق و کوبیدم هم به رو در من و رفت بیرون در از

  روی از.. چرخیدم سمتش به و کردم تازه نفسی

  چشماش سرخی  اما کرد  نمی گریه.. شد بلند صندلی

 کیفش درون رو شناسنامه هردو..  دیدم می رو

 ..گذاشت

 

 میشه؟ چی  ضماتنامه-

 

 درست و رفتم جلو.. کوبید می بشدت هام شقیقه نبض

 ..کنه کتمان  رو ترسش داشت سعی.. ایستادم مقابلش



 

  با.. کردم تنظیمش  بدی پیشنهادشو  تو  اینکه از قبل-

 .. میدم بهت.. بیا من

 

.. رفتم پیش کارم میز کنار  تا و گرفتم فاصله ازش

 از رو  ای نخورده تا ی برگه من و نخورد تکون

 ..انداختم میز روی و آوردم بیرون کشو درون

 

 .. خوای می  که چیزی اینم .. بگیرش-
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 و اومد سمتم به باالخره اما.. کرد براندازم مشکوک

  خوند رو خطش  به خط و دقت با.. برداشت رو برگه

 :گفت و کرد سربلند خونبار   نگاهی  با آخر در اما

 

 ..نامردیه این-

 

 ..لرزید می دستش بین برگه.. رفتم جلو

 

..  کنم می لطف  تو به دارم من.. روشن نامردیه؟ چی-

 دام به رو اصلی گناهکار خوام می.. کنم  می ریسک

 حقم.. برگردونم بهت باباتو اموال ی همه  و بندازی

 مایه خودت  از لطف همه این ازای به که نیست

 بذاری؟

 

  مانعش اینبار.. کرد حمله سمتم به و انداخت رو برگه

  سینم چپ  سمت روی درست محکمش مشت و نشدم

 نفس و نشست سینم بین بعدیش مشت.. اومد فرود



  من و کرد برخورد صورتم به داغش و  سرکش های

 مانع کیف.. چسبوندم خودم به و گرفت رو کمرش

 و کنه دور ازم خودشو کرد تقال شوکه.. بود بینمون

 : گفتم شمرده شمرده من

 

  باهات زور با ندارم قصد من.. کور  موش نترس-

 نمی نکنی خودگذشتگی از تا فهمیدی وقتی .. بخوابم

  میل کمال با.. بزن زنگ بهم برسی چیزی  به تونی

  نجات باباتو عوض به.. بگیرم دخترونگیتو حاضرم

 .. برگرده قبل روال به زندگیت  و بدی

 

  سد.. گرفتم دستشو مچ.. موند می نتیجه بی تقالهاش

  تر انعطاف بی اما.. افتاد گریه  به و شکست مقاومتش

 :گفت قبل از

 

 نمیذارم من..  حیوونی یه  فهمی؟ می... نیستی آدم تو-

..  بره پیش خوای می  تو که اونطوری قضیه این

 ..نمیذارم باش مطمئن

 



  مچ.. کرد پیدا جریان عروقم در سماجت حس باز

 فشرده کمرش روی دستم و گرفتم تر  محکم دستشو

 .. شد

 

 کن ولم گفتم.. کن ولم کردی له کمرمو..  دستم.. آخ-

 .. عوضی

 

 :آوردم پایین صدامو تن و  چسبوندم گوشش به لبمو

 

 دارم دوست..  شده خواستم من هرچی که حاال تا-

  خوای می چطوری بدونم خوام می.. ببینم تالشتو

 منم به.. روشن داری نگه  دور شوهرت از خودتو

 ده سکس یه واسه که زنایی هستن  که بده نشون

 .. ندن جون ای دقیقه
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  می محکم قلبم.. ایستادم عقب  قدم یه و کردم ولش و

 به نفسش.. رفت می باال  داشت بدنم دمای و کوبید

  روی دستش.. لرزید می بید مثل و بود افتاده شماره

 :گفت زاری با و  نشست قلبش

 

 حرفای  خاطر به خورم می قسم.. متنفرم ازت-

 من باش مطمئن.. کنی می لعنت خودتو  امروزت

 خان یزدان.. برسی کثیفت های خواسته به نمیذارم

 .. میشم جونت بالی بعد به این از.. فرخزاد

 



..  کشیدم رخش به کوتاهمو بازدم و دادم تکون سر

 ..ایستادم روبروش  درست.. رفتم جلو  جیب به دست

 

 که اونی چون.. نزنی معاملمون زیر امیدوارم فقط-

 هیچ.. هیچکس.. ضمنا.. من نه تویی کنه می ضرر

.. همایون حتی.. ببره  بویی عقد این  از نباید احدی

 شدی؟  متوجه

 

  من که  بود فشار تحت و کشید می نفس تند انقدر

 و کردم  پر آب لیوانی  میز روی پارچ از.. ترسیدم

  نفس نفس بین و زد پس دستمو اما.. گرفتم مقابلش

 : گفت زدن

 

 قرار.. چون..  نمیزنم.. حرفی.. کسی به.. حماقتم از-

 ..بمونه.. پایدار ازدواج این.. نیست

 

.. بدم اجازه بود محال.. زدم پوزخند خوشش  خیال به

 رو خودش  خیاالت همین با دادم اجازه اما.. محال

 ..کنه آروم



 

  از پاتو اینکه از قبل که هست  هم دیگه  ی مسئله یه-

 ..بگم  بهت باید بذاری بیرون اینجا

 

 خیلی.. نمیشد آروم.. کشید ملتهبش صورت به دستی

 مژه و خونبار نگاه همون با.. خیلی.. کرد می تالش

 به تا که جدیتی با من و کرد نگام چسبیده  هم به های

 : زدم لب بودم نکرده استفاده ازش حال

 

  من زن وقتی تا.. منی زن قانونی و شرعی االن-

  چیکار و رفتن کجا.. آمدت و رفت واسه باید باشی

 دیگه خواد نمی دلم هیچ مثال.. بگیری اجازه کردنت

  نمیخواد دلم مثال.. ببینمت لیاقت بی دکتر اون دوروبر

 ..بگیری رو همایون کار    ی دنباله حتی  من اطالع بی
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 یکجا رو همه و گرفت دستم از رو لیوان و اومد جلو

  جلوی نتونستم اما.. پرید باال ابروم هردو.. کشید سر

  دوباره.. کوبید میز روی رو لیوان.. بگیرم رو خندم

 :کرد  سپر سینه جلوم و شد شیر

 

 منو اونقدر.. میگم جدی کن باور.. نشناختی منو تو-

.. رفته سرت گشادی کاله چه دونی نمی که نشناختی

 یه مثل من  برای چون بشم زنت کردم قبول اگه من

  من.. برسم هدفم به ازت استفاده با  تا ای وسیله

  روزی باش مطمئن.. پاکمهر همایون دختر .. روشنم

 و زندان بندازم  رو چیز همه بی بهمن اون و تو که

 می خالص ازدواج این قید از خودمو کنم آزاد بابامو

 .. غیابی.. کنم



 

  سیگار به شدیدی میل.. ندادم نشون واکنشی هیچ

 ..داشتم

 

.. باشی نداشته توقعی من از که میگم اینم.. راستی-

 بقیه مثل من ولی دنبالتن زنایی چطور دونم نمی

 حالم هم بودن تو با فکر از من باش مطمئن.. نیستم

 ..خوره می هم به

 

  فقط.. کردم فکر حرفاش روی و گرفتم فاصله ازش

  البالی که حرصی تک به تک من.. دادم تکون سر

.. شد منقبض فکم.. شناختم می میشد  حس کلماتش

 .. شد نزدیک بهم

 

  پس.. همین فقط.. ستمعامله  جور یه.. ما ازدواج-

 ارتباطاتم یا  بدم توضیحی بهت بخوام بینم نمی دلیلی

  رو چیزی ادای نکن سعی پس.. کنم زیاد و کم رو

 ..نیستی که دربیاری

 



  پوزخند اومدم؟ نمی حساب به شوهرش مثال نبودم؟

 کردم باز لب و کوبیدم میز به رو انگشتم چهار و زدم

 

 معامله همین.. نرو تند.. روشن.. روشن.. هیشش-

 با کنه می وادار رو تو داره میزنی حرف ازش که ای

 توقع من از تونی نمی.. بخوابی تخت یه روی من

 دست  به واسه اونوقت و باشی داشته اطالعات

 کنم می کمک بهت زمانی من.. نکنی تالش  آوردنش

 خوب.. بگیرم ازت دخترونگیتو بخوای ازم خودت که

 وگرنه بدی  انجام درست وظایفتو  باید.. کن فکر بهش

  هنجارشکنی تو شدن باعث که کسایی ولی.. نه تو

 اگر هم  حاال.. روشن رسونم می مجازات اشد به کنی

 ..سرکارت  برگرد ببینی خشممو  خوای نمی

 

 نداشت باور هنوز.. زد  زل صورتم اجزای به ناباور

  می رو اجازه این بهش من.. افتاده منجالبی چه تو که

 صبور.. بیاد کنار خودش  با تا.. کنه فکر خوب تا دادم

 .. کردم می صبر.. بودم

 

 ..تو..  تو.. یزدان-
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 رد رو اول ی مرحله.. رفت می پیش خوب داشت

 .. خندیدم کج.. کرد

 

 روشن؟ ها؟ چی؟ من-

 



  صدایی هیچ من اما کرد بسته و باز  لب بار چندین

  دور حرفی هیچ بی و کرد غلیظی اخم.. نشنیدم ازش

 برج کل در، کوبش صدای و زد بیرون در از و شد

 روشن کار.. خبیثانه.. موزیانه.. خندیدم.. کرد خبر رو

 ..تموم.. بود تموم

 

 و گذاشت  اتاق به پا جویان روشن، رفتن  محض   به

 لذت با اینبار و رفتم پنجره سمت به پیروزمندانه من

 .. زدم زل گرفته دود شهر  همون به

 

 قربان؟-

 

 کنه؟ می کار ردیابت هنوز-

 

 می سمتم به داشت.. شنیدم رو هاش قدم صدای

 ..اومد

 

 بفهمه تونه نمی مطمئنم.. فعاله همچنان.. قربان بله-

 ..کنترله تحت



 

 بیشتری دقت با حاال .. ابدا.. نبودم مطمئن من

 چه فهمید می داشت تازه.. کرد می جمع  رو حواسش

 چشم ی گوشه از من و ایستاد کنارم.. افتاده اتفاقی

 .. دیدمش

 

..  دفترش بفرست  براش.. گذاشت جا رو ضمانتنامه-

 ..باشه چشمش  جلو بهتره

 

 ..چشم بله-

 

 تر کوتاه رو سیبیلش و ریش.. چرخیدم سمتش به

 اخمی.. کرد می بهتر رو  چهرش همین و بود کرده

 : گفتم و آوردم ابرو بین

 

 خبر؟   چه دالور از-

 



..  بود کرده  قالب هم در  مقابلش رو دستش هردو

 ..زیاد خیلی.. داشتم اعتماد بهش

 

 هنوز.. باغ خونه رفت خدمه چندتا  با صبح-

 ..اونجاست

 

  که دیدم.. گرفتم فاصله ازش اومد در صدا به که تلفنم

 رو تلفنم و نامه ضمانت ی  برگه و رفت  میزم سمت به

 ..اومد پیش و گرفت دست به

 

 .. قربان بفرمایید-

 

 ش صفحه به اینکه از  قبل و گرفتم ازش رو تلفن

 : زدم لب کنم نگاه

 

 ..برس کارت به-

 



 ترانه ی شماره.. شد دور حرف بی و داد تکون سر

  تو پرانرژیش صدای و زدم گوشم به رو تلفن.. بود

 : پیچید گوشم

 

 خوبی؟ یزدان  عشقم؟-
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.. رفتم استراحتم اتاق سمت  به من و شد  بسته اتاق در

  رو شب طول تمام من.. داشتم الزم خواب  یکساعت

 ..بودم بیدار

 

 شده؟  چیزی..  ترانه خوبم-

 

  یهو بخورم صبحونه خواستم شدم بیدار.. عزیزم نه-

 .. شد تنگ  برات دلم

 

 .. شدم داخل و کردم باز رو اتاق در

 

 شد؟  برطرف  دلتنگیت االن-

 

 .. کرد عصبیم خندش صدای.. خندید

  

.. نمیشه برطرف راحتی این به تو دلتنگی.. عشقم نه-

  میخوام.. برج بیام سرراه شاید.. خرید میرم دارم

 .. ببینمت



 

 ترانه عکس  قاب به نگاهی  نیم و نشستم تخت لب

 ..میزد لبخند تخت کنار عسلی روی که انداختم

 

  چیزی  یه برات میرسی ناهار تایم به اگه.. باشه-

 ..بدم سفارش

 

 یزدان؟.. میرسم-

 

  فوت نامحسوس رو نفسم  و گرفتم عکس قاب از چشم

 .. اصال.. نداشت درستی حال  زندگیم.. کردم

 

 جونم؟ -

 

ت خیلی-   من.. میگم جدی کن باور.. دارم  دوس 

..  نداشتم کسی به رو احساس این هیچوقت.. هیچوقت

 .. که فهمیدم وقتی اینو

 



 چندم شاید یا و دوم بار برای که بود فهمیده وقتی

  سابق مرد  از بیشتر رو من  حتم به.. بود شده افتتاح

 ..داشت دوست زندگیش

 

 ..بشی زده ازم کردم می فکر-

 

 :کرد نزدیک گوشی به دهنشو که کردم حس

 

  ی نتیجه ولی من؟ کردن دلسرد بود؟ این هدفت-

  من با که میدم هشدار بهت دارم یزدان؟.. داد معکوس

 ..نکنی بازی

 

  خشک بیاورم  بیرون رو کفشم یا کت اینکه بدون

 ای ذره برام  ترانه های حرف.. کشیدم دراز تخت روی

 .. ابدا.. نداشت اهمیت

 

  رستوران  همون از.. میدم سفارش بختیاری برات-

 .. همیشگی



 

 .. انداخت کوبش به  رو قلبم آهش
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 میام زود.. بیخیال اما.. یزدان نکن عوض بحثو-

 ..پیشت

 

 .. منتظرتم-



 

  بود جایی  تنها شاید اتاق این.. کردم قطع رو تلفن و

 و نداشت  پنجره.. داد می آرامش حس بهم گاهی که

 داشته عمیقتری سکوت میشد باعث موضوع همین

 صندلی.. انداختم  اطراف به نگاهی نیم.. باشه

.. اتاق انتهای کوچکی  بار.. شومینه  کنار لهستانی

 حتی.. دی سی  ال روبروی شکل ال مبلمان دست یک

  و شلوار و کت از پر کمد یک و بهداشتی سرویس

 شدن شل ی اجازه عضالتم به و بستم پلک.. کفش

 .. خوابیدم  می یکساعت تنها باید.. دادم

  

  

  

  

  

..  گذاشتم دهن به و زدم  چنگال به کوبیده از ای تکه

  به و انداخته راستش پای روی رو چپش  پای ترانه

 و کردم جدا  ای تکه کبابش از خودم.. بود چسبیده من

 :گرفتم سمتش  به رو چنگال



 

 .. شدی خسته.. بخور یکم-

 

  خیره با و گرفت رو چنگال آشکاری شوق و ذوق با

 به رو گونش.. خورد رو  کبابش هام چشم در شدن

 ..چسبوند  بازوم

 

  خستگیم حجم ی همه کنی  می توجه بهم که اینجوری-

 ..میشه فراموشم

 

  میز روی و کشیدم بیرون دستش حصار از رو دستم

  نوازش رو کمرم داشت.. بودم گرسنه خیلی.. شدم خم

  پیرهن روی از رو هاش انگشت داغی  من و کرد می

 ..کردم می حس تنم

 

..  که میدونی.. ترانه برس خودت به  بیشتر یکم-

 ..باشی  باردار ممکنه

 



 چون کردم حس درون از رو مالیمش ی خنده صدای

 ..بود  کمرم روی  درست سرش

 

  خیلیا دونستی می.. چشم ولی زوده خیلی که هنوز-

 فقط تو و من میذارن؟ وقت ها ماه شدن  دار بچه برای

 ..بشم حامله نیستم مطمئن من.. داشتیم رابطه بار یه

 

 : گفتم و کردم تازه نفسی

 

 ..ترانه بیار ویسکی جام یه برام-
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 ..شد بلند و  بوسید کمرمو

 

  میارم برات چشم ولی کنی می عوض  بحثو ناشیانه-

 .. عشقم

 

  و دادم نشون خوردن مشغول رو خودم.. نزدم حرفی

  و کردم سربلند رسید مشامم به که مشروب تند بوی

 روی و انداخت گردنم دور دست.. گرفتم  ازش رو جام

 :کردم  صدا اسمشو کالفه.. نشست چپم رون

 

 ترانه؟-

 

 :کرد بیشتر  رو هاش عشوه خیال بی اما

 



  غذا بشینم پات روی خواد می دلم ترانه؟ جون-

 میخوام اصال.. ببینم نزدیک خیلی خیلی  از خوردنتو

 داره؟ اشکالی.. میخوری  ویسکی وقتی  ببوسم گلوتو

 

 لبش.. زدم لب به رو جام و دادم تکیه مبل پشتی به

  من و زد بوسه محکم و نشست گوارشیم ی  لوله روی

  حس رو ویسکی  خنک   چندان  نه مایع خوردن تکون

..  گرفتم رو کمرش.. خندید  سرمستانه  و بلند.. کردم

  هماهنگی  پوستش با خیلی قرمز ی دکولته تاپ این

 من و گذاشت گردنم گودی روی رو لبش.. داشت

 :زدم لب به رو  جام دوباره

 

 پریودته؟ نوبت کی-

 

 .. مونده خیلی هنوز-

 

 ؟..بارداری بفهمی کشه می طول چقدر-

 



  به رو جام باز و کرد فوت گردنم روی داغشو نفس

 ..بود نظیر بی طعمش.. زدم لب

 

 یزدان؟ هستی چی نگران.. یکماه حداقل-

 

 اعصابم تارهای.. داشت زمان  یکماه چی همه.. لعنتی

 جام و گرفتم تر محکم رو کمرش.. شد تنیده هم در

 برداشت گردنم گودی از سرشو.. گذاشتم  میز روی رو

  هاش انگشت دوباره.. گذاشتم لبش روی  لب من و

 ..خورد تاب و پیچ  موهام الی

 

 خشونت؟ اینقدر چرا.. یزدان آخ-
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 پس پرشتاب بود گذاشته لبش روی که دستشو من

  تر خشن نوازشش اینبار.. بوسیدمش دوباره و زدم

  مبل روی و کردم بلندش دست  یک همون با من و شد

 قصد هنوز.. زدم خیمه روش  خودم و کردم درازش

  باالخره و کرد کج سرشو.. نداشتم برداشتن لب

 .. داد نجات رو خودش

 

 ..کندی  لبمو خدا تورو.. یزدان آخ-

 

 :زدم لب و گذاشتم سینش روی سرمو

 

 ..بوسمت نمی دیگه.. باشه-

 



 می محکمتر  همیشه از قلبش.. کرد نوازش گوشمو

 ..کوبید

 

 .. میاد دردم.. آرومتر میگم فقط.. نبود این منظورم-

 

 :گفتم  کلمه یک فقط

 

 ..تونم نمی-

 

 ..مالیدم تنش روی  خودمو و

 

 .. ببوسم رو تو من بذار پس-

 

 ..کنم کنترل رو بدنم دمای کردم سعی  و بستم چشم

 

 یزدان؟-

 



.. کنم باز چشم نداشتم قصد همچنان اما کردم بلند سر

 لب نرسیده ثانیه به و گرفت  قاب صورتمو طرف دو

  حس لبم روی زبونشو خیسی من و گذاشت لبم روی

 : گفتم و دادم قورت دهنمو آب.. کردم

 

 ..نکن اینکارو-

 

 چرا؟-

 

 و شدم بلند تنش  روی از.. داشت ربط خودم به دلیلش

  یک رو ویسکی از مونده باقی مایع اندک همون

 یخی جین شلوار.. ایستاد ترانه.. بردم باال ضرب

 می نشون تر دلفریب و  بزرگتر تنشو پایین رنگش

 .. داد

 

 یزدان؟ شد چی-

 

 ..گرفت رو جام



 

 کنم؟ پر برات-

 

 : گفتم و انداختم  ساعتم  به نگاهی نیم

 

 .. دارم مهم ی جلسه یه-

 

 ..کشیدم  پوف.. زدم بیرون استراحت اتاق در از و
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  حاال اما دیدم رو جویان پیامک و انداختم پا روی پا

  نگاهی نیم بهمن به و کردم سربلند.. نبود وقتش

  و کرد می نگاه مانیتورش به داشت عمیقا.. انداختم

  ی مسئله  انگار.. خوند می رو هاش ایمیل تند و تند

 کار میز پشت از بعد، دقیقه پنج تقریبا.. بود مهمی

  ترش شیک شلوار و کت.. ایستاد و شد بلند مجللش

  جذابیت از مانع برآمده شکم اون هنوز هرچند  کرد می

 ..میشد  حدش از بیش

 

 ..جان یزدان گذاشتم منتظرت ببخش-

 

 و شد نزدیک.. ندادم نشون رو نظرش مورد واکنش

.. نشست چرم ی نفره سه مبل روی کنارم درست

  چشم روبرو از من و گذاشت رونم روی رو دستش

  خوبی  اخبار.. چرخوندم سر سمتش به و گرفتم



 رو قیافه این چون.. نداشتم شک.. بود کرده دریافت

 ..شناختم می خوب

 

 بیارن؟ برات بگم خوری می چیزی-

 

 : گفتم اما  بود ویسکی انتخابم قطعا

 

 ..میره پیش چطور  کارا ببینم اومدم.. نه-

 

 در سمت به..  شد بلند و زد ضربه رونم  به بار چندین

 زیباش العاده فوق منشی  به رو و  رفت خروجی

 :گفت دستوری

 

 ..ویسکی و قهوه-

 

 صدای.. داد سفارش من  برای حتم به  رو ویسکی

  چرخید سمتم به.. شنیدم رو منشی دماغی تو ی باشه

 همین اما نداشت  خاصی چندان اتاق.. بست  رو در و



 جایگاه متری سی  بیست جور و  جمع کار اتاق

  حتی شاید  که معامالتی.. بود دالری میلیارد معامالت

 .. دیدم نمی هم خواب در من

 

 جان؟ یزدان-
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 از پا.. دونستم می.. داشت جدید خیاالت  و خواب برام

 قفل رونم روی  رو آرنجم هردو و برداشتم پام روی

 .. کشیدم صورتم به  دستی و کردم

 

 نزدم کار از حرفی هنوز وقتی که دارم باورت  اونقدر-

 ..کنی می فکر چونش و چند به داری مطمئنم

 

 .. بود همینطور شک بی

 

 ..بهمن بشنوم مشتاقم-

 

 رو هاش چشم برق و کردم سربلند.. نشست کنارم

 ..کردم شکار

 

 من جای به تو خوام می.. راهه تو مهمونی یه-

 ..بری

 



 خود از.. بودم شده ای حرفه تقریبا.. نبود اولم بار

 ..بهتر بهمن

 

 کنم؟ مالقات کیو اینکه و ساعت و تاریخ-

 

 حتی که  طوالنی اونقدر.. محابا بی و بلند.. خندید

  من.. نشنید  خورد می در به که هایی تقه صدای

.. بود آبدارچی.. خندید می  هنوز بهمن و گفتم بفرمایید

  از کریستالی جام و قهوه رنگ آبی فنجون به چشمم

 .. خورد رنگ زرد مایعی

 

 .. نظیری کم تو.. یزدان میاد خوشم ازت-

 

 و من مقابل  رو ویسکی.. بود بلد رو کارش آبدارچی

 ..زد بیرون و گذاشت بهمن مقابل  رو قهوه

 

 ..خوشحالم-

 



 برداشت رو قهوه و شد خم .. کرد می خنده تک هنوز

 به داشتم هنوز من.. نوشید ای جرعه.. زد لب به و

 ..کردم می فکر سوالم جواب

 

  های باغ  از یکی تو..  ده ساعت.. آینده ی هفته-

 ..برو ترانه با.. باشی تنها نباید فقط.. شمرون

 

 به رو  درونش مایع و کردم حلقه جام دور دستمو

 ..درآوردم رقص

 

 چیه؟  کار هست؟ کی طرف-

 

  باالترشو تو میلیارد میگم  من.. سود پر ی معامله یه-

 اسم کسی.. لیو اسم به شخصی یه.. کن حساب

 تا کنی جلب اعتمادشو بتونی اگه.. دونه نمی کاملشو

  بهت بخوای هرچی اونوقت... بسپره ما به کارشو

 ..هرچی.. میدم

 



 به وقتی تا هرچیزی..  گفت می چرند.. کردم اخم

 از ای جرعه.. زدم  لب به رو جام.. باشه نفعش

 : گفتم و نوشیدم تلخیش

 

 چی؟ سر  -

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 74پ#

 

 

 

 

 درست که رفت گاوصندوقش سمت به و شد بلند جا از

  در و زد رو رمزش.. بود شده تعبیه کتابخونه  پشت



  تکون هوا  در و کشید بیرون ای پرونده.. کرد باز رو

 : داد

 

 ..تمومه کار کنیم رد مرز از بتونیم.. قاچاق بار حمل-

 

 ..بدون شده تموم-

 

 با و خندید.. بود تر راحت خوردن آب از من برای

 :داد تکون سر اطمینان

 

 مشت  تو کارو بتونیم باید اول ولی.. ندارم شک-

 می دست و سر بازار این تو خیلیا  االن.. بگیریم

 ..شکنن

 

 رو خورده نیم جام من و انداخت  میز روی رو پرونده

 کنار.. خیلی.. بود گرمم.. شدم بلند و گرفتم دست بین

 و انداختم پرونده به نگاهی نیم و ایستادم کارش میز

 درون دالرهای و شمش فاصله این از.. گرفتم چشم

 .. دیدم می رو گاوصندوقش



 

 .. کن فکر  بهش راجع خوب پس-

 

 رو جام محتویات ی همه و گرفتم رو پرونده

 ..سرکشیدم

 

 ..کنم می شمطالعه  شب.. حتما-

 

  من که زد رمز و بست طوری رو گاوصندوقش در

 ..نداشت اهمیتی چندان.. نبینم

 

 کنی؟ کاری همایون درمورد تونستی-

 

 قدرت نه و داره ثروتی و  پول نه دیگه که  حد این در-

 نمیذارم من.. باشه راحت خیالت  که گفتم..  کاری انجام

 .. بشه خالص زندان اون از همایون

 



  رو کراواتش گره.. چرخید سمتم به و داد تکون سر

 لبش ی گوشه حریصی لبخند و  کرد تر محکم

 نمی سیر هیچوقت بهمن نه و ترانه نه... نشست

 ..هیچوقت.. شدند

 

 دردسر خوام نمی.. باش داشته نظر  زیر دخترشو-

 ..بشه

 

 کردم لوله  رو پرونده فقط.. ندادم نشون واکنشی هیچ

 ..گرفتم مشت بین و

 

 نیست؟ سیسیلیا-

 

 به داشت که دیدم و نشست کارش میز پشت

 ..کشید پوف و کرد اخم.. میزد  زل مانیتورش

 

 هم به بورس باز.. اهههه.. اما اینجا بیاد بود قرار-

 .. ریخته



 

 

 

      

 

 گیوتین #

 75پ#

 

 

 

 

 نگاهی نیم ساعتم به  و گرفتم چنگ به رو کیفم

 ..زد ویبره تلفنم باز.. بود نیم و هفت.. انداختم

 

 .. میدم خبر  بهت.. شلوغه سرم یکم.. برم باید من-

 

 .. باش خودت مراقب.. برو-



 

  محض به.. شدم  خارج اتاقش در از و کردم خداحافظی

 که مردونه سبک  به بلوزی.. دیدم رو سیسیلیا خروجم

 و بود کرده فرو جینش شلوار در رو  طرفش یک

  متر سانتی  چند تنها بلند  های پاشنه با.. چرم بارونی

 موهای روی قیدی بی با شالش.. بود تر کوتاه من از

  بین.. کردم شکار رو لبخندش .. داشت قرار فرش

 ..رسوند بهم رو خودش و ایستادم سالن

 

 یزدان؟-

 

.. بود زیبا واقعا.. نگذاشتم جواب بی رو لبخندش

 ..فرنگی تندیس  یک ی نمونه

 

 .. ببینمت  اینجا تونم می دونستم نمی-

 

  خیره همیشه از امروز.. سیسیلیا خوشحالم دیدنت از-

 ..شدی تر کننده

 



 .. نشست بازوم روی دستش و خندید ریز

 

 واقعا.. کنی می تعریف من از که باریه اولین این-

 شدم؟ اینطوری

 

 نگاه من اما کرد می صحبت تلفن با داشت منشی

 .. دیدم می  رو کنجکاوش

 

 ..همینطوره که البته-

 

  پلک  زیر از قسمتی تا و بینی روی.. خندید باز

 ..داشت مک و  کک پایینش

 

 ..مخصوصا.. جذابی خیلی هم تو.. ممنونم-

 

  این.. کشید نفس عطرمو بسته چشم و شد نزدیک

 می مجذوب رو همه که داشت چی سرد و تلخ عطر

 کرد؟



 

 ... که چشماته توی چیزی یه یزدان.. چشمات-

 

 ...و شد باز بهمن اتاق در

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 76پ#

 

 

 

 

 صدای.. ایستادم عقب من و شد باز بهمن اتاق در

 :شنیدم رو بهمن



 

 اینجایی؟  هنوز تو یزدان.. منتظرتم من  سی؟ سی-

 

 سمتش به خنده با و داد جواب سیسیلیا من جای به

 .. بود هام چشم در چیزی چه نفهمیدم من.. رفت

 

 خسته.. کردم می صحبت یزدان با داشتم.. عزیزم-

 ..نباشی

 

 به رو و  گرفتم بود ایستاده حاال که منشی  از چشم

 : گفتم میشد بوسیده سیسلیا توسط داشت که بهمن

 

 .. خوش شب.. برم بااجازه من-

 .. بخیر شب-

 

 فلزی و سرد  اتاقک در رو خودم و نموندم منتظر و

..  کشیدم بیرون جیبم از رو تلفنم.. انداختم آسانسور

 ..کردم باز ترانه پیامک از قبل رو  جویان  پیامک



 

 کل هم پاکمهر خانم.. خونه برگشت یکراست دالور"

  بیمارستان یه به سر یه سرراه فقط.. بود دفتر روز

 دستور.. خونه برگشت بعدم و موند ساعت نیم.. زد

 " چیه؟

 

  و زدم بیرون آسانسور از بود؟ بیمار بیمارستان؟

 نوشتم 

 

 پیدا رفتنشو بیمارستان علت تا بدم دستور باید من"

 "کنی؟

 

  ترانه پیامک.. شدم سوار و فشردم رو ماشین  ریموت

 کردم  باز رو

 

 امشب.. کنم می درست شام برات خودم دارم .. عشقم"

 " بیا زود

 



 معطلی بی من و زد زنگ جویان.. ندادم رو جوابش

 حرکت به رو ماشین و زدم گوشم به رو تلفن

 ..درآوردم

 

 .. سالم-

 

 کردی؟ پیدا.. سالم-

 

..  کنه می  کار بیمارستان تو موکالش از یکی.. بله-

 ..رفته اون دیدن برای

 

 به رفتن برای حالی و حس.. شدم خارج پارکینگ از

 .. نداشتم خونه

 

 ست؟خونه  االن-

 

 دارین؟ دستوری.. بله-

 



 

 

      

 

 گیوتین #

 77پ#

 

 

 

 

  ی خانه به زدن شبیخون  و رفتن برای.. زدم پوزخند

..  کردم نمی  رو اینکار  من اما.. بودم دودل همایون

 خودش.. میومد کوتاه نداشتم شک.. کشیدم می انتظار

 ..کرد  می تقدیم من به دودستی رو

 

 .. کن استراحت.. نه-

 



  خونه به بعد ساعت نیم.. کردم قطع رو تلفن و

 رو کتم..  شدم پیاده من و اومد جلو فرهاد.. رسیدم

 ..انداختم ساعدم روی و  آوردم بیرون

 

 ..نباشین خسته-

 

 ..انداختم نگاهی نیم بهش و کشیدم پیشونیم به دستی

 

 نبود؟ خبری.. ممنون-

 

  خونه تو دکترشون با خانوم  ترانه اینکه از غیر.. نه-

  انجام رو یکماهه  خریدای هم ها بچه.. داشتن مالقات

 .. دادن

 

..  کرد می درد سرم.. گرفتم فاصله ماشین و فرهاد از

.. رفتم  باال ها پله از من و کرد باز رو در نوشین

 اتاق به پا و شنیدم آشپزخونه از رو ترانه صدای

 به پا و آوردم بیرون هامو لباس یک به یک.. گذاشتم

 رو سرم و ایستادم گرم آب دوش زیر و گذاشتم حموم



 دردهای.. کردم می حس رو درد سماجت.. دادم ماساژ

 .. عمیق خیلی.. عمیق

 حموم در به پشت من و خورد در به تقه چند

 ..شد باز در.. ایستادم

 

 یزدان؟-

 

 نزدیک بهم که شنیدم.. ندادم جوابشو..  کشیدم پوف

 .. شد

 

 ..گیرم می دوش دارم ترانه-

 

 کمرم خیسی روی دستش و اومد پیش  توجه بی ولی

  من.. فرستادم باال روبه سرمو اراده بی من و نشست

 دوش زیر کنارم و داد هل منو اما بودمش ندیده هنوز

  سرشو و کرد حلقه دورم دستشو پهلو از.. ایستاد

 ..گذاشت سینم روی

 



 شده؟ چیزی.. داشتی مالقات دکترت با امروز شنیدم-

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 78پ#

 

 

 

 

  ریختم دستم کف و برداشتم شامپو و کردم دراز دست

 من و گرفت فاصله ازم.. گرفتم چنگ به رو موهام و

  حاال که ای پسته سبز بافت یه.. دیدم رو لباسش تازه

  جذب شلوار و رسید می نظر به تر پررنگ خیسی از

 .. سفید



  شهوتی برق همون اما.. شستم می رو موهام  همچنان

..  لعنتی.. گرفت  رو قرارم بود ترانه های چشم در که

  وقت ترانه با رو امشب  خواست نمی دلم.. نه امشب

 .. بگذرونم

 

 ..عزیزم بود پوست دکتر.. نبود خاصی چیز-

 

 هنوز.. شستم رو موهام کف و ایستادم دوش زیر

 ..نداشت رفتن قصد

 

 میگیرم  دوش منم.. شدی خیس.. کن عوض لباستو-

 ..بخوریم شام تا میام

 

 آب.. بود بسته من قراری بی به کمر مصرانه ولی

 .. دادم قورت  رو دهنم

 

 ....نشنیدی ترانه؟-

 



 برسه انتها  به حرفم اینکه  از قبل و گرفت گردنمو

 با اما.. نه من ی اندازه به.. چسبوند لبم به لبشو

 که نبود خودم دست.. داد ادامه کارش به خشونت

 ..گرفتم فاصله ازش  و زدم پوزخند

 

 ..ترانه نشو پیشقدم تو گفتم بهت-

 

 اگر باشه بگیری؟ نادیده منو هم تو که نشم-

 .. کنم نمی مخالفت دیگه منم داری دوست اونطوری

 

 و کرد لیز بدنم روی مونده باقی کف با دستشو

 ..کشیدم آخ و گرفت مردونمو

 

 قبال در هم تو.. دارم وظایفی یه که نیستم من فقط-

 ..یزدان داری وظیفه من

 

 بیدارم داشت اینکه از انگار.. افتاد شماره به نفسم

 امروز همین.. زد لبخند که بود خوشحال کرد می

 ..امروز همین.. بود شده زنم روشن



 

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 79پ#

 

 

 

 

 محکم رو ترانه گردن و کردم اهمیتی بی  تفکراتم به

 از بیش فشار از کشید  می درد نداشتم شک.. گرفتم

 لبش روی  لب آب، دوش  زیر درست.. دستم حد

  حموم کل تو دردناکش آخ که مکیدم طوری و گذاشتم

  زیپ  و دکمه دست یه با.. بردم لذت من و پیچید



  چسبوندم دیوار  به صورتشو و کردم باز رو شلوارش

 :گفتم و

 

 ..ترانه کن قنبل-

 

 حداقل.. نداشت اعتراض حق اما.. بود کرده وحشت

  موهای.. کرد می کمک کارم تسریع  در آب خیسی

  نیمه تا رو شلوارش و پیچیدم  دستم دور رو خیسش

 ی همه یکباره و گرفتم رو پهلوش..  کشیدم پایین

 شکمش که کوبیدم بهش طوری  و کردم  فرو مردونمو

 رو ساختمون کل جیغش  و خورد دیوار به ضرب با

  باسنش دوباره و گذاشتم دهنش  روی دست.. برداشت

 :زدم لب گوشش کنار و کشیدم عقب رو

 

 دارم وظیفه نگفتی مگه.. ترانه کن  آبروداری-

 ..ببر لذت درد، جای پس کنم؟  همینکارو

 

 کنه تازه نفسی  اینکه از قبل و آوردم  بیرونش کامل

 و دادم هل بدنش داخل به ضرب یک رو همه دوباره



 و برداشتم دهنش  روی از دست.. شد بلند هوا به آخم

 :کوبیدم بهش انعطاف بی خودمو

 

 .. آآآآآخخخخخ.. تر آروم.. یزدان آخ-

 

 کوبیدن بار هر با.. تونستم نمی واقعا.. تونستم نمی

  سنگین هام ضربه و میشد تر تنگ نفسم بهش خودم

 از شده جمع ی چهره من  و سرچرخوند سمتم به.. تر

 ..خندیدم لذت بین و دیدم رو دردش

 

 داری؟ دوست نشدی؟ دلسرد  هنوزم-

 

 

 

      

 

 گیوتین #

 80پ#



 

 

 

 

 ازش.. خندیدم من و  بود همراه جیغ با گفتنش نه

 .. شد خم درد از که دیدم و گرفتم فاصله

 

 ..بیا-

 

 روشویی کنار تا و کردم بلندش زمین از خودم و

  شلوار.. بردم پیش وان به نزدیک رنگ طالیی

  به رو سینش و آرنج و کشیدم بیرون پا با رو خیسش

 : گفتم و دادم تکیه  روشویی

 

 ..ببر لذت حسابی-

 



..  دادم می حق  خودم به.. داشت معنا من برای رفتارم

  کف و کردم فرو بهش مردونمو ی همه.. داشتم حق

 ..کوبیدم باسنش  برآمدگی به رو دستم

 

 ..یواشتر.. توروخدا.. یزدان آخ-

 

 ی تیره  و کردم عقب و   جلو خودمو آهسته  و آروم

  تبدیل ناله به  فریادش و جیغ حاال.. بوسیدم رو کمرش

 شدیدی میل اما بود رفته  تنم از حس انگار.. شد

 :کرد پر  گوشمو هاش ناله.. داشتم

 

..  یزدان آخ.. خوبه.. آخخخ.. اینطوری.. این.. آره-

 ..آخ

 

..  اما نبود خودم دست دادم؟ می لذت بهش داشتم

 شد آرومتر هام ضربه.. کردم می عوض رنگ داشتم

  وار ناله اسممو.. بوسیدمش تر حرارت پر و داغ و

 .. فهمیدم نمی  رو خودم حال  واقعا من و  کرد می صدا

 



 .. آخ.. خیلی.. دارم دوست خیلی... آیییی یزدان؟-

 

 پشت بهش.. کشیدم کنار و شدم خالی وجودش تو

 کشدار و عمیق.. ایستادم دوش زیر دوباره و کردم

 کنارم.. لعنتی بود؟ شده مرگم چه.. کشیدم می نفس

  کرده عود سردردم.. بوسید لبمو زحمت به و ایستاد

 ..بود

 

 ..میام االن منم.. بیرون برو-

 

 ..خیلی.. دارم دوست خیلی یزدان؟-

 

 

 

 

      

 

 گیوتین #



 81پ#

 

 

 

 

 لباسی ی تکه چند همون ترانه و دادم تکون  سر فقط

  از خودش شستن از بعد و آورد بیرون بود تنش که

 خیره نقصش بی اندام به پشت از.. زد بیرون حموم

 ..نداشتم  خوردن  به میلی هیچ..  لعنتی.. شدم

 

  حالی و حس حتی و شدم  خارج پوش حوله  حموم از

  روی حوله همون با.. نداشتم پوشیدن لباس برای

 و نشست تخت روی کنارم ترانه.. کشیدم دراز تخت

 و بستم چشم.. نشست سینم روی حوله الی  از دستش

 :گفتم

 

 ..کنه  می درد سرم-

 



 ..عشقم میارم قرص برات-

 

  به ربطی هیچ ترانه با ارتباطم.. شد بلند و نزدم حرفی

 پوف.. روشن به اما.. ربطی هیچ.. نداشت هام برنامه

 ..کشیدم

 

 .. پووووووفففف-

 

 ..  برد خوابم ترانه برگشتن  از قبل

  

  

  

  

  باز براش رو در نگهبان.. انداختم ترانه  به نگاهی نیم

  رو رنگش ای نقره لباس بلندای و شد سوار و کرد

  کنارم هنوز فرهاد.. بست رو در نگهبان و کرد جمع

 لب بندازم نگاهی بهش اینکه بدون.. بود ایستاده

 :زدم



 

  همیشه از بیشتر.. برمیگردم دیر خیلی امشب من-

 ..بیاد پیش مشکلی هیچ نمیخوام.. باش مراقب

 

 : شنیدم رو بمش و خشن صدای

 

 ..مراقبم چشمی چهار.. راحت خیالتون-

 

 ..کشیدم جلو رو خودم و دادم تکون سر

 

 .. خوبه  خیلی.. خوبه-

 

 

 

 

      

 



 گیوتین #

 82پ#

 

 

 

 

 

 خودم.. زدم دور رو ماشین و شدم دور  کنارش از

..  شدم سوار و کردم باز رو در و کردم دستی پیش

 کمربند، بستن محض به و کردم باز رو کتم ی دکمه

 .. کردم  تنظیم رو آینه

 

 نمیاد؟  داداشم-

 

 ..دیدم رو فرهاد معنادار نگاه و  زدم استارت

 

 ..نمیاد-

 



 بیرون عمارت از و درآوردم حرکت  به رو ماشین

 ..زدم

 

 ؟..مراسمیه چطور  حاال-

 

 ..بینی می رفتی-

 

 کردم تایپ جویان برای

 

 "بده گزارش من به.. برندار روشن از چشم"

 

  عقب صندلی روی و قاپید دستم از ترانه  رو تلفنم

 .. کردم براندازش  اخم پر.. کرد پرت

 

 کاریه؟ چه این ترانه؟-

 

 نگاهی نیم صورتش به.. داشت اخم هم ترانه

  کرده آرایش غلیظ رو درشتش  های چشم .. انداختم



  عصبی.. داشت لب رژ  از کمرنگی طرح لبش و بود

 : میزد حرف

 

 چته؟  معلومه.. کنی نمی نگامم حتی س هفته یه-

 

..  دادم ادامه رانندگی به حالت بی.. نبود وقتش حاال

 .. دیدم می رو تلفنم روشن  ی صفحه نور

 

 رو تو چیه؟  رفتارت دلیل.. کن نگاه من  به یزدان؟-

  از مشکل.. کنم کاری یه بتونم شاید بگو منم به خدا

 منه؟

 

 ترانه؟-

 

 

 

      

 



 گیوتین #
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 ..لرزید می خشم شدت از.. کرد مکث

 

.. نیست زناشویی حرفای واسه مناسبی وقت االن-

 نخ یه و بیار  در سیگارمو پاکت داشبورد تو از لطفا

 ..کن روشن

 

 پاکت داشبورد از و شد خم و کرد نثارم کوتاهی هه

 لبش ی گوشه نخ یه خودش و آورد بیرون رو چرمم

..  کشیدم هم در ابرو.. کرد روشن فندک با و گذاشت

 از رو صدام کنترل کرد  فوت رو غلیظش دود وقتی

 : دادم دست

 



 ترانه؟ کنی می  غلطی چه-

 

  تقریبا خیابون ی گوشه رو ماشین من و  نداد جوابمو

 و چرخیدم سمتش به  عصبی و کردم پارک خلوت

  باال صدامو و کشیدم بیرون لبش بین  از رو سیگار

 :بردم

 

 .. گذری می حدت  از داری-

 

 کردی فراموش نکنه.. تویی گذشته حدش از که اونی-

 ها؟ .. کیم من

 

 اهمیتی بی سوالش به و  زدم سیگار به عمیقی پک

  تا.. درآوردم حرکت  به رو ماشین  دوباره.. کردم

 ..بود باقی  راه خیلی  هنوز رسیدن

 

 یزدان؟-

 



 ..لعنتی.. نداشتم فرصت زیاد من

 

 احترام بهم داری وظیفه تو که کنم یادآوری الزمه-

 بذاری؟

 

 دور خودش  از رو احترام داره که اونی..  نیست الزم-

 نتونم بخوامم دیگه من نکن کاری.. تویی کنه می

 ..بذارم احترام

 

 و روشن.. گذاشتم لبم ی گوشه رو سیگار دوباره

 می هم به رو اعصابم عقب فضای شدن خاموش

 .. ریخت

 

  هرجور نداری حق میدم نشون بهت ولی.. باشه-

 ..کنی  رفتار باهام داری دوست

 

.. چسبید ماشین در به و کرد بیشتر من از  رو فاصلش

  فیگورادوی.. بودم سیگار همین مدیون رو آرامشم

 ...معروف
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..  شدم پیاده باغ فلزی   در جلوی  من و رسیدیم باالخره

  من و کرد باز ترانه برای رو در فرم لباس  با مردی

 دست به عقب صندلی از رو تلفن هرکاری از قبل

 و ایستاد کنارم ترانه.. بستم رو کتم ی دکمه و گرفتم

 شنیدم و نشست فرمون پشت کسی.. گرفت رو بازوم

 :گفت که

 



 ..هفت جایگاه-

 

 ..بود  داده رو ماشین پارک آدرس

 

 .. شلوغه خیلی یزدان-

 ..نشو دور ازم-

 

  به پا دیگر زوج دو همراه به و شنیدم رو چشمش

  انتهای از..  گذاشتم شده  سنگفرش ی  محوطه داخل

  موزیک من و رسید می گوش به صدا و سر باغ

 همون از.. شنیدم می بود  پخش حال  در که مالیمی

 کردم باز رو جویان پیامک رونم پایین

  

 عروسی بره قراره کنم فکر.. شد ماشین سوار االن"

 " جایی

 

 خوندم رو بعدی پیامک .. کشیدم هم در ابرو

 



 جاده همون تو االن خانوم روشن اما ببخشید قربان؟"

 " هستین شما که ایه

 

.. روشن آخ .. رفت باال بدنم دمای و شد منقبض فکم

  بود شده مهمونی این متوجه کجا  از اینکه.. آخ

 باغ وسیع ی  محوطه به پا.. اما.. نداشت  اهمیتی

 رو روشن نگاه، اول چرخش همون در و گذاشتم

 می رو کناریش پسر  .. نبود دور من از چندان.. دیدم

 ...پزشک دندون  دکتر همون.. شناختم

 

 بریم؟ باید کجا یزدان؟-
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  ها مهمون  تعداد.. چرخوندم فضا کل روی رو نگاهم

 ی چهره چند تنها ثانیه چند همین با من و بود باال

 کردم اشاره سمتی به دست با.. دادم تشخیص رو آشنا

 :گفتم و

 

 ..شینیم می ها صندلی  رو.. خوبیه جای  بار کنار  -

 

  بناگوشش تا نیشش که بود روشن به حواسم مدام اما

 ضررش به  بدجور روشن  نافرمانی این..  بود شده باز

 از نافرمانی  کردم  می ثابت بهش.. میشد تموم

  نزدیک خدمه از یکی.. داشت عواقبی  چه دستوراتم

 :گفت ترانه به رو و شد

 



 .. خانوم کنم آویزون کتتونو من بدید خواین می اگه-

 

 :زد لب فقط و کرد مخالفت ترانه اما

 

 ..همسرم برای ویسکی گیالس یه-

 

 ..گرفتم چشم روشن از من و رفت زن

 

 .. نبود الزم.. نداشتم میل-

 

 غلظت.. شدم خیره روشن به دوباره.. نداد جوابی

 سرخ رژلب این.. کرد تر غلیظ رو اخمم آرایشش

.. زدم پوزخند.. رفت می رژه اعصابم خط  روی دقیقا

  من و کرد نزدیک روشن گوش به رو  سرش آرمین

  رو خونم داشت .. دیدم رو روشن ی شده مهار لبخند

 نشست ریشم ته روی ترانه دست.. آورد می جوش به

 ترسیده.. دید رو من روشن لحظه همون دقیقا و

 با و فاصله همین از من و داد قورت رو لبخندش

  رو قلبش کوبش صدا،  و سر وحشتناک حجم وجود



 کرد دنبال  رو نگاهش مسیر آرمین حتی.. کردم حس

 رو گیالس و شد دیدم مانع خدمه.. خندیدم کج من و

 .. گرفت ترانه

 

 .. عشقم بیا.. ممنون-

 

 هنوز.. گرفتم رو گیالس ترانه به کردن نگاه بدون

  لحظه چند  ترس از حاال  اما.. بود من به  روشن نگاه

 باز و داد رو آرمین جواب.. نبود خبری پیشش ی

 و زدم لب به رو گیالس و دادم تکون سر فقط.. خندید

  چه اینجا.. نکردم حس رو خنکش مایع  طعم حتی

 .... پووووفففف کرد؟ می غلطی
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 عزیزم؟-

 

 به من و کرد پیدا انتقال  رونم به ریشم ته از دستش

 ..زد لبخند اغواگرانه.. چرخیدم سمتش

 

  خوبی مهمونی نظر به.. خوشکله  خیلی  اینجا فضای-

 برقصیم؟ هم با امشب میشه.. میاد

 

 ...ولی.. رقصیم می  باشه.. حتما-

 

 پیست وسط  زیاد جمعیت بین از و دور از من باالخره

  ترتیب بود قرار که کسی.. دیدم رو کامران  رقص،

 بلند میشد باعث صدا و سر.. بده لیو با رو مالقاتم



 و کردم نزدیک ترانه گوش به رو سرم.. بزنم حرف

 :گفتم

 

 ..گردم برمی بمون-

 

 من و گرفت  ترانه رو دستم گیالس.. شدم بلند جا از و

  نگاهی نیم روشن به دوباره و کشیدم کتم به دستی

 نظر زیر رو من تر جدی اما خندید می کمتر.. انداختم

 رد رقص پیست  وسط از و رفتم پیش.. احمق.. گرفت

 من باالخره کامران.. کردم برخورد نفر چند به و شدم

 ..اومد سمتم به و دید رو

 

 چطوری؟.. خان یزدان .. به به-

 

 ..گرفتم نظر زیر مشکوک رو طرفم دو

 

 اومده؟ طرف-

 



  جلو رو خودم من  و گرفت دهنش جلوی دست

 و شد رد  کنارم از درست ها خدمه از یکی.. کشیدم

 ..کرد برخورد بهم

 

 معلوم.. نیست جاش اینجا.. کن صبر ساعت نیم-

 .. کنم می  خبرت خودم.. دشمن کی خودیه کی نیست

 

..  گرفتم فاصله کنارش از و دادم تکون  سر فقط

..  کردم می حس وضوح  به رو روشن نگاه سنگینی

 زدم  پیامک جویان برای

 

 بی میدی پس اینکارتو تاوان.. میرسم حسابتو"

 " عرضه
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 از یکی برای دور از.. نشستم ترانه کنار دوباره

  با رو گیالسش و دادم تکون سر شهر مطرح  تاجران

 دراز دست.. زدم لبخند فقط من و آورد باال احترام

  دیدم بود گرفته روشن سمت به که رو آرمین ی شده

 ی گوشه.. کرد بیدار گردنمو رگ دستشون برخورد و

  های نگاه من و ایستادند رقص پیست از خلوتی

  دیدم نمی رو روشن صورت.. دیدم رو آرمین  معنادار

 روی آرمین دست و بود ایستاده من  به پشت چون

 ..آورد جوش  به رو خونم روشن پهلوی

 

 گفت؟ چی کامران یزدان؟-

 

 ..بمونم منتظر باید-



 

 ..کرد  نمی خوب رو حالم ترانه کالم تحسین

 

  شک بهمن  انتخاب به.. میشه ما مال کار مطمئنم من-

 ..ندارم

 

 سمت به و گرفتم چشم مقابلم انگیز نفرت ی منظره از

  روی رو زبونش و زد لبخند.. چرخوندم سر ترانه

 :کشید لبش

 

 ..برقصیم باهم خواد می دلم-

 

 ..مالیمتر موزیک  و شد کمتر  فضا نور

 

 وسط؟  بریم.. دارم دوست رو  آهنگ این-

 

  روی  از.. بدم نشون واکنشی من اینکه  از قبل و

 و آورد بیرون  رو کتش.. ایستاد و شد بلند صندلی



  من.. گذاشت دید معرض در رو برهنش های شونه

 دستمو.. نداشتم پوششش نوع در دخالتی  معموال

 هر سر.. داشتم نظر تحت مدام رو کامران من و گرفت

  پرچانگی و ایستاد می رسید می که شخصی هر و میز

 : گفتم و شدم  بلند.. کرد می

 

 ..دقیقه پنج فقط-
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  و چسبید بهم ترانه و ایستادم  روشن به رو عمد از

 من و گذاشت کمرم پشت رو ظریفش های پنجه

  ی شده آرایش و عسلی های  چشم.. گرفتم رو دستش

..  دیدم می آرمین  های شانه  پشت از درست رو روشن

 زدم پوزخند کردم؟ برداشت اینطوری من یا خندید می

 آرمین از  رو خودش.. دادم تکون سر تهدیدوار و

 آرمین به دوباره و چرخید بار چندین و داد فاصله

..  داد می تکونم زحمت به ترانه.. خندیدم کج.. چسبید

 منتظر هرلحظه من.. کردند نمی یاریم چندان عضالتم

  لخت کمر روی دستم.. بودم کامران  از اشاره یک

 آغوشم به  بیشتر رو خودش ترانه و  نشست ترانه

  پیست آرمین با و شد خسته باالخره روشن.. چسبوند

 دست ناگسستنی پیوند این اما.. کرد ترک رو

 من و نشست پیرهنم ی یقه  روی ترانه لب... هاشون

 :گفتم

 

 ..ترانه میندازی رد-

 

 ..هست  حواسم-

 



  انجام فرصت اینکه از قبل  و گرفت سرمو طرف دو

 و داغ و نشست  لبم روی لبش کنم پیدا کاری

  ی خیره نگاه و کشیدم  باال چشم.. بوسید پرحرارت

 ..کرد  خطی  خط رو اعصابم روشن

 

  کرد؟ می غلطی چه من زن با آرمین.. بود زنم ترانه

  برداشت دست باالخره.. ابدا.. نبود هضم قابل برام ابدا

  انگشت.. میزدم نفس نفس.. خندیدم کج باز من و

  رو رژلبش رد داشت.. نشست لبم روی  ترانه های

 .. کرد می پاک

 

 ..ترانه بشینیم-

 

 ..برم قربونت  باشه-

 

 فقط من..  نشوندم صندلی روی و گرفتم رو دستش

.. بمونم تنها روشن با تا بودم فرصت کمترین منتظر

 ..بود جویان.. آوردم بیرون رو تلفنم

 



 و کنم می پیدا رو خانوم روشن.. مهمونیم تو من"

 "میشم کارش مانع
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 نوشتم جویان دیدن محض به.. دیر خیلی.. بود دیر

 

 "بار  به نزدیک.. غربی ضلع"

 

  ترانه به رو.. کرد شکار رو روشن و من زود خیلی و

 :گفتم



 

 .. گردم برمی بشین.. دارم کاری یه من-

 

 ... برگرد زود ولی.. باشه-

 

 رفتم پیش کامران سمت  به.. بود شده قاطی  چی همه

 کردم تایپ  جویان برای همزمان و

 

..  خلوت جای یه ببر رو روشن خبردادم بهت وقتی"

 "نبره بویی کسی

 

 " مراقبن ها بچه.. نیومدم تنها من نباشین نگران"

 

 دست کامران به نزدیک.. شد راحت خیالم  کمی فقط

 :گفت و آورد جلو سر.. گذاشتم  دوشش روی

 

 ..نفهمه کسی.. کن دنبال منو بعد  دقیقه پنج-

 



 ی همه.. کردم عبور جمعیت بین از و شدم دور

 روشن از حدودی  تا خیالم حاال.. بود نقشه به حواسم

 کردم انتخاب رو تریتاریک  جای.. لعنتی.. بود راحت

 فرو تاریکی در ی غریبه و آشنا های چهره به و

 ای جرعه و  برداشتم ویسکی گیالسی.. زدم زل رفته

 به گیالس  و گرفتم چشم کامران، عالمت با.. نوشیدم

 دست کوتاه  خیلی نفر چند  با راه بین.. رفتم جلو دست

  باغ انتهای.. گرفتم فاصله جمعیت از باالخره  و دادم

 سرم پشت به نگاهی نیم با من و شد رد در یک از

 افتاد ها چمن روی.. کردم ولش و کشیدم سر رو جام

 ..شدم رد در از..  نشکست اما

  شده پارک هم از فاصله با رنگ سیاه ماشین چهار

  من و کرد ای اشاره ماشین سومین به کامران.. بود

 :گفت که بشم رد خواستم و زدم بازوش به دستی

 

 ..هست حواسم من-
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  باالخره.. شد باز راننده توسط  ماشین در  و رفتم جلو

 سال پنج و سی از بیشتر.. دیدم رو  معروف لیوی  

 آبی های چشم.. خشک و رسمی خیلی .. نداشت

 میشد  اول نگاه همون با رو رنگش ای فیروزه

 کنارش صندلی روی.. تاریکی در حتی.. داد تشخیص

 ..شد بسته در و نشستم

 

 .. سالم-

 

 صحبت انگلیسی برای رو خودم.. بود بلد  فارسی پس

 .. بودم کرده آماده کردن



 

 ..لیو آقای.. سالم-

 

  تغییری او و کردم حفظ رو اخمم.. خندید کج من مثل

 ..نداد درحالتش

 

 ..گفته من برای تو از بهمن-

 

 ..بود جالب خیلی.. نداشت لهجه ابدا

 

 ..باشه کرده تعریف امیدوارم-

 

 غلیظ خیلی عطرش بوی.. داد تکون سر و خندید

 رو بیرون تاریکی نمیشد فاصله این از.. بود

 ..نداشتم بیرون به دیدی هیچ عمال.. شکافت

 

 ..کرده تعریف-

 



 .. کردم توجهی بی من و زد ویبره تلفنم

 

 ..هستی کار جریان در حتما-

 

  تو هنگفت پول یه حاال همین میدم اطمینان که اونقدر-

 ..حسابتونه

 

 ..انداخت باال ابرو

 

 اطمینان؟ انقدر چرا-

 

 موضوع این به بارها من.. نبود کردن  فکر به نیازی

 ..بودم کرده فکر

 

  مسیرهای ی همه من.. شناسم می  خودمو چون-

 ..شناسم می رو پول  به رسیدن
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 ..داد تکون  تایید به سری

 

 کار.. دارم ایمان خیلی ضابطه  و رابطه به من البته-

 ..میدم اطمینان بهتون اینو.. کنین فرض شده تموم رو

 

  تقریبا دستش مچ روی ساعت.. کشید جلو رو خودش

 چند از رو پول بوی من.. داشت قیمت میلیارد یک

  ثروتمندی ی همه با مرد این .. کردم می  حس فرسخی



  شک..  نبود اصلی ی  مهره اشرافیت و غرور و

 ..نداشتم

 

  خوشم دارن اطمینان خودشون به که کسایی از-

 .. باش خبرم  منتظر.. میاد

 

 خاطرم در رو شچهره  تصویر .. دادم تکون  سر فقط

..  شدم پیاده و کشیدم رو  در ی دستگیره.. کردم ثبت

 .. شدم خم من و رسوند من به رو خودش راننده

 

 .. منتظرم-

 

 در جلوی  هنوز کامران.. بستم رو  در خودم و

  به دستی راننده.. شدم دور گام چند.. داد می نگهبانی

  چهار هر.. دیدم رو چرمش دستکش من و کشید کتش

  اینکه از قبل من و شدند دور یک به  یک ماشین

 کردم باز بود اومده برام که  پیامکی برسه بهم کامران

 

 "سمحاصره  تو خانوم  روشن"



 

 :زد لب استرس با و رسید بهم کامران

 

 شد؟ چی-

 

 کردم تایپ

 

 " االن"

 

 و هیجان آثار که کامران به رو و کردم بلند سر و

 : گفتم بود مشخص صورتش در ترس

 

 ..تمومه کار.. بده خبر  بهمن به-
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 ..زد ضربه کتفم به بار چندین خوشحالی با و خندید

 

 ..آفرین.. یزدان بودم مطمئن-

 

 باغ وارد دوباره و شدم رد در از واکنشی هیچ بی

 و میزد حرف بهمن با داشت کامران که شنیدم.. شدم

 گوشم به میزد قفل در لوالی به که زنجیری صدای

 رو ترانه و شدم  جمعیت وارد دوباره .. خورد

  به چشم با و بود ایستاده بار کنار.. دیدم بالتکلیف

 ..ایستادم  روبروش.. گشت می دنبالم

 

 شد؟ چی خوبی؟ یزدان؟-



 

 لب و بوسیدم گونشو.. دیدم نمی رو آرمین و روشن

 :زدم

 

 بیرون کردم دیر هرچقدر.. بمون منتظرم ماشین تو-

 .. االن.. ترانه نیا

 

..  اومد در صدا به تلفنم.. شدم دور کنارش از و

 .. بود جویان

 

 کجایی؟-

 

 ..راست سمت هفتم در.. باال طبقه-

 

  آجری ساختمون سمت به تند های قدم با  و کردم قطع

 به هرچقدر و بود زیاد خیلی جمعیت.. رفتم پیش

 کم جمعیت ازدحام از  میشدم نزدیکتر ساختمون

 ها پله پایین جویان..  شدم وارد باالخره.. میشد



 شرمنده..  اومد پیش دیدنم محض به و بود ایستاده

 ..انداخت سرپایین

 

 قربان؟-

 

 می دست از رو خودم کنترل نباید.. نبود وقتش حاال

 .. دادم

 

 کجاست؟ آرمین-

 

 خالی نظر به ساختمون.. انداختم  نگاهی نیم سمتش به

 .. رسید نمی گوش به صدایی هیچ چون.. بود

 

 که فرستادم دنبالش هم نفرو یه.. رفت فرستادمش-

 ..کلید اینم.. باالست خانوم روشن.. کنه تعقیبش

 

 : گفتم و گرفتم رو  دستش رنگ ای نقره کلید

 



 .. تو با ترانه رسوندن کردم دیر اگه من-
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 طی  هارو پله اطراف به نگاهی نیم با من و گفت چشم

 نمی دوربینی  هیچ من.. بود کم خیلی فضا نور.. کردم

  سومی چشم هیچ  نظارت تحت  خونه این مطمئنا.. دیدم

 هفتم در به و شمردم رو درها یکی یکی.. نبود

  نفس.. شنیدم رو روشن مشت کوبیدن صدای نرسیده

 قطع صدا و چرخوندم قفل در رو کلید و  کشیدم عمیقی



  رخش از رنگ  و شد گرد هاش چشم دیدنم با اما شد

 قفل و بستم سرم پشت رو در و شدم وارد.. پرید

 رو کتم ی دکمه و انداختم جیبم به رو  کلیدش.. کردم

 ..کردم باز

 

 کردی؟ زندانی  اینجا منو تو-

 

 یه و زدم پوزخند.. دیدم شلوارم جیب به  رو  نگاهش

  نور اگرچه.. رفت عقب قدم  یه.. برداشتم جلو به قدم

..  دیدم رو  لباسش ی تیره سبزی   من اما بود کم فضا

  کوتاهش کت.. میشد کشیده زمین روی لباسش  بلندای

 ..گذروندم نظر از رو

 

 من؟  یا کنی می انتخاب تو-

 

 چیو؟ -

 



  سرتاسر  به نگاهی نیم و کشیدم ریشم ته به دستی

  مابقی.. کرد  جلب رو نظرم تخت فقط..  انداختم اتاق

 ..رفت  فرو خشم از ای  هاله در وسایل، و اسباب

 

 .. تنبیهتو-

 

  ابدا حاال.. بود شده شجاع.. کرد نثارم باالیی بلند هه

 ..کردم نمی حسش من.. ابدا.. ترسید نمی

 

  حیوون مشت یه که کردی؟ فکر چی  خودت با تو-

 معلوم بعدم کنم تعقیب تورو ندن اجازه و  دورم بریزی

  زندانی اینجا منو.. آوردین آرمین سر بالیی چه نیست

 ترسم؟ می ازت من کنی می فکر.. کردی
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 صداش و  شد تر نزدیک  بهم.. ندادم رو جوابش من

 ..رفت باالتر

 

 تو باش مطمئن  چون.. کن باز درو این االن همین-

  شکایت ازت رباییآدم و تهدید خاطر به فرصت اولین

  همین.. زندان ی گوشه میندازم رو تو خودم.. کنم می

 ..میاد حساب به جرم مهمونی این تو  حضورت االن

 

 بودم آروم اونقدر  هنوز.. ندادم رو جوابش هم باز من

 به.. باشم داشته کنترل رفتارم و اعمال  روی که

 ریزی برنامه ی همه از روشن دادم می ترجیح عالوه

 ..بزنه حرف هاش

 



 ..گرده برمی پلیس با آرمین-

 

  کشیده هم در ابرو.. کشیدم باال چشم.. زدم پوزخند

  همیشه  از رو رنگش  ای قهوه موهای حاال و بود

  و بود خورده  لیز موهاش روی شال.. دیدم می بیشتر

 بود؟  نشده متوجه چرا

 

 روشن؟-

 

 : زد جیغ

 

 .. کنی صدا  منو اسم نداری حق.. روشن نگو من به-

 

 تو و گرفتم دستشو دو هر مچ و رفتم سمتش به

 :توپیدم صورتش از هیچ  ی فاصله

 

.. منم طلبکاره که اونی.. پایین بیار صداتو.. نزن داد-

 .. کنی می  چیکار داری نیستی متوجه اصال انگار



 

 جون دستام به من و  بکشه پس دستشو کرد تقال

 ..دادم بیشتری

 

 .. کن ولم آخ-

 

  اما.. کردم می حس رو رژلبش بوی فاصله این از

  این با.. فهمیدم نمی هیچی که بودم عصبانی اونقدر

 ..داشتم رو خودم کردن کنترل توانایی هنوز حال

 

 با گفتم.. نکن کاری من از خبر بی بودم گفته بهت-

 داری سوالی هر اگه گفتم.. نکن آمد و  رفت یارو این

  قصد تو روشن؟.. بپرس خودم   از خوای می اطالعاتی

 ..بگو من به برسی؟ چی به داری

 

  شده عاصی و بود هم در  چهرش دستش درد از هنوز

 ..کشید آخ

 



 اعتبار بابام از اونقدر.. خوام نمی هیچی تو از من-

  چیزی به  هنوزم همونا از استفاده با بتونم که مونده

 خاطر به من کردی فکر  تو.. برسم خوام می که

 دستمو فروشم؟ می بهت خودمو حرف کلمه چهارتا

 .. میاد دردم عوضی.. کن ول
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  به کلماتمو تک به تک و ریختم صدام تو حرصمو

 : کردم فرو مغزش



 

 نه و نود تا.. کنی فکر شدن فروخته به دیره یکم-

 داری که حرفی کلمه تا چهار همون به منو  آینده سال

  خاطر به.. نشنوی تا میزنی  آتیش و  آب به خودتو

  ی سکه یه خاطر به.. باباجونت امالک  و ملک همون

 وظیفه االنم.. روشن فروختی  من به خودتو ناقابل

 ..برسی بودنت زن به داری

 

  خودشو.. دادم هولش  عقب به و کردم ول دستشو

 متر نیم فقط  تخت به رسیدن تا.. داشت نگه محکم

 دور به چرخی و گرفتم کمر به دست.. داشت فاصله

  اما من کشید می نفس حرصی  و عمیق.. زدم خودم

  حرفم با که نبود مهم برام.. هنوز.. بودم آروم هنوز

  تاثیر خواست نمی دلم حتی و رسید می حالی چه به

 .. ببینم چهرش تو رو کالمم

 

 ثابت و بندازی  گیر رو بهمن مثال که  اینجا اومدی-

  تورو اینجا آدمهای نصف.. احمق.. همدستشم من کنی

  که داره دختر یه همایون که خبردارن.. شناسن می



 نشناخته رو تو کسی کن خدا خدا برو.. وکیلشه اتفاقا

 ...اما.. باشه

 

..  بود نخورده تکون جاش از.. چرخیدم سمتش به

 فقط.. داد نمی  ماساژ رو دردناکش مچ ترانه  مثل حتی

 .. کرد براندازم خشم از پر  نگاه همون با

 

 کسی از بودم گفته.. منه با پزشک دندون اون حساب-

  به بالیی.. گذرم نمی کنی  شکنی هنجار  شده باعث که

 ..نیاره زبون به هم اسمتو که  میارم روزش

 

 می حس رو ترسش داشتم تازه حاال.. اومد سمتم به

 ..بود  جانب به حق هنوز  اما کردم

 

 به دستتو نداری  حق.. بکنی اینکارو نداری حق.. تو-

 ازش من.. نداره تقصیری هیچ اون.. بزنی آرمین

  هیچی از  اصال.. اومد من اصرار به..  بیاد خواستم

 می جونم از چی فهمم  نمی من یزدان.. نداشت خبر

 ..کن راحت منو  بگو.. بگو میدونی چیزی اگه خوای؟
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 باید روشن.. ابدا.. نبود راحتی این به نداشتم؟ حق

  شکل بدترین به.. داد  می رو نافرمانیش تاوان

.. مورد یه این جز داشتم  رو چیزی هر  تحمل.. ممکن

 ی گوشه و شد نزدیکتر بهم.. بودم کرده گوشزد بهش

 ..گرفت کتمو

 

 میگم؟ چی فهمی می.. باتوام-



 

 روش ترین کوتاه با کردم  سعی.. کردم نمی بحث

 ..بزنم بهش  حرفمو ممکن

 

 ..روشن دادی دست از فرصتتو-

 

.. گرفتم فاصله و کشیدم بیرون دستش از کتمو و

 : شنیدم سرم پشت از رو صداش

 

 ..کنی چیکار خوای می فهمم نمی من چی؟ یعنی-

 

 کشیدم بیرون جیبم از رو کلید.. زودی به.. فهمید می

.. رسید نمی گوش به صدایی هیچ.. کردم باز رو در و

 نگاه بدون.. رفتم جلو و برگشتم روشن سمت به

 مچ و کشیدم سرش  روی رو شالش بهش کردن

..  کردم همراه خودم  با و گرفتم محکم رو دستش

  قدم با.. نداشت حالم به تاثیری  ابدا کردنش مخالفت

  طی هارو پله و گذشتم راهرو از سریع و تند های



 گوشم به رو تلفن و گرفتم  رو جویان ی  شماره.. کردم

 ..زدم

 

 قربان؟ بله-

 

 کجایی؟-

 

 از را خودش آزادش دست کمک با داشت سعی روشن

 حتی.. نداشتم واکنشی هیچ من و کنه جدا مشتم بین

 ..شنیدم نمی رو اعتراضش صدای انگار

 

  رو خانوم ترانه دارم.. شمام عمارت مسیر تو من-

 ..رسونم می دستورتون طبق
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 گذاشتی؟ کجا ماشینتو-

 

 بود گرفته دهن به ساعدمو.. برگشتم روشن سمت به

 ..کردم اخم.. گرفت می گاز و

 

 ..احمدرضاس دست سوییچش.. نود جایگاه تو-

 

  قطع رو تلفن اما شنیدم  رو ترانه ی مکالمه  صدای

 تشر با.. کردم دور دستم از رو روشن سر و کردم

 : بردم باال صدامو

 



.. هست آدم کلی اینجا بیرون.. نیار در بازی وحشی-

 و پایین میندازی سرتو مخالفت  بی و صدا و سر بی

 ..وگرنه.. میای دنبالم

 

 لعنتی  رد و بود شده پخش رژلبش.. کرد سربلند

..  کرد می  خودنمایی بدجور کتم آستینم  روی سرخش

 خودم عمیق نفس چند با کردم  سعی و شد مشت دستم

 ..کنم کنترل رو

 

 که کنم کاریو کاری، اول همین خوام نمی روشن؟-

 گوش منو حرف پس.. نباید که بزنم  حرفیو.. نباید

  نمیخوام حتی.. میای دنبالم آدم ی بچه  عین.. کن

 حداقل.. موندی جا و کردی دیر ببینم و  سربرگردونم

 تو کسی نه.. ببینه رو تو کسی نه که  خودته نفع به

 ..بیفت راه.. من با  مخصوصا رو

 

 :دادم هل  جلو به و گرفتم رو بازوش

 

 یزدان؟-



 

 لب تر حرصی و دادم هلش  بیشتر جلو به توجه بی

 :زدم

 

 ..بزن اینجا  بیرون داری حرفی هر-

 

 ساختمون از سرش پشت.. افتاد راه  به مطیع و

  من.. داشتم فاصله باهاش متر پنج دقیقا.. زدم بیرون

 او اما دیدم رو کامران باغ به ورودم محض به

 ترانه  هرچند... بهتر چه و نبود من به حواسش

 کشیدم پوف.. داد می بهمن به رو شدنم ناپدید گزارش

 حرف بی و دیدم رو احمدرضا خروجی در دم و

  عالمت روشن به چشم با و گرفتم ازش رو سوییچ

 و فشردم رو  ماشین ریموت من و افتاد راه به.. دادم

 متوجه.. شد سوار توجه  جلب کمترین با و من از قبل

 که انداخت صورتش روی   طوری رو شال که شدم

 .. نشه دیده
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 رو ماشین کمربند بستن بدون و نشستم فرمون پشت

 هنوز.. زدم بیرون باغ از و کردم خارج  پارک از

 هضم برام روشن حضور هنوز.. بود پابرجا جشن

 گرفتم فاصله باغ از کیلومتر دو از کمتر.. بود نشده

 .. شکست رو سکوتش باالخره که

 

 میریم؟  کجا-

 

 .. ندادم رو جوابش و زدم کجی پوزخند



 

 یزدان؟-

 

 سبقت ماشین سه از و فشردم گاز پدال روی پا

 کم رو سرعتم اصلی خیابون به ورود برای.. گرفتم

 ..چرخید سمتم به روشن که کردم

 

 میبری؟ کجا منو.. بگو  چیزی یه-

 

 .. خونت-

 

  و محکم قلبم.. روندم اصلی خیابون در سرعت با و

 قبل تا خواستم می انگار.. کرد می پمپاژ خون عصبی

 وضوح به.. کنم کنترل رو خشمم خونه به رسیدن از

 ..ترسیده که کردم می حس

 

 دادم؟  دست از فرصتمو گفتی بود  چی  منظورت-

 



 ..دونست می خوب خودش.. بود حرص سر از خندم

 

.. بخوای من از خودت نداری فرصت دیگه یعنی-

 شدی زنم خاطرش به که کاری  به رو تو امشب همین

 امالک و ملک.. اطالعات بی اطالعات.. کنم می وادار

  آدم تهدید و  زور با رو تو روشن.. امالک و ملک بی

 .. کنم می

 

  بهم یکباره اما ندیدم ازش واکنشی هیچ  ای لحظه چند

 یک من  و نشست بازوم روی مشتش و کرد حمله

 . دادم دست از  رو ماشین کنترل ثانیه صدم

 

.. دار نگه ماشینو .. تونی نمی.. نمیذارم  من.. عوضی-

 .. شم پیاده میخوام دار نگه

 

 .. کرد برخورد ماشین  در به و زدم پسش  پرشتاب

 

  و میتونم االن.. خواستم نمی که تونستم نمی وقتی-

 ..میخوام دونی می مطمئنم
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 خودش تو.. شد بهتر حاال.. افتاد گریه به و موند مات

  نشه مشت تا کردم حلقه فرمون دور دستمو.. شد جمع

 روشن و  تاریک تو رژلبش سرخ رد.. صورتش تو

 .. کرد می  توجه جلب  خیلی ماشین

 



 اشتباه  باشه کردم؟ اشتباه بگم خوای می یزدان؟-

 تونی نمی تو.. برم بذار دار نگه ماشینو.. کردم

 ..بابام خاطر به.. کنی اینکارو

 

  عزیزه؟ من واسه تو بابای خاطر کنی  می فکر چرا-

.. بخوابه من عصبانیت بذار.. ببند دهنتو روشن

 تو.. بیارم سرت بالیی  چه ممکنه دونم نمی وگرنه

 ..کنی می اشتباهی چه داری فهمی نمی اصال

 

 و کرد تموم رو زدنش حرف اما کرد می  گریه همچنان

 از درستی درک خودم هنوز من.. بود کافی همین

 تنبیه باید دختر  این دونستم می فقط.. نداشتم موقعیتم

 خودم  و داشتم نگه رو ماشین خونش روبروی.. میشد

  بازوشو و کردم باز سمتشو در.. شدم پیاده زودتر

  نگاهم نیم  یه فقط اما.. کرد مقاومت.. کشیدم و گرفتم

  به.. شه پیاده و برداره مقاومت از دست تا بود کافی

 .. خلوت شدت به خیابون و بود شب  های نیمه حتم

 

 ..کن باز درو-



 

 و آورد بیرون کتش جیب از رو کوچکش دستی کیف

  باز رو در و آوردم بیرون رو کلید.. گرفتم ازش من

 سمتم به ترس با.. دادم هل داخل به رو روشن و کردم

 .. شد  بارونی نگاهش و برگشت

 

 یزدان؟-

 

 دیدم رو چهارپله اما.. بود  رفته فرو تاریکی در خونه

 ..میشد منتهی ساختمون به که

 

 ..برج بیا وقت اول فردا.. تو برو-

 

 :گفت و  زد زل صورتم به لکنت با و واج و هاج

 

 ..تو.. یعنی ی-
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  من.. اومد جلو و کرد پاک رو اشکش دست پشت با

 رد از که صورتش.. نداشتم رو خونه به ورود توان

  های چراغ   نور زیر  بود شده سیاه  ریمل و اشک

 ..دیدم خیابون

 

  تنبیه بینم  می کنم می فکر که حاال اما خواستم می-

 اول فردا.. باشه لذت و سکس تونه نمی تو عین یکی

 ..باش  برج وقت

 



  با.. دیدم چهرش در رو کالمم تاثیر وضوح به و

 سینم  روی مشتش و کشید هم در  چهره انزجار

 :غریدم و گرفتم دستشو مچ من و نشست

 

 هم مسائل کمترین سر من با نباید کنم می حالی بهت-

 .. خداحافظ.. بینمت می.. کنی مخالفت

 

 فاصله ازش و گذاشتم مشتش  بین رو دستیش کیف

  حرکت بهش کردن نگاه بدون و شدم سوار.. گرفتم

 ..  پووووففففف.. کردم

 نمی رو برسم  عمارت به تا کشید طول چقدر اینکه

 رو خودش فرهاد و شدم پیاده خسته فقط.. دونستم

 و نزن حرف دادم عالمت دست با.. رسوند بهم

 سمتش به و آوردم  بیرون رو کتم.. کرد سکوت

 :زدم لب تنها.. گرفتم

 

 نفهمه کسی.. بشوره بده اینو.. خوابه  نوشین حتما-

 ..بهتره

 



 با و کردم پاتند عمارت سمت به من و داد تکون سر

  در هرشب حضورم.. شدم وارد و کردم باز درو کلید

 ..لعنتی.. بود واجب خونه این

 ای ترانه دیدن.. شدم اتاق وارد و رفتم  باال ها پله از

 لباسش حتی هنوز.. بود بدبختی نهایت بود بیدار که

 سمتم به ورودم محض به.. بود نکرده عوض رو

 .. داد فاصله گوشش  از رو تلفن و چرخید

 

 یزدان؟ رفتی کجا.. میزدم زنگ بهت داشتم-

 

 درست.. آوردم بیرونش و کردم باز رو کراواتم گره

 .. شد حلقه گردنم دور دستش و ایستاد روبروم

 

  قرارداد طرف اون با.. بیاد سرت بالیی ترسیدم  خیلی-

 شده؟  چی خوردی؟ مشکل به

 

  و چسبوندم  گوشش روی  لب.. شد جابجا  گلوم سیبک

 ..بوسیدم

 



 ..میام میگیرم دوش یه.. ترانه بخواب-

 

 ن یوتیگ#
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  نوازش گونمو و گردن و گوش دستش.. نشد جدا ازم

 :گفتم  و کردم باز رو هام دکمه فیرد.. کرد

 

 ..کن استراحت کمی.. ترانه یشد خسته-

 

 نمیس ن یب ترانه ی بوسه و کردم باز رو کمربندم

 و داد هل عقب به رو بلندش یموها دست با.. نشست

 ..کرد راست قد

 

 ..دمیم ماساژت من ایب-

 



 حوصله دی فهم ینم چرا.. گرفتم فاصله ازش کالفه

 گفتم؟  یم دیبا ندارم؟

 

 .. نی هم.. بخوابم خوام یم فقط-

 

 و آوردم رونیب رو رهنمیپ.. زدم رو گرفتن دوش دیق

 کردم عوض یراحت شلوار  با رو شلوارم.. گرفت ترانه

.. رفت حموم سمت به و گرفت دست به  ترانه باز و

  پیز یسخت  به.. دمیکش دراز تخت یرو و دمیکش پوف

  پا لباس  نعش یرو از..  افتاد و کرد باز  رو لباسش

  تخت یرو  یمشک ریز  لباس همون با و برگردوند

 چشم.. نشست  شکمم عضالت یرو دستش  و دیخز

 :گفتم و بستم

 

 .. ریبخ شب-

 

  حس برهنم ی تنه مین ی رو  رو موهاش زشیر اما

 نیا از.. کرد لمس تنمو جزء به جزء لبش و کردم

 :گفتم متیمال با و گرفتم رو موهاش.. بودم زاریب حال



 

 ..بغلم تو ایب-

 

 ..دیبوس لبمو و زد لبخند

 

 ..امیم و کنم یم خاموش چراغو.. برم قربونت-

 

  عالقه چیه بهش.. کرد خاموش  رو چراغ و شد بلند

 به من اما نفرت یحت.. نداشتم یحس چیه.. نداشتم یا

  خواستم  ینم.. بودم بندیپا ترانه با ازدواجم یمعنا

 ..نشد اما باشم

 و رسوند بهم خودشو  زنانه یها عشوه همون با

 سمت حدفاصل نیکمتر همون در.. دیبوس لبمو دوباره

 فتادنشین یبرا من و گذاشت قلبم یرو رو  سرش چپم

  شیشونیپ و کردم حلقه کمرش دور رو دستم  تخت، از

 ..دمیبوس رو

 

 .. خوشحالم یلیخ زدانی-



 

 بود؟ یچ روشن به حسم.. کردم یمخف رو پوزخندم

 عشق؟

 

 ..ترانه بخواب-

 

 انگار.. محکم اما نه تند.. زنهیم محکم یلیخ قلبت-

 زدان؟ ی.. رونیب بندازه نت یس تو از خودشو خوادیم

 

 ..گرفت نوازش شمیر ته یرو  باز دستش

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 102پ#



 

 

 

 جان؟-

 

 ؟یدار دوست منو-

 

  چکسیه نه.. رو روشن نه.. رو ترانه نه.. نداشتم

 .. رو یا گهید

 

  حد نیا در.. یشنو ینم من از بخواد دلت که یزیچ-

 ..یحس چیه یعنی.. دارم یخنث حس هی که بدون

 

  دستم اراده یب.. نشد کم نوازشش از  اما شد دلخور

  یرو لب و  کردم کج سر.. گرفت نوازش کمرش یرو

 به و دمشیبوس درد یب و قیعم و گذاشتم لبش

 پال و پخش ملیر و رژلب همون با کردم فکر روشن

 : گفتم و زدم پوزخند.. شده



 

 ..یلیخ.. یخند  یم خوشکل یلیخ تو-

 

 یب و رک.. کرد جا بغلم تو شتریب خودشو و دیخند

 ..خواست یم سکس دلم پرده

 

 نگاه بهم یوقت.. دارم دوست یشیم یرتیغ یوقت من-

 چشماتو تو حس اون.. فکر تو یریم و یکن یم

 ..دارم دوست

 

 بود؟ یچ بود؟ چشمام  تو یحس چه

 

 چشامه؟ تو یچ-

 

 بهش و کردم  باز چشم من و گرفت سمتم به سرشو

 ..برنداشت چشم یطوالن  ی هیثان چند.. زدم زل

 



 یم جذب آدمو  چشمات انگار.. کنم فشی توص تونمینم-

  چشاته یسبز تو که یا رهی ت  خطوط و خط نیهم.. کنه

 ..یکن نگام فقط خواد یم  دلم.. کنه یم  وونهید منو

 

 از.. خواست یم سکس دلم.. شد جابجا  گلوم بکیس

 :گفتم و دمیبوس شویشونیپ.. شتریب شهیهم

 

 ..ترانه بخواب-

 

 موندم حرکت یب اونقدر و  کرد میتنظ قلبم یرو سرشو

 و رفتم نییپا تخت یرو از  من و شد منظم نفسش تا

 و ستادمیا پنجره پشت.. دمیکش لختش تن یرو  رو پتو

 کور موش.. پاکمهر روشن .. کردم فکر  روشن به

 ..یلعنت.. احمق
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 سر و دادم هیتک ز ی م به آرنجمو و بستم چشم

  از چشمام.. دادم ماساژ و گرفتم دست نیب دردناکمو

  ی م ارمیهوش داشت قهوه  یبو.. سوخت یم یخواب یب

..  دمید مقابلم رو ترانه و برداشتم سرم از دست.. کرد

 ابرو نیب ی زیر اخم و داد تکون جلوم رو قهوه ماگ

 :آورد

 

 ؟یدار  سردرد.. عشقم ریبخ صبح-

 

 داشت نینوش.. ندادم جوابشو و گرفتم  ازش رو ماگ

  لباس با که دمید رو ترانه من و دی چ یم رو زیم

 صابون یبو .. شد رد کنارم از کوتاهش ساتن خواب

  تعجب بودنش  زیسحرخ  نیا از.. دید یم شامپو و



  تیاهم من و نشست میشون یپ یرو دستش .. کردم

 .. ندادم

 

 کنم؟ درست املت آقا-

 

 :داد جواب ترانه من یجا به

 

 خوامیم.. ذرت و سیسوس کمی با.. کن درست آره-

 ..بشه  تیتقو یحساب امروز عشقم

 

 نقطه به نقطه ترانه یها انگشت و کردم تازه ینفس

 قهوه از و زدم لب به رو ماگ .. کرد لمس رو سرم ی

 ..دمینوش

 

 ؟یگرفت تماس بهمن با-

 

 قرار ذهنم بود؟ دهینکش خودش مگه رو زحمتش

  من.. شدینم ثابت موضوع هی یرو ابدا.. نداشت



 کردن ولز  و جلز یصدا..  یلعنت.. نداشتم وقت چندان

 ..بود اعصابم خط یرو تابه یماه در روغن

 

 ..برسونم سمعش به یتکرار  اخبار نخواستم .. نه-

 

 موهام نیب  هاش انگشت..  شد کالمم ی طعنه  متوجه

 ..ختیر یم هم به موهامو داشت.. کرد نفوذ

 

 چون دمی م حق بهت یول.. نگفتم بهش یزیچ من-

 .. عشقم یکرد  کاریچ شهیم متوجه  خودش

 

..  پووووففف.. دیبوس سرمو  فرق درست و شد خم

 شبید  از هنوز قلبم..  زدم لب به دوباره رو ماگ

 قلب نیا.. بود ترانه با  حق انگار.. دی کوب یم محکم

 ..داشت فرار قصد

 

 هم بار  نیآخر.. ستین اول بار.. نکن بزرگش-

 .. نشده انجام کار هنوز بعدم.. ستین



 

  یرو از لب ترانه و دمینوش قهوه از یبزرگ  ی جرعه

  رو نینوش دار معنا و یسرسر  نگاه.. برنداشت  سرم

 ذرت و املت و سیسوس  از پر یبشقاب باالخره.. دمید

 ..گذاشت مقابلم شده پخته

 

  ها لباس برم من نیندار یامر من با اگه.. دییبفرما-

 .. بشورم رو

 

 .. رژلب
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 ..ندارم یازی ن بهت.. برو-

 

  چنگال.. گذاشتم زیم یرو رو ماگ من و  رفت نینوش

 شده تکه تکه یبربر نون  از یا تکه و گرفتم دست به

  رو موهام دوباره  باالخره..  گذاشتم دهن به و برداشتم

 ..نشست راستم سمت و کرد مرتب

 

 نیا.. بخور یزیچ هی یبزن زل من به نکه یا یجا به-

 .. یبخور یزیچ نمیب ینم اصال روزا

 

  دهنش یجلو دستشو دو هر و زد یینما دندون لبخند

 به تفاوت یب.. بود رهیخ من به همچنان.. داشت نگه

  سر رو قهوه ی مونده یباق و دادم ادامه خوردن

 ..گرفت دستمو مچ.. شدم بلند جا  از و دمیکش

 

 زدان؟ی-



 

 ..انداختم زیم یرو و دمیکش دهنم دور رو دستمال

 

 جان؟-

 

  رو رهنمیپ  ی قهی.. شد بلند و دیکش عقب رو یصندل

 بکیس.. محکم  رو کراواتم گره و کرد  مرتب یشینما

 :زد لب آهسته و آورد شیپ سرشو.. شد  جابجا گلوم

 

 ؟یرفت کجا شبید-

 

..  شدیم  مشکوک دینبا.. کردم یمخف رو پوزخندم

 ..اما.. دینبا

 

..  کنه یم منو یجاسوس داره یکی بود دهیرس خبر-

 غلط اطالعات خداروشکر..  کنم یدگیرس اون به رفتم

 ..بود

 



 .. دیپر باال شخورده   هاشور یابرو  یتا هی

 

 .. زدانی کن نگاه من به-

 

.. یطوالن  ی هیثان چند.. زدم زل چشماش به میمستق

 من.. بیدلفر و بایز.. بود کننده رهیخ واقعا زن نیا

..  بودم دهیخواب تخت هی یرو زن نیهم  با سال سه

 جون زن نی ا یبرا شهر ی مردها ی همه نداشتم شک

  یزیچ.. ذکاوت و هوش.. ثروت.. ییبایز.. دادند یم

 .. یزیچ چیه.. نداشت کم

 

 نیا بفهمم تونم یم که یدون یم.. نگو  دروغ من به-

.. یخواب  یم من با یوقت یحت.. یشد  عوض روزا

  یخوابگ هم  من با نکهیا از قبل.. ستی ن نجایا فکرت

  هی من.. زدانی.. کردم یم  حس حضورتو شتریب یکن

 کجاست؟  فکرت.. زنم
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..  داد حرکت فکم یرو انگشتشو .. ابدا.. نبود بیعج

  با و شمرده شمرده.. زدیم حرف گلو ته از هنوز

 : تحکم

 

  ینم.. بزنم دامن هام  تیحساس به خواد ینم دلم-

  خوام یم ازت اما کنم بزرگ مویمنف افکار خوام

 سر برگرده هست که هرکجا.. هست یهرک  با فکرت

  هر واسه.. زنتم من.. اول ی پله یرو .. اول یجا

 .. لحظه نیهم یحت.. حاضرم  یبخوا ازم تو که یزیچ

 



  کاریچ داشت.. شد راهم سد خودش اما دمیکش عقب

  به فکم یرو از دستش و زد چشمک.. یلعنت کرد؟ یم

 و شکمم.. نمیس.. گردنم یرو.. خورد ُسر نییپا

 گرفتم دستشو.. شد متوقف شلوارم کمر یرو درست

 :گفتم و

 

 صرف وقتتو.. ترانه نذار وقت یمنف افکار اون واسه-

..  شهیم بد خودت  واسه.. ینکن وونهید منو که کن نیا

 ..باشم خطرناک یلیخ تونم یم کن باور

 

  و بایز شهیهم مثل.. زد شخندین.. نگرفت یجد منو

 ..کننده مسحور

 

 .. خطر اهل.. سکمیر اهل من.. زدانی  شو خطرناک-

 

  مخالفت.. دیکش نییپا و کرد آزاد اسارت از دستشو

..  شد حبس نفسم آورد بهم که یفشار با و نکردم

 سال سه.. گرفت یم  یباز به منو داشت  ماهرانه

 .. نبود یکم زمان



 

 هی به دیبا.. ترانه ندارم کردن یعشقباز وقت من-

 ..برسم  مهم ی جلسه

 

 دستش فشار.. شدیم مربوط روشن به که یا جلسه

 دستش حرکت ریتاث تا دیکش باال چشم و  کرد شتریب رو

 .. نهیبب رو

 

 من به و ی کن ول زویچ همه  االن خوام  یم من یول-

  من من؟  حال رفاه واسه یکن ینم کار مگه.. یبرس

 ..خوام یم ازت االن

 

 ترانه؟-

 

 دستشو باالخره.. کرد فوت صورتم یرو داغشو نفس

 .. زدم لب  به و گرفتم

 

 ..شب  یبرا بذارش-



 

 به سرمو.. داشت نگه گردنم یرو و آورد باال دستشو

 :زد لب و دیبوس گوشمو  کنار و کرد خم نییپا

 

 نه؟  االن چرا-

 

 دارم ی خارج مسافر..  برسم جلسه به دیبا چون-

 ..ترانه

 

 خودشو.. کردم یم حس رو اغواگرش لبخند دهیند من

 یم تکون ممکن شکل نیتر  ماهرانه  به آغوشم تو

 .. داد

 

 .. برو رترید ساعت مین-

 

 

      

 



 ن یوتیگ#

 106پ#

 

 

 

  آهش و چسبوندم  گوشش به لبمو.. شد منقبض فکم

 :زدم لب.. آورد خاطرم به رو شهوت سماجت

 

.. ترانه شه ینم تموم ساعت مین تو کارم بمونم اگه-

 دستم از  ییکارا چه یدون یم خوب تو ندونه یهرک

 دمینم قول وگرنه برم  یبذار االن نفعته به.. ادیبرم

 .. نکشه مارستانیب به کارت

 

 نیب و گرفتم فاصله کنارش از کنم صبر  نکهیا بدون و

  صدامو.. انداختم اطراف به ینگاه مین.. ستادمیا سالن

 : بردم باال

 

 ..اریب اتاقم تو از منو کت ن؟ینوش-



 

 و دمیشن آشپزخونه سمت  یراهرو یانتها از صداشو

 نفس نفس.. رسوند من به رو خودش زود یلیخ

 ..زدیم

 

 ..آقا  ارمیم االن-

 

  دمید من و شد سالن وارد ترانه .. رفت باال ها پله از و

  رو خوابش لباس گره و داد هیتک وارید به کمرشو که

 شده وونهید..  شد شدنش باز  مانع دست با اما کرد باز

..  کرد یط  هارو پله  ریمس نینوش.. حتم به.. بود

 و کردم پشت من و  گرفت جلوم رو  کت خودش

  دکمه من و دیکش دست کت یرو بار نیچند.. دمیپوش

 : گفتم و  بستم رو ش

 

 ..زنمیم زنگ بهت.. ترانه بخور صبحونتو-

 

 ترانه.. زدم رونیب در از و گرفتم نینوش از رو فیک

 به داشت که ینگهبان یبرا .. بود نداده جوابمو یحت



 در خودم و دادم تکون دست رفت یم  نمیماش سمت

 و شد کی نزد بهم فرهاد.. شدم سوار و  کردم باز رو

 رو شهیش.. گذاشتم چشمام یرو رو یآفتاب نکیع من

 ..شد خم نیماش یرو فرهاد و دمیکش نییپا

 

 .. ریبخ صبح-

 شده؟ یچ-

 

 یوا.. بود مین و هفت.. انداختم  ساعتم  به ینگاه مین

 ..کرد یم ینافرمان رو  امروز اگر روشن حال به

 

..  داد یم کیکش یبغل ی  کوچه تو نیماش هی شبید-

  بچه یوقت اما دمینفهم هدفشونو.. بودن جوون چندتا

 رو  پالکش.. گذاشتن فرار به پا فرستادم رو ها

 رم؟ یبگ استعالم  نیخوا یم.. برداشتم
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  شهوت غول و بود باال قلبم ضربان هنوز.. کردم اخم

 ..کردم یم حس رو

 

 .. بده بهم  خبرشو.. ر یبگ استعالم-

 

 ..قربان چشم-

 

  داشتم.. گرفت فاصله نیماش از و بردم باال رو شهیش

 باشن کرده نکارویا تونستن یم که ییکسا کی به کی

 عمارت از  و زدم استارت.. کردم یم ست یل ذهنم تو

 دنیرس تا و گذاشتم لبم ی گوشه یگاریس.. شدم دور



.. اومد سمتم  به ینگهبان و  شدم ادهیپ.. دمیکش برج به

.. رفتم باال ها پله از و  نبستم رو نی ماش در یحت

 نفر چند با داشت.. دمید پاساژ یورود  در رو انیجو

 یکوتاه یخداحافظ  با و شد من متوجه.. زدیم حرف

  منتظر و زدم رو آسانسور ی دکمه.. ستادیا کنارم

 ..موندم

 

 ..قربان ریبخ  صبح.. سالم-

 

 اومده؟ روشن.. ریبخ صبح-

 

 یاهیس ی ابرو  و چشم.. انداختم بهش ینگاه مین

 یعضالن کلیه.. مجعد و فر  بایتقر یموها با.. داشت

 ..داشت یا دهیورز و

 

 ..نیباش مطمئن.. ادیم اما .. هنوز نه-

 



 متوقف دهم  ی طبقه در آسانسور.. دادم تکون سر

 من و گرفت رو فمیک و کرد دراز دست.. بود شده

 :گفتم

 

..  داده یم  رو خونه کیکش داشته نیماش هی شبید-

 نبوده؟ یخبر  نجایا نگفت؟ یز یچ ریام

 

 .. بود کالفه.. دیکش صورتش به یدست

 

 یدسترس پاساژ یها بچه از  یکی  حساب به فقط.. نه-

  االن.. دنیکش باال ونشویلی م هفتصد بایتقر.. کردن دایپ

 قراره..  میزد یم حرف موضوع همون از میداشت

 تو یول.. برج ادیب یبریسا حمالت با مبارزه سیپل

 .. نبوده یتوجه قابل خبر نایدورب

 

 وارد انیجو از قبل من و  شد باز آسانسور در باالخره

.. دیدرخش یم گردنش یرو اسمش پالک.. شدم

 "صدرا"

 



 بوده؟  یک طرف از بزنن؟ نویماش اون رد نتونستن-
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  موهام تار چند.. انداختم ینگاه مین نهی آ در خودم به

  ترانه یشاهکارها از نیا و دیرس یم نظر به نامرتب

 : گفتم و کردم مرتبش.. بود

 

.. نهیب یم بد باشه یهرک کار.. دنیم  خبر بفهمن-

 هی روشن، رفتن و اومدن از بعد امروز  واسه ان؟یجو

 ..باغ  خونه برم د یبا.. کن دایپ برام  یخال میتا

 



 و دیرس هاوس پنت به آسانسور.. داد تکون  سر فقط

  یب کرد سالم و ستادیا که یمنش به.. زدم رونیب من

  محض به انیجو و گذاشتم اتاق به پا و  کردم یتوجه

 من و گذاشت زیم یرو رو فمیک.. بست رو در ورود

 .. کردم زونی آو  یلباس چوب به و آوردم  رونیب رو کتم

 

 ن؟یدار یا برنامه چه  خانوم  روشن یبرا-

 

 : گفتم جوابش در و زدم پوزخند افکارم به

 

 سر برگرد هم خودت.. ارنیب یسکی و برام بگو-

 ..کارت

 

 ..قربان چشم-

 

  رو شیرسم کت طرف دو یا اضافه حرف چیه یب و

 یم نفسم.. زد رونیب  اتاق در از و  رسوند هم به

 کار زیم پشت.. داشت  ربط ترانه به علتش.. دیلرز

 یحت.. دمی د رو میکار ی برنامه ی دفترچه و نشستم



  برنامه ی همه امروز.. نکردم  دراز دست سمتش به

 و خورد در به تقه چند .. کردم یم  کنسل رو هام

  السیگ من..  شد وارد هام برنامه حیتوض یبرا یمنش

  جلو.. ایب کردم اشاره و دمید رو ینیس درون  ی  سکیو

 به رو السیگ من و گرفت سمتم به رو ینیس و اومد

 :گفتم و گرفتم دست

 

  انیجو با.. کن کنسل هامو برنامه.. یبر یتون یم-

 ..کردم هماهنگ

 

 ..داد تکون سر

 

 ن؟یندار یا گهید امر.. قربان چشم.. گفتن بهم-

 

  پشت از رو روشن شبح که بودم نداده جواب هنوز

 :دمیشن  رو انیجو یصدا.. دادم صی تشخ یمنش

 

 ؟.. پاکمهر خانم-



 

 : گفتم من و  انداخت ینگاه مین سرش پشت  به یمنش

 

 ..رونیب خودت.. کن ییراهنما خانومو-

 

 ..چشم-
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 از که یمنش.. گذاشت اتاق  به پا روشن و شد دور

  که دادم تکون یدست انیجو  یبرا رفت رونیب اتاق

 من و بست رو در روشن، سر پشت و شد متوجه

  کل یرو  رو ش رهیخ نگاه و زدم لب به رو السیگ

 .. دمید السی گ ییطال اتیمحتو و وجودم

 

 ..نیبش-

 

.. خشم  از یآثار  چیه.. نشست و اومد جلو  عیمط

..  دمی د ینم چهرش  تو ترس.. اشک.. تیعصبان

..  شدم بلند  و دمینوش رو  یسکیو از یبزرگ  ی جرعه

  سر پشت بی ج به دست و گذاشتم زیم یرو  رو السیگ

 اعمال به حواسش چشم ی گوشه از.. ستادم یا روشن

 ..بود رفتارم و

 

 گذشت؟ چطور شبت-

 

  به.. دادم ینم جواب بودم هم من اگر.. نداد جواب

 ..دیچیپ فضا در پوزخندم .. حتم



 

  حرفتو  اومدم.. مینر ه یحاش بهتره.. فرخزاد یآقا-

 تیاذ رو  گهیهمد نیا از شتریب که بهتره .. بشنوم

 .. مینکن

 

 کف و برگشتم اما شدم دور گام چند.. انداختم باال ابرو

 و گذاشتم یصندل یپشت  ی لبه یرو رو دستم دو هر

 رو خودش دیشن صدامو نکهی ا محض به.. شدم خم

 :دیکش کنار  متر یلیم چند

 

 یم یکن یچیسرپ حرفم  از نکهیا از  قبل دیبا نویا-

 دست از  فرصتتو تو.. گفتم بهت هم  شبید.. یگفت

 .. یداد

 

 که کردم فکر نیا به من و شد مشت دستش نیب فیک

 هاش چشم رنگ با کفشش و فی ک یعسل رنگ

 ..داشت  مطابقت

 



  رو یکار من.. کنه ینم عوض رو یز یچ حرفا نیا-

  و میکن بحث قراره اگه.. بود درست نظرم از که کردم

 اومدم که یراه از من بهتره مینرس جهی نت به بازم

  خودخواه آدم  هی با خواد ینم دلم چیه چون.. برگردم

 ی همه که نمیبش یا مذاکره زیم یپا یخودراض  از و

 ..من نه اونه یبرا سودش

 

 فرستادم رون یب شل نفسمو.. کرد یم درد  هنوز سرم

 دهنم از که یکربن دیاکس  ید ی واسطه  به که دمید و

 .. اومد در  رقص به موهاش شد خارج

 

 تو.. یکن  یم یزبون بلبل حد از شیب یدار روشن؟-

 که گنجه ینم باورت تو یحت .. یشناس ینم اصال منو

 لحن.. صدات تن مراقب.. ادیبرم دستم  از ییکارا چه

 یچسبون یم هم به که یکلمات اون  و زدنت حرف

  یچ کتیکوچ مغز اون تو دونم یم خوب من.. باش

 نفعته به  پس.. دونم یم  بهتر خودت  از.. گذره یم

  یا شده خونده بار نیچند  کتاب هی هیشب که یمن یبرا

 ..ینزن خودیب حرف
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 راست قد.. شد بلند جا از و کرد نثارم ییبلندباال هه

 یم نویهم من و بود شده یعصبان حاال.. کردم

  سرکوب یبرا  بود یخوب ی   نهیگز تیعصبان.. خواستم

  هر تحت من.. دونست  ینم هنوز دختر نیا.. شدن

 کالهم وگرنه.. کردم یم  کنترل رو اعصابم یطیشرا

 ..  بود معرکه پس

 

 توهم هی.. یشناس یم منو یکن یم  الیخ فقط تو-

 چیه تحت.. من که کنم عرض خدمتت دیبا.. یزد



  بغل خوام ینم.. شمینم رابطه  هی سوم  نفر یطیشرا

  چه دارم شک بودنش آدم به یحت که بشم یکس خواب

 ..یمردونگ به برسه

 

..  کردم یتوجه یب ترسش به و گرفتم  گردنشو

  خودم سمت  به من و بود زده رونیب حدقه  از چشماش

 فاصله تو من و افتاد یصندل یرو زانو با.. دمشیکش

 :دمیغر صورتش از چیه ی

 

 مراقب گفتم و اومد در دهنم از حرف االن نیهم-

  یدار قصد واقعا تو.. روشن دادم هشدار بهت.. باش

 ضرر به.. خودته ضرر به که یکن وادار  یکار به منو

 ..نکن امتحان منو صبر روشن؟... یبابا  اون و تو

 

  به.. کردم ولش من و گذاشت مشتم  یرو دستشو

 ..افتاد سرفه

 

 ..یکرد یم خفم یداشت-

 



 رو یسک یو ی مونده یباق و گرفتم فاصله ازش

 ..کرد یم سرفه هنوز.. دمیبلع

 

.. یبزن حرف ینطور یا بامن  یندار حق تو زدان؟ی-

 به که یش یپر روان ی وونهید هی کنم  یم فکر یگاه

 هی مثل من با یتون ینم.. داره اجیاحت شدن یبستر

 و یدار زن تو.. یبرس خواستت به تا ی کن رفتار کاال

  نکارویا چرا گهید.. رواله رو یلیخ تونیزندگ ظاهرا

 ؟یکن یم من با

 

 نفرت هم خودم یبرا  کارم دادن حیتوض از من

 گردنشو داشت نباریا.. دمیچرخ سمتش به.. داشتم

 سمتم به و شد بلند یصندل یرو از.. داد یم ماساژ

  ی گوشه.. بود رونش اواسط تا جذبش ی مانتو.. اومد

 قدم چند با و  انداخت دوشش یرو و گرفت رو شالش

 ..ستادیا ازم فاصله

 

  ؟یکن یم نکارویا چرا ه؟ی چ رفتارت نیا لیدل زدان؟ی-

 پس یدار  یمشکل اگه ه؟یچ بابام و من  با مشکلت

 زندان  از بابامو که یدیم دیوع و وعده چرا



 من از رو یمزخرف  زیچ نی چن  چرا بگو بهم .. یاریدرم

 ؟ یخوا یم

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 111پ#

 

 

 

 نبود مهم برام.. گرفت حرصش لبخندم از.. دمیخند کج

 :گفتم فقط کنه فکر ییزهایچ چه به بود ممکن

 

 یب تورو دارم االن نیهم مثال.. ادیم  خوشم ازت-

 ..کنم یم تجسم ذهنم تو پوشش

 



  حس رو پوستش شدن  سرخ من و موند باز دهنش

 و زد بغل رو خودش فقط.. نداشت یجواب چیه.. کردم

 ..شد دور ازم

 

  من از.. بکن رو هیقض نیا قال و ایب.. روشن ایب-

 ..بدم بهت یخوا  یم که یز ی چ تا بخواه

 

 مثال و نشست مبل یرو.. دمیشن رو شی حرص  پوزخند

 یب رو پوزخندش.. کرد دور من دید  از رو خودش

 کنار و شدم خم سرش پشت دوباره.. نذاشتم جواب

 :زدم لب گوشش

 

 ای بزن یدار  یهرچ دیق ای.. روشن یندار  یا چاره-

 کردن فکر فرصت گهید.. بخواه من  از االن نیهم

 نیب.. خطه آخر  نجایا.. یکن ناز یندار فرصت.. یندار

  هی حق فقط سابقت یزندگ گرفتن پس و  موندن دختر

 ..یدار  انتخاب

 



 پوزخند.. گرفت  رو گوشش یزار با و افتاد هیگر به

 و دمیکش دستشو.. نشستم مبل یرو کنارش و زدم

 و نبود خوب  حالش.. برداشتم  سرش  از رو شالش

 بهم رو  شیاشک یها چشم.. نداشت مخالفت توان

 ..دیگز لب و دوخت

 

 چرا؟-

 

 و کردم باز موهاشو پشت ی رهیگ.. ندادم جوابشو

  یها یا  قهوه.. بردم فرو  بلندش یموها یال  پنجه

 ..دیلرز یم بغض از چونش .. داشت یحالت خوش

 

 یم.. باشه  تیقلب ی خواسته نیا که یست ین یآدم تو-

  به باهم میبتون دیشا ه؟یچ هدفت ؟یبرس یچ  به یخوا

 ..میاریب دستش

 

 ..ارمیم دستش به تو با یبخوا من از اگه هم االن-

 



 مهار راه نیب رو مشتش.. افتاد رعشه به خشم از

 : گفتم و کردم

 

  کمک بهت یک نجا؟یا یایب یتونست یچطور بگو بهم-

 کرد؟

 

  باال چشم.. یقطب خی ه ی مثل درست.. بود زده خی  

 ..کردم شکار رو اشکش درشت ی قطره من و دیکش

 

 وارد کرد کمک بهم.. دوستام از  یکی کمک با-

.. کردم هک  برنامه هی با هم اتاقتو در.. شم ساختمون

 .. بود یراحت  یلیخ کار

 

  حرص سر  از یپوزخند... دختر نیا.. نبود راحت.. نه

 :دم یغر شده چفت یها دندون نیب از و زدم

 

 همه نیا شر  از خودتو چرا  ؟یخوا ینم من از چرا-

  و آب به  خودتو مگه ؟یکن ینم خالص  یروح فشار

  من از.. پس ؟یبد نجات زندان از باباتو  یزنینم شیآت



  بهت یبخوا یاطالعات هر  شه تموم که کارم.. بخواه

  باباتو دهینکش هفته هی به  که هست ادیز  اونقدر.. دمیم

.. یدار فاصله یخوشبخت با هفته هی فقط.. یکن آزاد

 ..روشن بخواه من از.. بودنته دختر  فقط راهت سد
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 ..گرفتم گردنشو باز من و زد  پسم حرص با

 



 هی تو.. آشغال یعوض..  کن ولم.. زدان ی کن ولم-

  انتیخ زنتم به یدار که  یدوست پول و پرست شهوت

 .. کن  ولم.. یکن یم

 

 تقالهاش از و دمیخند  کج کرد؟ یم  فکر ینطور یا

 یم کجا از رو توان همه نیا.. بردم رو  لذت تینها

  ها وونهید مثل اما کردم کشینزد خودم به آورد؟

 ..بشه خالص دستم از تا داد تکون خودشو

 

 ..روشن نکن تقال-

 

 به دینبا.. اومدم کردم اشتباه من.. کن  ولم توروخدا-

 به خواستم که یبار نیآخر.. کردم یم  گوش حرفت

 به.. یانداخت هچل تو بدجور  منو کنم  اعتماد حرفت

 االنم.. یگرفت مدرک ازم زور به.. یکرد عقد منو زور

 منو ذارمینم یول.. یدی رس  هات خواسته ی همه به

 تو.. دمیم نجات بابامو خودم.. ذارمینم.. یکن تصاحب

 اجازه نیا بهت گهید.. ی ر یبگ جلومو  یندار حق هم

 .. یعوض دمینم رو



 

  چنگ شالش به و دیکش کنار خودشو و کردم ولش

  شیپ پنجره کنار تا و شدم  بلند مبل یرو از.. انداخت

 .. یلعنت.. داد ی نم رابطه نیا به تن.. رفتم

 

  باباتو  یخوا یم یچطور بدونم دارم دوست فقط-

 ..ستین بند ییجا به دستت تو  ؟یبد نجات

 

 :دینال  خشم و بغض و هیگر با

 

 و دم به خودتو یتونست تو  اگه.. کنم یم  دایپ راهشو-

 ..تونم یم منم یبچسبون بهمن دستگاه

 

 یچ.. نبود خودم دست خشمم.. دمیچرخ سمتش به

.. زدود اشکشو و کرد مرتب سرش رو شالشو گفت؟

  و رفت یخروج در سمت به  و گرفت چنگ به فشویک

 : زدم داد که

 



 روشن؟-

 

 و رسوندم  بهش خودمو بلند گام چند با من و ستادیا

 ..دمیکوب در به محکم کمرشو

 

 ..کن ولم ؟یشد  یوحش تو باز زدان؟ی.. آخ-

 

 و شد تر ظیغل اخمم.. نشست نمیس رو قایدق مشتش و

 .. رفت باال قلبم ضربان

 

 ازم دنتیکش نفس هیثان به هیثان واسه امروز از-

 رونیب من ی  اجازه یب پاتو.. روشن یر یگ یم اجازه

  خورم یم قسم.. یریگ یم گل دفترتو در.. یذارینم

 هفت از  یندار حق.. روشن سرت  رو شم خراب

 تو نیا روشن؟.. یبش  رد کهیمردت اون یفرسخ

  ساقطت یزندگ از.. ستین  ها یریبم تو اون  از یریبم

 .. کنم یم

 



  امتحانش خوام یم منم.. نگذشته بد که تو به چرا؟-

 ..کنم
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..  اومد فرود  صورتش یرو و رفت باال اراده  یب دستم

 نفس جز ییصدا چیه و نخورد تکون  یلحظات یبرا

 سر سمتم  به.. نشد دهیشن کشدارمون و یحرص یها

  به دندون من و دیفروچک اشکش ی قطره.. چرخوند

 :گفتم و دمییسا هم



 

  وجب به  وجب سانت  به سانت فرستمیم نفرو هی-

  قسم.. روشن یکن خطا پا از دست نمیبب.. کنه بتیتعق

 از نکن فکر  االنم.. کنم  یم لهت پاهام  ریز خورم یم

.. خونت امیم فرصت نی اول تو.. گذشتم شبتید کار

  یریم راست هی.. یدیم پس بد رفتارتو و  کارات تاوان

 .. لهیتعط کار  امروز.. خونه

 

  انگشتم سرخ رد یرو  رو دستش و کردم ولش

 ..گذاشت

 

 روشن.. رسونمت یم  یدار اقتشویل  که یزیچ به-

 ..االن.. خونه برگرد.. رونیب

 

 ازش هیگر هق  هق جز ییصدا اما کرد بسته  و باز لب

 : گفتم که کنه باز رو در خواست و کرد پشت.. دمینشن

 

 اون شهی هم  ستین قرار بابات.. یندار فرصت ادیز-

  تمومشو مهین کار بهمن باش مطمئن.. بمونه  زنده تو



 یباق زنده شاهد هی خودش از.. کنه یم تموم

 قتلش حکم  شه محکوم دادگاه تو نباریا.. ذارهینم

 ..روشن شده صادر

 

  وحشتشو یبو من.. دیچرخ پا ی پاشنه یرو دهیترس

 یحت و دمی شن یم قلبشو کوبش یصدا.. شناختم یم

 و زدم پوزخند.. کردم حس افتاد جونش به که یتب

 :گفتم

 

 برگرد.. کن فکر حاال ؟یبود نکرده نجاشو یا فکر-

 بغل که ی رسیم جهینت به اونوقت.. کن فکر و خونه

..  یش دستم عروسک.. یش  من خواب ری ز.. نه خوابم

.. یبد نجات باباتو جون تا بچرخونمت انگشت هی رو

 .. وسطه بابات مردن و زنده یپا  نباریا

 

 بودم منتظر.. داشتم رو انفجار هی انتظار هرلحظه

  کنه دادیب و داد .. شه پاره چشماش  سرخ یها  رگیمو

  اشکش یها  گلوله اما بذاره سرش یرو  رو برج و

 :زد لب و  کرد مهار رو



 

 ..دینبا.. رهیبم دینبا..  اون.. بابام-

 

 تو.. بودم  شکار بدجور دستش از.. انداختم باال ابرو

.. دیچرخ ینم  یشهوت و عالقه و عشق حس  چیه سرم

..  داد یم لذت بهم ایدن  یها آدم ی همه عجز دنید

 ..روشن مخصوصا

 

 زدان؟ ی.. زی-

 

 یم حس خودم یرو رو کرد یم تحمل که یفشار من

..  ستادمیا فاصله یکم با و رفتم سمتش به.. کردم

 .. بود نزار حالش

 

  تخت اتاقم تو من ؟یگرفت میتصم االن روشن؟ هیچ-

 ..دارم
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  اندک اون و اومد سمتم به اما.. گرفت رو نفرت با

  و گرفت رو کراواتم.. برد نیب از رو نمونیب ی فاصله

 ..زدم زل بهش باال از من

 

 نذار.. توروخدا.. زدانی نکن نکارویا یا .. بامن.. با-

..  کنم یم  یبگ یهرکار.. ادیب بابام سر.. سر ییبال

  یم خواهش.. باشم داشته  رابطه باهات نخواه  ازم فقط

 ..کنم

 



 .. دمیخند یحرص  و فاتحانه

 

  جون قبال در سکس.. بخوام ازت من ستین قرار-

.. نباش گناهش نگران.. یخوا یم من  از تو.. بابات

 رو من از نفرت با که یاالن.. یزنم رسما

 اولمم زن فکر.. یکن یم گناه یدار یگردونیبرم

 شهیهم دوم زن و یا غهیص یها  زن.. نباش

 گهید هرکس از شتریب من با باش مطمئن.. زترنیعز

  ذارمینم.. کنم ینم تا بد باتو.. گذره یم خوش  بهت یا

 ..یبکش درد

 

..  دمید دشوی چسب هم به یموها من و بود عرق سیخ

 االن.. نکردم یتوجه من و اومد در صدا به تلفنم

 .. بود تر واجب یز یچ هر از  برام روشن

 

 کاراش بهمن..  ستگه ید کساعتی از بهتر حاال نیهم-

  رو چاقو یک االن ستی ن معلوم.. کتابه و حساب یب

 ..کنه فرو بابات یکجا

 



 نیب کراواتم.. کرد هیگر بلند و شکست مقاومتش سد

 ..دیکوب مشت بهم و مشت دستش

 

 ..متنفر.. متنفرم ازت.. یرذل یلیخ.. یآشغال یلیخ-

 

 لب.. کردم بلند سرشو و گرفتم لرزونشو ی چونه

 و سرخ شینیب.. بود شده متورم ششی آرا یب یها

 نیا.. داشت انحنا نییپا به رو دهیتن هم  در ابروهاش

 ..دمیپسند یم رو نزارش حال

 

 یم فکر که اونقدرا شدن  من زن.. نترس یزیچ از-

  خارج و لکردهیتحص مثال تو.. ستین  ترسناک یکن

 حرفا نی ا از تر یقو د یبا ونیهما دختر.. یا رفته

  زنگ بهم ی شد حاضر یوقت.. امیم راه  باهات.. باشه

 ..بزن

 

  دمید و گرفتم فاصله ازش.. فرستادم لعنت خودم به و

 ..داشت  نگه در کمک  با خودشو که

 



..  ینظر تحت باشه حواست.. خونه ی ریم میمستق-

  دیخر خودت به یدگیرس واسه دمیم اجازه بهت یول

 ..یبر شگاهیآرا ای یکن

 

  پوزخند و دمیشن در یرو ناخونشو  شدن  دهیکش یصدا

  و افتادم راه به.. کرد یم هیگر بلند بلند هنوز.. زدم

 با بدنش محسوس لرزش به و نشستم کارم  زیم پشت

 نیا خودش.. پاکمهر ونیهما دختر.. کردم نگاه لذت

 .. بود کرده شروع رو یباز
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 **** 

 

 

 

 یم نفس قیعم و بودم نشسته بهش پشت و تخت لب

 مواد  یبو شیپ ی دفعه برخالف نباریا.. دمیکش

  کمرم یرو لرزونش دست.. بود پخش هوا  تو ندهیشو

 به.. دمشید و دیچرخ چپ به سرم من و نشست

 یم گونشو استخون  من و دیکش یم  نفس یسخت

 باز لب.. یلیخ.. بود شده  الغر و فینح یلیخ.. دمید

 زبون به اسممو یا گهید  زمان هر از تر سخت و کرد

 :آورد

 

 زدان؟ی-

 



 :زدم لب یسخت  همون به

 

 جانم؟-

 

  روزها ن یا من.. بردار دست.. پسرم بردار دست-

  یم محروم دنتید از منو یدار.. یباش  کنارم خوامیم

  الیخ با تا باشمت  داشته آخر  یروزا نیا حقمه.. یکن

 ..نیزم بذارم سرمو راحت

 

 من و بود گلوم تو جامونده استخون هاش حرف

 ریناپذ ییجدا.. روزگار دهن تو یناسوریدا استخون

 .. بودم شده

 

 روز هی  اما نه هرروز.. زنمیم سر  بهت شتریب-

 ..نکن دلسرد منو.. شتیپ امیم ونیدرم

 

 :زد ضربه کمرم به دست کف با

 



 ..پسرم باشه.. باشه-

 

.. دمیچرخ سمتش به شتریب و دادم خودم به یتکون

  یسبز هنوز اما.. بود  رفته چشمهاش از فروغ

  یچندبار.. د یدرخش یم سابق یزالل همون به نگاهش

 : گفتم و کردم تازه نفس

 

  انبریم.. برسم هدفم به زودتر کنم یم یکار دارم-

..  بهمن خواهر تا گرفته  ونیهما دختر از.. زدم

 ..کنه یخال شونه  گناهش بار  ریز از چکسیه ذارمینم

 

 یم هم به رو اعصابم دنشیکش نفس سخت نیا

  برداشتم دستگاه یرو از رو ژنیاکس ماسک.. ختیر

  دهنش یرو رو ماسک.. انداختم گردنش ریز دست و

 ..کردم باز رو رشیش و گذاشتم

 

 ..اریب طاقت  فقط تو-

 

 :زد لب زحمت به و زد  کنار رو ماسک دست با



 

  ونیهما دختر.. ننداز عذاب تو من خاطر به خودتو-

 زدان؟ی یکن یم کاریچ یدار.. نداره یریتقص

 

  سرنوشت داشت یسع  که ییخدا.. بودم زدانی من

 ماسک.. کردم یم رو نکاریا.. بزنه رقم رو گرانید

  چشماش  ی رهیخ و گذاشتم دهنش یرو  دوباره رو

 :گفتم

 

 گرانی د عذاب تو دارم یول ستمین  عذاب تو من-

  یکار هم دختر اون با.. بزنم زخم تا کنم یم یزندگ

.. ستین  هم گناهیب اما نه هیبق ی اندازه به.. ندارم

 ..دهیم پس تقاص خودش ی اندازه به یهرک
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..  دیکش  جلو رو خودم.. بزنه حرف داشت یسع

 :گفت بود دهنش یرو  ماسک  که همونطور

 

 ؟یچ بهمن  و ترانه-

 

 یم نفس هنوز مرد نیا.. دمید یم رو نفسش بخار من

 ..بود یکاف.. دیکش

 

 .. کن صبر.. دارم ی خوب یها برنامه براشون-

 

 ژنشیاکس ی درجه من و افتاد سرفه به و بست چشم

 میمال و نشست نشیس یرو دستم.. کردم شتریب رو

 ..دادم ماساژ



 

 زدان؟ی-

 

 : گفتم کنم نگاش نکهیا بدون.. بود دالور

 

 ست؟ین داروهاش وقت-

 

 ..کنه استراحت کمی بذار.. نه هنوز-

 

 سر.. نباش نگران و خوبم یعنی که داد تکون دست

  درد واقعا مغزم.. شدم بلند تخت یرو از و دادم تکون

 یم متصل موهام نخ به نخ به رو دردش.. کرد یم

 یروبرو  حالت یب.. بزنم داد خواست  یم دلم و کرد

  من و رونیب میبر داد عالمت سر با.. ستادمیا دالور

  مرتب و زیتم خونه.. شدم خارج اتاق از  سرش پشت

..  دمید ینم  رو مستعمل و دوم دست لیوسا یحت.. بود

 دیام و ژنیاکس به مرد نیا.. زیتم اما یخال .. بهتر چه

 ..نداشتم یاعتقاد زمان به من.. بقا یبرا  داشت ازین

 



 کنار و  شد رد مونده ی باق مبل چند همون وسط از

 به دست.. بود شده دهیکش ها پرده.. ستادیا پنجره

 یا قهوه یها  پرده به نکهیا از.. ستادمی ا کنارش بیج

  آروم اما نداشتم یخاص حس کنم نگاه سالن رنگ

 ..نبودم

 

 ..داره ازین تو به.. شهیم تر هی بن کم هرروز-

 

  رنگش یمداد نوک شلوار و کت.. دمیچرخ سمتش به

 .. شدم ره یخ صورتش  یرو و گذروندم نظر از رو

 

  هی.. کنم یم  برطرف ازشوین تالشم تمام با دارم منم-

.. ذارمیم هیما یچ از دارم  که یخبردار تو ندونن، ایدن

  مرگ یپا تا دارم.. گذاشتم مویجوون.. گذاشتم عمرمو

 اون به ی بزن چونه من  با نکهیا یجا بهتره.. رمیم

 ؟ یفهم یم.. دیبا.. بمونه زنده دیبا.. یبرس

 

 تونم یم فقط که دکترم هی.. ستمین خدا  من.. زدانی-

  از.. نداره وقت ادیز.. کنم زیتجو دارو و  بدم صی تشخ



 رو مونده  یباق روز چند  نیا.. شو منصرف کار نیا

 .. باش کنارش

 

 ..زدم پوزخند

 

 تونم ینم.. کنم لیتعط رو برج تونم ینم.. زنمیم سر-

 امضا یعنی زدن درجا.. نکنم کار تونم ینم .. نرم خونه

 من با لحن نیا با یدار  که تو.. مرگم حکم کردن

  زنده منم چون  ریبگ دوتا..  قبر هی یجا  یزنیم حرف

 ..غهیت ریز گردنم االنم نیهم.. ذارنینم
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 فاصله ازش.. نشست دوشم یرو دستش و دیکش پوف

 :گفتم قبل از تر محکم  و گرفتم

 

 ..دار نگهش زنده فقط-

 

 .. افتادم راه به و بستم کتمو ی دکمه

 

 زدان؟ی-

 

 کنارم.. فرستادم  رونیب  شل نفسمو و ستادمیا کالفه

 مین بهش.. دیکش یم نفس یحرص.. کردم حسش

 و سخت یها نفس یصدا من.. انداختم  ینگاه

 ژنیاکس  ،یلعنت دستگاه.. دمیشن یم رو دردناکش

 نداشت؟

 



 نیا تو زدنت سر شتریب.. ییتنگنا تو چقدر دونمیم-

 اما.. فهمم  ینم نکن فکر..  بزرگه سکیر هی اوضاع

 وقت تو داره  االنم.. اومده سر بابات عمر  ی مونهیپ

 که شد خشک در به چشمش.. کشه یم نفس اضافه

  یانتظار چشم  تو نذار.. شد  تموم یبگ و یبرس راه از

 ..ادینم  خوش رو خدا.. بره ایدن از

 

  یم خاطر نانیاطم بهش داشتم.. زدم کتفش به یدست

  یچ همه که.. خوبم من که.. ستین ی خطر که دادم

  یم.. نداشتم باور خودم که ییزها یچ.. شدیم درست

..  بهمن.. ترانه.. ارمیب دستش به کنم  تالش خواستم

  رو بابام حق.. گرفتم یم  حقمو من.. روشن.. ونیهما

 ..همه از.. گرفتم یم

 

  زنگ کنه یم یتاب یب که ییوقتا.. بشه رید ذارمینم-

  وجود با.. خطرناکه یلیخ  کردن سکیر یادیز.. بزن

.. چندجام همزمان.. دالور شده سخت کارم روشن

 کمی  یریتصو تماس تو بذار.. شدم تکه تکه همزمان

 ..بزنم سر کنم ی م یسع منم.. رهیبگ  آرامش

 



 من مثل داد یم حیترج.. داد تکون سر  دوارانهیام

 اما بود خواب انگار.. شدم اتاق وارد.. کنه  فکر مثبت

 یرو دستم.. شدیم نییپا و  باال بشدت نشیس ی قفسه

  باز رو پلکش یال.. نشست محاسنش و سر یموها

 لب.. بست پلک دوباره و زد رو چشمش نور.. کرد

  حس رو دالور حضور و گذاشتم شی شونیپ یرو

 ..دمشیبوس قیعم.. کردم

 

  فقط.. کنم یم تمومش من.. کن اعتماد بهم بابا؟-

 ..بمون زنده.. نکن دمیناام

 

 فیضع و نیکمتر با بازومو و کرد بسته و باز پلک

 از و دمیبوس دستشو پشت.. کرد لمس برخورد نیتر

 ..زدم رونیب اتاق

 

 و ستادمیا خورد زنگ که تلفنم شدم دور ساختمون از

 رو تلفن و کردم تازه ینفس  انیجو ی شماره دنید با

  پنجره پشت رو دالور فاصله نیا از.. زدم گوشم به

 .. دمید یم



 

 ان؟ یجو بله-
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 ..ستخونه  هنوز  خانوم روشن که بدم خبر زدم زنگ-

 

 ..بود عصر سه.. انداختم  ساعتم  به ینگاه مین

 

 ست؟ین یخبر ؟یچ استعالم از-



 

 ..دنیم اطالع هفت ساعت قبل  تا.. نه هنوز-

 

.. انداختم دالور به رو آخر نگاه و کردم  قطع رو تلفن

  و زدم رونیب باغ از.. همه به.. داشتم شک همه به

 یم یخال خودم  از رو برج دینبا.. شدم  نیماش سوار

 به ساعت.. گرفتم شیپ در رو برج راه..  دینبا.. کردم

  نگهبان و  شدم ادهیپ.. دمیرس که شدیم  کینزد چهار

 پا و گرفتم مشت به رو فمیک حرف یب.. اومد سمتم به

  ینم.. شد وارد بامن یمرد.. گذاشتم آسانسور به

  دو.. دادم جواب سر تکون با و کرد سالم اما شناختم

 توقف محض به.. شد ادهی پ هاوس پنت به مونده طبقه

 ..شد بلند یمنش..  شدم سالن وارد  آسانسور

 

 ..هی.. فرخزاد یآقا.. سالم-

 

  یصدا.. زد  خشکم و کردم باز رو اتاق در توجه یب

 :دمیشن ینزول  رو یمنش

 



 ..اتاقتون تو و اومدن ییآقا-

 

..  نداد ادامه رو حرفش و برگشتم یمنش  سمت به

 : گفتم خونسرد  یلیخ

 

 ..قهوه ه ی یسکیو هی-

 

 ..چشم-

 

.. بود نشسته کارم زیم پشت بهمن.. شدم اتاق وارد

 ..رفتم جلو و کردم اخم

 

 .. سالم-

 

  خراب رو اعصابم بود زمیم  یرو نجسش یپاها نکهیا

 ی دکمه و  انداختم وسط  مبل یرو رو فم یک.. کرد یم

  انگشتش و کرد باز چشم باالخره.. کردم باز رو کتم

 ..برداشت شیشونی پ یرو از رو



 

 .. منتظرتم وقته یلیخ.. سالم کیعل-

 

  خبر و بود اتاقم تو بهمن  بود؟ نزده یحرف انیجو  چرا

 ... بهت لعنت.. یلعنت... آخخخخخ.. انیجو آخ نداشت؟

 ..بود گرمم.. آوردم  رونیب رو کتم

 

 .. یسرکش جا هی بودم رفته-

 

 کجا؟-

 

 بشدت لحنش.. کردم زونی آو یلباس چوب به رو کت

 از رو پاهاش باالخره که کردم حس.. بود رانهی مچگ

.. برگشتم سمتش به.. ستادیا و برداشت زیم سر

..  نه حاال.. دینبا که یزیچ.. کرد براندازم مشکوک

 ..دمیخند
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  من و نشده یخبر  هنوز.. گرفتم رو کار  یخبردار-

 نفر چند با..  بردارم یقدم روندش عیتسر تو خواستم

 خودم کار چون بفرستم رو  انیجو شدینم.. زدم حرف

 ..  کردم فیرد رو یچ همه.. بود

  رشیخ  نگاه از دست که شد برطرف َشّکش انگار

.. کنه یشک  نیکوچکتر من به تونست ینم.. برداشت

  من و اومد جلو.. بودم نذاشته کج پا  سال همه نیا

 ..نخوردم تکون

 



 یم زیتم  رو کار ویل.. یکرد یکار خوب .. نیآفر-

 ..خواد

 

 دیبا.. ادیدرم گرون پام کمی .. نهیهم بر تالشم ی همه-

  که کردم دایپ رو یکی.. ستین یمشکل یول بدم باج

  شهیهم از.. کنه رد رو ها ونیکام خوردن آب مثل

 ..تر  آسون و سهل

 

 ازش یراض  من و داد تکون سر تند تند خنده نیب

 تقه چند.. نشستم ییروبرو مبل یرو.. گرفتم فاصله

 ینیس و کرد باز رو در  خودش بهمن.. خورد در به

 به که یا  دارانهیخر نگاه من.. گرفت یمنش از رو

 .. دمید  انداخت میمنش

 

 ..بایز خانوم نکنه درد شما دست-

 

  من به ینگاه  مین.. شناخت یم خوب رو من ،یمنش

 کرد اکتفا یگفتن" کنم یم  خواهش" به  فقط و انداخت

 .. دیخند  شهوتناک و  بست بهمن رو در.. رفت و



 

 ..خوشکله  یلیخ تیمنش-

 

 .. ایلیسیس  ییبایز به نه-

 

.. دوختم چشم شلوارش و کت به من و اومد سمتم به

  یآب رنگ.. نواز چشم.. بود فاخر لباس نیا ی پارچه

 .. بود رینظ یب شیکاربن

 

 ..شهینم تکرار  گهید ایل یسیس.. البته-

 

 رو من السی گ اول و گذاشت وسط زیم ی رو رو ینیس

 ..انداختم پا یرو پا و گرفتم ازش.. گرفت  سمتم به

 

 ؟ یاومد نجایا تا یچ یبرا.. بهمن خب-

 

 و زد لب  به رو قهوه یکیسرام و ی مشک فنجون

 .. دینوش  یا جرعه



 

 .. بدم بهت رو ویل کار دستور اومدم-

 

 .. رهیگ یم تماس خودم با کردم یم فکر-

 

 ..دمیسرکش رو  یسکیو یخنکا   الجرعه

 

 هم  اونجا از.. هیترک برسه بار دیبا.. میندار تو و من-

 ..دارن مدنظر خودشون که ییجا رهیم

 

 سمتش به و گذاشتم زیم یرو رو یخال السیگ

  رو قهوه فقط.. نبود نگاهش تو یحس چیه.. دمیچرخ 

 ..دینوش  راحت الیخ با

 

 ساعت؟ و روز-
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  شب یها مهین.. شهیم ی ریبارگ عصر پنج.. جمعه-

  انجام خودت   رو کارها یباق.. بشه رد  مرز از دیبا

 .. بده

 

 ..بود خوب یلیخ.. بود خوب.. داشتم زمان روز دو

 

 یم بخواد ویل.. رمیگ یم  تماس اورهان با من پس-

 .. کنم رد بارشو هم هیترک مرز تو تونم

 



 حضورا خواستم.. رمیم گهید من.. گمیم بهش-

 .. نمتیبب

 

 بلند او متعاقب.. شد بلند و گذاشت زیم ی رو رو قهوه

.. دینکش عقب اما فشردم من و کرد دراز دست.. شدم

 : کرد اخم و اومد جلو

 

 خبر؟  چه  شدنم ییدا از ؟یرسیم خوب  خواهرم به-

 

 :گفتم حیصر و پرده یب و رک

 

  تا کشهی م طول کماهی  گهیم ترانه.. یکن صبر دیبا-

 ..ادیدرب مثبت تست

 

  بابت از الشیخ  نکهیهم بهمن یبرا.. انداخت باال ابرو

 .. کرد یم تیکفا شدیم راحت ما  یخوابگ هم

 



  داشتم.. یشد داماد باالخره گمی م کیتبر پس.. خوبه-

 ..یدار یمشکل زنا با ای یتون  ینم دیشا کردم یم فکر

 

 :گفتم و کردم پشت بهش.. دمیکش پس دستمو

 

 ..کردم خراب تصوراتتو-

 

 ..دیخند بلند

 

 تصورات کردن خراب ینطوریا باشه تا.. ستین مهم-

 عشوه و یدلبر تو.. شناسم یم رو ترانه من.. من

  نبود خواهرم.. خودش واسه هیلوند.. نداره کم یزیچ

 ..بود نهیگز نیتر  مناسب برام

 

  صفت خوک.. کثافت ی هرزه.. افتاد جوش  به خونم

  رو هشیکر لبخند.. داشت نظر هم خودش خواهر به

 ..دمیشن یم هنوز

 



 ..پس آورد شانس-

 

  تو.. افتاده تو نیع یجونور ریگ جاش به.. ادیز نه-

 ..یبدتر منم از

 

  یها  قدم یصدا.. خواست  یم یسک یو باز دلم

 بود در کنار.. شدیم دور داشت.. دمیشن رو محکمش

 ..دمیچرخ  سمتش به که

 

  سخت خودت به.. روز دو فقط.. روزه دو عمر-

  رو یهرکار انجام توان و یجوون نکهیا از.. رینگ

 از.. زور به نشد.. آرامش با اول.. کن استفاده یدار

 یکس یپا نکه یا مگه.. زنته شرعا ترانه.. نگذر حقت

 نیا در.. باشم نداشته  خبر منم یحت  که باشه وسط

 ...صورت
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  خبر  یزیچ  از.. کردم نگاش تنها حالت یب.. دیخند و

 ..نداشتم شک.. نداشت

 

 ترانه با.. شهینم که شه  باز اخمات کنم یم یشوخ-

 ..زدانی ایب راه

 

  ثیخب اما خواستم ینم من.. بود هشدار  آخرش حرف

 ..زدم لبخند

 

 ... دادم بهش امشبو قول-

 



 ..جان زدانی خوش روز.. ایل یسیس به منم-

 

  منتظر یطوالن   ی لحظه چند من و زد رونیب در از

  یمنش.. بود رفته بهمن.. کردم باز رو در  بعد.. موندم

 :رفت باال صدام.. ستاد یا دهیترس

 

 تماس هم  انیجو با.. بکشن دستمال زمویم بگو-

 .. ادیب هست  که یگورستون هر.. نجایا ادیب بگو.. ریبگ

 

 : افتاد لکنت به

 

 ..قربان ق..  چشم چ چ-

 

 چند و ستادمیا سالن نیب.. دمیکوب هم به درو من و

  زیم.. شد وارد.. زد در یآبدارچ .. دمیکش قیعم نفس

  مکالمه یصدا.. رفت سرعت به و دیکش دستمال رو

  حرف هنوز و دمیشن یم  رو یمنش ی زده هراس ی

  بابا نزار حال به.. خورد ی م چرخ سرم  تو بهمن یها

 روز به ییبال امشب.. روشن اسارت و کردم یم فکر



.. نهیبش نتونه هم بعد هفته کی که آوردم یم ترانه

  آلت.. گذاشت یم انیجر در بهمن با رو شهوتش تب

 در به تقه چند.. بودم  یعصبان.. شدم بهمن دست

 ..یلیخ..  بودم یعصب  یلیخ.. خورد

 

 داخل؟ امیب تونم یم.. انیجو منم قربان؟-

 

 : گفتم شده  چفت یها دندون نیب از فقط

 

 ..ایب-

 

 سالن یها چراغ.. دمیچرخ  سمتش به.. شد داخل و

 رو اتاق چراغ بود؟ گذشته چندساعت..  بود شده باز

 دو هر و اومد جلو گام چند... بست رو در و زد

 ..کرد قالب جلوش رو دستش

 

 ... داشتم من ن؟یداشت یامر من با قربان؟-

 



 فکش به  توانم ی همه با  رو مشتم و بردم  باال دست

.. نکرد بلند دست یحت و شد کج سرش فقط.. دمیکوب

 و برگردوند هیاول  حالت به سرشو داشت؟ رو جراتش

 یب و کردم حس دردمندشو نفس.. دیکش  نییپا چشم

 : زدم لب یحرص اما  آهسته حالش، به تیاهم

 

 نجا؟ ی ا بود اومده من نبود تو بهمن یداشت خبر-

 

 و گرفتم  کتشو طرف دو و رفتم جلو.. نکرد سربلند

 :دادم تکون محکم

 

 که هیکار کدوم یپ حواست ؟یکن یم یغلط چه یدار-

 ذاره؟یم  اتاقم تو پاشو یک یفهم ینم

 

  یسرخ به فکش.. نداشت دنیکش باال چشم جرات یحت

 ..زدیم

 



  دیبا من ؟یکن یم کاریچ یدار.. انیجو بزن حرف-

  مگه تو اتاقمه؟  تو بفهمم بهمن دنید  با.. نجایا امیب

 ؟ ...یشد  الل چرا.. ینزد  زنگ بهم
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  من و کرد مرتب رو کتش فقط... دادم هولش عقب به

 .. دمی کش ملتهبم صورت به یدست

 



 دنبال من..  من یول.. نی دار حق.. دونمیم.. دیببخش-

 از زدم زنگ که یوقت همون.. بودم خانوم روشن

 رفت اما.. ه یعیطب کردم فکر اولش.. رونیب زد خونه

 ..کنه تیشکا  بخواد دمیترس .. یکالنتر

 

 نییپا سرش همچنان.. دمیچرخ سمتش به خشونت با

 ..دیرس یم نظر  به تر سرخ فکش و بود

 

 از دارم االنم.. دهید  باباشو رفته اصرار  با فقط-

 ..قربان امیم یکالنتر

 

 ..ارمیب نییپا رو قلبم ضربان کردم یسع  و بستم چشم

 

 .. نمتیبب خوام ینم فعال.. ان یجو رونیب-

 

 با و گرفتم چنگ به رو کتم.. رفت و گفت  چشم فقط

 رو انیجو.. شدم خارج اتاق در از فمیک برداشتن

 من متوجه تا.. بود نشسته فکش یرو  دستش.. دمید

 :گفتم یدستور یمنش به رو  من و انداخت دستشو شد



 

 ..انیجو به بده.. خی آب  کمپرسور-

 

 : بود باال وحشتناک لکنتش

 

 .. چشم چش..  چش چ چ-

 

 یب انی جو که دمیشن و  گرفت فاصله  زیم از یمنش

 : گفت حالت

 

 ..قربان ستین الزم-

 

 :دمیپرس  یظیغل اخم با.. زدم پوزخند

 

 کجاست؟  االن-

 



 ابیرد به داشت کنم فکر.. آورد رونیب رو تلفنش

 ..زدیم سر روشن نیماش

 

 .. قربان خونه-

 

 به ینیس یمنش.. بشم دور خواستم و دادم تکون سر

 رو و ستادمی ا.. دمید خی قالب چند من و  برگشت دست

 :زدم  لب انیجو به

 

 .. نباشن دنبالم آدماش و بهمن ری بگ آمار-

 

 ..چشم-

 

 راه سرم به یبد افکار.. شدم دور سالن از من و

 سوار.. کردم وحشت خودم از خودم.. بود گرفته

 روشن ی   خونه سمت  به سرعت با و شدم نیماش

 مین با.. دمیرس حدتصورم از زودتر یلیخ.. روندم

  و بود کیتار  کامال هوا.. شدم ادهیپ اطراف به ینگاه

  رو فونیآ زنگ.. بود سرد.. بستم رو کتم ی دکمه من



 برداشتن ی برا تعللش.. د ید یم فونیآ از منو..فشردم

.. بود نیهم خاطر به یلعنت ی دکمه اون زدن و یگوش

 یگوش باالخره.. فشردم رو زنگ چندباره و دوباره

 .. برداشت رو

 

 ... نجایا  از نجا؟یا یاومد یچ یبرا-

 

 ..کن باز-
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 درو اما کرد مکث.. نزنه حرف شد باعث کالمم تحکم

  هل داخل به رو در و فشردم رو موتیر من و کرد باز

 به رو در و شدم داخل بود  که یزحمت هر به و دادم

 راست به و رفتم باال پله چند همون از.. دمیکوب هم

  برام درخت و دار پر ی خونه نیا زیچ چیه.. دمیچرخ 

 در نکهیا از قبل و ستادمیا در یروبرو.. نبود بایز

..  دمشید و دادم هل رو در دست کف با.. شد باز بزنم

 رو شال.. نیج شلوار و  رنگ یآب ی مردونه  رهنیپ

 پا.. بود انداخته  بازش ی موها یرو شتابزده و هول

  ها پله بیش.. دیکش کنار رو خودش و گذاشتم داخل به

 .. سالن راست سمت و بود چپم  سمت درست

 

 روشن؟-

 

  به دهیترس.. برداشتم جلو به یقدم و  بستم رو در

 مین ی پله  هی.. کردم دنبالش من و رفت سالن سمت

  وسط نهیس به دست و رفت نییپا رو  شکل رهیدا

 و بود روشن ونیزیتلو.. ستادیا رنگ کرم مبلمان



 قورمه به هیشب ییبو.. خورد یم مشامم به غذا یبو

 .. یسبز

 

 بگم؟  خودم روش به من ای  یگیم خودت-

 

 ..نرفت رو از اما د یپر رنگش.. شد تند نفسش

 

 منعم بابام دنید از ستین قرار.. بابام دنید رفتم-

 ..یکن

 

  باال اتاقش.. گذروندم  نظر از رو خونه کل چشم با

 بود؟

 

 نگران.. نمشیبب داشتم اجیاحت.. نبود خوب حالم-

 شده تنگ براش دلم فقط.. نزدم یحرف تو از نباش

 دمیترس فقط .. فقط من یزد که ییحرفا از بعد.. بود

 ..که

 



 گرفتم رو فشیظر یبازو و  رفتم سمتش به پوزخند با

 :گفتم غشیج به  توجه یب و

 

 کجاست؟  اتاقت.. هیچ ترس و یدلتنگ کنم یم تیحال-

 

 که بزنه یحرف  کرد باز دهن.. زد زل بهم زده وحشت

 :گفتم تشر با

 

 بدم وگرنه بگو کجاست؟ اتاقت بگو فقط... شو خفه-

 دیشا ای ها؟..  ارمیدرب لباساتو دونه دونه نجایهم ادینم

 ؟یدار  دوست خشونت با ینطور یا

 

 دو.. انداختم نیزم یرو رو شالش و  نکردم صبر و

 یها دکمه شدن  کنده یصدا و دمیکش رهنشویپ طرف

 و برداشت زدن غیج به دست.. دمیشن  رو کشیکوچ

..  دادم هولش عقب به و گذاشتم لبش یرو لب من

 بدنش یرو وزنمو ی همه من و شد پرت  مبل یرو

.. گرفتم ازش رو دنیکش نفس  ی اجازه ی حت و انداختم



.. گرفتم دست هی با و کردم  مهار رو دستش دو هر

 :گفتم و گرفتم چنگ به نشویس

 

..  یبد جون پاهام و دست ریز که نهیا اقتتیل تو-

 داره یعواقب چه من از ینافرمان دمیم نشونت

 ..روشن

 

 خودمو و گرفتم دندون به لبشو دوباره من و زد غیج

 خفه گلوم تو و زد غیج درد از که دمیکوب بهش محکم

 لبمو و دمی کش نییپا بازو تا رو رهنشیپ ی قهی.. شد

 و گرفتم دندون به رو گوشتش و گذاشتم  گردنش یرو

 .. کردم  حس دهنم تو  رو خون طعم
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..  وجدان یب.. نامرد..  یلعنت کن ولم.. زدانی آخ-

 ..کن ولم آشغال

 

  تنگ یلیخ.. کردم شلوارش وارد پشت از رو دستم

 که رو باسنش سرد یبرآمدگ.. نبود مهم برام اما بود

 یصدا با  و برداشتم لب  من و دیکش رو موهام گرفتم

 :زدم لب یخشم از دورگه

 

 اقتیل تو.. روشن تخت به بندمت ی م سگ مثل-

  به تک تو دردو دیبا.. بخوابم باهات آدم نیع یندار

 به ییبال  امشب روشن.. یکن حس تنت یاجزا  تک

 ..بزنن زار حالت به آسمون یمرغا که ارمیم روزت

 



  یرو رو شکمش.. کردم بلندش و گرفتم رو کمرش و

 لگد و مشت.. رفتم ها پله  سمت به و انداختم دوشم

 باز رو کمربندم فقط.. نداشت یتیاهم اصال زدنش

 : گفتم و کردم

 

 .. روشن بخون خودتو ی فاتحه-

 

 نیاول در.. بود یکاف برام داشت تخت که یاتاق هر

  یزرشک یروتخت  با دونفره تخت و کردم باز رو اتاق

 و دیکوب یم مشت کمرم  به محکم.. گرفت رو چشمم

..  کردم پرتش تخت یرو انعطاف یب.. دیکش یم ناخن

 ..آوردم رونیب رو کتم من و شد بلند دهینرس هیثان به

 

 ؟یبر که یدار رو کجا ؟یریم کجا-

 

.. بهتر چه.. نداشتم شک.. بود ونیهما  اتاق نجایا

 .. دادم یم فنا به خودش خواب  تخت یرو رو دخترش

 

 .. من.. فقط من.. کردم غلط .. نکن نکارویا زدان؟ی-



 

  رو رهنمیپ..  نبود مهم اصال.. نبود مهم برام حرفاش

 کمربند و  برهنه ی تنه  مین دنید با و  آوردم رونیب

 سمتش به  پوزخند با.. برداشت غیج به دست بازم،

  و چسبوند  نشیس به محکم رو رهنشیپ ی قهی.. رفتم

  غیج از بلندتر و کردم پرتش  تخت یرو دوباره من

 :گفتم بنفشش یها

 

 حرف رو دینبا که دمیم نشونت.. یفتیم کردن غلط به-

 ..یبزن  حرف من

 

 رو کمرش دست هی با و کردم درازکشش شکم به

  پیز و دکمه آزادم دست با.. داشتم نگه محکم

  زونیآو تخت  از رو پاهاش و کردم باز رو شلوارش

 .. کردم

 

  بابات جون.. مامانت جون رو تو.. خدا تورو.. زدانی-

 ؟یندار ناموس خودت تو مگه.. کن ولم.. نکن

 



 خی یآن به.. دیکش سوت حرف نیا دنیشن از گوشم

  پرت جلو به تر محکم شهی هم از نمیس ی  قفسه.. زدم

 نه حاال.. کردم ولش.. شد  تنگتر و تنگ نفسم.. شدیم

  باسنش، از کوتاه خط همون نه لختش  یبازو و کمر

 خودش  دور رو پتو و  شد بلند.. کرد ینم کمی تحر

  تخت لب.. دمیشن رو کردنش هیگر یصدا من و دیکش

 شیلعنت خود االن.. گرفتم دست با رو سرم  و نشستم

 چند.. میقانون  و یشرع حق.. بود زنم.. بود ناموسم

 ..دمیکش قیعم نفس
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 ..بشنوم صداتو خوام ینم.. کن تموم کردنتو هیگر-

 

 خفه یهق هق جز.. گذاشت دهنش یرو  رو دستش

  زونیآو پاهام که همونطور.. دمیشن ینم  یز یچ ازش

 هیهد ونیهما  تن یجا به رو تنم و دمیکش دراز بود

 اما بود خراب اعصابم.. داشتم  یگرفتگ گر حال.. دادم

..  شد بلند که کردم حس.. دیتپ یم آروم  قلبم یحت  حاال

 همون به و نخوردم تکون من.. زد رون یب اتاق از

.. بستم چشم.. نکردم نگاه هم اتاق روشن و کیتار

 دستش.. برگشت که کردم  حس.. ابدا.. شدم ینم آروم

 از رو صداش.. شد خم و  گذاشت تخت ی رو کنارم رو

 ..کردم حس کی نزد ی فاصله

 

 ..بخور آب نیا از ایب زدان؟ی-

 

  یحت.. اصال.. نبود دردم ی دوا آب، آب؟.. زدم پوزخند

  پسش محکم.. بمونم شتری ب  هیثان کی خواست ینم دلم



 که نداشت یتیاهم.. شدم  بلند تخت ی رو از و زدم

 ..ختیر شلوارم و  لخت تن یرو آب از یمین

 

 زدان؟ی-

 

..  دمیکش خودم سمت به  و گرفتم محکم رو بازوش

 : دمی کوب صورتش  تو رو حرفم کلمه به کلمه

 

  یم قسم.. گذرم ینم رتیتقص از گهید خورم یم قسم-

  گذرم ینم قسم ناموسم به.. نکنم رحم  بهت خورم

 ..روشن

 

..  گرفتم فاصله  و دادم هلش.. زدیم دو دو چشماش

 فیرد..  زدم تن و برداشتم بود نیزم یرو  رهنمیپ

 چفت کمرم دور رو کمربندم و بستم رو  هاش دکمه

 .. کردم

 

 شده تنگ دلم.. فقط.. نکردم یبد کار من.. زدانی-

 ..دنشید رفتم بود



 

 به گردنش یرو دندونام یجا.. دمیچرخ سمتش به

..  دمید دیجوش یم که یخون  من و بود معلوم وضوح

 و دادم تکون دواریتهد رو انگشتم.. شد  هم در چهرم

 :گفتم

 

 و قبرستون هر.. یگیم من به یکن ی م یغلط هر-

  یزهرمار  هر.. یبگ من  به دیبا یریم یا دره جهنم

  نباریا خورم یم قسم.. روشن  بگو یکن یم کوفت که

 .. کنم ینم رحم چشمت  اشک به نمیبب یمخالفت ازت

 

 احاطه رو دوشش ی همه موهاش  و انداخت نییپا سر

 ..کرد

 

 ..باشه-

 

 رونیب  یلعنت اتاق در  از.. خوب یلی خ.. بود خوب

  یم مشتم نیب کتم.. اومد دنبالم کردم حس.. زدم

 :کرد صدا رو اسمم ی خروج در کینزد.. دیلرز



 

 زدان؟ی-

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 126پ#

 

 

 

 از صداش.. شد خشک در ی رهیدستگ یرو دستم

 :دیلرز یم  ترس و بغض

 

- ... 

 



 تو اون.. ضهیمر قلبش.. ست ین خوب اصال بابام حال-

..  کنم ی هرکار  برات خورم  یم قسم.. ارهینم دووم

 ریش دل تو  و کردن خطر از.. یکن فکر که یهرکار

 بند اون ریخ از که کنم کار یچ دیبا.. ترسم ینم رفتن

  زدانی ؟یبد نجات بابامو کنم کاریچ ؟یبگذر  مزخرف

 سرش ییبال اگه.. کنم یزندگ تونم ینم بابام بدون من

 رتیاس کردم قبول یحت  که یدید.. رمیم یم منم ادیب

 تونم ینم من.. من.. گذرم یم یز یچ هر از یعنی.. شم

 رابطه نیا به تن نکردم دایپ مویزندگ عشق یوقت تا

..  زدانی کن کمک من  به.. کن کمک بابام به.. بدم

 یقانون و خالف کار هر تو.. دمیم ندارم  و دارم یهرچ

 ...بابام فقط.. شمیم کیشر باهات یبگ

 

 در از حرف یب فقط.. نداشتم رو حرفاش  دنیشن تحمل

 هیگر به  که دمیشن.. دمی کوب هم به محکم و شدم رد

  خونه از.. ننداختم هم نگاه مین اطراف به.. افتاد

 بمب امشب.. روندم  خونه سمت به و زدم رونیب

  چمیپاپ ترانه کاش.. انفجار حال در یبمب.. بودم

 .. شدینم



 انی جو امکیپ.. شدم ادهیپ و کردم پارک رو نیماش

 ..ستادیا مقابلم فرهاد و  کردم باز رو

  

 .." بوده یدزد نیماش.. دینرس ییجا به استعالم"

 

 قربان؟-

 

 .. بود یجد شهیهم مثل فرهاد.. کردم بلند سر

 

 شده؟ یچ-

 

 .. دادم خبر انیجو آغا به فقط.. ستین  یخاص خبر-

 

 ..دونمیم-

 

  من و کرد باز رو در نینوش.. گذشتم کنارش از و

  یسیخ به  نگاهشو.. گرفتم سمتش به رو کتم و فیک

 : گفتم و آوردم رونشیب.. دمید رهنمیپ



 

 ..بشور-

 

 در.. رفتم باال ها پله از کنجکاوش و رهی خ  نگاه ریز و

..  پنجره کنار ترانه و کم فضا نور.. بود  باز مهین اتاق

 حموم در پشت.. گذاشتم  حموم به پا و  کندم شلوارمو

 : کرد صدام

 

 زدان؟ی-

 

 شیسرد و  کردم باز رو  آب دوش.. ندادم رو جوابش

 و کرد باز رو در نگران ترانه.. نکرد کم التهابم از

 ..دیکش سرک

 

 ؟ یخوب-

 

 اه.. زیگر و بیتعق.. جوون چند و یدزد نیماش هی

..  بود اعصابم خط یرو روشن یها حرف.. یلعنت



  من بردن سوال ریز.. بهمن حضور.. بابا ناخوش حال

 ترانه دست  داشتم؟ توان چقدر.. رتمیغ و  یمردونگ و

.. برگشتم و دادم کف از عنان نشست کمرم یرو که

 در رو بلندش و کشدار آخ و گذاشتم  لبش یرو لب

 رو کردنش له ی اجازه برادرش.. کردم خفه نطفه

 .. بود کرده صادر

 

 .. آرومتر.. زدانی آخ-
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 از شی ب یسیخ از تی اهم یب و بستم رو آب دوش

 بلندش دست یرو و آوردم در رو هاش لباس حدم،

 و دمیکوب تخت به رو کمرش.. شدم اتاق وارد و کردم

 .. کردم ی توجه یب دادش و غیج به

 

 ینم یحت .. اصال.. ترانه بشنوم صداتو خوام ینم-

 ..کن خفه خودت تو دردتو.. ی کن ناله خوام

 

 عی مط نکهیا.. کردم واردش رو مردونم ی همه و

  و محکم..  کرد یم آرومم گذاشت دهنش یرو دست

  شدن سرخ به و دمیکوب بهش رو خودم  تر محکم

 یحت.. ندادم تیاهم حدش از شیب یداغ و پوستش

 ینم  دلم.. دمشیبوس ینم.. کردم ینم لمسش

 بهش رو خودم  تر محکم.. داشتم نفرت حال .. خواست

 یحرص و کرد برخورد تخت تاج به سرش و دمیکوب

 :گفتم

 

 ریس.. یستین ریس هنوز .. یخوا ی م هنوزم تو-

 .. ترانه یشینم



 

 یم خشم از.. سوختم ی م شهوت شی آت تو داشتم

  باالخره.. دمیکوب بهش رو خودم درد با و دمیلرز

  دهنش یرو از رو دستش و کنه تحمل  نتونست

 :برداشت

 

 آخ.. بسه توروخدا.. زدانی.. رمیگ یم شیآت دارم-

 ..زدانی

 

  رو خودم باز.. شدم ینم ارضا اما درد ا ی بود خشم از

 مچ به..  دادم ادامه کارم به تند تند و  دمیکوب بهش

 :افتاد کردن التماس به و انداخت چنگ دستم

 

 ینم گهید.. رمیم یم دارم.. کنم یم خواهش.. زدانی-

 ؟ ..زدانی.. زدانی کن ولم..  رمیگ یم شیآت دارم.. تونم

 

  یرو و گذاشتم دهنش  یرو رو دستم.. زد غیج و

 یلیخ.. شدم یم هالک گرما از داشتم.. شدم خم تنش

 ..یلیخ.. بودم فشار تحت



 

 .. آخ.. کن تحملش .. تحم-

 

 تنش ی رو رو خودم شدم یخال وجودش تو یوقت

 .. گذاشتم گوشش کنار رو  لبم و انداختم

 

 ..شهیم یتخص ی بچه مطمئنم.. یش حامله نباریا اگه-

 

 ..سوخت ینم براش دلم.. کرد یم هیگر بشدت

 

  احساس.. اریب رونشیب توروخدا.. زدانی دارم درد-

 ..ادیم خون داره کنم یم

 

 : گفتم و دمیکش رونیب ازش

 

 ..ریبگ دوش-

 



 روشن ی  عقده که کردم فکر نیا به لحظه  کی فقط

  درد از.. شدم نفرت از پر و کردم یخال ترانه  یرو رو

 رفتم نییپا  تخت یرو از..  نداشت خوردن  تکون ینا

 کردم پر رو وان.. شدم حموم وارد.. دمی پوش شلوار و

 تو درد از و ختیر  یم اشک هنوز.. برگشتم و

 و دمیبوس رو سرش یرو .. بود شده جمع خودش

 :گفتم

 

 .. کردم پر برات  رو وان-

 

 .. سوخت براش دلم.. دیکش غیج درد از و کردم بغلش

 

 ..یلیخ.. دارم درد یلیخ-

 

 .. یشیم خوب-

 

 از یالسیگ خودم و  خوابوندم وان یتو  رو ترانه

 یم ناله و آخ.. نشستم وان ی لبه و ختم ی ر یسکیو



  جنگ نیا.. دمینوش یسکیو از یا جرعه من و کرد

 ..کردم یم تموم رو
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 ***** 

 

 

 

 که دمیرس جهینت نیا به بغلم، تو لخت ی ترانه دنید با

 رو شقهیشق.. نه ارضاء اما بودم شده هیتخل من

..  داشت درد هنوز.. کرد ناله  اما بود خواب.. دمیبوس



 رو دستش  یول دمیکش رونیب سرش ری ز از رو دستم

 :دینال درد با و کرد حلقه کمرم دور

 

 ..نرو-

 

  یا خسته یصدا  با و دمیکوب  بالش به رو سرم.. یلعنت

 :گفتم

 

 ..سرکار برم دیبا-

 

.. چسبوند نمیس یرو رو سرش و کرد ناله مظلوم

 یم رو ختنشی ر اشک یجلو  داشت که  کردم احساس

 ..گرفت

 

 .. زدانی دارم درد-

 



  رو سرش یرو و کردم تازه  ینفس.. شد منقبض فکم

  یسیخ  و شکست مقاومتش سد باالخره.. دمیبوس

 .. کردم  حس نمیس یرو  رو اشکش

 

 به رمیم.. شهینم کم دردت که ینطوریا.. ترانه-

 بعدم.. یبخور کنه آماده  یز یچ هی برات گمیم نینوش

 خوبه؟ .. کنه نتیمعا تا برو.. دکتر هی  به بزن زنگ

 

 ..خوام ینم-

 

 هم شبمی د حرکات فکر با من.. بود کرده  داغ تنش

 .. شدم یم ییهوا داشتم

 

  از یکار.. ستمین دکتر  که من.. نکن  لوس خودتو-

.. ادیب شی پ یمشکل برات خوام ینم.. ادیبرنم دستم

  هربار.. کنه یم تیاذ منم داره دنتیکش درد ینطور یا

 ..یشیم تیاذ شتریب من با رابطه  با یدار

 



  داشتم.. شد مانع باز یول شم بلند کردم یسع دوباره

 ..داشتم کار هزارتا.. شدمیم کالفه

 

 به منو خودت تو.. یشوهرم یول یستین  دکتر زدان؟ی-

 ..یرسوند حال نیا

 

 ومدیبرم دستم  از یهرکار من کنم؟ کاریچ دیبا االن-

 ..دادم انجام شبید همون

 

 غرق خمارش  یها چشم.. برداشت نمیس  یرو از سر

 ..افتاد نمیس یرو  اشکش  و لرزوند چونه.. بود اشک

 

 یدار ای ؟ یکن رفتار چطور زن هی با یبلد اصال تو-

 بدون یندار حق تو ؟یریگ یم من از ویزیچ انتقام

   تو.. تو.. یباش  داشته رابطه باهام یببوس منو نکهیا

  حاال تا زدان؟ی.. ینداشت چوقت یه.. یندار دوست منو

 ..باشم خطرناک تو مثل تونم یم منم یدیند

 



..  میمال و نرم.. دمیبوس رو لبش و آوردم  باال رو سرم

 لب.. شد سست عضالتش و کرد میهمراه  هیگر با

 :گفتم و برداشتم

 

 ..مونهیم ادمی-

 

 دستش و دی کش یبلند آخ.. رفتم نییپا تخت یرو از و

 و گرفتم دوش یا قهیدق پنج.. نشست شکمش یرو

  هنوز ترانه و کردم انتخاب شلوار و کت.. زدم رونیب

  کنار تا  و دمیپوش شلوار.. ختیر یم  اشک مغموم

 ..رفتم شیپ تخت

 

  برو باهاش.. ینباش تنها که ادی ب ایلیسیس  زنمیم زنگ-

 ..دکتر

 

..  شد  جمع خودش  تو شتریب و  برگردوند رو

 تنم دیسف رهنیپ.. نبودم بلد دنیخر ناز من.. پوووففف

 و بستم  یا سورمه کراوات.. یمشک کت و کردم

 ..کردم یاسپر بدنم  یرو عطرم از یچندبار



 

 گمیم.. بزن زنگ یداشت یکار.. رمیم دارم من-

 کمی.. یبخور تختت تو ارهیب صبحونتو نینوش

 ..نشو بلند و کن استراحت

 

 از و دمیکش پوف  خورد زنگ که تلفنم.. نداد رو جوابم

  مین.. بود روشن ی شماره.. آوردم رونشیب فمیک

 :  کردم  وصل رو تماس و انداختم ترانه به ینگاه
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 بله؟-

 

  بو انگار.. دیچرخ  سمتم به  کنجکاو ترانه.. کرد مکث

 .. دیکش یم

 

 ؟ییکجا زدان ی.. سالم-

 

  االمکان یحت گردم یم یز یچ  دنبال نکهیا ی بهانه به

 .. ستادمیا کمد یروبرو و گرفتم فاصله ترانه از

 

 شده؟ یزی چ.. برج رمیم دارم.. خونم-

 

 به.. نداختیم زنم ادی به رو روشن خونه، لفظ انگار

 ..افتاد پته تته

 

 ...که خواستم ینم من م.. دیبخش ب ب-

 

 .. دمیپر  حرفش نیب



 

 .. بزن حرفتو.. ستین مهم-

 

 یا گهید  جور من مگه.. کرد تعجب بودنم خشک از

 بودم؟  زده حرف  باهاش

 

 ..زدم زنگ چرا دونم ی نم اصال.. اوووففف.. من-

 

 کله و سر  یبرا یفرصت من.. کرد یم  کالفم داشت

 ..نداشتم رو زن دو  نیا با زدن

 

 .. بزن حرفتو-

 

  زیخ مین ترانه.. گرفتم فاصله ازش و بستم رو کمد در

 هیتک  تخت تاج به کرد یم تالش داشت و بود شده

 .. بده

 

 ؟یش بلند گفت یک.. بکش دراز گفتم ترانه؟-



 

 :کرد تر مظلوم هیگر با رو دردمندش یصدا و

 

  راحت یحالت چیه تو  دارم  درد.. زدانی تونم ینم-

 ..نمیبش کن کمک ایب.. ستمین

 

 زبون ی  ترانه و روشن به.. من به لعنت.. لعنت

 گوش به ییصدا چیه خط  سمت اون  از.. اه.. نفهم

 : گفتم یحرص.. دیرس ینم

 

 ..دار نگه ویگوش-

 

 و کردم حلقه کمرش دور دست و شدم  خم تخت یرو

 و آخ و دادم هی تک تخت تاج به رو کمرش.. دمشیکش

 .. شد بلند هوا به نالش

 

 ..دارم درد یلیخ.. رمیم یم دارم من.. زدانی-

 



  میتنظ کمرش پشت رو بالش  زد؟یم جار دردشو دیبا

 :زدم لب آهسته .. بود خط پشت روشن هنوز.. کردم

 

  زنگ..  تختت تو ارمیم صبحونتو.. نخور تکون-

 یلیخ.. کنه  نتی معا نجایهم ادیب گمیم دکترت به زنمیم

 .. خداحافظ.. شده رمید

 

  چنگ به رو فمیک و برداشتم یعسل یرو  از رو تلفن

 ..گرفتم

 

 ..سالمت به برو.. عشقم یمرس-

 

 به رو تلفن  و دمیکش پوف .. زدم رونیب اتاق در از

 :گفتم و زدم گوشم

 

 ؟یهست الو؟-

 

 ..بود گرفته خشم.. حرص.. یدلخور  رنگ صداش



 

 ..هستم-

 

 : گفتم همزمان و رفتم نییپا ها پله از

 

 ؟یزد زنگ چرا.. خب-

 

  شده؟ ضیمر.. زنت کردن یدلبر دنیشن  یبرا ظاهرا-
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 :زدم  لب خشم با و آوردم ابرو نی ب یظیغل اخم

 

 .. بگو کارتو.. نزن حرف هیکنا و طعنه با روشن؟-

 

 ... بود کنارم اگر آخ.. دمیشن رو  بلندباالش هه

 

 ..بدم خبر گفتم.. سرکار برم  خوام یم-

 

  لیوسا و اسباب داشت نینوش.. شدم آشپزخونه وارد

 .. کرد یم آماده  رو صبحونه

 

 ..آقا ریبخ صبح-

 

  نینوش یجلو نکهیا از قبل و دادم رو جوابش  سر با

 :گفتم باشم زده  حرف تشر با



 

  زنمیم زنگ.. اتاقش تو ببر رو ترانه ی صبحونه-

..  بده  بهش یمقو زی چ هی.. سرش  باال ادیب دکتر

 .. شده فی ضع نروزایا

 

 ..گرفت حرصم و کردم حس رو روشن پوزخند

 

 ن؟یخور ینم صبحونه آقا؟ یچ خودتون.. چشم-

 

  نکهیهم..  شدم دور آشپزخونه از و  ندادم جوابشو

  صدام تو خشممو  دیشن ینم صدامو یکس کردم حس

 : گفتم و ختمیر

 

  یحت نگفتم من تا و خونه یمون یم.. یر ینم ییجا-

  من رو جز هم درو.. یبذار اطیح تو پاتو یندار حق

  هه  ینطوریا.. ضمنا.. یکن  ینم باز یاحد چیه یرو

 .. دمیم نشون بهت زدنو پوزخند و گفتن

 



  عمارت ی محوطه وارد من  و کرد باز اعتراض به لب

 ..یلعنت.. بود اومده باال دیخورش نور.. شدم

 

  دمیتهد مدام..  یکن یزندان  منو یندار حق تو زدان؟ی-

 ..یکن

 

..  شدم سوار من و گرفت ها نگهبان از یکی رو فمیک

 رو کمربندم من و گذاشت میکنار یصندل یرو رو فمیک

 ..بستم

 

 ؟یکن یم نییتع منو  حق تو جدا؟-

 

  تکون یسر  فرهاد یبرا.. دمیشن رو شکالفه پوف

 و زدم دور من و کرد بلند دست.. زدم استارت و دادم

 .. شدم خارج عمارت از

 

  یم.. دارم  قرار موکلم با امروز.. دادگاه برم دیبا من-

 ؟یفهم



 

 .. خونه یمون یم.. ستین مهم برام کارات-

 

  و شدم بزرگراه وارد.. کرد فوت رو نفسش  یحرص

 :گفتم و کردم دست به دست رو تلفن

 

 ادتی نکن بکن، مدام تونم ینم من.. روشن نیبب-

  تا.. کنم روشن باهات فمویتکل تا خونه یمونیم.. بدم

.. یاینم کوتاه رقمه چیه که حاال.. کنم یم خبرت شب

 و سخت اندازه نیا به تا برات من با دنیخواب  که حاال

 تا یول.. کن کاری چ بگم بهت تا کن صبر.. ناممکنه

 با.. یذارینم هم اطیح تو پاتو  یحت نگفتم من که یوقت

 ینم باز یکس یبرا درو.. یریگ ینم تماس چکسیه

  ناکرده یخدا اگر که گمیم دونه دونه دارم.. یکن

 ...اونوقت بزنه سر ازت ییخطا 

 

.. شهیم منم نوبت یول بگو زور.. زدانی باشه.. باشه-

 .. نوبت به ابیآس
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  یلیخ یلعنت ابونیخ.. دمیکش رخش به رو پوزخندم

  سرسام  کیتراف شهیهم روز وقت نیا.. بود شلوغ

 .. داشت یآور

 

 ..خداحافظ.. کن استراحت خوب-

 

  انیجو با کار انجام از قبل دیبا.. کردم قطع رو تلفن و

 ..  دیبا.. زدم یم حرف

 



 

  

  ****** 

  

  

  

 به شهیش از.. آوردم یم  عمل به رو اطیاحت  جانب من

 روشن مدام و بود دستم انیجو تلفن.. زدم  زل رونیب

  و بود خونه هنوز.. کردم  یم چک ابیرد همون با رو

 اما دمید  یم فاصله نی هم از رو انی جو.. بهتر چه

 محو دمید مقابل از و گذاشت کارخونه به پا زود یلیخ

 االن من ی محاسبه طبق  و بود شش ساعت.. شد

 وجود یمشکل چیه.. بود شده جاساز بارها از یمین

 به رو تلفن و گرفتم رو بهمن ی شماره.. نداشت

 ازش یخبر  چیه گذشته روز دو یط.. زدم گوشم

 و دمیشن رو  ایلیسیس ی عشوه از پر یصدا .. نداشتم

 :کردم اخم

 

 زدان؟ی-



 

 حواسش کرد؟ یم ییپروا یب ینطور یا که نبود بهمن

 کرد؟ یم ضبط رو مکالمتش  بهمن دیشا که بود

 

 هست؟   بهمن.. سالم-

 

  نیا کم کم.. دمیشن رو زشی برانگ وسوسوه ی خنده

 یورود به دوباره.. شدیم دردسر برام داشت زن

 ..شد  خارج ونیکام نیاول و زدم زل  کارخونه

 

 ؟یخوب.. رهی گ یم دوش داره اما هست-

 

 دوباره من و شد خارج فاصله هیثان چند با دوم نیماش

  محسوس یکبود هم فاصله نیهم از.. دمید رو انیجو

 .. زدیم داد فکش یرو

 

 ..رهیم شیپ  خوب داره کارا بگو بهمن به.. ستمین بد-

 



 یم فوت یگوش تو کشدار عمد به رو  هاش نفس

 کرد؟ یم یغلط چه داشت.. کرد

 

 گفتم؟ یچ یدیشن ؟..ایلیسیس-

 

 .. زدانی بزنه زنگ گمیم.. آره-
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  یعالمت انیجو .. کردم قطع رو تماس و گفتم یا باشه

 یم شیپ  خوب یچ همه.. دادم تکون  سر من و داد

 با من و شد  خارج  کارخونه از ونیکام نیسوم.. رفت

 یصندل یپشت به رو سرم و  بستم چشم ای سل یس به فکر

 به یا  تقه که گذشت چقدر دونم ینم.. دادم هیتک

 هوا.. کردم  باز چشم..  شد باز در و  خورد شهیش

 یرو که ی نم متوجه تازه یحت من و بود شده کیتار

 من و نشست کنارم انیجو.. شدم بود ختهیر شهیش

 :زدم لب

 

 شد؟ تموم-

 

 ..ن یبود خواب کنم فکر دیببخش.. تا پنج هر-

 

  چشمم باز و گرفتم سمتش به تلفنشو.. ندادم جوابشو

 ..کرد نگام و گرفت تلفنشو.. افتاد فکش یکبود به

 

 خونست؟ هنوز-

 



 به رو نیماش و زدم استارت.. کردم بسته و باز پلک

 ..درآوردم حرکت

 

 برج؟ برگردم من-

  

 ..کن استراحت.. خونه برو کنم یم ادتیپ جا هی.. نه-

 

 پاک برف من و گرفت شدت بارون.. داد تکون سر

 و زدم رو یبخار.. بود سردم.. کردم روشن رو کن

 :گفتم

 

  منو.. اونجا رمیم.. دارم  خوب فکر هی  روشن یبرا-

  که بده خبر.. ریبگ  تماس فیحن با.. بده پوشش

 ..ادیب شی پ یمشکل خوام ینم.. راهن  تو ها ونیکام

 

  کاریچ خانوم روشن با.. راحت التونیخ .. زدم زنگ-

 ن؟یکن یم

 



  و دادم ادامه میرانندگ به یواکنش و  حرف چیه یب

 زد؟ی نم زنگ بهمن چرا.. کردم ادهی پ رو انیجو

 زدم  امکیپ روشن یبرا.. یلعنت

 

 .." اونجا امیم دارم"

 

 پارک خونش یروبرو بعد قهیدق ست یب حدودا و

 رو بهمن ی شماره که بودم نشده ادهیپ هنوز.. کردم

 ..دادم جواب  تعلل با.. دمید

 

 الو؟-

 

 :دمیشن رو حالتش یب یصدا

 

 ..دیرس بهم خبر.. زدانی-

 



 ای دیشا کردم  احساس.. زدیم حرف کشدار یکم فقط

 هم در  چهره  انزجار با  ؟..تخت یرو ای بود مست

 ..دمیکش

 

 .. باشم داده خبر بهت خواستم.. خوبه-

 

  شد رد مرز  از بار یوقت.. بگم کیتبر بهت زوده-

 ..زنمیم  زنگ بهت

 

 یرو رو  بارون درشت یها دونه برخورد  یصدا

 ..دیشن نیماش سقف

 

 ؟ییکجا-

 

 :نکردم کم یز یچ تمیجد از

 

  بعدش.. دارم کار کمی.. شدم دور کارخونه از تازه-

 مگه؟  چطور..  خونه رمیم



 

 :گرفت یال یخ یب از یا ه یما ته لحنش

 

 ..ترانه و تو.. نجایا  نیایب فرداشب..  ینطوریهم-
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  یسخت  به هنوز.. داشت درد هنوز یلعنت... ترانه

 دست بهش گهید.. کرد یم برخواست و نشست

 ..زدمینم

 

 ..زنمیم  حرف بهش راجع  ترانه با دمیرس.. باشه-

 

  تکون سر داشت بزنم حدس تونستم یم من و دیخند

 رگ و خورد گوشم به شدن دهیبوس یصدا ..  داد یم

 :کرد ورم گردنم

 

 ... فعال.. شم ینم مزاحم-

 

 ... فعال-

 

  رو موتیر .. شدم ادهیپ و کردم قطع یحرص  رو تلفن

 گذاشتم داخل به پا.. هه.. شد باز یکیت با در و فشردم

  پرده.. دمشید پنجره پشت.. بستم سرم پشت  رو در و

 ..کرد باز رو  یورود در  و انداخت رو



 

 .. سالم-

 

 به بست که رو در.. دمیچی پ راست به و  ندادم جوابشو

  رهیدا مین ی پله هی همون یباال من و اومد سمتم

 یم بهتر حاال.. دمیچرخ سمتش به و ستادمیا شکل

.. نداشت شال نباریا اما بود بیعج.. نمشیبب تونستم

 باسنش یبرآمدگ که یمشک ی  رودوش و شل قهی یبافت

  استخون و رون  به چشمم  من  اما.. داد ی م پوشش رو

 ..افتاد ش ترقوه یلعنت

 

 ؟ یخوشحال دنمید با االن-

 

  یگرسنگ از م  معده.. آوردم رونیب رو کتم و کردم اخم

 رو ش فهی وظ از یکم اگر شدیم یچ.. رفت  یم مالش

  باز رو نم یسرآست یها  دکمه داد؟ یم  انجام قبالم در

  شکار رو ش دهیترس  دیشا و متعجب نگاه و کردم

 مین سرش پشت به و  زدم تا رو هام نیآست.. کردم



  دنبال نگاهمو ریمس و چرخوند یسر.. انداختم  ینگاه

 :گفت پرسوال  و کرد

 

 االنم.. یدی م جواب نه یزن یم حرف نه چته؟  معلومه-

 ..ییپا ی م رو کجا ستین معلوم که

 

 چطوره؟  دستپختت-

 

 :شد  یدماغ تو صداش و دیکش هم در ابرو

 

 ه؟ یچ منظورت ؟یچ-

 

 ..ستادمیا مقابلش و رفتم جلو

 

 .. بخورم غذا دارم ازین االن.. کن درست یزیچ هی-

 

 ..زد زل دهنم به  واج و هاج



 

  االنم یکرد یزندان خونه  تو منو روزه دو .. که واقعا-

 کنم؟  یباز سرآشپزو نقش برات دیبا

 

 ..زدم پوزخند

 

 مادرت و ونی هما نکنه ؟یزنم که کنم یحال  بهت دیبا-

 من یبخوا ه؟یچ من قبال در فتیوظ ندادن ادی بهت

  ادی بابات ی  خونه تو که  وییزایچ.. بدم ادتی تونم یم

  لباس.. یآشپز.. یهمسردار  نییآ مثال.. ینگرفت

 ..شستن

 

  باال میتسل ی نشونه به دستشو و کرد فوت نفسشو

 ..آورد

 

  درست یزیچ هی رمیم.. کنم بحث خوام ینم.. باشه-

 ..بالت خندق  تو یزیبر کنم

 



  به که دمی د.. شد دور کنارم از من به  توجه بدون و

..  بود اونجا  آشپزخونه پس.. شد دهیکش راست سمت

  و بود شده خم که دمشید و شدم یراه سرش پشت

..  دیکش یم  رونی ب یزیچ نییپا یها نتیکاب از داشت

  متوجه.. دیرس یم نظر به بیدلفر هیزاو نیا از

 رونیب یا تابه یماه و نشست یحرص شد که حضورم

  و شدم وارد داشت؟ وزن نگاهم.. شد بلند و دیکش

 ..نشستم وسط یچوب یصندل نیتر کی نزد یرو
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 ..ایب شد درست غذا بذار رونیب برو-

 

 ..بستم چشم و  دادم لم یصندل یرو بایتقر

 

 .. کردم دایپ یکار  هی برات-

 

 .. کردم یمخف  رو پوزخندم.. ستادیا حرکت از دستش

 

 ..بابامو یکن یم کمکم ی عنی.. یجا به  که.. که کار؟-

 

 درد سرم.. نخوردم تکون من و شد دهیکش سمتم به

  از.. بود سرد آشپزخونه طیمح.. یلعنت.. کرد یم

 .. بودم زاریب سرما

 

  نجات باباتو یبتون که.. سکس یجا به کار هی.. آره-

  بهت تونم ینم  ینداد انجام کارتو یوقت تا یول.. یبد

 ..بدم یاطالعات



 

..  کردم حس دیبخش صداش به که یجانیه  و اقیاشت

 نبود؟  بهتر من  با دنیخواب

 

  انجام باشه یهرکار من.. من  ؟یکار چه زدانی ه؟یچ-

 .. دمیم

 

 پس منو یکس نداشتم عادت.. داشتم انزجار حال

 ..بزنه

 

 دست  از هم جونتو ی بد انجام کارتو ینتون اگه-

  متوجه.. هفته هی فقط.. یندار وقت هم ادیز.. یدیم

 ؟یشد

 

..  کردم باز چشم من و شد  شتریب اقشیاشت.. نشست

  زیم رو گشید دست و یصندل یپشت یرو  دستش هی

 هم باز.. داشت فاصله ازم متر یسانت یس فقط.. بود

 ینم ادیز من.. نداشت یشیآرا چ یه دختر نیا

 حس شده شیآرا یها چشم و رژلب به.. دمیپسند



.. نخورد تکون و دینترس.. دمیکش جلو خودمو.. داشتم

.. شدم کی نزد شتریب و  گرفتم انگشت دو با چونشو

 رو فاصله و زدم شخندی ن.. کرد خطر  احساس حاال

 ها گرفته برق  مثل دیرس لبش به که لبم.. کردم تموم

 به کمرشو  و بردم هجوم سمتش به من  و دیکش عقب

 امکان که ییجا  تا سرشو و دادم هیتک یصندل یپشت

  نفسش.. دمیکش لبش یرو  زبونمو و دادم باال داشت

 به یشونیپ و گرفتم گردنشو من و افتاد شماره به

 روشن.. اصال .. نبود خوب حالم.. دمیی سا  شیشونیپ

  زود یلیخ و دمشیبوس  دوباره.. کرد ی م بدتر حالمو

 : کرد صدا اسممو زدن نفس نفس نیب  و برداشتم لب

 

 زدان؟ی-

 

 و بود قلبم یرو  دستش اما دونست ینم خودش  انگار

 :زدم لب من

 

  انتخاب شبو هی هفته هی  یجا کنم یم  هیتوص بهت-

..  کن انتخاب رو لذت  استرس، و عذاب یجا.. کن



 تا بده تویباکرگ باشه وسط  جونت یپا  نکهیا یجا

 ..کنم خالصت

 

 شد مشت نم یس یرو دستش.. زدیم نفس نفس هنوز

 دوباره من  اما کرد کج سر.. افتاد کوبش به قلبم و

 وادارش خواستم یم.. تر پرحرارت.. دمیبوس لبشو

 ..یلعنت.. زد پسم باز اما.. شدن یراض به کنم

 

 ..تو.. تو.. کن ولم-

 

 :گفتم یجد یلیخ و شدم بلند

 

 ..یکن درست غذا راحت تا رونیب رمیم-

 

  باهاش نکهیا بدون من و شد بلند یصندل  یرو از

 ..گذشتم کنارش از باشم داشته یبرخورد

 

 زدان؟ی-
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 بود؟  شده مرگم چه.. برنگشتم اما ستادمیا

 

 بود؟ یچ  شنهادتیپ-

 



 دید رمویخ  نگاه تا.. زدی م برق هنوز لبش .. برگشتم

  صورتش یرو داشت دوست مشتم.. انداخت نییپا سر

 ..ادیب فرود

 

 دوست نفر  هی با خوامیم.. دارم تیمامور هی برات-

 ..یبش

 

 ..نذاشتم منتظرش ادیز.. دیکش  درهم ابرو

 

 ..بهمن به زن نیتر کینزد.. زن هی-

 

 کی با و شد کینزد بهم باز.. شد برابر چند تعجبش

 ..بود مین یب ریز لبش عطر یبو.. ستادیا فاصله گام

 

 هی دیبا.. چرا بهمن ی ول شناسه ینم رو تو اون-

 دینبا.. نفهمه بهمن که  یبش کینزد بهش یجور

 یختیر یدوست طرح باهاش یوقت.. نهیبب تورو

.. روشن فقط.. یکن کاری چ دیبا گمیم  بهت اونوقت



 االن تو کار .. نهیبب رو تو دینبا بهمن کنم یم دیتاک

 ..استیلیسیس  اعتماد جلب

 

 ساعدم یرو دستش.. زد  برق یخوشحال  از چشماش

 ..انداختم نییپا سر من و نشست

 

.. بکنم  نکارویا تونم ی م من .. من.. زدانی واقعا؟-

 تو دونم ی م که دارم نانیاطم خودم به اونقدر یعنی

 دوست یگیم که ینیا با تونم یم اول روز همون

 کنم؟ مالقات باهاش تونم ی م کجا ست؟ین یرانیا.. بشم

 ..من با شیباق کنم داشیپ تونم یم کجا بگو فقط

 

 به تن دادم یم حیترج.. نبودم موافق هم هنوز من

 اما داشتم دوست رو خشونت من.. بده من با ی رابطه

 خودش دیبا داد ینم تی رضا که حاال.. نه رو  تجاوز

 .. برد یم  ماجرا به یپ

 

 زود دیبا کن درست ی زیچ هی االن.. من با جاش-

 ..منتظرمه ترانه.. خونه برگردم



 

..  زدم رونیب آشپزخونه از و دمیکش پس دستمو و

 به رو سرم  و نشستم آشپزخونه به پشت و مبل یرو

 شل رو کراواتم گره بسته چشم.. دادم ه یتک ش یپشت

 سر آشپزخونه از.. کردم  باز رو ییباال ی دکمه دو و

 یحت من و  اومد در صدا  به تلفنم.. دمیشن یم صدا و

  تا خورد زنگ اونقدر.. ندادم جواب.. نکردم باز چشم

  یزیچ.. خورد مشامم به غذا یبو کم کم.. شد قطع

 یصدا و دمیکش بو قیعم.. شنیآو و دلمه به هیشب

 تکون حال نیا با.. دمیشن رو شکمم قور و قار

 .. کردم حس کنارم  رو روشن حضور.. نخوردم

 

 ؟یدی خواب زدان؟ی-

 

 یرو دستش.. بودم خسته یلیخ.. ندادم جواب

 ..بود شده جرات و دل با چه.. نشست سرشونم

 

 ؟ یدیخواب واقعا زدان؟ی-

 



 ..نه-

 

 :داد رییتغ  لحنشو و دیکش پس دستشو

 

 .. نشده سرد تا ایب.. حاضره شام-

 

..  شدم بلند جا از یعصب یپوف با و کردم  باز چشم

 :گرفتم دست نیب سرمو

 

 .. یبخوا اگه دارم قرص ؟یدار درد سر-

 

  باال ابرو.. دمیچرخ سمتش به و زدم موهام به یچنگ

 ..انداخت

 

 ..دارم یقو مسکن.. رمیگ یم گرنیم یگاه من-

 

 ؟یکرد درست یچ.. اریب واسم شام از بعد-



 

  به موهامو.. رفت  آشپزخونه سمت به و گفت یا باشه

 وارید ی رو رو ونیهما عکس و دادم سوق عقب

..  یعقاب ینیب با گرد یصورت و پشت کم یموها.. دمید

 به ر یتاخ با.. نداشت مرد نیا با ی شباهت روشن

  ادیز.. دمید  رو زیم یرو  یتزایپ و دمیرس  آشپزخونه

  م معده با چندان.. نداشتم یا عالقه فود فست به

 زیم  پشت... بودم گرسنه اما.. نداشت یسازگار

 و گذاشت  زیم یرو رو گوجه سس روشن و نشستم

 :گفت

 

 ! یخوا ینم که چنگال-
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 ..نشست و دیخند.. گرفتم دست به تزا یپ از یبرش

 

 ؟یندار  یسکیو-

 

 ..گرفت دست به تزایپ از یبرش و کرد اخم

 

 داشته که مینبود اهلش داداشام و بابام نه و من نه-

 ..کن حمل خودت با یمعتاد که تو.. میباش

 

 .. داغ و تند .. بود خوب طعمش.. زدم  تزایپ از یگاز

 

 ..بود کلمه ه ی فقط جوابم-



 

  قد.. نشد زده یحرف غذا  انیپا تا بایتقر و نزد یحرف

 دو هر و آورد  رونیب نوشابه خچالی از و کرد راست

 دمینوش جرعه کی فقط.. کرد پر رو زی م یرو وانیل

 :گفتم و

 

 ..قرص-

 

 ستادهیا هنوز که روشن..  گذاشتم زیم ی رو رو وانیل

 :گفت بود

 

 ..یشیم بدتر سرده.. نخور نویا پس-

 

..  شد دور آشپزخونه از دو با و دادم تکون سر

 از پر.. چرخوندم آشپزخونه دور تا  دور نگاهمو

 به پا.. یا گلخونه  یها گل و بود کاکتوس یها گلدون

 سمتم به و کرد پر آب از  یوانیل و گذاشت آشپزخونه

  کردم دراز دست من و گرفت مقابلم رو مشتش.. اومد



  و گذاشتم دهن به من و گذاشت دستم کف رو قرص و

 ..دمیبلع آب با

 

 ؟ ..باشه زهر دیشا ینگفت-

 

 آب ی همه و شدم بلند زیم پشت از  و زدم پوزخند

 نییپا رو رهنم یپ نیآست.. دمیکش سر رو وانیل درون

 یصدا دوباره.. بود گذشته شب ده از ساعت.. آوردم

 ترانه.. آوردم رونشیب بمیج  از نباریا و شد بلند تلفنم

  به انگشتمو روشن به رو و کردم وصل  باالجبار.. بود

 ..گذاشتم لبم یرو  ساکت نشونه

 

 زدان؟ی-

 

 .. دمید رو روشن ظیغل اخم

 

 جان؟-

 



 ..دیلرز یم  صداش داشت؟ درد هنوز ای بود عشوه

 

 خونه؟  یا ینم ؟ییکجا-

 

 :گفتم سماجت با و دمیشن رو روشن ی خفه هه

 

  تخت تو یبر  و یکن عوض لباس تو تا.. زمیعز امیم-

 ..برسم تا نخواب فقط.. رسم یم بهت

 

 پر نگاه.. کردند سکوت متعجب ترانه هم و روشن هم

  و بشم دهی کش سمتش به  کرد وادارم روشن نفرت از

 دست با  رو غشیج.. دادم هیتک نتی کاب به کمرشو

 ..کردم مهار

 

 با که اوله  بار ه؟ییحرفا چه نیا زدان؟ی یخوب تو-

 ... من

 



 لب روشن یها چشم به رو.. بده ادامه ندادم اجازه

 :زدم

 

 ..بمون منتظرم.. دارم اجیاحت بهت امشب-

 

 از دستمو.. کردم  قطع رشی تح  و بهت یرو  رو تلفن و

 :شد  منفجر بمب مثل که برداشتم لبش یرو

 

 ییآدمها از حالم.. فطرت پست انتکاریخ.. یعوض-

 ..تو مثل

 

 ..شد خفه  دهنم یتو حرفش ی ادامه
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  رو نشییپا لب.. دمشیبوس و گرفتم محکم رو گردنش

  دستش.. دمی کش ششیباال لب  یرو رو زبونم و دمیمک

 به رو لبم.. داد یم وا داشت.. افتاد زدن مشت از

 :گفتم تمسخر با و چسبوندم گوشش

 

 روشن؟ شهیم یچ آخرش یدون یم-

 

.. نداشت زدنم  پس یبرا یتوان اما کرد کج رو سرش

 :زدم لب گلو ته از.. نبود کالمم تمسخر متوجه یحت

 

  من رخواب  یز بدون تا یزن ی م یهرراه  به رو خودت-

 زور نکهیا از بعد تهش اما.. یبرس هدفت به شدن،

 از تا یفتیم پام به یتون ینم یدید و ی زد رو  آخرت



.. ببوسمت تا.. بزنم دست بهت تا.. برنگردم ممیتصم

 بهت.. یشیم نمونیب  لحظات نیهم  محتاج روشن

 همه که.. که یدیم شنهادی پ بهم خودت دمیم نانیاطم

 ..یکن حس  وجودت تو  رو وجودم ی

 

  رو کلمات و  چسبوندم هم  به رو حروف  شتریب یهرچ

  پرشتاب درآخر و شد سردتر تنش کردم  خارج دهنم از

 :داد هولم عقب به حرص و

 

 ..رونیب برو من  ی خونه از.. گمشو برو-

 

 ..زدم شخندین

 

  من.. منه مال خونه نیا سوم دو.. نه تو ی خونه-

 موش.. ل یوک خانوم کنم رونیب رو تو تونم یم االن

 ..کور

 

  و آورد هجوم سمتم به یا خورده زخم ریش ماده مثل

  از دستم.. کردم رشیاس خچال ی و خودم نیب محکم من



  که کردم حس من و شد دهیکش داخل  به بافتش ریز

 رو لختش بدن.. برگشت ریتاخ با و  رفت نفسش

 رو صبرش ی آستانه خواستم یم.. کردم نوازش

  زبون با و نشست شترقوه استخون یرو لبم.. بسنجم

 ..شد لیتبد ناله به اعتراضش.. کردم سشیخ

 

 ..یوحش کن ولم.. یآ-

 

 یا قهوه یموها  حجم ی همه بود؟ انهیوحش نکارمیا

 : گفتم و گرفتم مشتم نیب  رو رنگش

 

 ..کنم رو رو، میباز یوحش اول بار تو ستم ین مشتاق-

 

 زدان؟ی.. کن ولم-

 

 از دستم اما.. نداشتم دوست رو هام ییپروا یب نیا

 من، یبرا.. گرفت رو مچم و کرد عبور  شلوارش کمر

 یبرآمدگ.. ومدینم حساب به روشن  جون کم زور  

.. چسبوندم بهش رو تنم نییپا و گرفتم رو باسنش



  به غشیج و  رفت فرو باسنش خط یال وسطم  انگشت

..  دمیکش آخ گوشش کنار درست من و  شد بلند هوا

 ولش.. زدم پوزخند و شد شل عضالتش کردم حس

 مقابله یبرا  یتوان برابرم در.. ستادمیا  عقب و کردم

 ..  بود یکاف نیهم من ی برا.. نداشت
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 ..متنفرم ازت.. یا یعوض یلیخ-

 



  کتم.. زدم  رونی ب آشپزخونه از و دادم تکون  سر فقط

 ..رفتم ی خروج در کی نزد تا و گرفتم چنگ به رو

 

 ..کنم خبرت من تا یمون یم  خونه بازم-

 

.. یلعنت.. بود افتاده شماره به نفسم.. زدم رونیب و

 ی شده نینفر ی خونه از و فشردم رو موتیر

  خونه سمت به و شدم سوار.. زدم رونیب ونیهما

 کردم پیتا انیجو یبرا فقط.. کردم یرانندگ

 

  بفهمم دیبا.. کنه بیتعق رو ایلیسیس بذار  نفرو هی"

 .." هیچ روزانش ی برنامه

 

 حرف یب.. نبود  یخبر سردردم از برسم عمارت به تا

  خسته جواب در و شدم ادهیپ یخاص نگاه و حس و

 نینوش شهیهم مثل باز.. کردم سکوت  فرهاد دینباش

  در رو ترانه.. رفتم  باال ها پله از من و کرد باز رو در

  هولش عقب به دست با.. دمید اتاق  در چهارچوب



 پرت نیزم  یرو رو رهنمیپ و کراوات و کت و دادم

 .. کردم

 

 ؟یخوب زدان؟ی-

 

.. نشستم تخت لب و دمیکش رونیب رو جورابم و کفش

 : گفتم فقط و اومد سمتم به که دمید

 

 ..ترانه نه امشب.. برسونم یبیآس بهت خوام ینم-

 

 به من و نشست کمرم یرو دستش.. دمیکش دراز و

 ..کردم فکر شهوت سماجت

 

 .. بکش رو دستت.. ترانه-

 

 ..یبود خوب تلفن یپا که االن شد؟ یچ آخه.. زدانی-

 



  باال نمیس  تا رو پتو و شدم زیخ مین..  دمیکش پوف

  یرو از و  دیخز  تخت یرو  سمت همون از.. دمیکش

 و داد قرار صورتم با مماس صورتشو و شد رد پام

 و نشست شمیر ته یرو دستش.. بستم  چشم من

 :دمینال  خسته

 

 ..ترانه نکن-

 

 ؟یکن کنترل خودتو ینتون یترس یم-

 

..  دمیکش عقب رو سرم من و گذاشت لبم یرو لب

 دهیرس خودش به یحساب.. انداختم ینگاه  مین بهش

  شیآرا ییبا یز به رو رنگش یشیم یها  چشم.. بود

.. زدیم برق دمید مقابل سرخ سرخ   لبش و بود کرده

 گرون ی لی خ ترانه یبرا دادم یم کف از عنان اگر

 ..شدیم تموم

 

 ؟یکن مقاومت برابرم در ینتون  یترس یم زدان؟ی ها؟-

 



 ..دمیخند کج

 

  سرپا  هنوز تو.. نه امشب گفتم.. ترانه بخواب-

 ..ینشد

 

  بوسه لبم  یرو لبش و د یکش جلو رو خودش  دوباره

.. بود تر سخت یکار هر  از برابرش در مقاومت.. زد

..  نبود خودم دست.. داشتم دوست رو ترانه  با سکس

..  ندادم نشون یواکنش چ یه نباریا.. کرد یم میوحش

 ..گرفت رو مردونم و دیکش  نییپا نمیس از رو دستش

 

 .. زدانی یا آماده تو-

 

 نفس تند خواستم ینم یحت.. کردم کنترل رو نفسم

 باز رو کمربندم دستش و دمیکش دراز کمر به.. بکشم

 ..کرد
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  و خستم.. ندارم یحس کنم یحال بهش داشتم یسع

رم داشت.. نرفت رو از اما  ادیم خوابم .. ختیر یم ک 

 دور دستش و کرد باز  رو شلوارم پیز و دکمه

 ترانه به من..  دمیکش آخ ناخواسته و شد  حلقه مردونم

 گهید.. نه  اما خواست یم  دلم..  ابدا.. زدم ینم دست

 .. کردم ینم  پاره ریزنج

 

 ..شده بزرگ یلیخ زدان؟ی-



 

  خاطر به نه نباریا.. داشتم خبر خودم.. دونستم یم

 ترانه خود   خاطر به.. خودم  خاطر به نه.. روشن

 ..خواستم ینم.. کردم ینم سکس

 

 کن باور  اما.. رهیگ ینم دستور من از اون.. ترانه-

 ..بخوابم بذار.. خستم یلیخ من

 

  موهاش ی همه که دمید و  شد بلند.. نرفت بار ریز اما

 رو صورتش گهید من و ختیر طرف هی به رو

  رو زبونش یسیخ و دی کش نییپا رو خودش.. دمیند

 یکشدار آخ شهوت با  و کردم حس  مردونم یرو

 ..گرفتم چنگ به رو موهاش و دمیکش

 

 ..بردار دست کنم یم خواهش.. ترانه-

 

 رو زدنش پس توان اما بود چنگم  تو موهاش

 مقاومتم سدّ   برد فرو دهنش به که رو سرش.. نداشتم

 تالشم ی همه و دمیکوب بالش یرو رو سرم .. شکست



 ینم نیتضم نباریا.. نکنم حمله بهش باز  تا کردم رو

 ..بزنم عربده خواست یم دلم.. بمونه زنده کردم

 

 ..کن بس.. ترانه.. آخخخخخ-

 

 .. کنم ینم  باور که نه نگو .. یدار دوست تو چرا؟-

 

  وونهید  داشتم.. کرد ینم میراض اما داشتم دوست

 ی همه با و کردم حبس نهیس تو رو  نفسم.. شدمیم

  شلوارم پی ز و دکمه.. شدم بلند و زدم  پسش میناتوان

  زده پس از یناراض.. زدم زل ترانه  به و بستم رو

 :کرد اخم شدن

 

 ؟ یکن یم ی نطوریا چرا-

 

 اتاق از.. د یفهم ینم.. نداشتم گفتن یبرا  یحرف چیه

 :گذاشتم سرم یرو رو صدام و زدم رونیب

 



 ... یسکیو ن؟ینوش-

  

  

  

 ** 

 

 

  

  

 راه من از فاصله گام کی با و بود انی جو دست   فمیک

 از و زدیم حرف مدام پاساژ مسئول   و رفت یم

  که داشتم ی سع.. گفت یم  ها یکاست و کم  و مشکالت

  ریتعم آسانسورها از یکی دیبا.. کنم تمرکز کار یرو

 یکس دست به رو یصوت و  یشیگرما ستمیس و شد یم

  یبرا رو ی کی ندهیآ روز دو تا بود قرار.. سپردم یم

 یزن گشت از خسته باالخره من و بفرستند یسرکش

  ده.. انداختم ساعتم به ینگاه  مین و ستادمیا طبقات در

  حس رو ی لعنت سماجت همون  هنوز من و بود صبح

  یها صحبت و میمال کیموز یصدا.. کردم یم



  کج یگردن.. بود اعصابم خط یرو دوست  رحمان

 ..دیکش جلو رو خودش و شد متوجه ان یجو و کردم

 

 قربان؟  جانم-

 

  تکون با و  زدیم حرف زی ر  کی هنوز دوست  رحمان

 و نیزم و سقف به دستش ی وقفه  یب و تند یها

  کرد یم اشاره یآتشنشان ی ها  کپسول و  برق و وارید

 :زدم  لب فقط.. داد یم حیتوض و

 

 کجان؟  ایلیسیس و بهمن نیبب  و کن چک-
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 ..چشم-

 

  سکوت  دوست رحمان باالخره و آوردم باال دست

  سرش پشت به ینگاه مین  من و کرد تازه ینفس.. کرد

 من و اومدند باال یبرق  پله از دختر دو.. انداختم

 سر یوقت.. کردم حس خودم یرو رو  شونیرگیخ

 :گرفتم رو و کردم اخم زد لبخند و داد تکون

 

 شب تا.. دوست رحمان کنم  یم یدگیرس کارا به من-

  کن دقت فقط.. ادیم یکل و ییجز  راتیتعم  یبرا یکی

 با بعدا شد  نهیهز هرچقدر.. باشه یاعتماد مورد آدم

 .. کن هماهنگ دارها مغازه

 



 به حواسم چشم ی گوشه از من و داد تکون سر

 فاصله یکم و بود گرم تلفنش با سرش که بود انیجو

 :گفت و اومد  جلو دوست رحمان.. گرفت

 

 حواسم من باشه یول.. ستین مساعد ادیز اوضاع-

 ادیب خواد یم که هیکس من ینگران فقط.. هست

 ..یسرکش

 

  هر هنوز.. نداد نشون یواکنش چیه.. نبودم نگران من

 ابرو.. یبرق  پله کنار درست..  دمید یم  رو دختر دو

 :گفتم و انداختم باال

 

 یتون یم..  کنه یم یدگیرس انیجو.. نباش نگران-

 ..کارت سر یبرگرد

 

 کتم یداخل بی ج از هنوز من و دراومد صدا به تلفنم

  از تر آهسته دوست رحمان که بودم اوردهین رونشیب

 :گفت قبل

 



 کار ی نحوه از رادیا چندتا هی اومدن هم بهداشت از-

 فشیرد که کنم یم تالش دارم من.. گرفتن رستوران

 ..قربان بشم مزاحمتون  باز مجبورم نشد اگه اما کنم

 

 گام کی.. دمیکش رونیب رو تلفن و دادم تکون  سر فقط

 تماس اخم با.. بود ناشناس شماره.. برداشت عقب به

 فاصله دوست رحمان و  انیجو از و کردم وصل رو

 یگوش یتر  خلوت  یجا  و وارید کنار بایتقر.. گرفتم

 صداش اول ی مکالمه همون در و زدم گوشم به رو

 :بست نقش مقابلم ش چهره و شناختم رو

 

 .. زدانی سالم-

 

 .. شفاف یآب یها چشم همون.. نداشتم شک .. بود ویل

 

 ..ویل سالم-

 



 قبل ی دفعه.. زدیم زنگ من  به نکهیا از بودم متعجب

  داده خبر بهمن به رو معامله روز  و ساعت یحت

 ..مرموز البته و مردونه و  کوتاه یلیخ.. دیخند... بود

 

 به کاست و کم یب بار،.. کنم تشکر شخصا خواستم-

 یکرد یمعرف هیترک مرز تو از که یآدم.. دیرس هدف

 ..بود بلد ماهرانه و خوب یلی خ کارشو

 

  به اورهان.. عمر کی.. بودم دهیکش زحمت عمر کی

 یم نفس هنوز من ی هیسا ریز.. بود بدهکار من

 ...اورهان  خود و دونستم یم من فقط رو نیا.. دیکش

 

 .. بودم داده نانیاطم بهت من.. خوبه-

 

 فکر.. یا باجربزه.. اومد خوشم یلیخ  ازت.. البته-

  تو مثل یکی بتونم بهمن اطراف یها آدم تو کردم ینم

 ..کنم دایپ رو

 



 اما کرد یم  نیتوه داشت.. نبود فیتعر من یبرا نیا

 و نشست لبم ی گوشه ییصدا یب پوزخند.. دیخند باز

 و  ستادیا دوست رحمان کنار  دوباره انیجو

  از دختر دو هر باالخره.. گرفت سر از رو  شیپرچانگ

 .. شدند دور و رفتند رو

 

 .. ویل ی آقا نیکن دقت  شتریب بهتره-
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 ..کرد دایپ یشادتر تمیر و کرد  رییتغ کیموز

 

..  دمینم  دخالت کار ی تو رو اتمیحدس چوقتیه-

  سرت اگر.. نمتیبب دیبا .. یشد انتخاب تو.. زدانی

 ..االن نیهم.. ستین شلوغ

 

 تمیموقع.. رو خودم.. دادم  نظم افکارم به.. کردم مکث

 : زدم لب تنها  و دمیسنج رو

 

 کجا؟-

 

  رو خودم نکهیا.. کردم حس نفسش از رو تیرضا من

  من.. داشت دوست دادم  نشون مشتاق مالقات نیا به

 رو پوزخندم.. خوب ی لیخ.. دونستم یم رو هدفش

 .. کردم  حفظ  همچنان

 

 .. کنم یم امکیپ برات-

 



 تکون ی دست بود من به  حواسش که انی جو به رو

.. گرفت فاصله دوست رحمان از یدیببخش با و دادم

 :گفتم آهسته یلیخ من و کرد قطع یخداحافظ یب

 

 ن؟یحال  چه تو ایلیسیس و بهمن.. شمیم کار وارد دارم-

 

  باورش هنوز انگار.. کرد براندازم مبهوت  و مات

 :گفت و اومد خودش به زود یلی خ اما.. شدینم

 

 نیریم کجا.. شگاهیآرا  ایلیسیس.. بود شرکت بهمن-

 قربان؟

 

  رو ویل  امکیپ من و زد برهیو تلفنم لحظه همون

.. تهران ی حومه در بود یگاودار هی آدرس.. خوندم

 و دمیکش شمیر ته به یدست  متفکرانه و کردم سربلند

 :گفتم

 

 ..یایم من با-



 

 رحمان سمت به یگام.. انداخت نیی پا سر عیمط

 :گفتم خشک و برداشتم دوست

 

 ..کنم یم فیرد رو کارها من.. دفترت برگرد-

 

 .. ریبخ  روز.. فرخزاد یآغا ممنون-

 

 روشن ی  شماره یرو  و گذاشتم یبرق پله یرو پا

..  بود نیآنال.. شدم تلگرامش وارد  و زدم انگشت

  انیجو..  بود شده خسته  یحساب یکار ی ب از انگار

 کردم پیتا تند من و گرفت قرار سرم پشت

 

 .."شد شروع تتیمامور"

 

  که کردم اخم.. بود شلوغتر شهیهم از پاساژ امروز

 داد جواب

 



 " کجاست؟ برم؟ کجا.. سالم"

 

 که اونجا از و کردم ارسال  ایلیسیس از عکس هی

.. نوشتمش تند داشتم، رفت یم که یشگاهیآرا آدرس

 ..زدیم سر شگاهیآرا همون به هم ترانه

 

  من.. کنم یم خبرت شب تا.. باشه عکسشه؟ نیا"

 " رمیم زودتر

 

 پنج از شتر یب نیماش به دنیرس تا.. ندادم جوابشو

 :گفتم انیجو  به رو.. گرفت وقت قهیدق

 

 ..نیبش فرمون پشت تو-

 

 .. چشم-
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  که بودم نشده سوار هنوز اما کردم باز رو نیماش در

 بهمن با قضا از که گذارها هیسرما نیبزرگتر از یکی

  و شد ادهیپ نیماش از.. دمید داشت نهی رید رفاقت هم

 لبه دستمو.. رسوند من به رو خودش دنمید محض به

..  فشردم رو ش شده دراز دست و دادم هیتک در ی

 به کارم ی آوازه که یکسان  ی همه مثل .. زد لبخند

 .... اعضا از  یکی.. بود دهی رس گوششون

 

 ..زدانی دارید مشتاق.. به به-

 



.. انداختم ینگاه  مین مشیمال شیر ته به و دمیخند کج

 ..زدینم سر رانیا به سال به سال مرد نیا

 

 یبرنم حاالها حاال کردم یم فکر.. یسبحان  هومن-

 ..یگرد

 

 وونهید آفتاب.. دیکش پس  دستشو و داد تکون سر

 .. بود کننده

 

  خبر بهت بهمن حتما.. اومدم پرسود کار هی یبرا-

  که من نویا.. یشیاصل ی مهره تو مطمئنم.. دهیم

 من از نگو یول.. دونم یم شناسم یم خوب رو بهمن

 ..یدیشن

 

 حال نیا با.. نداشتم خبر من ؟یا برنامه چه.. دیخند و

 .. ندادم نشون  یواکنش

 

  یلیخ  حتما  نیباش کار تو شما اگه.. نی نباش نگران-

 ..مهمه



 

 به رو نگاهش.. دیخند  یطرف کی و  کرد زیر چشم

 .. دمید نی ماش و انیجو

 

 ؟ یریم ییجا-

 

  خوشحال فرصت نیاول تو حتما یول.. ی کار قرار هی-

 ..کنم ییرایپذ ازتون شمیم

 

 .. کیش و خوشپوش.. بود ساله پنجاه

 

 کن یادآوری بهم بعد ی دفعه.. شمینم مزاحمت.. حتما-

 به چطوره؟  حالش.. گرفتم باتیز همسر  یبرا هیهد هی

 .. ستین مناسب ترانه یبرا  چکسیه تو  جز من نظر

 

  جلو رو خودش.. دادم تکون سر اما شد منقبض فکم

 بشدت و آلود اخم.. دمید  رو گاردشیباد من و دیکش

 ..خشن



 

  هی کردم ینم  فکرشم دمید رو تو که یروز.. زدانی-

 تو از یاسم بذارم پا یمحفل و مجلس هر تو روز

 دایپ رو تو که بود شانس  خوش یلیخ بهمن.. بشنوم

 ..کرد

 

 ابرو.. بودم گرفته چنگ به رو بهمن  من.. نه بهمن

 : گفتم فروتنانه  یلیخ و انداختم باال

 

 حقمو خوام یم فقط.. جنگم ینم قدرت یبرا من-

 .. رمیبگ

 

 .. زد کتفم به یدست و دیخند بلند

 

  از شتریب گهید.. میریگ یم  حقمونو میدار ما ی همه-

 .. ریبخ روز.. رمیگ ی نم وقتتو نیا

 

 .. ری بخ روز-
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 یکس با حتما.. رفت شیپ  برج سمت به و دیکش عقب

 یبرا ی مناسب یمحل برج نیا.. داشت مالقات قرار

  از من.. بود  ینجوم و ی اردی لیم یقراردادها بستن

 به سرش پشت گاردشیباد.. همه از.. داشتم خبر همه

..  شدم سوار و دادم تکون سر متفکر من و افتاد راه

 که بستم رو کمربندم.. شد سوار من از بعد انیجو

 : اومد حرف به انیجو



 

  رزرو زیم شبید.. داره قرار اعضا از یکی با-

 .. کردن

 

.. نداشت  یتیاهم چندان من یبرا.. بست کمربندشو

..  کرد حرکت و زد استارت انیجو و گفتم رو آدرس

 کردم  باز رو روشن امکیپ

 

 "کردم حرکت من"

 

 بعد کساعتی بایتقر.. داشتم دوست رو  بودنش عیمط

  خوب یلیخ  من که ییجا.. میدیرس یگاودار همون به

 یول کرد یم کار من ی برا نجایا مسئول.. بودم بلد

  یبرا من.. بهمن یحت چکسیه.. نداشت خبر چکسیه

  به یفلز در.. گرفتم ینم اجازه  بهمن از  ها آدم دنیخر

  ساختمون ی روبرو درست و شد باز دنمونید محض

 کنارم و گرفت رو فمیک انیجو و شدم ادهیپ نیماش از

 من و اومد جلو یمشک شلوار و کت با یمرد.. ستادیا

 مرد.. برداشت جلو به گام کی انیجو.. نکردم یحرکت



  کیبار ی تکه  یرو از رو اسمش تونستم یم حاال که

 :گفت نمیبب کتش  یرو فلز

 

 ن؟یدار کار یک با-

 

 : داد  جواب انیجو

 

 ..شده هماهنگ.. وی ل جناب با-

 

..  زد دید مشکوک رو انیجو و من و کرد یمکث رضا

 : گفت آخر در

 

 .. نیبد ل یتحو دیبا دیدار اسلحه اگه-

 

 ..زدم پوزخند نامحسوس

 

  رو ویل جناب که یخوا ینم .. کنار برو  حاال.. میندار-

 ..ندارن وقت ادیز فرخزاد  یآقا..! یکن یعصبان



 

 به دست با و دیکش کنار و داد یتکون  رو فکش

 و کاج یها  درخت جز.. داد اشاره ساختمون یورود

  انیجو.. نبود یتوجه قابل  زیچ نیماش چند و سرو

 و کرد باز رضا رو در.. سرش پشت من و جلورفت

 نیا مسئول.. حشمت اتاق.. کرد تمونیهدا داخل به

 کرده مالقاتش کباری تنها.. بود باال ی طبقه  یگاودار

  حشمت.. داشتم خاطر به  خوب رو روز اون.. بودم

 یحتم مرگ کی از.. بود ونیمد من  به رو جونش

 ..برد در  به سالم جون

 

 ..هستن اردی لیب اتاق تو-

 

  من.. شد  وارد انیجو و شد باز رضا  توسط در باز

 اتاق نیا در ی زی چ چه دونستم یم خوب.. کردم مکث

 داخل و برداشتم گام تیجد با.. دیکش یم رو انتظارم

  زیم یرو.. دمید رو ویل ورود ی لحظه همون.. شدم

 و زد لبخند.. دیکش باال چشم و بود شده خم اردیلیب

 به کردن نگاه بدون رو  بود قرارداده هدف که یتوپ

 دست به چوب مرد.. انداختم باال ابرو من  و زد هدف



  از  متر یسانت ده احتماال.. داشت یبلند یل یخ قد یکنار

 :گفت نیتحس با.. بلندتر من

 

 ..بود یخوب حرکت-
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 سالن در که یچهارنفر هر به من و کرد راست قد ویل

  یها پنجره کنار اول نفر.. کردم نگاه ی سرسر بودند

  یباز به  حواسش انگار و بود ستادهی ا یمربع مربع

  تکون سر من نگاه با و دینوش یم مشروب.. نبود



 بهم رو نیا نگاهش شناخت یم منو نداشتم شک.. داد

 نشسته یلهستان  یصندل یرو دوم نفر.. فهموند یم

 ینگاه مین براقش و یورن کفش به من و بود

 بلند مرد همون و کرد عوض رو جاش ویل.. انداختم

 به که  یتوپ من و داد انجام رو یبعد حرکت شد

 .. دمید رفت سوراخ

 

 .. سالم-

 

  رو انگشتم چهار .. رفتم جلو من و ستادی ا کنار انیجو

 :داد رو جوابم ویل و گذاشتم زیم ی لبه

 

 ..منتظرتم وقته یل یخ.. یاومد خوش.. سالم-

 

 ..دمیرس یم زودتر وگرنه بود ادیز رمیمس-

 

 ینگاه با..  شدند دور نفر سه هر ویل دست   تکون با

  جلوتر من اما .. کنم مرخص رو انیجو خواست  من   به

 :گفتم و رفتم



 

  به یزیچ.. نباش نگران.. دارم اعتماد آدمام به من-

 ..کنه ینم دایپ درز نجایا رونیب

 

 زیم  یرو رو اردیلیب چوب.. داد تکون  سر فقط

 کردم حس رو نفر سه هر رفتن رونیب من و انداخت

 ..شد بسته در و

 

 گوش به صحبتمون نگرانم فقط.. ندارم یمشکل من-

 ..زدانی  توئه ضرر به.. نه من یبرا.. برسه بهمن

 

 و کردم  باز رو کتم ی  دکمه کرد؟ یم  فکر نطوریا

 یمتفاوت حس ،یآب نگاه ن یا.. دمیکش کراواتم به یدست

 دونستم یم  من فقط.. متفاوت و خاص یلیخ.. داشت

 نیا یول بود تر فیکث وونیح  کی از ویل مثل یآدم که

 .. کرد یم بشیعج نیا.. داشتند تیمعصوم ها چشم

 

 تو االن باشم داشته یترس یکس از بود قرار اگر من-

 .. گمیم یچ نیدون یم خوب شما.. نبودم گاهیجا نیا



 

 ..البته-

 

 دونست یم  انیجو.. نشست یصندل یرو و شد دور

 و رفتم شیپ.. دونست یم نگفته.. کنه کاریچ دیبا

 ..نشستم کنارش یصندل یرو

 

 بهمن دیجد کار از دوارمیام زدان؟ی  خبر چه-

 ..یباش  خبرداشته

 

 لطف از ی خال هومن دنید.. نبودم اطالع یب چندان

 ..نبود

 

 .. دونم یم یحدود تا-

 

 دستش کف و انداخت پا یرو پا و کرد یا خنده تک

  یزیچ و شد  کینزد انیجو.. گذاشت زانوش یرو رو

 :گفتم  و انداختم ینگاه مین بهش.. گفت گوشم در



 

 من از کیکوچ  مسائل نیا  یبرا.. کن یدگ یرس خودت-

 ..رینگ  اجازه

 

 ..نزد یحرف ویل اما شد منظورم متوجه

 

 زبون از اگه کنم فکر.. بگو بهم رو کار  اتییجز شما-

 سر دوتا ی هرکار.. بزنم حدس تفاوتشو بشنوم شما

 پشت که ی زیچ.. خوام یم رو دومش  سر   من.. داره

 ..یدار خبر شما که یز یچ.. ستپرده
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  زانوش دور وار رهیدا دستش و داد یتکون  رو فکش

 :کرد یم فکر داشت.. دیچرخ 

 

 اما.. یدار  خبر حد چه تا دونم ینم.. هیبزرگ کار-

.. نفت چاه کردن دایپ یبرا  یقانون ریغ یها یحفار

 یکس کمتر رو موضوع نیا.. انهیجر در  هاست مدت

 عمق تو قایدق.. زدانی دهیرس  جهینت  به.. دونه یم

  تو به یبردار بهره یبرا..  دنیرس طال به  یمتر ازدهی

 رو یکاف ذکاوت و هوش و ثروت تو.. دارن ازین

 ..شهیم تو دامن به دست بهمن مطمئنم من.. یدار

 

 .. آخ.. بهمن.. نداشتم  خبر ابدا پروژه نیا از

 

 ه؟یچ من ی فهیوظ-

 



  یصدا.. دمیشن یم رو ساعتم  تاک کیت یصدا من

 و شدی م کینزد در  سمت به داشت که یکس یپا

..  دمیکش ی قیعم نفس.. پنجره  پشت یکس  ی مکالمه

 ..مرگ یبو.. خورد یم مشامم به پول یبو

 

 بهمن که  یا فهیوظ ای دمیم بهت من که  یا فهیوظ-

 ذاره؟یم دوشت رو

 

 من به وی ل یوقت دونستم یم من.. نبود یسخت حدس

 یم انت یخ قول من  از.. انتیخ یعن ی زدیم زنگ

  نیهم یبرا  اصال.. یراض..  بودم یراض من.. خواست

 .. دمیجنگ یم

 تکون من و شد نییپا و  باال در ی رهی دستگ باالخره

 :گفت دنشید با و کرد کج سر  ویل.. نخوردم

 

 ..تو ایب-

 



  دیکش یم نفس تند انیجو.. دمیشن رو هاش قدم یصدا

 از.. بودم خوب من .. شده کالفه کردم یم حس من و

 ..بهتر شهیهم

 

 .. میدار مهمون دمیشن-

 

  یموها.. دمیچرخ  سمتش به و شدم  بلند.. حشمت

 من.. انداخت باال ابرو.. بود بسته پشت از رو بلندش

 محال.. دمی د ینم مرد نیا در یهمدست  از یآثار  چیه

 دیترد با من و کرد دراز  دست.. شود متوجه  ویل بود

 ..گرفتم

 

 .. سالم-

 

 که ییها فیتعر از شمارو.. فرخزاد زدان ی.. سالم-

 ..یاومد خوش.. شناسم یم کرده ویل

 



 پا یرو  پا و نشستم تعلل با.. نشست ویل کنار

 خونسرد یلیخ و کردم مرتب رو کراواتم.. انداختم

 :گفتم

 

 انگار.. بودم دهینشن یزیچ  شما از حال به تا من یول-

 ..شناسه یم خوب  شمارو ویل

 

 :داد جواب  حشمت یجا به ویل.. دیخند

 

 مادر و یآلمان پدر هی از من.. تر میقد یلیخ از-

..  مادرم همراه  به داشتم سفر رانیا به ادیز.. میرانیا

  به رو تو  میدیرس توافق به باهم اگر شمیم خوشحال

 ..زدانی ببرم مادرم دنید

 

..  نبود لطف از یخال ابدا ویل مادر دنید.. نه که چرا

 ..بله شک یب بود؟  ایماف از هم او

 

 ..شمیم خوشحال-



 

  از انیجو  یحت.. انداخت  انیجو به ینگاه مین حشمت

 ..نداشت خبر حشمت با ارتباطم

 

 ..رونیب ی بر یتون یم.. پسر تو یه-

 

 ..کرد مخالفت ویل اما

 

 تونه یم.. ذارمیم احترام  زدانی نظر به من.. حشمت-

 ..بمونه
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 و داد هیتک یصندل یپشت به.. کرد سکوت حشمت و

 :گفتم ویل به  رو یخاص حالت چیه یب من

 

 ؟یچ شما کنم؟ کاریچ خواد یم بهمن بدونم خوام یم-

 

 به رو نگاهش .. کرد فوت  پرفشار و محکم نفسشو

..  معصوم ی  آب  یها چشم  همون هم باز.. دمید حشمت

 ..بود بیعج

 

 بهش نفت از یبردار بهره در تو خواد یم بهمن-

 دونم یم که یدار دوروبرت آدم اونقدر.. یکن کمک

 به یا  معامله حال به تا من.. هیراحت کار واست

 دونه یم نویا هم بهمن.. نداشتم تو با قراردادم یآسون

  یهمتاها و سیپل اطالع بدون بتونه یکس اگر که

 ..ییتو کنه، کی نزد پول به رو نفت ییایماف



 

  من و زدی م برهیو یکی تلفن.. شد جابجا  گلوم بکیس

 و فرستادم رونیب شل  رو نفسم.. کردم یتوجه یب

..  کردم یم فکر داشتم.. خاروندم رو لبم ی گوشه

  فکر به یازین من.. داشت توقع من از وی ل که یزیچ

 .. نداشتم کردن

 

 ه؟ یچ  یخوا یم شما که یکار و-

 

 ..حالت یب و کوتاه یلیخ.. دیخند

 

 در البته.. ینکن کمکش  تو نکهیا.. ستساده یلیخ-

 ..باطن

 

..  کردم کج سر من و داد تکون سر متفکرانه حشمت

 و ها چشم نتونستم.. بود سرم پشت هنوز انیجو

  رو.. شناختم یم رو نفسش اما کنم شکار رو  نگاهش

 :گفتم وی ل یها یآب به  رهیخ و گرفتم

 



 شه؟ ینم متوجه بهمن نیکن  یم فکر چرا-

 

 ینم تو جز  چکسیه نویا.. یبلد راهشو تو چون-

 فرد نیتر کینزد تو.. کن استفاده اطالعاتت از.. دونه

 تو مشت تو بهمن یها  نیتر کینزد.. یبهمن به

 ...ضمنا.. هستن

 

 من اطالعات نیتر یسطح ها نیا.. کردم زیت گوش

 ..دیفهم یم یهرکس.. بود

 

..  تو.. یستین بهمن بردن باال دنبال تو که دارم خبر-

 ..یاتابک پسر  

 

  از من.. همه.. دونستند یم همه رو بودنم اتابک پسر

 .. بودم نکرده یمخف رو یزیچ یکس

 

 آتو من از یگیم یدار.. و یل شمینم منظورت متوجه-

 ؟یدار



 

 هم در ابرو.. شد بلند جا از.. دیخند محابا یب و بلند

  هی نامحسوس.. کردم شکار رو حشمت نگاه.. دمیکش

 که انداختم ینگاه ویل به من و دیپر باال ابروش یتا

  فرو دوختش خوش شلوار بیج در رو دستش دو هر

 :ستادیا فاصله یاندک با و برد

 

  از من.. نباشم صادق باهات تونم ینم.. نه راستش-

 اما.. یخواست خودت که دونم یم رو ییزا یچ فقط تو

  رو اتابک من.. یاتابک پسر تو که کردم لحاظ نویا

 پسر که دونم یم نویا فقط.. شناسم یم  که وقته یلیخ

 ..باشه دوست بهمن با تونه ینم اتابک

 

 فقط نه.. یچیه از.. نداشت خبر  یچیه از.. دمیخند کج

 له خودم در رو دردم من.. نداشت خبر چکس یه.. ویل

 ینم چکسی ه دالور و اتابک.. من جز.. بودم کرده

 ..دونست

 



 دوست چکسیه با من.. هیسخت ی واژه دوست-

 همه من نظر از.. نداره یربط اتابک به.. ستمین

 ..بشه ثابت خالفش نکهی ا مگر دشمنن

 

 من؟ یحت-

 

 :گفتم  قاطع و محکم و شدم بلند دیترد بدون

 

 اگر.. ویل کنم یم فکر شنهادتیپ یرو اما.. شما یحت-

 ..باش تماسم منتظر.. همونه تشماره
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 دست و  رفتم جلو من و دیکش یقیعم نفس انیجو

  و حالت یب.. بود ویل سر پشت حشمت.. کردم دراز

 رو دستم ویل.. نداشتم شک.. زدیم زنگ بهم.. خشک

 ازش.. داد تکون سر کج لبخند همون با و فشرد

 دمیچرخ  پا ی   پاشنه یرو لحظه همون و گرفتم فاصله

  و زدم پوزخند.. بود سرخ.. دمید رو انیجو  نگاه و

 :گفتم

 

 .. خدانگهدار-

 

 دمیشن رو ویل کفش ی پاشنه برخورد یصدا فقط من

 ستادهیا در پشت هنوز رضا .. زدم رونیب سالن از و

 :گفتم رضا به رو من  و ستادیا کنارم انیجو.. بود

 

 ..دار نگه خاطرت تو منو-

 



 به رو خودش انیجو.. افتادم راه به یحرف  چیه یب و

 از قبل.. میزد رونیب ساختمون از باهم و رسوند من

 :گفتم بزنه یحرف نکهیا

 

 ؟یکرد ضبط-

 

 .. قربان کردم-

 

 باز من و  فشرد رو موتیر انیجو و دادم تکون سر

 و نشستم یصندل یرو.. نداشتم یرانندگ به یلیم هم

..  زد دور رو نیماش خودش و بست  رو در انیجو

 داشتم  امیپ هی روشن از.. آوردم رونیب رو تلفنم

 

 .." دمشید.. شگاهمیآرا من"

 

 ..دمیکش یآسودگ سر از ینفس

 

 م؟یکن کاریچ دیبا حاال قربان؟-



 

 .. کن کاری چ گمیم بهت بعدش.. برج  یبر دیبا-

 

  عقب ی صندل یرو رو فمیک.. داد تکون سر عیمط

 یفلز در.. زد  استارت و بست  رو کمربندش و گذاشت

 .. میشد خارج و شد  باز کی اتومات

 

  ادیز من قربان؟.. آوردم  یم کم نفس داشتم لحظه هی-

 ی نقشه اگه.. باشه یدرست آدم ویل نیا  ستمین مطمئن

 ؟..یچ باشه بهمن خود

 

 .. ایسلیس  قیطر از.. دیفهم یم دیبا روشن  رو نیا

 

 ؟یکن یم بیتعق رو دالور هنوز-

 

 ینم رو شی نگران جواب یوقت که کردم یم حس من

 رد هنوز.. نداشت یتیاهم برام.. شدی م کالفه دادم



 صورتش  پشت کم یموها یال از رو  مشتم کمرنگ

 .. دمید یم

 

 یول.. آقا.. نکرده خطا پا از دست هنوز.. قربان بله-

 اون.. ستین خوب ادیز پدرتون حال کنم فکر

  نگران منو باغ خونه بود رفته شبید که یآمبوالنس

 ..نکنه.. کرده

 

 هیثان خودم.. بود یکاف.. نده ادامه تا آوردم باال دست

..  شدینم.. نداشتم  تحمل.. کردم یم فکر  بهش هیثان به

 از من.. دمیکش نییپا رو شهیش.. شدینم یا عجله

 یبرا.. گرفتم یم گر  داشتم یول بودم زاریب سرما

 نوشتم  روشن

 

 .."زودتر.. روشن  زودتر"

 

  رو تحملش.. کردم یم فکر ونیهما مالقات   به داشتم

 که اونقدر.. سخت یل یخ.. بود یسخت کار داشتم؟

  یال رو انتقام طعم تمامتر هرچه شدت با  لحظه نیهم



 نفسم و دمیلرز یم درون از.. کردم یم حس دندونم

 قلبم تپش  یرو هنوز من.. بود شده کشدار و محکم

 ... هنوز.. داشتم کنترل

 داد رو جوابم زود یلیخ روشن

 

  نه.. کردم مهمونش قهوه هی به.. میشاپ ی کاف تو االن"

 " امیبرم پسش از بودم گفته بهت.. نگفت

 

 یخوابگ هم من با تا کشت یم رو خودش داشت

 آخر و اول.. نداشت رو  در راه من از  روشن.. نکنه

 راه اول نیا.. نداشتم شک.. داد یم  تن نکاریا به

 .. هه.. ماجرا شروع.. بود

 نخ هی و برداشتم رو گارمیس پاکت و کردم دراز دست

 :گفتم انیجو  به رو و زدم یقیعم پک..  کردم روشن

 

 خوام یم.. استیلیسیس با.. شده موفق روشن-

.. یباش بهمن مراقب تو.. زنه اون با روشن هرزمان

 .. نهیبب باهم اونارو دینبا

 



 به ی قتریعم پک من و داد تکون سر عانهیمط

 دنیفهم یبرا بود هم یکترینزد راه.. زدم گورادومیف

  کی رو ا یلیسیس بود یکاف فقط.. بهمن یها ممنوعه

..  کردم ینم  رو سکیر ن یا من اما.. کنم مهمون شب

 ..بود احمقانه.. نه
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  رو دالور ی شماره و زدم لب به رو یسک یو السیگ

  ی لحظه همون .. داد جواب بوق نیششم با.. گرفتم

 رو کنارش یآسا مرگ یها دستگاه یصدا اول

  رگ.. شد تلخ دهنم طعم.. شد فشرده قلبم.. دمیشن

 ..افتاد نبض  به گردنم

 

 زدان؟ی-

 

 چطوره؟  حالش-

 

 آتش و کردم حس داد تکون تاسف به که یسر

  من.. نداشت حق.. بده ی بد خبر نداشت حق.. گرفتم

 .. بودم کرده اعتماد یلعنت مرد نیا به

 

  صدا رو تو تونه یم هنوز.. کشه یم  نفس هنوز-

 ینم.. یا ی ب بخوام ازت یحت تونم ینم زدان؟ی.. کنه

 یم کاریچ  یدار.. کنم یتوجه  یب هم اتابک  به تونم

 مرد؟ یکن

 



 سرد یهوا از.. گرفتم هوا از یقیعم دم بسته چشم

  و رهنیپ با من و بود یابر  هوا.. آذرماه  زیانگ نفرت

  یترس یحت..  رفتم یم راه آب  پر استخر   ی لبه شلوار

 رو السیگ دوباره.. نداشتم کردن سقوط  بسته چشم از

 ..کنه حس یب رو لبم الکل دادم اجازه و زدم لب به

 

 تمومش ؟ی شنو یم رو  ها دستگاه یصدا  زدان؟ی-

 .. کن

 

  زلزله همون داشت جهان حتم به.. دمیلرز ینم که من

 .. کرد یم  تجربه رو آخرالزمان یها

 

  شتریب تونم ی نم.. بده زمان بهم تونم، ینم گهید منم-

  تو یهرچ.. دالور توانمه ی همه.. کنم تالش نیا از

 ..دارم چنته

 

  یم.. شد قطع کنارش ی کننده کر بوق یصدا باالخره

  خشم با رو السیگ.. بود زده رونیب اتاق از دونستم



..  دمیشن رو  فرهاد یپا ی صدا.. کردم پرت  استخر به

 ..دمیکش  قیعم نفس چند.. شدیم کینزد بهم داشت

 

 نیا تو یول.. یزد زنگ گمیم بهش.. زدانی دونم یم-

.. نکن سکی ر نیا از شتری ب.. بهتره برات شینی نب حال

 ..یکن  قطع بهتره

 

 ..ستادیا کنارم فرهاد و دادم تکون سر

 

 قربان؟-

 

 دالور به و دمید رو دستش کت.. دمیچرخ سمتش به

 :گفتم

 

 ..باش مراقب لطفا.. باش مراقب.. زنمی م زنگ بازم-

 

 ..خداحافظ.. باشه-

 



 :زدم  زل فرهاد به اخم پر و کردم  قطع رو تلفن

 

 خواستم؟  کت ازت من-

 

 ..آورد  نییپا رو  کت و کرد کج  سر نیشرمگ

 

 ..براتون ارمیب دادن دستور خانوم ترانه-

 

 :گفتم و گرفتم ازش رو کت و زدم یواضح  پوزخند

 

 یر یگیم پول یدار تو.. فرهاد  برس فتیوظ به فقط-

 .. من نه یکن محافظت خونه  نیا از تا

 

 تیامن به ی حت خونه نیا شما بدون اما.. قربان چشم-

 ..نداره یازین

 

  استخر به  ینگاه مین.. یعصب یلیخ..  بودم یعصب

  السمیگ و بودند شده نیعج باهم آب و الکل .. انداختم



 و چرخوندم  اطراف به یسر .. استخر کف به دهیچسب

 ..یلعنت.. دمید باال ی  طبقه بالکن ی رو  رو ترانه

 

 .. کهیتار یل یخ.. کن برابر دو رو  محوطه یها چراغ-

 

 ..چشم-

 

  نینوش دست به رو کت و کردم پاتند عمارت سمت به

 ...سپردم

 

 ن؟یخورد شام قربان-

 

 .. نیبچ زویم-

 

.. دمیشن  رو چشمش راه نیب و رفتم ها پله سمت به

 مین و نیج شلوار من و زد  رونیب کارم  اتاق از ترانه

 یم یغلط چه اونجا.. دمید رو رنگش زرد ی تنه

 کرد؟
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 آلبوم هی من و آورد رونی ب سرش پشت از رو دستش

 یب.. مونییآشنا لیاوا یها عکس آلبوم..  دمید دستش

 صبر  یول کرد صدام.. گذاشتم اتاق به پا توجه

 وریپل.. شد اتاق وارد و ستادمیا کمد یروبرو.. نکردم

 من اما ستادیا کنارم.. دمیکش رونیب کن  گرم شلوار و

  یها لباس و ستادمیا پنجره پشت ی  نهیآ یروبرو 

  رو رهنمیپ یها دکمه.. انداختم یصندل  یرو را دستم



  ی  برجستگ هردو یرو ترانه یها دست و کردم باز

  یب و محکم قلبم.. دیچسب بهم پشت از و  نشست نمیس

 ..دیکوب یم انعطاف

 

 سرم از دست لطفا.. ترانه کنم یم عوض لباس دارم-

 ..بردار

 

.. بزنم  حدس تونستم  یم من و کرد زونی آو لبشو

  رو وریپل.. آوردم در  رهنمویپ و زدم پس دستشو

 یم نهیآ یتو از.. دمیکش  نییپا شلوارمو و دمیپوش

 یتوقع  چه من از.. سرخورده و مغموم.. دمشید

 ....  دیبا بودم خونه  ساعت چند اگر داشت؟

.. شدیم گرم تن نیا دیشا.. دمیپوش رو کن گرم شلوار

 ..دیشا

 

 ..گرفته حالتو انگار ؟ یزدیم حرف یک با یتلفن-

 

 و رهنیپ .. بود اعصابم خط یرو کالمش ی طعنه

 : دمی کوب نشیس به و گرفتم دست  به رو شلوارم



 

  فقط.. یزنم فقط بفهم.. نکن دخالت  یکار هر تو-

 ..زنم

 

 : برد باال صداشو که گرفتم فاصله ازش

 

 تو به ی زیهرچ.. کنم  دخالت دیبا زنتم چون اتفاقا-

  یادآوری بهت الزمه.. زدانی داره ربط منم به مربوطه

 حرف.. یستین من با  ه؟یچ مشترک  یزندگ که کنم

 یعاشق و عشق از.. یکن ینم محبت.. یزنینم

 ل یم سر از فقط من با هات رابطه.. یگینم

  تا.. دارم اجیاحت محبتت و  توجه به من..  ستمردونه 

 یکی.. نمیهم منم ینکن درست من با  رفتارتو یوقت

 آمپر  خودت هروقت یتون ینم تو.. خودت مثل

 آمپر االن منم هینطوریا اگر یباش من با یچسبوند

 .. چسبوندم

 



 یدرد چه من  دیفهم یم چه .. ایخدا آخ.. زدم پوزخند

 هوس و  لیم هی یحت من یبرا سکس کشم؟ یم

 .. نبود.. نبود هم مردونه

 

  یم نی زم به آسمون.. شد ناهماهنگ و تند نفسم

  شتریب یلیخ من از.. زدم ینم دست زن نیا به دیرس

 ..شتریب یلیخ.. بود کرده افتیدر د،یبا  که یزیچ از

  خودشو گردنم از استفاده با و ستادیا روبروم  درست

 دهنش یرو دست من و ببوسه لبمو تا دیکش باال

 : دمیغر و گذاشتم

 

 ..ینیب یم بد خدا به  نگذر.. ترانه نگذر حد از-

 

 با و ستادیا فاصله گام دو با.. دادم هولش عقب به

 دندون به لبمو من و دیکش پاش نیب دستشو یاغواگر

 :گفتم و گرفتم

 

 ..نییپا نکش  خودتو.. ارین در یباز زون یآو انقدر-
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  سرخش نیسوت من و زد باال  رو ش تنه  مین تیاهم یب

 آغشته خون با رو گردش یها نهیس انگار.. دمید رو

 .. بود کرده

 

  باشه وسط یکس یپا  اگر خورم یم  قسم زدان؟ی-

..  یدید.. تونم یم که ی دون یم.. کشمش یم خودم

 نه؟ مگه

 



..  بدم دست از  رو خودم کنترل خواست ینم دلم قایعم

 تمیعصبان بود یکاف.. شناختم یم خوب رو ترانه من

  دهید من.. خواستم ینم.. شدیم وونهید.. نهیبب رو

 ..شناختم یم خوب رو یواقع ی ترانه.. بودم

 

 تو.. ترانه مارهیب ذهنت.. ست ین وسط یخر  چیه یپا-

  بچه با فردا قراره دونم ینم که یا یروان ضیمر هی

 ..یکن کاریچ من ی

 

 و گرفت مشت به رو ورمیپل و آورد هجوم  سمتم به

 نشست شمی ر ته یرو دستش.. دیکوب نمیس به نشویس

 :گفت شهوت سراسر یلحن با و

 

 ...تو ی بچه.. یدون یم-

 

 و نشست مردونم یرو و دیکش نییپا  شویلعنت دست

 :دیخند

 



  باهاش دمیم نشون بهت یایب اگه.. مشتمه تو االن-

 ..کنم یم کاریچ

 

  و نجایا من ؟یغلط چه  کردم؟ یم یغلط  چه داشتم

 کنار خودمو کردم؟ یم کاریچ ترانه کنار درست

 و بستم چشم درد با.. دی نکش پس دستشو اما دمیکش

 :دمیغر

 

 ترانه؟-

 

 سرمو من و زد زانو.. چسبوند بهم خودشو دوباره

 نیا با گهید کشتنش یبرا یحت.. گرفتم سقف به رو

 و دیکش ن ییپا  شلوارمو  کمر.. کردم ینم  سکس زن

 ..گرفتم دستشو من

 

  ینم دلم.. نه ی بچ زویم گفتم نینوش به.. گشنمه یلیخ-

 بذار نکارویا.. میبر پس.. بخورم سرد یغذا خواد

 ..شام از بعد یبرا

 



  هر به شلوارمو و گرفتم رو  بازوش هردو و شدم خم

 ..دمیکش باال بود  که یزحمت

 

 ..ترانه میبر-

 

 ..یبر ذارم ینم وگرنه.. ببوس منو-

 

 هوا به ش ناله و گذاشتم  لبش یرو لب  یحس چیه یب

 یحت.. دیکش و گرفت چنگ  به رو موهام.. شد بلند

  دندون نیب لبمو  خشن و محکم.. بردارم لب نداد اجازه

 کردم حس لبم در رو دندونش رفتن فرو من و گرفت

 .. بستم چشم و
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ت یلیخ من-  تو یکس دیشا نکهیا به.. زدانی دارم دوس 

  زدان؟ی.. شمیم وونهید و کنم یم فکر باشه تیزندگ

 ..تونم ی نم.. بدونم یکس  مال رو تو تونم ینم من

 

  موهاش یال دستم.. شدیم پرت جلو به نمیس ی قفسه

 :زدم لب و دیچیپ

 

 ..ستین چکسیه-

 

 ؟یکن یم یدور من از چرا پس-

 

  سوزش و دیکش لبم یرو رو ش کرده  عرق یشونیپ

 ..فهموند بهم رو بود زده بهم که یزخم لبم



 

..  ینش ک ینزد بهم که نفعته به.. خودت خاطر به-

 درمان دوره طول  روز چند ستی ن معلوم نباریا

 ..یر یبگ

 

 یدور من از.. خواد یم دلم نویهم اصال.. میراض من-

 .. کنم یم خواهش.. نکن

 

  هنوز روشن.. شناخت ینم مرد و زن که  یخودفروش

 تنها نه.. من و بفروشه من به خودشو نداشت قصد

..  گذشتم یم خودم یاحتمال  ی بچه از  بلکه خودم،

  و یجان  و جاسوس.. آدمفروش.. بودم خودفروش

 .. یهرکار.. کردم یم یهرکار.. آدمکش

 

 ..شام میبر-

 

 ترانه.. سوخت یم میلعنت لب.. گرفتم فاصله  ازش و

  یصدا.. میرفت  نییپا ها پله از و زد رونیب سرم پشت

  نگهبان از ی کی با داشت انگار .. دمیشن ی م رو نینوش



 خودش هارو نگهبان یغذا شهیهم.. زدیم حرف ها

 یرو  یپلو  زرشک.. گذاشتم آشپزخونه به پا.. بردیم

 و نشستم زیم پشت.. کرد یم یکج دهن بهم زیم

  به چنگال و قاشق و کردم پهن شلوارم ی رو یدستمال

 تا.. ننداختم نگاه مین  ترانه به یحت و گرفتم دست

  وانمیل پارچ از داشت نینوش.. خوردم رو غذام یانتها

 ..کرد یم پر رو

 

 ..یسکیو خوام  ینم آب-

 

 ..آقا چشم-

 

  رو یسکیو ی شهیش  نتیکاب از و گرفت  فاصله و

 و گرفتم ازش رو شهیش.. شدم بلند من  و آورد رونیب

 که رفتم آشپزخونه در کنار تا کیکوچ شات هی با

 :ستادمیا فقط.. کرد صدام ترانه

 

 ..منتظرتم اتاق تو-

 



  وارد.. زدم رونیب و دادم تکون سر.. شد منقبض فکم

  دمید که رو نینوش.. ستادمی ا پنجره پشت و شدم سالن

 :گفتم

 

 ..اتاقه تو.. اریب تلفنمو-

 

 ..چشم-

 

 دستش یکمر  ی اسلحه.. دمید یم رو فرهاد داشتم

  باال ینیب .. کرد یم زشیتم دستمال با داشت و بود

 شاتم و گرفتم رو تلفن.. ستادیا کنارم نینوش و دمیکش

 :دمیکش سر الجرعه و کردم زیلبر یسکیو از رو

 

 ؟..آقا-

 

 ن؟ ینوش هیچ-

 

 ..کردم پر رو شاتم دوباره من و کرد مکث



 

 منتظرشون ادیز... که بگم دادن دستور بهم خانوم-

 ..نینذار

 

  رو شات و دمیکش سر رو  شییطال اتیمحتو ی همه

 : گفتم و سپردم نینوش به

 

 ..برس کارت به-

 

 ی جرعه و زدم شهیش به لب من و  شد دور عیمط

 سرد ی شهی ش به دستمو کف و دمینوش ازش یبزرگ

 به رو تلفن و گرفتم رو روشن ی شماره.. دمیکوب

 :زدم گوشم

 

 زدان؟ی الو؟-
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 :کرد سکوت و دیشن رو بازدمم و دم

 

 ؟یکرد یم کار یچ یداشت-

 

..  شد بودنم یرعادیغ متوجه  انگار.. کرد مکث باز

 داشت هم فرهاد حاال.. زدم لب به رو  شهیش دوباره

 :گفتم من و کرد احترام یادا.. د ید یم رو من

 

 ؟ یدیرس کجا به  ایلیسیس با-

 



 .. شکست رو سکوتش قفل باالخره

 

 تازه که دوست دوتا حد در.. فتادین یخاص اتفاق-

  مشروب تو زدانی.. شناسنیم رو گهیهمد دارن

 ؟ یخورد

 

 :ارمین خودم یرو به کردم یسع.. بود نیسنگ پلکم

 

 تمومش زودتر.. روشن کمه یلیخ فرصتت.. نه ادیز-

 ..باال یببر رو تتیمیصم دیبا.. زود یلیخ.. کن

 

  داغ داغ گوشم.. یلعنت.. زدمیم حرف کشدار داشتم

 ..بود

 

  گهید یخور یم یدار االن اگه.. زدانی یول.. باشه-

 .. ستین خوب حالت.. بسه

 



 فاصله پنجره  از.. یلیخ .. بودم خوب.. زدم پوزخند

 چهره شیتند از و دمینوش رو یبعد ی جرعه  و گرفتم

 .. شد هم در م

 

  من.. خودته  نفع به ی کن تمومش زودتر هرچقدر-

 ..روشن ندارم بابات یبرا یخوب  یخبرا

 

 ..نزد یحرف چیه اما.. دیترس وضوح به

 

 ..نخور گهید  حاال.. باشه-

 

 :گفتم و رفتم  باال ها پله از

 

 که یکار.. برسم میهمسردار ی فهیوظ به رمیم دارم-

 ..یلعنت یکن ینم تو

 

 ..یمست و درد از پر.. دمیخند.. شد قطع نفسش

 



 ..روشن ریبخ شب-

 

 زدان؟ی-

 

.. رسوند نویا لحنش.. ترس و بود درد  سراسر اسمم

 ی نرده  به دستم یبطر و ستادیا آخر  یها پله یرو

 :کرد برخورد یا شهیش

 

 ؟ یدار دوست رو ترانه تو-

 

  اتاق در چهارچوب در رو ترانه و دمیکش هم در ابرو

 رو دهنم آب.. آماده و  حاضر.. برهنه کامال.. دمید

 مست دیبا.. زدم لب به رو یبطر و دادم قورت

 ..ناتوان و عقلیال و مست.. شدمیم

 

 ..کنم یم قطع-

 

 ؟ یدار.. بده  جواب زدانی-



 

- .... 

 

  قطع رو تلفن.. داشتم  یم نگه باز پلکمو یسخت به

  باال ینیب.. گذاشتم تنها  سوالش با رو  روشن.. کردم

  یسخت  به و رفتم باال  رو آخر ی پله چند و دمیکش

 ..رسوندم ترانه به رو خودم

 

 ؟یخورد انقدر چرا زدان؟ی-

 

 و دیقاپ دستم از ترانه و زدم لب به رو  یبطر دوباره

 گند به رو نیزم یحت و  دستم و وریپل.. چونم.. لبم

 .. گفتم یبلند  اه.. دیکش

 

 ..  داشتم دوست-

 

 

 



      

 

 ن یوتیگ#

 153پ#

 

 

 

 یکاف حد به.. داشتم  نگه رو خودم  در به هیتک با

  رو یبطر.. شد آهسته و کند حرکاتم.. بودم خورده

 : گرفت رو  بازوم و گذاشت نیزم یرو

 

 .. تخت  تو ببرمت ایب-

 

 هنوز عقلم اما بودم مست.. ندادم نشون یواکنش چیه

  رو هام صندل ترانه و نشستم تخت لب..  کرد یم کار

  تخت یرو  رو پاهام.. شدم درازکش  و آورد رونیب

 بردار دست.. نشست رونم یرو خودش و کرد مرتب

 : گفت و آورد رونیب رو ورمیپل.. نبود



 

 .. زدانی  یشد داغ داغ.. یخورد یم نقدریا دینبا-

 

 نشسته مردونم  یرو قایدق.. گرفتم یم  شیآت داشتم

 دست با.. کرد چفت نمیس  یرو دستشو هردو و بود

 :گفتم و کردم پنهون رو چشمم

 

 ..خواد یم یمست از بعد خواب دلم-

 

 ..سکس و یمست از بعد خواب-

 

 توانش واقعا االن اما.. یل ی خ.. خواست یم دلم یلیخ

 ..برسم حال نیهم  به خواستم یم.. نداشتم رو

 

 زدان؟ی-

 

 ..یلیخ.. ترانه خستم یلیخ-

 



 قطع من از دمیفهم اومد فرود نمیس یرو  که مشتش

 .. دمیخواب و کردم تازه ینفس.. بهتر چه.. کرده دیام

  

  

  

  

  

  

 تونستم ینم یحت و بود فشار تحت نمیس ی قفسه

 چندان یول بخورم تکون خواستم.. بکشم نفس درست

.. اتاق محض یکیتار به کردم  باز چشم.. نبودم موفق

  پوف.. نبود ترانه جز یکس بدنم یرو نیسنگ  جسم

  به ینگاه مین و دادم سوزانم چشم به یمالش.. دمیکش

 ترانه.. بود صبح چهار.. انداختم یعسل یرو ساعت

 به یتکون.. بود کرده خی و نداشت  لباس همچنان

  تخت یرو کنارم و زدم بغل رو ترانه و دادم خودم

  پلکش یال.. دمیکش بدنش یرو رو پتو و خوابوندم

 :کرد صدا رو اسمم  خسته  و خمار و کرد باز رو

 



 زدان؟ی-

 

  حال در ربات هی مثل.. بود کند حرکاتم ی  همه هنوز

 ..شدن خاموش

 

 .. ترانه بخواب-
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 فوت نمیس تو رو نفسش که دمیبوس رو شقهیشق

 نییپا تخت یرو از من و برد خوابش زود یلیخ.. کرد

 و آروم.. بود نیسنگ  اما کرد ینم درد سرم.. رفتم

 اما ستادمیا پنجره کنار یا قهیدق چند.. نداشتم قرار

 به و زدم موهام به ی چنگ.. شدمیم وونهید داشتم

..  شدینم صبح امشب.. انداختم ینگاه  مین ترانه

  و دمی کش رونیب لباس و ستادمیا کمد یروبرو 

 تلفنم و انداختم ساعدم ی رو رو یبلند کت.. دمیپوش

  فقط خونه.. زدم رونیب اتاق  از و گرفتم چنگ به رو

  ی محوطه به پا.. بود روشن وارکوبید نور با

 یرو.. دمی د رو ها نگهبان از دوتا و گذاشتم  یرونیب

 زدنشون چرت  به حواسم من و بودند نشسته یصندل

  رو موتیر.. دمید ینم رو فرهاد.. ها یلعنت .. شد جمع

  با من دنید محض به و شدند بلند هردو که فشردم

 اما بود نبود؟ الزم یپرخاشگر.. کردند سالم ترس

 ..کنم داریب رو ترانه خواستم ینم.. نه االن

 

 .. کنم یم روشن شما با رو فمیتکل صبح-

 



  و رفتم جلو.. بزنند حرف کلمه  کی یحت ندادم اجازه و

 و دمیکوب نفر نیاول ی  نهیس به رو دم یتهد انگشت

 :گفتم

 

 به ییبال احمقاست؟ شما دست عمارت نیا تیامن-

 نیگمش.. نیفتیب کردن غلط به که ارم یم روزتون

 ه؟یگور کدوم فرهاد.. نیبد کیکش

 

 :گفت پته تته با یسر  پشت نفر

 

  دیببخش ببخ.. کنترل کن اتاق ات تو ت ت قربان ق ق-

 .. شد گرم گر چشممون چش هوی  ی االن نیهم

 

  تکون سر بار  نیچند.. بست رو دهنش نم یخشمگ نگاه

..  شدم سوار و رفتم شیپ نیماش کنار تا و دادم

 داشتم یمست دیشد عالئم هنوز  نکهیا با و  زدم استارت

 رونیب عمارت از و درآوردم حرکت به  رو نیماش اما

  پدال یرو  بر پا و گرفتم  رو انیجو ی شماره.. زدم



  یصدا.. بده جواب تا دی کش طول نباریا.. فشردم گاز

 :دمیشن رو آلودش خواب

 

 شده؟  ی زیچ قربان؟-

 

 چندتا نشده صبح.. باغ خونه رمیم  دارم من.. نه-

  اختالل کال خوامیم.. کن دایپ اعتماد قابل نگهبان

..  بذارن هم رو پلک ندارن حق.. باشن داشته خواب

 .. بود باالتر تمیامن بودم بسته  خونه تو گوسفند چندتا

 

  که کردم حس و دیپر سرش  از خواب کامال انگار

 : نشست

 

 یم فشیرد االن نیهم من نیباش آروم شما.. چشم-

 کردن؟  درست دردسر اومده؟ شیپ یمشکل.. کنم

 

 .. بودم بابا حال  نگران دل.. زدیم نبض وجودم ی همه
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  طبق دیبا  منه ی خونه تو که یکس یول.. انیجو نه-

 هم رو چشم من تا که نه.. کنه رفتار من نیقوان

 ..بخوابه  گذاشتم

 

 :گفت و  کرد فوت قیعم رو نفسش

 

  کنم یم چک.. کنم یم  فشیرد من.. چشم.. باشه-

 ..نباشه دنبالتون یکس



 

 به دنیرس تا.. کردم قطع رو تلفن و گفتم یا باشه

  رونیب یگار یس.. دیکش یم طول یل یخ  باغ خونه

 لبم ی گوشه اما د،ینبا دونستم یم نکهیا با و دمیکش

 .. دمیکش و گذاشتم

 از یوقت..  شدم ادهیپ و دمیرس بعد ساعت مین بایتقر

  در.. کرد ینم دمیتهد یخطر  یعنی نبود یخبر انیجو

 از وقت نیا.. فشردم رو موت یر و کردم  باز دیکل با رو

 از تا کردم تن رو کت.. نبود هم دالور یحت شب

  یخال استخر کنار از.. بمونم امان در هوا یسرما

 داخل و کردم باز رو یورود در دیکل با و گذشتم

 رمیمس به یگوش  نور با من و بود کیتار یلیخ.. شدم

  داشت قلبم.. دمیشن یم رو دستگاه یصدا..  دادم ادامه

  چهارچوب به من و بود باز اتاقش در.. سوخت یم

 قابل اتاق یکیتار در یسخت به.. دادم هیتک در

 نییپا و باال دستگاه با نشیس ی قفسه.. بود صی تشخ

  و کردم تازه نفس بار نیچند.. کشدار  و تند.. شدیم

 کی.. بستم چشم و  نشستم تخت لب .. رفتم جلو

 چقدر قایدق  دونم ینم.. ساعت ربع.. قهیدق  پنج.. قهیدق

 گذاشت کمرم یرو رو دستش باالخره اما گذشت زمان

 داشت ی سع که کردم حس .. نکردم باز  چشم من و



  حال  در درون از وجودم.. بزنه کنار رو ماسک

..  بودم زدانی همون هنوز من اما.. بود شدن یمتالش

 ..زمان چیه.. کردم ینم قبول زمان چی ه  رو شکست

 

 پسرم؟-

 

 بازدم با همزمان و کردم باز چشم یقیعم دم با

 :دادم رو جوابش

 

 بابا؟  جانم-

 

 ..یاومد باالخره-

 

  یحال خودش به داشت انگار .. بود یخبر  ش جمله

 ..اومده پسرش که کرد یم

 



  که اومدم دمیکوب شبونه.. ارمیب تاب نتونستم .. آره-

.. کینزد یل یخ.. بابا شمیم کینزد دارم..  نمتیبب فقط

 ..کن اعتماد بهم

 

 ..جون یب و فیضع.. دیخند

 

 ..شناسم یم که یهست یکس نیاعتمادتر قابل تو-

 

 و دمیکش تخت یرو رو چپم یپا و دمیچرخ سمتش به

 :زدم لب به و گرفتم رو دستش.. کردم خم

 

 منو جون.. آخراشه گهید.. دارم شما از هستم یهرچ-

 ..بمون زنده اما ریبگ

 

..  زد ضربه و چسبوند دستم پشت به رو انگشتش

 یم حاال  و بود کرده عادت یکیتار به هام چشم

 مرگ  یلعنت یبو من.. رنجورتر و تر فی ضع.. دمشید

 دستش انگار.. کردم یم  حس رو لییعزرا حضور و



  قورت رو  دهنم آب یسخت به.. بود گلوم خیب درست

 .. دادم

 

 بهمن دستگاه و دم تو یطور  بابا؟ هیچ یدون یم-

 التماس من  به مدام.. نداره خبر خودش  که کردم نفوذ

  کشینزد ش ینابود به شتریب.. کنم نفوذ شتریب کنه یم

  یم خراب رو  سرش پشت یها پل داره خودش.. کنم

.. رسونمش یم خواد یم که یزیچ به من.. کنه

 کشمش یم اوله گاهیجا رو  کنه یم فکر یوقت درست

 ..نییپا
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  یبرا یفکر دیبا.. نداشت دنیکش نفس درست توان

 یم تنها دینبا.. کردم  یم اتابک ییتنها  و ها شب

 رو خودم و کردم  میتنظ دهنش یرو رو ماسک .. موند

 .. بود خواب ی  خسته پلکاش.. دمیکش جلو

 

  بابا؟-

- ... 

 

 کرد؟ یم کاریچ من با داشت ضعف، از سکوتش نیا

 

 ..ذارمیم کم که ببخش-

 

 زدان؟ی-

 

 ..چسبوندم ماسک به رو گوشم

 



 .. بگو بهم یدار یدرد اگه بابا؟ جونم-

 

  رو ژنشیاکس ریش ی درجه من و بود شده تند نفسش

 زیت گوش و شدم خم سرش یرو دوباره و بردم باال

 .. کردم

 

 .. کن دا یپ خواهرتو-

 

  هم باز خواستم ینم.. افتاد کوبش به قلبم و کردم اخم

  به شهر بارها و بارها که.. بودم گشته  که کنم تکرار

  رو سنای.. گذاشتم پا ریز  رو کشور به  کشور و شهر

 هی.. زده خی ی جنازه هی.. بودم کرده  دایپ مرده

  باور اما دونست یم.. نام یب قبر هی.. محض  یکیتار

 .. کرد ینم

 

 و باش آروم حاال.. چشم.. گردمی م.. بابا باشه-

 .. بخواب

 



  یسنای به من و برگشت یعیطب حالت به نفسش

 با من که یا ساله زدهیس دخترک.. کردم فکر نوجوان

  قورت رو دهنم ی بدمزه آب.. شدم روبرو ش جنازه

 ..آوردم رونیب رو کفشم و دادم

 

..  گردم یم بازم فردا.. مونم یم شتی پ رو امشب-

 .. کنم یم  دایپ رو سنای

 

 و دمیکش دراز  تخت یرو کنارش.. گرفت آروم دلش

  شده کبود و  زده خی ی جنازه خودم.. زدم زل سقف به

.. غربت در.. تنها یتنها.. سپردم خاک  به رو سنای ی

 چه از من  ی نهیس دونست ینم چکسی ه.. چکسیه

 .. سوخت یم ییدردها

 

  شکنجه سنای ی جنازه با رو خودم  و بستم پلک

  رگ هنوز  من.. کبود.. سرمازده.. برهنه مهین.. کردم

  انگشت رد هنوز.. داشتم  خاطر به رو تنش  یلین یها

 دو قا یدق.. بود نرفته ادمی از گردنش، دور یها

 و شاخ قایدق.. گلوش خیب  یرو مردونه و  پهن انگشت

  تک به تک تو  موهاش، یال  ی شده خشک  یها برگ



 برگ تا سه و ستیب.. بود شده حک مغزم یها  سلول

 ...درخت ی  ساقه هشت  و شده خشک

  چشم جز بود نسوزونده رو من ی شهیر  چکدومیه اما

 مرگ دم تا سنای.. ش زده رونیب حدقه از و باز یها

  دیشا نکهیا تصور.. مرگ دم تا.. بود راه به چشم

  من.. کرد یم نابودم باشه آورده زبون به رو اسمم

 ..هنوز.. بودم زنده هنوز

  یرو بابا دست و گذاشتم چشمام یرو رو ساعدم

 رو صداش اما نکردم یحرکت چیه.. نشست مشتم

 :دمیشن

 

 .. زدانی کن فراموش رو صحنه اون-

 

 .. محال.. بود محال
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  بشنوم رو دالور  عیسر یها قدم یصدا که یزمان تا

 داخل هراسان.. کرد باز رو در که دمیشن.. بودم داریب

 تحرک یب همچنان من و دیدو اتاق به دنیرس تا و شد

 . کرد صدا رو اسمم وحشتزده.. بودم

 

 زدان؟ی-

 

 : داد رو جوابش بابا

 

 ..خوابه زدانی.. ششیه-

 



 یم تی کفا د،ید یم زنده رو اتابک نکهیهم انگار

  مرگ انگار.. کردم ینم  حس رو قلبم تپش  من.. کرد

 ..بشنوم فقط و باشم شده یمغز

 

  نجایا برسم تا دمید رو زدانی نیماش.. خداروشکر-

 شده؟  یچ.. شدم  زنده و مردم

 

 نییپا رو  ماسک و کرد ول رو مشتم باالخره بابا

  کنار انگار.. نداشتم تحرک قدرت هنوز من.. دیکش

 و اومد  جلو دالور.. بودم داده جون سنای ی جنازه

 : نشست تخت لب کنم فکر

 

 .. فتادهین یاتفاق.. داشت اج یاحت من به-

 

  یرو نگاهش یحت.. دمیشن کرد، فوت دالور که ینفس

 .. کرد یم  ینیسنگ تنم

 

 اتابک؟  خوبه حالش-



 

 ..بودم خوشحال من و داشت رو توانش  هنوز.. دیخند

 

 و داره یا گذشته نیچن  که یکس.. سرپاست هنوز-

 ..فتهینم پا از ست،زنده  هنوز

 

  یم دونستم یم من و کرد باز رو ش یپزشک فیک

  یصبحگاه تیوضع کردن چک.. کنه کاریچ  خواست

 ..بود فشیوظ  بابا

 

 هی رو پسرت با سال چند از بعد اتابک؟ یچ خودت-

 ..یدیخواب تخت

 

  به.. کردم  یم فکر حسم  به داشتم.. نزد یحرف  اتابک

  خونهم یکی با.. بود  شده ختهیآم ترانه با که یتن

.. زخم.. آخ.. بود نزده زخم من به کم که یکی.. بهمن

 لبم یرو  رو زبونم.. نداختیم لبم ادی به رو من

 از رو ساعدم.. صی تشخ قابل.. بود محسوس.. دمیکش

 :دادم یتکون خودم به و برداشتم چشمام یرو



 

 ...یداریب دونستم یم-

 

 هردو، به پشت و شدم  زیخ مین داشت؟ یتیاهم مگه

 .کردم زونیآو تخت  از رو پام

 

 .. سالم-

 

 ..سالم کیعل-

 

 :داد رو جوابم تر  میمال بابا و

 

 ؟ی دیخواب خوب..  پسرم سالم-

 

  الکل یبو.. گرفتم رو دهنم یجلو دست با و شدم بلند

 من اما داشت خبر اتابک دیشا.. گاری س و دادم یم

 .کردم شرم

 



 و زنمیم صورتم و دست به یآب هی  من.. نبود بد-

 .. امیم
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  کفشم و زدم دور رو تخت من و کردند  سکوت هردو

 فشار سنج،  فشار با داشت.. دمیپوش دالور کنار از رو

 هنوز.. زدم رونیب اتاق از.. کرد یم چک   رو اتابک

 .. پوففف.. بود تنم کت یحت



 یتیاهم.. شد یم مشکوک  د،ید ینم رو من صبح ترانه

  شدن تموم از بعد و شدم ییدستشو وارد.. نداشت

  غرغره چندبار  و زدم صورتم  و دست به یآب کارم،

 حوله کمد،  از.. شدیم کم دهنم بد یبو از دیشا.. کردم

 و گرفتم رو صورتم یسی خ و آوردم رونیب دیجد یا

..  دیکش یم رو انتظارم در پشت دالور.. زدم رونیب

  شده رمید..  نداشتم زدن  حرف یبرا یحال  و حس من

.. رسوندم یم برج به رو خودم زود یل یخ دیبا و بود

  یها بتیغ نروزها یا.. شدی م بتمیغ متوجه دینبا بهمن

 . بود شده  ادیز مشکوکم

 

 ..یاومد یکرد خوب-

 

 کرد؟ ینم  انتیخ مرد نی ا یعنی.. دادم تکون  سر فقط

 

 ..برم دیبا من-

 

 ...فقط.. باشه-

 



 و گرفتم دندون به رو نمییپا لب.. کردم  زیر چشم

 تعلل زدن حرف یبرا یکم دیشا.. موندم منتظر

 به باالخره و دیکش رنگش کرم کت به  یدست.. داشت

 :اومد حرف

 

 ..نجایا این خبریب ینطور یا-

 

 و گرفتم فاصله ازش.. دادم تکون سر فقط هم باز

 :زدم لب  بهش پشت

 

 وهم خونه نیا.. بمونه شش یپ شب ریبگ  پرستار هی-

 .. داره

 

  رفتم اتابک اتاق سمت به و دمیشن گفت که یا باشه

 زخم به من و چرخوند سر سمتم به.. نشدم وارد یول

  تست یبرا.. انداختم ینگاه مین انگشتش سر یسطح

 .بود خون قند

 

 ..زنمیم سر بهت بازم.. بابا رمیم دارم من-



 

 :دیکش یم نفس بهتر یحت.. یراحت به.. دیخند هم باز

 

 .. یکن یم خوشحالم.. پسرم سالمت به-

 

  و گفتم یرلب یز  یخداحافظ من و ستادی ا کنارم دالور

  به.. شدم سوار و کردم پاتند نیماش تا.. زدم رونیب

..  دمید  رو انیجو ی شماره زدن، استارت  محض

 :زدم  کریاسپ یرو و کردم وصل رو تماس

 

 .. سالم-

 

 ان؟یجو شده یچ.. سالم-

 

 ..درآوردم حرکت به رو نیماش و بستم رو کمربندم

 

  هنوز البته.. نیدار مهمون خوشبختانه ای متاسفانه-

 ..برج دهینرس



 

 بود؟ یک.. زدم پوزخند.. عجب چه
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 : داد ادامه خودش که نزدم یحرف

 

 ..ر  یمس تو خانوم  روشن-

 

 داشت؟ رو کردنم زیسورپرا قصد مثال

 



 از کجان؟ ا یلیسیس و بهمن شد؟ یچ نگهبان.. باشه-

 ست؟ین یخبر  ویل

 

 :گفت لهیپ لهیش یب.. مردونه و کوتاه.. دیخند

 

 تو بهمن..  قربان.. کنم یم گم رو خودم دارم کم کم-

  اما.. جوارش  در هم  ایلیسیس.. شهی شخص یالیو

 منهتن  به طرفه هی طیبل هی بعد ی هفته آخر دمیشن

 . بده یخبر من به  دونم یم دیبع هم ویل.. داره

 

 .. یلعنت.. نداشتم وقت ادیز

 

 نفر چند.. کردم اخراج رو ها یقبل اون.. نگهبان و-

 با.. ادین  شیپ یمشکل گهید که کردم استخدام دیجد

  و نقص یب رو کارش تا زدم حرف ی جد هم فرهاد

 ..بده  انجام یجد

 

 بهمن.. کردم قطع رو تلفن و دادم تکون  سر فقط

 ..حتما.. زدیم زنگ بهم امروز



 لباسم.. شدم  ادهیپ و کردم  پارک برج یجلو  رو نیماش

  نگاه متوجه اول ی هیثان همون.. نبود مناسب ابدا

 : گفتم و کردم  اخم.. شدم نگهبان مشکوک

 

 .. کن پارک رو نمیماش-

 

 خودم و برداشتم یبلندتر یها قدم من و گفت یچشم

 ساعتم به ینگاه مین.. رسوندم آسانسور به رو

  هاوس پنت در آسانسور..  بود صبح هشت.. انداختم

  دست.. دمید رو روشن لحظه همون من و شد متوقف

 .. بود نداده ورود ی اجازه یمنش.. کالفه و نهیس به

  همرنگ درست رنگ یآب یشال و ی مشک یپالتو

 مین روشن به و گذاشتم سالن به پا.. نشی ج شلوار

 پوف روشن و شد بلند یمنش.. ننداختم هم نگاه

 ..دیکش

 

 ...خانوم نیا دیببخش.. ریبخ صبح.. قربان سالم-

 



  نجایا..  کردم یم محدود روشن با رو  مالقاتم دیبا

 برج نیا  تیامن هرچند.. کرد یم شک بهمن.. شدینم

 ..بود من دست

 

 ..باش منتظر اتاقم تو  شما خانوم-

 

 و شد دور.. شد منظورم متوجه زود ی لیخ روشن و

 : گفتم یمنش به رو من

 

 .. یسکیو با.. کن حاضر صبحونه  برام-

 

 : افتاد لکنت به اما دونم ی نم رو علتش

 

 ..چشم چ-

 

 یمنش از و کردم فکر بود کجا انیجو نکه یا به من و

 یبرا شدم یم اتاق وارد که همزمان.. گرفتم فاصله

 کردم پی تا انیجو



 " ؟ییکجا"

 

  یرو رو  فمیک.. بود ستادهیا بزرگ سالن نیب روشن

 .آوردم  رونیب رو کتم و گذاشتم زیم

 

 ..  روشن ایب من با-
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  باز رو در.. رفتم شیپ استراحت  اتاق در سمت به و

 .. دمید ینم رو روشن هنوز اما.. شدم داخل و کردم

 

 کردم  باز رو  انیجو  امکیپ

 

 یمشکل اومد؟ خانوم روشن.. دیجد رکار  ی تعم سر باال"

 "ام؟یب من هست؟

 

 نوشتم  فقط

 

 "برس کارت به"

 

 باالخره.. کردم باز رو رهنمیپ یها دکمه فیرد

 و من به مشکوک و ستادیا چهارچوب در.. دمشید

 و کردم باز رو کمربندم..  انداخت ینگاه مین اتاق کل

 گوش حرف نداشت قصد.. آوردم رونیب  رو رهنمیپ

 اشاره اتاق  یانتها به..  بود شده سرکش باز.. کنه

 : گفتم و کردم



 

 حوله.. کن انتخاب  مناسب لباس دست هی برام کمد از-

  گهید جور هی ای یدیشن.. رمیبگ دوش دیبا.. اریب هم

 بگم؟

 

 نامطمئن.. بودم گفته باهم رو سوالم و حرف عمد از

 :گفتم که شد داخل

 

  تا زیم رو بذارش آورد رو  صبحونم یمنش.. ببند درو-

 ..امیب من

 

 سمتش به و دمیکش هم در ابرو.. بود جیگ هنوز

.. چرخوند یم اتاق نیب  رو نگاهش هنوز.. دمیچرخ 

  فشیک.. بست رو اتاق در و اومد خودش به باالخره

 .. بود چسبونده خودش به محکم رو

 

 ...نجایا-

 



  رو اتاق کل  بعد بکن گفتم که یکار.. استراحتمه اتاق-

 ..بگرد

 

  ترانه عکس قاب  به رو نگاهش من اما داد تکون سر

 در ابرو و کردم براندازش مشکوک.. اومد جلو.. دمید

  نگاهش.. ستادیا فاصله گام هی با درست.. دمیکش هم

 از که یحرارت من.. زدیم دو دو صورتم  یاجزا یرو

  من و آورد باال دست.. کردم یم حس شدیم بلند بدنم

 نمییپا لب یرو نشانش انگشت.. نخوردم تکون

  فکر یچ به مدت  تمام داشت دمیفهم تازه من و نشست

 شب ی مکالمه من.. شدم خوشحال دلم ته.. کرد یم

  انزجار با.. داشتم خاطر به رو نمونیب ی گذشته

 و گرفت رو.. کرد مشت و دیکش پس رو دستش

 سمتم به و گرفتم رو دستش مچ من اما گرفت فاصله

 از یمتر  یسانت پنج ی فاصله در من و دیچرخ 

 : زدم لب صورتش

 

 ..روشن بگو رو گذشت سرت  از که یفکر-

 

 : زدم پوزخند من و افتادند هم  جنگ  به ابروهاش



 

 ترانه.. ید ینم انجام رو  فتیوظ تو چون حاال ه؟یچ-

   بده؟  انجام دینبا هم
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 جدا رو خودش کرد تقال و دیکش هم در چهره نفرت با

 :گفتم و چسبوندمش خودم به تر  محکم.. کنه

 

 ترانه از.. بزن تو هم زخم هی.. یخوا  یم منو نظر-

 .. نمون عقب



 

  لختم ی نهیس  به مشت با اما گذاشتم لبش یرو لب و

 .. دمیکش عقب من و دیکوب

 

  حوله و لباس.. بمون عقب قافله از پس.. خب یلیخ-

 ..نشه  فراموشت

 

 ..رفتم حموم سمت به و کردم ولش و

 

 ..متنفرم ازت.. یزن هم به حال یلیخ-

 

  قهیدق ده  دوشم.. نبود مهم برام یا ذره احساسش،

  مهین تا رو  در.. بود شده بهتر یکم حالم.. دیکش طول

 :گفتم و کردم باز

 

 ...حوله-

 



..  دمیکش سرک در یال از.. نبود یخبر روشن از اما

  نشسته  شکل ال مبل ی رو اما دمشید ینم درست

 باعث دمید ینم تنش رو شالش  و پالتو  نکهیهم.. بود

 دشیجد نسبت  و وجودم به کم کم.. بود  یخوشحال

 ..یلعنت کور موش.. کرد یم عادت

 

  دوست.. داره یمعن هی فقط یار ینم حوله برام نکهیا-

 ..ینیبب رو  لختم یدار

 

 ستادیا باشن، کرده وصل تنش به فاز سه  برق انگار

 : کرد قطار  هم سر پشت رو  حروف شتابزده و هول و

 

  بذار.. زنم یم غیج رونیب یایب اگه خدا به.. نه نه-

 .. ارمیم برات

 

 نیا به یحت و زد دور رو زیم.. کردم کنترل رو خندم

  یزرشک بافت به من.. ننداخت هم نگاه  مین سمت

  یخوب به شدیم و بود کوتاه.. موندم رهیخ  رنگش

 ..کرد  شکار رو باسنش بزرگ   بایتقر  ی  برجستگ



 

 بگم چندبار..  کنه ینم من  حال به یفرق یبزن هم غیج-

 ..رونیب امیم دارم من .. داره یصوت قیعا نجایا

 

  کمد به دهی نرس دستش که  دمید من و زد یکوتاه غیج

 : شد خشک

 

 ..رونیب این و بمون.. ارمیم گفتم .. زدانی.. توروخدا-

 

  از نهیس به  دست داشتم.. دادم تکون تاسف به یسر

 مثل روشن.. بردم یم لذت روم ش یپ ی صحنه

  سالش هشت و ستیب واقعا.. موند یم  ها دختربچه

 بود؟

 

..  کنم یم  آماده رو لباسات.. ارمیم رو تحوله  من-

 ..آوردن  هم رو صبحونت  نیبب

 

 ..زدم خی زودباش.. خب یلیخ-



 

  ترس با  و زد چنگ رو حوله تصورم حد از زودتر

 و کرد تازه ینفس د،ید حموم در که رو من.. برگشت

  من و کرد دراز دست فاصله متر هی با.. اومد شیپ

 رو اندامش روشن، غی ج با و دمیکش جلو رو خودم

  رو حوله.. بست چشم و  کردم قفل در چهارچوب  نیب

  مهارش دست هی با و داشتم نگه تنم نییپا یجلو

 .. کردم

 

  ک.. من با با.. کنم یم خواهش  خ.. توروخدا ت ت-

 ..باش نداشته ن یکار کا

 

  یلیخ گلو ته از.. ومدیم  یلیخ پوستش به رنگ نیا

 :زدم لب  حس، از پر اما خونسرد

 

  روشن؟-
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  یرفتارها از واقعا.. زد غی ج باز که دیترس یلیخ  انگار

 یم یزندگ  کشور از خارج.. آوردم ینم در سر روشن

 تجربه چوقتیه واقعا.. بود خونده درس و کرد

  بسته یها چشم .. بود رنگ یب لبش هم باز نداشت؟

 .. بود شده  مچاله و دیلرز یم ش شده

 

 .. کن ولم.. زدانی-

 

 تا حداقل.. ی نیبب یزیچ ستین قرار.. کن باز چشماتو-

 ..سفاصله سانت پنجاه نییپا اون

 



 دهیترس روشن و کرد یم چکه روم و سر از آب هنوز

 یم  نظر به سرخ هاش یعسل.. کرد باز چشم

 ..دمیخند  کج.. دندیرس

 

  بخاطر من، با  رابطه از ترست ای ؟یا باکره واقعا تو-

 !؟..یستین دختر بشه رو یترس یم که نهیا

 

  من.. افتاد سرم به دنشیبوس  یهوا.. موند باز دهنش

 هرکدوم با یحرکت هر انجام یبرا که داشتم زن دوتا

..  نه هم خواست یم  دلم هم.. شدم  یم تعلل دچار

 :دیکوب مشت نمیس به دوباره

 

  نمیس یرو رو یلعنت کوبگوشت اون گهید بار هی-

 ...که ارمیم سرت به ییبال چنان .. یبکوب

 

 رو خشمش من.. بود دهیترس یلیخ.. ندادم  ادامه اما

 ..ختی نر اشک اما د یلرز چونش.. کردم یم حس

 



 رو تصوراتم خودت یآدم هم تو کنم فکر امیم تا-

 هی.. زدانی یستین آدم واقعا تو.. ی کن یم یخراب

 .. یعوض کن  ولم.. یوونیح

 

 بسته چشم.. شدم کی نزد بهش قبل از خونسردتر

 ..کرد منقبض رو خودش

 

 ؟ یدختر واقعا یعنی-

 

.. بزنه نکرد جرات اما داد تکون رو مشتش

 :گفتم و دمیکش نفس رو عطرش نامحسوس

 

 .. کن حاضر لباس برام-

 

 و ستادیا فاصله گام کی با.. کردم ول  رو بازوش و

 رو کالهش  و دمیپوش رو  حوله حموم در به پشت من

 .. بود نخورده تکون هنوز.. کردم سر

 



 قبل دیبا.. کردم  عجله کمی من.. جوابتم  منتظر هنوز-

 دکتر هی به رو تو کردم، یم میتنظ  ضمانتنامه نکهیا از

 ..دادم  یم نشون

 

 : کرد صدا تشر با رو اسمم

 

 زدان؟ی-

 

  خشک رو موهام همزمان و دمیچرخ سمتش به

 .. کردم

 

 ینم ثابت تو به رو نجابتم  من.. یشعور یب یلیخ-

 ..کنم

 

..  زدم لبخند و کردم فکر  اثباتش ی قهیطر به من

 کل توان دونست یم خوب خودش یول گرفت  حرصش

  استراحت در به تقه چند.. نداشت رو من با کردن کل

 :گفتم من و خورد



 

 ؟یخوا یم یچ .. داخل این-

 

 :دمیشن رو یمنش یصدا

 

  ی دفترچه من.. شدم مزاحم دیببخش.. قربان منم-

 .. زیم یرو ذارمیم رو روزانتون برنامه

 

 یفشار من.. کرد یم کنترل رو خودش یلیخ روشن

..  سرخش  پوست یرو.. دمید یم کرد، یم تحمل که

 و لرزون یها دست.. گلوش محسوس بغض یرو

 ..شیمتوار یها چشم

 

 ..برو و بذار-

 

 ..چشم-

 



  طعنه با و شدم دور ازش الیخ یب و کردم تازه ینفس

 :گفتم

 

 .. ینگرفت ادی رو بودن زن مفهوم کال تو-
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 رو هام لباس یکی ی کی و ستادمیا کمد یروبرو 

 روشن.. گرفتم دست به  رو کراوات و کت.. دمیپوش

 رو دستم لیوسا.. من به پشت اما بود ستادهیا هنوز

 ..بستم رو  کمربندم و گذاشتم مبل ی لبه مرتب



 

 ..دمیپوش  لباس.. یکن نگاه یتون یم-

 

 لقمه نیاول.. نشستم زیم پشت من و برگشت دیترد با

  یدستور کامال و گذاشتم لب به رو  ریپن و نون ی

 :گفتم

 

 ..روشن نیبش-

 

 و گرفتم دست به رو تلفنم.. نشست تعجب کمال در و

 :گفتم بهش رو

 

 ..ری بگ لقمه برام-

 

 دستش از یکار  اطاعت جز اما کرد نگاه بهم یحرص

  تونست ینم االن.. داشت اجیاحت من به.. ومدیبرنم

 و گرفت لقمه و کرد دراز  دست.. بده دست از رو من

 رو لقمه.. موندم منتظر و زدم گوشم به رو تلفن من



  همچنان.. دمیشن رو ترانه یصدا و گرفتم دستش از

 .. بود نشده بتمیغ متوجه.. هه.. آلود خواب

 

 ؟یخواب هنوز-

 

 : کردم حس داد خودش به که یقوس و کش

 

 چنده؟  ساعت مگه-

 

 ..خورد یم رو روشن خون   خون، دونستم یم من

 

  صبحونه ریبگ دوش  هی.. شدنه داری ب وقت گهید-

 .. بخور

 

 ..دمیشن رو باالش  بلند هه

 

 ؟یکرد لطف بهم یلیخ شبید چون ؟یمن نگران چرا-

 ؟ی داد انجام رو  فتیوظ چون



 

 دوست رو  دیچرخ یم روشن سر در که یفکر من

 ..داشتم

 

 برات بهتر  شب هی بعد ی دفعه.. نکن ترش حاال-

 ..سازمیم

 

 و یحرص نفس من و کرد بلند سر شتابزده روشن

 داشت؟ حس من  به.. کردم حس رو شیعصب

 

 ..کنم ینم باور نده رخ یوقت تا-

 

 : گفتم و کردم کینزد روشن به رو خودم

 

 کار کمی من ؟یندار یکار فعال.. میرس یم اونم به-

 ..دارم

 

 ..کنم عمل دستوراتت به رمیم..  ندارم.. نه-



 

 از رو شالش.. دیکش یم  نفس یعصب و تند روشن

 : گفتم و برداشتم  سرش

 

 .. فعال پس-

 

 دمیکش جلوتر رو خودم اما شد میشرویپ  مانع آرنج با

 ..کردم قطع رو تلفن و

 

 یعوض هی تو.. گمیم یجد خدا به.. یپست یلیخ-

 .. یکثافت آشغال

 

 خودم به و کردم حلقه کمرش دور رو دستم

 :زدم پچ گوشش کنار درست..  چسبوندمش

 

  دور   ینطوریهم حرومزاده اون دست.. یمهمون شب-

 تا شتین.. دمید رو هات خنده من روشن؟.. بود کمرت

 یبود بلد  خوب بغلش تو.. بود باز براش بناگوشت



 اونوقت.. یبخند و یکن  باز یآب اسب نیع رو دهنت

 زن با زدن حرف واسه.. یخوابگ هم واسه من

 شمیم من رم؟ی بگ اجازه تو از دیبا میقانون  و یشرع

 فقط روشن؟ ؟یهست یچ  تو پست، و آشغال  و کثافت

 هر با.. یدوزار دکتر اون با نه رو تو.. گهید بار هی

 فکرت.. بخوره بهت یکس دست.. نمیبب یغمبر یپ پسر

 .. بد یلیخ.. روشن ین یب یم بد.. باشه یکس شیپ
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  که بود کرده قفل دندوناش  انگار اما دیلرز یم دیب مثل

 ادامه یشتریب ضیغ با.. دیکش ینم نفس دهن با یحت

 : دادم

 

 و باشه عذاب تو تیوضع نیا از دیبا که یاون-

 تو.. اولمه زن اون.. سترانه.. یستین تو کنه یناراحت

 که یهست یا غهیص پناه   یب  دختر   هی نه،...  زن هی فقط

  رو یباز نیا که یروز.. یکن ینم نیتمک من از یحت

  مثل.. یکن شکشمیپ رو تنت خودت که ی روز .. یبباز

  تا مهربون  ،یایب راه باهام خواستم ازت که یاول روز

 ..یر یبگ گاز رو رتیز نیزم کنم یم یکار.. کنم ینم

 

 ابدا من .. کردم حس افتاد جونش  به که یوحشت

  و تیجد با  رو حرفم ی کلمه به کلمه.. نداشتم  یشوخ

 یم وضوح به رو روز  اون من.. کردم انی ب تیقاطع

 .. دمید

 

 بکشم کار از رو تو  یبخوا ازم االن نکهیا مگر-

 ..کنم تمومش نجایهم  یبخوا ازم.. رونیب



 

 بودم منتظر.. بگه بودم منتظر.. گرفتم فاصله ازش

  لب با و گرفت جلوم رو شی اشک صورت اما.. بخواد

 :زد  لب لرزون و شده  چفت یها

 

  یهرچ.. امی نم رونیب کار از من.. خوامینم.. ذارمینم-

..  کنم آزاد رو بابام یوقت.. دمیم انجام یخواست ازم

  ینطور یا یتون ینم اونوقت.. ستمین پناه یب اونوقت

  ینشناخت منو یبابا تو.. یبگ زور و یکن منم منم

 ..ینشناخت.. زدانی

 

 ی ساده دخترک  نیا از  شتریب.. یلیخ.. شناختم یم

 : گفتم و زدم پوزخند.. مغرور

 

 شدنت زن مانع  تونه ینم  هم بابات.. سوخت فرصتت-

  و چنگ با یدار  ینطوریا نمیب یم یوقت من.. بشه

 یکن یم محافظت پاته نیب که یز یچ از دندون

 هی تو روشن؟.. بدرمت گرگ هی مثل تا شم یم صتریحر

 هی همون با.. کردم تصاحبت من.. یجنگ متیغن



 ی بنده  کن فکر.. دادم رو بهات  ی همه سکه،

 یوقت تا مونم یم منتظر من یول.. یمن دیزرخر 

 .. یکن ممیتقد خودتو  خودت،

 

 بلند جا از و کردم پرت زیم یرو رو دستم ی لقمه

  یسکیو الس یگ.. نداشتم خوردن به یلیم چیه.. شدم

 ..کرد پر رو اتاق کل روشن  ی هیگر  و برداشتم رو

 

 گهید یول  رمیبم حاضرم من.. ینیبب خواب تو مگه-

 به ازت.. زدانی بخوره بهم انگشتت یحت ذارمینم

 رو تو خودم باش مطمئن.. متنفرم ایدن تمام ی اندازه

 ..باش مطمئن.. زندان ندازمیم

 

 .. دمیخند شی باورخوش به و زدم لب به رو السیگ
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 کمتر تو دیبا که.. یشد تر  یمیصم ایلیس یس با یوقت-

  من.. یبد  انجام نکارویا  ندهیآ چهارساعت و ستیب از

 عنوان   به که کنن جور  برات خونه ه ی دمیم بیترت

 یبتون دیبا.. اونجا یببر رو ایلیسیس خودت،  ی خونه

 دخترو اون دیبا.. یبخور مشروب یا  حرفه هی مثل

 کار یمست تو ایلیسیس از دنیکش حرف.. یکن مست

 دیبا.. سخت یلیخ.. شهی م مست سخت...  اما هیراحت

 ..یکن شی همراه یبتون

 

.. دمیچرخ  سمتش به و دم ینوش یسکیو  از یا جرعه

  دلم.. بود سرخ سرخ   اشک، از و دیلرز  یم بشدت

 خودم به.. سوخت بودنش دختر یبرا  یا لحظه تنها

 عقب رو  خودش ترس با و شدم خم.. فرستادم لعنت

 : گفتم و گذاشتم مقابلش رو الس یگ.. دیکش



 

 یلیخ.. روشن سخته تتیمامور.. کن شروع نیا از-

 .. کن تمرکز .. سخت

 

  رونیب اتاق از و برداشتم رو تلفنم و  کراوات و کت

 باشم برگشته جنگ دونیم  از که انگار در پشت.. زدم

 روشن.. رفتم  شیپ زیم کنار تا خسته و دمیکش پوف

  ی دفترچه.. یلعنت.. بود گرفته رو م یانرژ ی همه

  زود یلیخ رو کراواتم من و بود زیم یرو  هام برنامه

 یبرا.. کردم زونیآو یلباس  چوب به رو  کتم و بستم

 نوشتم انیجو

 

 " باش خونه دنبال"

  

  

  ************* 

  

  



 سر.. زدیم رو  چشمم ومدی م روبرو از که ینیماش نور

 :کردم وصل رو بهمن  تماس و  انداختم نییپا

 

 ؟..بهمن خبر چه.. سالم-

 

 ..دمیشن رو دارشخش یصدا

 

 ..نمتیبب د یبا.. خوب یخبرا.. سالم-

 

  باال ی طبقه انیجو و بود نشسته کنارم درست روشن

 روشن یبرا رو خونه نی ا دیبا.. دیکش یم رو انتظارم

 ..کردم یم میتفه

 

 ..الیو امیم-

 

  بلند هوا به فندکش کیت یصدا و کرد صاف نهیس

  مواقع در جز به.. دیکش  یم گاریس کم یلیخ.. شد

 برد؟ یم لذت یچ از داشت.. لذت



 

 ..مرد دنتید یبرا تابم یب.. ایب زود.. نمتیب یم پس-

 

 رو نفسم راه بزرگ ب یس کی ی اندازه به یزیچ

 ..یلعنت.. زد عربده شدی نم روشن یجلو.. بود بسته

 

 ..امیم تنها.. ارمیب تونم ی نم رو ترانه-

 

 .. بهتره ینطوریا.. ایب تنها-
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  قطع لذتش کردن فوت یرو  رو تلفن و گفتم یا باشه

 ترق یصدا  من.. شد مشت دستم و بستم چشم.. کردم

 داشتم یسع .. دمیشن یم مشتم نیب رو میگوش ترق

 ..داد جهینت  تالشم.. کنم کنترل رو خودم

 

 ..ندارم وقت اد یز من.. روشن شو ادهیپ-

 

 دست خشمم.. شد ادهی پ یالعمل عکس و حرف یب

 نشون ظاهرم  در کردم یم یسع فقط.. نبود خودم

 سمت به یحت و فشردم رو  موتیر.. شدم ادهیپ.. ندم

  من و بود باز مجتمع در.. ننداختم نگاه مین روشن

 دمیشن یم.. بود دوازدهم ی طبقه خونه.. شدم وارد

.. ومدیم دنبالم ممکن شکل نیتر ساکت در روشن که

 و شد باز در زود یلیخ.. فشردم رو آسانسور ی دکمه

 روشن به پشت من و شد  رد روشن.. دمیکش کنار من

 قرمز رو دوازده ی دکمه و ستادمیا در به رو و

 داشت بهمن.. شدمیم یعصب نفسش یصدا  از.. کردم



  شده ویل شنهادیپ متوجه ؟یچ از برد؟ی م لذت یچ از

 بود؟  نقشه هی یچ  همه ای بود؟

 جلو دید رو من تا.. دمید رو انیجو من و شد باز در

 : کرد کج  گردن و اومد

 

 .. گفتم که ی ا خونه نمیا.. قربان سالم-

 

 آسانسور از تازه که روشن به من و آورد باال رو دیکل

  یروبرو رو دیکل ان،یجو.. کردم اشاره زد رونیب

 دراز دست اما نکرد سربلند روشن و گرفت روشن

 :گرفت رو دیکل و کرد

 

  جلسه تونم ینم صبح تا.. دارم عجله من روشن-

 ..بذارم  یحی توج

 

 فقط طبقه  نیا.. رفت در  سمت به هول با و خورد جا

  یم صالح نطور یا عمد از.. داشت رو واحد کی نیهم

 لرز و ترس با و انداخت در یرو رو دیکل.. دونستم



 به رو.. شد روشن فضا و  زد رو برق د یکل.. شد وارد

 :گفتم انیجو

 

.. زنهی م لنگ کار یجا  هی.. زد زنگ االن بهمن-

  یکار  هی زودتر دیبا.. خبره چه دونم ینم انیجو

 ..میکن

 

 ه؟ یچ امرتون-

 

 به دمیام فقط االن من.. دونستم ینم..  دمیکش پوف

 کارش زودتر دیبا.. کرد یم یفکر دیبا.. بود روشن

 ..ی لعنت.. اه.. کرد یم تموم رو

 

 ..کن تمرکز روشن یرو-

 

 در داشت آهسته  یلیخ روشن.. شدم رد کنارش از و

 و گرفتم رو بازوش من.. زدیم دید رو وارید و

 .. شد بلند هوا به آخش.. دمیکش



 

 .. زدانی دستم آخ-

 

 : دمیغر من  و بود ستادهیا در چهارچوب در انیجو

 

 گند دینبا.. نیبب رو خونه.. یومدین در به زدهیس-

 ..یبزن

 

 : گفتم و کردم باز رو یچوب  در نیاول

 

 ..هییدستشو نجایا-

 

 ..دمیکش رو روشن و کردم باز رو ش ییروبرو در

 

 ..حموم نمیا.. ریبگ ادی.. روشن نیبب-

 



 دستم حصار از رو بازوش کرد تالش و  دیکش آخ باز

 ..کنه آزاد

 

 یم ینطوریا چرا.. کنم یم نگاه.. باشه خب.. آخ-

 ؟یکن
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 : گفتم و کردم رها سالن وسط درست رو روشن

 



  یجا به نه؟ ای یفهم یم.. یکن یتالش نمیب ینم چون-

  توئه یبابا رفته ادتی نکنه بزنم؟ جوش دیبا من تو،

 هی از کمتر تو.. ندارم وقت صبح تا من غه؟یت ریز که

 یحت.. یبشناس دستت کف نیع رو خونه نیا دیبا ربع

 ..ظروف و ظرف  یجا

 

  ملتهبم صورت به یدست  من و داد ماساژ رو بازوش

 پشت روشن.. نداشت دخالت جرات انیجو.. دمیکش

 :گفت و کرد

 

 کارمو خودم رونیب برو..  یباش نجایا تو  ستین الزم-

 ..بلدم

 

 به عقب  عقب.. نزنم ی حرف تا فشردم هم به رو لبم

 به روشن و دادم هی تک آشپزخونه کی بار وارید

  ییانتها اتاق  دو یروبرو.. دیبخش سرعت حرکاتش

  من .. شد وارد و دیکش رو یکی ی رهیدستگ  و ستادیا

 دیفهم شدیم کمد در ریرجی ج از اما نداشتم بهش یدید

  یمحو شبح    و کردم کج یسر.. بود یکار چه حال در

 : زدم لب.. دمید انیجو از



 

.. اریدرب نمیماش عقب صندوق از رو ها  یبطر اون-

 ی جعبه اون.. یبد جا ییجا ینتی کاب هی تو دیبا

 بهتره که عکسه قاب چندتا هی.. اریب هم شیکنار

 .. نکنه شک که  باشه ایلیسی س دید یجلو

 

 از و اومد جلو حرف یب و گرفتم باال رو چمییسو

 :گرفت دستم

 

 ..ارمشیم عیسر-

 

  شد خارج اتاق از که دمید رو روشن.. رفت که انیجو

..  دادم  قورت رو دهنم آب.. شد یبعد اتاق وارد و

  تکرار ذهنم تو مدام برد؟یم لذت یچ از داشت بهمن

 ..یلعنت.. آورد یم  جوش به رو  خونم و شدیم

 و دمیشن یم  رو دراور یکشو شدن بسته و باز یصدا

  من به کرد یم یسع.. زد رونیب لحظه چند از بعد

  یرونیب ی منظره  یحت.. ها پرده.. مبلمان.. نکنه نگاه

  باز رو ید یس ال زیم یکشوها  و گرفت نظر ریز رو



 دیکش دست  باالخره.. نخوردم تکون من و کرد بسته و

 از دیبا.. دمیفهم رو کرد یم تحمل که  یاجبار من و

 و اومد جلو.. خواست ینم دلش و شدیم رد من کنار

 از قبل و زد  رو آشپزخونه برق دیکل.. شد رد کنارم از

 :گفت و کرد  باز رو خچالی  در یز یچ هر

 

 ..هیخال  خچالی نیا-

 

 ..دمیکش نفس بار نیچند و کردم بسته و باز پلک

 

 .. کنم یم پرش صبح فردا-
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 اونقدر رو ها نتیکاب در کردن بسته و باز.. نزد یحرف

 به پا و گرفتم فاصله آشپزخونه از که داد ادامه

  از.. زدم صورتم به آب مشت چند و گذاشتم ییدستشو

  به چطور دیبا حال، نی ا با.. نشد کم  یزیچ  التهابم

 وارد انیجو و شد باز واحد در زدم؟ یم سر بهمن

 و دیخند..  شدم نهیس به  نهیس باهاش راه نیب.. شد

 :گفت

 

 بذارم؟ کجا-

 

  و شد رد.. کردم اشاره آشپزخونه به و دمیکش کنار

 .. دمیکش صورتم  یسیخ  به یدست من

 

 که نیبذار جا هی.. شما با  نایا.. خانوم روشن بفرما-

 ..مهمه یلیخ.. بمونه خاطرتون تو

 

 :کرد پر رو گوشم روشن دلخور یصدا و



 

 ..مونه یم ادمی-

 

 چه نیا کنه؟ یهج رو  مشروب ی کلمه بود بلد

  با اونوقت.. ومدیبرنم پسش  از روشن بود؟ یحماقت

 .. من با.. شدی م روبرو من

  یرو  یبطر سه هر و جعبه.. گذاشتم آشپزخونه به پا

 سه هر روشن اما دیکش  کنار انیجو.. بود  یچوب زیم

 یبرا که  دمید و گرفت دست  به رو یا  شهی ش یبطر

.. افتاد تکاپو به ها  نتیکاب از یکی در کردن باز

 ..رفتم جلو و زدم  یتلخ پوزخند

 

 مثال.. بهتره ینذار  باال نتی کاب تو نارویا-

 ..یکرد میقا کنه فکر جا هی بذار.. ستممنوعه

 

 سر و دیگز لب که بود دهیرس مغزش به تازه انگار

 نیتر نییپا و نیآخر در و دمیکش پوف.. انداخت نییپا

 : گفتم و کردم باز رو نتیکاب

 



 که بذار جا ه ی رو عکسات قاب برو بعدم.. نجایا بذار-

 ..باشه دید تو

 

  شدن   خم نی ح و نخوردم تکون  سهوا من و اومد جلو

  آخر در و کرد مکث.. خورد نمیس به کتفش روشن،

 ..داد جا نتیکاب در رو، سه هر و دمیکش کنار من

 

 ... من زدانی-

 

 زخمم که بودم گرفته دندون نیب رو نمیی پا لب اونقدر

  یریس شهوت و ترانه به و افتاد سوزش به دوباره

 ..فرستادم لعنت  رشیناپذ

 

 ؟یا یبرنم پسش از  یدیفهم ؟یشد مونیپش-

 

 هنوز که انیجو به و کردم کج سر نداد که رو جوابم

 : گفتم بود ماجرا شاهد

 



 ..هیمنتف هیقض-

 

 به رو.. گرفت رو کتم ی گوشه که شم رد خواستم

 سمتش به.. زد رونیب و دادم تکون سر انیجو

 : گفت شمرده شمرده و  انداخت نییپا سر.. دمیچرخ 

 

  ینطور یا من با لطفا شهیم.. فقط.. نشدم مونیپش-

  خشم و حرص.. احمقم نه.. مبچه نه من ؟ینزن حرف

 ..نکن یخال من یرو رو تتیعصبان و

 

.. شدینم آدم دختر نیا.. هه.. دیپر باال ابروم دو هر

 نیا جز  پاکمهر ونی هما دختر از.. نداشت یتعجب

 ..رفت ینم یتوقع

 

 ..روشن بکن کارتو-
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.. شد مانع کتم ی گوشه همون با که برم خواستم باز

 ته یرو رو دستم و فرستادم  رونیب شل رو نفسم

 ..دمیکش شمیر

 

 .. هست هم  گهید زیچ هی-

 

 ؟یچ-

 

 :گفت و کرد سپر نهیس.. دمیچرخ سمتش به

 



 یاطالعات اون و بدم انجام درست رو کارم بتونم اگه-

 در دیبا.. بکشم ایلیسیس  زبون ریز از یخوا یم که

 ..یکن یکار ه ی برام قبالش

 

  اصل در که  یزیچ سر من؟ با کرد؟ یم معامله داشت

  نیا کرد ی م فکر یچ به ومد؟یم حساب به هشیتنب

 :گفتم و زدم پوزخند ؟یفندق مغز

 

 ؟یخوا  یم یچ-

 

 اما.. شد دستپاچه که نداشت رو سوال نی ا توقع انگار

 :گفت و  اومد خودش  به زود یلیخ

 

 تو بتونم که بده یاطالعات هی بهم هم  تو عوض به-

 خوام یم من.. کنم یکار هی براش بابام ی  بعد دادگاه

 .. نباشه خطر تو زندان اون تو بابام جون  

 

  آخ.. افتاد کوبش به میلعنت قلب و شد مشت دستم

 .. دمیخند کج.. آخ.. ونیهما



 

 سر که ی ستین یتیموقع تو واقعا االن تو.. روشن-

 من از گرفتم نظر در برات هیتنب سر   از که یکار

 ..یبخوا  یزیچ

 

  و آورد سرباال و اومد جلو.. بود شده  جسور یلیخ

 :گفت یذات جسارت همون با چشمام به رهیخ

 

  نکاریا و من به هم  تو.. میباز تو من االن یول-

  یمجبور تو.. میباش صادق باهم بذار.. یدار اجیاحت

 باهم بهتره پس.. مجبورتر تو از من ی کن تحمل منو

 خوام یم رو بابام یجان تیامن فقط من.. میایب کنار

 ..شتریب نه.. زدانی

 

  یها یعسل از چشم یطوالن ی ه یثان  چند یبرا

 یم کاریچ من با داشت دختر نیا.. برنداشتم نگاهش

 کرد؟

 



 نیهم به دنیرس یبرا دارم یبهتر یها راه من-

  هم مجبور.. یاریب دستش به قراره االن تو که یهدف

 که یزیچ  به رو تو تا کنم  نهیهز همه  نیا شدم ینم

 تا شب  هی قول تونستم یم مثال.. کنم لیتبد یستین

 یم حتما.. بدم بهش رو  ایلیسیس با زدن الس صبح،

 یم کهیت که یت رو خودش یچطور  زن اون که یفهم

 ازش ی مست تو حتما.. من از بوسه هی واسه کنه

 .. گهیم حسرتش از باش مطمئن.. بپرس

 

 یم رو شی دگیپر رنگ من و بود مونده باز دهنش

  لب صورتش از چیه ی فاصله تو و رفتم جلو.. دمید

 :زدم

 

 ینم هم نگاه یکس حق به خودم، مال به جز من-

 کارتو.. دستت سپردم رو  ایلیسیس که یلیدل نهیا.. کنم

  ییاونجا از.. اما.. درست.. روشن بده انجام درست

 رو موندنش زنده قول دارم کار ونیهما با هنوز که

.. رینگ منو وقت نی ا از شتریب االنم.. دمیم بهت

 ...عیسر
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 یم فکر  یچ خودش با..  بود زده زل بهم ناباورانه

 و کردم فکر کور موش هی  کیکوچ مغز   افکار  به کرد؟

 ..دمیخند

 

 زدان؟ی ی-

 



 انیجو.. زدم رونیب  آشپزخونه از و دمیکش پوف

 و رسوندم بهش رو خودم.. بود ستادهیا در یجلو

 :گفتم

 

 خونه تا دیفهم رو  نجایا زیچ همه یوقت بمون-

 تلف رو وقتم هم لحظه هی تونم ینم من.. برسونش

 ..باش مراقب فقط.. کنم

 

 :کرد  صدام که شدم رد کنارش از

 

 قربان؟-

 

 و رسوند بهم رو خودش.. ستادمیا آسانسور یروبرو 

 :گفت خونسرد  یلیخ

 

..  دمیم حیتوض براشون زو یچ همه من.. قربان چشم-

 ..چییسو س.. نمیا دییبفرما ب

 



 یب رو چیی سو.. درآورد رو حرصم یحواس  یب نیا

..  فشردم رو آسانسور ی دکمه و گرفتم ازش حرف

 شد باز در  تا.. کردم یم  حس رو روشن حضور من

 :گفتم

 

  یچطور  بده ادی بهش ضمنا .. کن پر هم  رو خچالی-

..  کن یحال  بهش حدودشو و حد و خورد  الکل دیبا

 ..ارهیب  باال گند دینبا

 

 با و گذاشتم آسانسور به پا من و داد تکون  سر فقط

 .. روندم بهمن یالیو سمت به ممکن حالت نیعتریسر

..  شدم الیو وارد نیماش با که بود شب ازدهی ساعت

  ترانه یبرا شدن ادهیپ از قبل و کردم باز رو کمربندم

 فرستادم امکیپ

 

 " گردمیبرم.. بخواب تو.. المیو من"

 

.. انداختم کتم یداخل بیج در رو تلفن و شدم ادهیپ

 داشته یسک یو بهمن بودم دواریام و داشتم سردرد



 داده هیتک  در به.. شد باز ایل یسیس توسط در.. باشه

  راحت کار.. داد یم تکون رو خودش عشوه با و بود

 برخالف زن نیا.. شدینم اما.. زدن  الس بود یتر

 ..بود خطرناک بش،ی دلفر ظاهر  

 

 .. سالم-

 

 قبل من و آورد باال دست.. دینکش عقب  اما رفتم جلو

 و گرفتم رو دستش کنه، برخورد نمیس  به نکهیا از

 :گفتم

 

 .. یایم حال  سر نظر به-

 

  یها لب پشت دشیسف یها دندون فیرد.. دیخند

 من جذب    در.. کرد یم  جذب رو یمرد هر سرخش

 .. دادم ینم تله به ُدم من اما بود استاد ماهرانه هم،

 

 ..بهترم دمید رو تو که االن-



 

 تو؟ امیب  یدینم اجازه-

 

  زهایچ یلیخ  من از مرموز، یها چشم همون  با یلعنت

  انجامش از زن دوتا با من که ییزهایچ.. خواست یم

 :گفت و دیکش کنار رو خودش.. بودم عاجز

 

 ..جان زدانی تو ایب-

 

..  نکردم اعتنا من و شد حلقه بازوم دور دستش

 یصدا.. داد نشون واکنش حد از  شیب شدینم

 :دمیشن  اما زحمت، به رو شآهسته 

 

 در تونم  ینم من.. یلیخ .. یهست یسکس یلیخ تو-

 .. زدانی کنم مقاومت برابرت
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  دامن دادم یم حیترج.. گرفتم دهینشن رو حرفش

 دهیناد رو نازک  یبند تاپ اون و کوتاه و  جذب ی  مشک

 .. دمید یم  رو نشیس ی زده رونیب نوک من.. رمیبگ

 

 کجاست؟ بهمن-

 

 .. کار اتاق تو.. باال ی طبقه-

 

  به.. کرده دایپ جرات  و دل که بود دور بهمن پس

 :  گفتم و زدم یا ضربه دستش پشت

 

 ..جان  ایلی سیس اریب  یسکیو برام-



 

 به رو پاش که دمیشن من.. گرفتم فاصله کنارش از و

 نفس چند.. رفتم باال یچوب  یها پله از.. دیکوب نیزم

  اجازه کسب یب.. کردم باز رو سوم در و دمیکش قیعم

 دود گاریس  همچنان و بود زشیم پشت.. شدم وارد

 یا یمنطق  لیدل حتما خوشش حال.. یلعنت.. کرد یم

 ..داشت

 

 .. سالم-

 

 .. شدمی م دیناام داشتم.. یکرد رید.. زدانی سالم-

 

  و خونه  پیت معموال.. بود تنش شلوارک و یرکاب

 یصندل یرو.. نداشت هم  به یشباهت چی ه  کارش محل

 و زد برهیو  تلفن.. کردم باز  رو کتم ی دکمه و نشستم

 بود ترانه.. آوردم رونشیب من

 

 "بود شده تنگ بهمن یبرا دلم ؟ینبرد  چرا منو"

 



 .کرد پاره رو افکارم  ی رشته بهمن یصدا

 

 هم یسرکش.. یاینم که هم خونه از.. ینبود برج-

 ؟یبود کجا.. ینداشت

 

 : گفتم خونسرد  یلیخ

 

 برام که ییاونا ی خواسته به یگاه  مجبورم منم-

 دوستام از یکی.. بدم تن دن،یم انجام بزرگ یکارا

 .. کنم رد نتونستم من و کرد دعوت شام  هی یبرا منو

 

.. بود ایلیسیس دونستم یم  هم دهیند من و شد باز در

 ..کرد یم ارمیهوش الکل یبو

 

 ..جان زدانی دییبفرما-

 

 کامل رو بزرگش بایتقر ی ها نهیس من و بود شده خم

..  داد یم بهم رو اجازه نیا تاپ باز ی قهی.. دمید



 زد حدس رو  نگاهم ریمس ایلیسیس و کردم دراز دست

 .. زدم کجخند.. دیخند و

 

 ترانه؟ بدون-

 

 گرگ.. نهی نب  منو یبایز همسر  یهرکس دمیم حیترج-

 ینم دلم و ستمین یمرد هر من.. بهمن ادهیز زاده

 .. بذارم دی د معرض تو همسرمو  خواد

 

  خم همچنان ایلیسیس.. شد بلند زیم پشت از و دیخند

 به رو السیگ.. دمید مقابل درست ش نهیس و بود

 و ستادیا  ایل یسیس پشت  بهمن که دمید و گرفت دست

 دست.. نخوره تکون زن نیا شد باعث موضوع نیهم

 السیگ و  شدم بلند من و  نشست کمرش یرو بهمن

 ..دمیکش سر الجرعه رو

 

  ایلیس یس به یهرکس ندارم دوست منم.. هیمنطق-

 .. بشه کینزد

 



 .. بود من یرو درست ایلیسی س بُّران نگاه
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  خونه ترانه.. مطلب اصل  سر میبر بهتره.. بهمن خب-

 .. تنهاست

 

  رونیب اتاق از یناراض و کرد یا اشاره ایلیسیس به

  رو یخال  السیگ من و  ستادیا روبروم درست.. زد

 ..گذاشتم وسط زیم یرو



 

 .. دارم دی جد کار برات-

 

 : دمیپرس فقط شهیهم مثل

 

 هست؟  یچ کار کجا؟ و یک-

 

 و گرفت فاصله.. داد تکون سر لذت با  شهیهم مثل و

 لبش ی گوشه نخ هی و برداشت رو گارشیس پاکت

 ..گذاشت

 

 یم تیریمد رو پروژه یسر هی دارم وقته یلیخ من-

 ممکن و نبودم مطمئن  چون.. عیوس نیزم هی.. کنم

  اما.. نگفتم یزیچ تو به باشم نداشته یکاف پول بود

  اومد در گرون  برام کمی .. کردم فیرد رو کار حاال

 ..داره سود چندبرابر  مطمئنم یول

 



 به و زد  گارشیس به یپک.. کردم سکوت فقط من

  مخالفت  من و داد یتکون رو پاکتش  تعارف یمعنا

 .. کردم

 

 راستا نیا تو یتون یم تو.. دنیرس نفت به ها بچه-

  عهده  به رو کار تو خوام یم.. یکن کمک من به

 .. نصف نصف سودش.. یر یبگ

 

 :گفتم و دمیگز لب

 

 یم یهنگفت ی هیسرما و پول یحفار و نفت چاه-

  جور پول همه  اون یچطور بدونم دارم دوست.. خواد

 ..یکرد

 

 یم نگه رو گاریس که یانگشت همون با و دیخند

 رو گردنبندش من.. خاروند رو لبش ی گوشه داشت،

 ..براق ی  رهیدا.. دمید

 

 ..گرفتم قرض-



 

 ..نبود مهم چون یک از دمیپرس ینم

 

 ه؟یچ من ی فهیوظ-

 

 و گذاشت زیم یرو رو پاهاش و نشست زیم پشت

 یرو و رفتم  جلو.. زد  گارشیس به ی پک تر قیعم

 هم در  چهره  گارشیس گند یبو از و شدم خم زیم

 ..دمینکش

 

  بازار خوام  ی م.. کن رد رو  ینفت یها بشکه  فقط تو-

 هی یبش مجبور دیشا.. یریبگ دست  به تو رو نفت

 ییهوا و آب هی تا برو  ترانه با.. سفر  یبر مدت

  فصل نی ا تو فارس جی خل  ی هیحاش.. کنه عوض

 فرصت پس.. یمتنفر سرما از دونم یم.. بهشته

 ..واست هیخوب

 



  نبض گردنم رگ... علتش اما دونست یم رو نفرتم

..  کرد التماس  بهم شدن مشت یبرا دستم و زدیم

 :دمیخند

 

 ؟یگرفت هتل و طیبل.. یرفت  آخرش تا-

 

..  کردم پشت و گرفتم فاصله ازش.. دیخند هیکر و بلند

 ..خوند  یم چهرم از  رو خشم دینبا

 

 قبول بگو.. کن اراده تو.. یا العاده فوق  یلیخ تو-

 ..من با ها برنامه یباق یکرد

 

 کردم؟  ی م کاریچ دیبا
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  یباال  تا رو  ها یلیخ سر.. باالست سکشیر کار نیا-

 .. برده دار

 

 به و شد یچرک کم کم هاش خنده.. دی خند یم هنوز

 ..افتاد سرفه

 

 رو تو.. رهینم یدار چیه  یباال  تو سر  .. نه یهرکس-

 ..کشمیم من.. نه چکسیه

 

  دو.. کردم نگاش حالت یب و دمیچرخ .. کردم مکث

 یدماغ تو و داد تکون جلوم   گاریس با رو انگشتش

 :دیخند

 



 توان من جز  چکسیه.. کنم یم حیتصح رو مجمله -

 .. نداره رو تو کشتن  

 

 ..شدم کینزد بهش و دادم تکون سر..  دمیخند کج

 

  ستیب بهم..  بهمن.. ستین نفعت به ابدا من کشتن و-

 یمیتصم ینطور یا تونم ینم .. بده زمان  چهارساعت و

 .. کنم یم خبرت.. کنم نشیی پا و باال بده اجازه.. رمیبگ

 

 ..داد تکون سر  حرفم دییتا به

 

  نصف.. ستین تیبشر ی جامعه نفع به تو مردن-

  یم نون من سر صدقه از دارن نکارنیا تو که ییآدما

..  زدانی مونهیم لنگ تو بدون کارم من.. خورن

 ..شوهرخواهر

 

  دستم.. دمیخند اما شد منقبض  فکم.. د یخند بلندتر و

 یرو و زدم  زیم یرو یمیمال ی ضربه اما شد مشت

 ..دمیچرخ  پا ی پاشنه



 

 .. بمونه تنها نیا از شتری ب ترانه خوام ی نم.. برم من-

 

 : دمی شن رو نحسش یصدا که رفتم در کنار تا

 

 دارم دوست.. زدانی.. برس خوب  خواهرم به-

  خواهر هی نیهم فقط من.. نمیبب خوشحال رو خواهرم

 ..برس بهش پس.. ز  یعز یلیخ برام.. دارم رو

 

 نشون یواکنش چیه.. دمیفهم یم رو  منظورش من

.. زدم رونیب و دمیکش نییپا رو در ی رهیدستگ.. ندادم

  ایلیسیس.. رفتم نییپا ها پله از.. نبستم رو در یحت

 اما ستادیا برگشتنم محض به و بود نشسته ها پله نیب

 : گفتم و آوردم باال دست

 

 ..خداحافظ-

  

 زدان؟ی-



 

 و شدم نیماش سوار و زدم رونیب الیو در از توجه یب

 نیاول نیا.. روندم خونه سمت به سرعت نیآخر  با

 اگر.. زدیم  حرف  ینطوریا من با بهمن که بود یبار

 ..یلعنت چه؟  داد ینم انجام درست رو  کارش روشن

  صبر.. نه ای دونست یم ی زیچ که شدمی م مطمئن دیبا

 ..بود نجاتم راه تنها اعتماد و صبر.. کردم یم
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 عرض در..  موندم منتظر و دادم هام چشم به یمالش

.. شد کسر حسابم از یهنگفت  مبلغ هیثان ده از کمتر

 برج ی  مال امور یبرا ی خال  و خشک یتشکر  فقط

 یلیخ دیبا.. شدم  خارج چتش ی صفحه از و فرستادم

 انی جو امک  یپ یصدا.. داشتم یم نگه یراض رو ها

 رو تلفن.. شد زیوار حسابش  به که داد نشون بهم

 یپشت به  رو سرم و کردم  پرت کنارم یصندل یرو

  انیجو یصدا بستم که رو چشمام.. دادم هیتک یصندل

 :دمیشن رو

 

 ..قربان کنم ی م زشونیوار شب دوازده-

 

 رو کارش بودم مطمئن.. ندادم نشون یواکنش چیه

 یبرا دیبا نام  یب حساب ه ی از.. داد یم  انجام ماهرانه

 رو شیپ اتیعمل در بود قرار که یکسان از نفر سه

 به یمبلغ.. کرد یم زی وار پول کردندیم کمک بهم

 کرده رو  زیچ  همه فکر من.. پرداخت شیپ عنوان

 ..داشت ی بستگ روشن به فقط.. بودم

 



 ینم نیا از شیب اعصابم.. بودم خسته.. داشتم سردرد

  همچنان من.. شدینم کم بودنم زدانی از اما دیکش

  زیچ چیه که یمرد.. اتابک بزرگ پسر.. بودم زدانی

 یم راست ویل.. بود نفروخته  شرافتش به رو ایدن

..  کرد ینم یدوست بهمن با اتابک پسر.. گفت

 ...یدوست

 از آخ و داد یم انتیخ و کثافت یبو واژه نیا

 .. روشن فیناشر پدر.. ونیهما

 

 .. باهاشه هم ایسلیس.. اومدن خانوم روشن قربان؟-

 

 یز یچ خواست ینم دلم.. نکردم باز رو  پلکم یال یحت

 ..خواستم ینم.. نمیبب

 

 روبراه یچ  همه نظر  به.. مجتمع تو رنیم دارن-

 ن؟یندار یدستور.. ادیم

 

  سکوت و دادم تکون باال به  رو رو انگشتم چهار فقط

 توان نم،یبب خواستم ینم  که اندازه همون به.. کرد



  چرم از من و کرد تازه ینفس.. نداشتم هم دنیشن

  ینیسنگ و داد خودش به یتکون که دمیفهم یصندل

 من و داشت نظر ریز رو من .. کردم حس رو  نگاهش

 فکر.. بودم خراب.. کردم یم درک رو  شینگران

  زنده دیبا.. نداختیم پا از رو من داشت اتابک

 ..یمتیق هر به.. موندیم

 

 ن؟ یخوب شما خان؟ زدانی-

 

 زبون به رو اسمم انیجو که بود بار نی اول نیا دیشا

  یرو و رفت  فرو موهام ی  شهیر یال دستم.. آورد یم

 :زدم لب فقط و شدم خم زانو

 

 ست؟ ین یسکی و نیماش تو-

 

 ..ارمیب رمیم.. قربان دارم من-
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  باد.. شد ادهیپ که دمیشن و نزدم یحرف..  خوب چقدر

 حال من و اومد داخل  به باز مهین در یال از سرد

 کرد متورم  رو بدنم یها  رگ سماجتش.. گرفتم نفرت

 تصورم حد از زودتر یلیخ.. دیکش یبد ریت سرم و

 ماهرانه.. دادم هیتک یصندل یپشت به دوباره.. برگشت

 داشبورد از یکاغذ وانیل دوتا و کرد باز رو یبطر در

  من.. گرفت سمتم به و کرد پر رو یکی و دیکش رونیب

  باال چشم و دمید رو بشیدلفر رنگ ییطال عیما

 ..دمیکش

 



 ..یاهلش دونستم ینم-

 

..  بود شده بهتر  یلیخ شگونه  یکبود  انگار.. دیخند

 :گفت و دیکش گردنش به یدست

 

  منم.. ادیم کارتون به گفتم .. داشتم نگه شما واسه-

 ..نینباش تنها خورم یم شما  ی بااجازه

 

  نیب که نبود خودم دست.. گرفتم دستش از رو وانیل

 کرد پر که  رو وانشیل.. شد فرورفته انگشتام فشار

 هم باز.. زدم ضربه بهش من و آورد باال دست

  و کوچه یخلوت و یکی تار به ینگاه مین با.. دیخند

 وانیل بود پارک مجتمع در یجلو که روشن ن  یماش

 :گفتم و دمیکش سر رو

 

 ..ادیبرب پسش از روشن دوارمیام-

 

 ..هیذکاوت و  هوش با دختر.. مطمئنم من.. قربان ادیم-



 

 ون،یهما دختر  .. ومدین  خوشم فیتعر نیا از چندان

 ... ایدن فرد نیتر یلعنت

 

  خودش هنوز.. کرد پر و دادم تکون جلوش رو وانیل

 باال رو کیپ نیدوم من  که بود نزده لب  وانشیل به

 و تند و تلخ اگرچه.. بودم طعم نیا عاشق من.. بردم

 ..داشتم دوست اما گزنده

 

 .. انیجو  یبزن لب یستی ن مجبور یندار دوست اگه-

 

  و رنگ یعسل کت به من.. دیخند یم  یادیز امشب

 ..انداختم ینگاه  مین شیا سورمه  رهنیپ

 

 روم  شما حضور در.. قربان دارم  حضور شرم-

 ..شهینم

 

 : گفتم و  گرفتم دستش از رو یبطر و دمیکش پوف



 

 .. بخور-

 

  یجلو آزادش دست با که کردم پر خودم رو وانمیل

 مو که دمید و دیکش سر رو  وانیل و گرفت رو دهنش

 که البته.. نبود اهلش انیجو.. شد راست  تنش به

 از هیثان صدم کی دادن دست از یبرا  هم یفرصت

 .. بود نشده انی جو خود،یب صدرا.. نداشت شیار یهوش

 

 ..تنده یلیخ-

 

 از شیب.. شدیم داغ تنم  داشت.. دمیکش سر رو کمیپ

 یفضا یکی تار وجود با.. بود یکاف.. دمینوش ینم نیا

  یها رگه من ،یدود رینفوذناپذ یها شهیش و نیماش

 و کردم پر رو  وانشیل.. دمید یم رو هاش چشم سرخ

 :گفتم

 

 .. انیجو یباش اریهوش دیبا .. هیکاف برات اندازه نیهم-
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  و برد باال  رو وانشیل و  پوشوند دهنشو دست با باز

  یبطر.. کرد سرفه و افتاد رعشه به بدنش کل نباریا

 :گفتم و دادم تکون مقابلش رو

 

 ..هیکاف-

 

 و گرفت رو ی بطر.. دمیشن  رو نامفومش و گنگ چشم  

.. نبود یخبر ترانه از.. برداشتم کنارم از رو تلفنم من



  ییآشنا ی شماره دنید با دیلرز دستم نیب که تلفن

 رو دهنش دور یکاغذ دستمال با انیجو.. زدم پوزخند

..  زدم گوشم به و کردم وصل رو تلفن من و کرد زیتم

 ..بردیم ییبو مکالمه نیا از  انیجو دینبا

 

 .. سالم-

 

 ..بود ساکت ساکت اطرافش.. کردم حس رو نفسش

 

 چطوره؟  حالت.. مرد سالم-

 

  ضیتعو ی احوالپرس به  ربط یب سوال  با رو سوالش

 :کردم

 

 ؟یزد زنگ رید کم هی یکن ینم فکر-

 



 سر با انیجو.. دمیشن رو پاش کفش برخورد  یصدا

 به رو داغم  تن سرد، باد باز و شد ادهیپ  و داد یعالمت

 .. انداخت لرزه

 

 ..رفت حاال  نیهم ویل.. کنم سکیر نخواستم  فقط-

 

 :نشست شم یر ته یرو دستم  و دادم یتکون  رو فکم

 

 چه.. خوبه یلیخ بود؟ تو  جوار در مدت تمام پس-

 ؟ یبفهم یزیچ یتونست خبر؟

 

 به دست رو یگوش و فرستاد  رونیب شل  رو نفسش

 :کرد دست

 

 یاعتماد ویل به.. زدانی.. نه یندون خودت که یزیچ-

 ..ستین

 

 :دمیکش هم در ابرو



 

 ؟یدار خبر   یزیچ از-

 

 باالخره و  برگشت انیجو.. کرد یم تعلل.. بود مردد

 ..بست رو در

 

 دونم یم فقط.. دونم ینم تو  از شتریب یزیچ من.. نه-

.. بهمن از بدتر یکی.. ست ین یاعتماد قابل آدم ویل

  یم فقط من.. درسته یری بگ یمیتصم هر  که مطمئنم

..  اومده پر دست با ویل.. کنم گوشزد بهت خواستم

  یول کجا به دونم ینم.. بنده یگرم ی جا  به پشتش

 ..بفهمم کنم یم یسع

 

  بود من میتصم  منتظر بهمن.. شد جابجا  گلوم بکیس

 ..هم  ویل حتم به و

 روشن با فقط گره نیا و بودم کرده ریگ یدوراه نیب

 چراغ من.. انداختم مجتمع در به ینگاه.. شدیم باز

 دستم از یکار چیه.. دمید یم رو روشن واحد روشن  

 ..... رفت یم لو امشب نی هم روشن اگر.. نبود ساخته



 

 تو فقط.. کنم کاریچ دیبا دونم  یم من.. نباش نگران-

.. ببره  ییبو خوام ینم .. بده ادامه روند نیهم به

 هی هم اون ندارم شک.. بده انجام درست رو کارت

  یکس کردن   دا یپ.. کن دایپ اونو برام.. داره ضعف نقطه

 .. من با گرمه اون به پشتش که

 

 دهیترس مرد نیا.. کرد فوت یگوش تو رو  نفسش باز

 :دادم تکون تاسف به یسر بود؟

 

.. بزرگه یلیخ زننیم حرف ازش که یا پروژه-

 عرش به فرش از نفرو هی تونه یم که بزرگ اونقدر

 بهت من..  زدانی.. فرش به عرش  از و برسونه

 ...ینبود تو اگه.. ونمیمد
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  به نهیآ از انیجو سرخ   نگاه.. نداد ادامه رو حرفش

  حس رو گلوش بکیس شدن نییپا و باال من.. بود من

 :کردم

 

  ادا یدار من به که ینید  .. بکن گفتم که  یکار فقط تو-

 من با رو ارتباطت  یکس دینبا.. باش مراقب فقط.. کن

 ..بفهمه

 

 .. کرد یم براندازم یکنجکاو با هم  انیجو  حاال

 

 ..باش مراقب شتریب.. کنم یم قطع من.. باشه-

 



 .. خوش شب-

 

 بعد هیثان دو.. بشنوم رو جوابش تا  نکردم صبر و

 :گفتم انیجو به رو و کردم  قطع رو تلفن

 

 دایپ رو  ویل یمادر ی  خونه فرصت نیاول تو فردا-

 .. کنم دایپ ییزا یچ هی تونم  یم اونجا کنم  یم حس.. کن

 

 به رو سرم  و بستم چشم دوباره..  داد تکون  سر فقط

 رونم  به مدام رو تلفن.. دادم هیتک یصندل یپشت

 از ینشان بود زده جوانه وجودم در که یحس.. دمیکوب

 که سرکش، یجانیه با ختهیآم یحس.. نداشت ترس

  نیا از من.. یهرکار.. بود  یهرکار انجام به حاضر

 .. دمی ترس یم حس

 

  ی هیثان به هیثان من و گذشت ساعت دو .. کساعتی

  استخون و پوست  و گوشت با رو زمان کند  گذران نیا

 پلکم یال ی حت اما دیکوب  یم تند قلبم.. کردم یم حس

 رو انیجو کشدار یها  نفس من.. کردم ینم باز رو



 سردرد نیا.. بود انفجار به  رو میلعنت سر و دمیشن یم

 پلکم.. یلعنت.. شدیم لیتبد معضل هی به داشت کم کم

 .. سوخت یم

 

 ..رون یب اومد ایلیسیس قربان؟-

 

 من نیماش  ایلیسیس بود محال.. کردم باز پلک آهسته

 و نبود بند پا یرو.. بده صی تشخ فاصله نیا از رو

  مجتمع  در   از که دمید رو روشن یناگهان یلیخ من

 داشت باز.. زدیم داد.. بود ناخوش حالش.. زد رونیب

 ... باز  بناگوش تا  یها شین همون.. دیخند یم

 

 از تا داد هیتک شده، پارک ینیماش به ایلیسیس

 خوش.. دیخند یم مدام.. کنه یری جلوگ افتادنش

  نور   و گرفت دست به رو تلفنش روشن بود؟ گذشته

 .. کرد ی نوران رو صورتش صفحه،

 

 ان؟یجو کنن یم  کاریچ دارن-

 



  یزیچ.. آورد نییپا رو تلفنش روشن و کرد مکث

 بلند و  داد هل عقب به  رو سرش ای لیسیس و گفت

 ..یلعنت..  دمیشن یم فاصله همه نیا با من.. دیخند

 

 ..گرفته آژانس ایلیسیس ی برا خانوم روشن کنم فکر-

 

 نیا با.. نبود هم یبد  چندان فکر.. البته.. البته

..  بود بهتر کرد ینم یرانندگ روشن، ت  یوضع

 از شال ایلیسیس.. دمید یم رو بنفشش یرودوش

 نور.. دی خند یم همچنان تیاهم یب و افتاد سرش

 ..زد  رو چشمم روبرو از ینیماش

 

 ...خانوم روشن حال  .. قربان.. دیرس آژانس کنم فکر-
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 مست واقعا روشن.. کرد سکوت و آوردم باال دست

 ..بود

.. گرفت رو ای لیسیس دست و رفت جلو خوران  تلو تلو

 یها  چراغ نور با من.. شد متوقف که آژانس

 صی تشخ رو   ایسلیس رنگ یطوس بلند   کت   پرنورش

 در.. نشست عقب یصندل  یرو روشن کمک   با.. دادم

  و خورد  یسکندر روشن که بود نشده بسته هنوز

 یحت.. داشت نگه نیماش ی بدنه کمک  با رو خودش

  مخالفت دست  با روشن  که شه ادهیپ خواست  راننده

 سوار راننده دوباره و گفت وار زمزمه  یزیچ و کرد

 یم خونمو خون.. دی خند یم ایلیسی س هنوز.. شد

 ..خورد

 



  نیب.. زدم زل روشن به خشم  با کرد حرکت که نیماش

 و آورد باال رو جونش یب دست و ستادیا ابونیخ

 کرد عبور ما کنار   از نیماش.. داد تکون  ایل یسیس یبرا

 :زدم لب فقط من و

 

 .. کن بیتعق رو ایلیسیس-

 

  نشیماش کنار تا دمید و شد ادهیپ یمعطل یب انیجو و

 رو روشن از برداشتن چشم توان هنوز من.. دیدو

  سردش انگار.. بود ستادهی ا کوچه نیب هنوز .. نداشتم

..  داد مالش  رو بازوهاش و زد بغل رو خودش که شد

  ادهیپ باالخره من و شد رد کنارم از  انیجو نیماش

  یب.. زدم رو موتیر  و برداشتم رو چییسو.. شدم

 و کرد پارک مجتمع به کینزد که ین یماش  به توجه

 چیه یب و رفتم جلو کرد؛ ادهیپ رو یا بچه دختر و زن

  نکهیا از قبل و گرفتم رو روشن  یبازو ی خاص واکنش

 :زدم پچ  بکشه نیه

 

 ..ایب بامن.. زدانی منم.. شششییییه-



 

  ادیز نکهی ا یبرا حای ترج و کردم همراهش خودم با

 روشن یهوا در رقصان  شال پشت نباشم تیرو قابل

  یلیخ روشن که دمیشن  و کردم یمخف رو صورتم

 :گفت کشدار

 

 ؟ییتووو.. زداااان ی.. آآآآ-

 

  یروبرو.. نبود خوب اصال تیوضع نیا.. یلعنت

 خودم به رو روشن شتریب و ستادمیا آسانسور

  که آسانسور.. ابدا.. نبود مناسب لباسش.. چسبوندم

.. بشم دختربچه و زن  منتظر نکهیا از  قبل شد، باز

 ..شد بسته در و زدم رو دوازده ی طبقه

 

 .. زداااااانی.. تونستم  من شد؟ یچ-

 

 سمتش به یحت.. نزنم یحرف  تا فشردم  هم به رو فکم

 و نشست نمیس یرو دستش اما.. ننداختم هم نگاه مین

 ..انگشت چهار همون با.. زد ضربه بهم تند تند



 

  انجام رو یگفت که یکار من ؟یزنینم  حرف چرا-

 ..تونستم.. دادم

 

  که آسانسور.. دهیفهم یچ که نبود مهم  برام یحت االن

 واحدش در یحت.. دمیکش رونش یب خودم با شد متوقف

 گرفت رو کراواتم.. شدم وارد و دمیکش پوف.. بود باز

 یحرص من و شد محکم گردنم دور گرهش.. دیکش و

 :گفتم

 

 .. یزرنگ..  یزرنگ یلیخ  تو.. نیآفر-
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  خم شکم یرو اما کنم تشیهدا اتاق سمت به خواستم

 ارهیب باال رو معدش اتی محتو نکهیا از قبل من و شد

  یفرنگ توالت یرو و کشوندمش ییدستشو سمت به

  رو بود خورده  یهرچ بایتقر و زد عق.. کردم خمش

 عضالت هنوز.. دادم  ماساژ رو کمرش.. زد پس

 ..بود منقبض شکمش

 

 ..کنه یم درد دلم..  زدانی.. آخ-

 

  باز رو آب ریش.. یلعنت چقدر؟ بود؟ خورده چقدر

  ابدا حاال.. زدم صورتش به آب مشت چند و کردم

..  کرد سی خ رو لباسم ی  همه آب که نداشت  یتیاهم

 .. دادم  ماساژ رو کمرش شتریب من و زد عق باز

 



  هی بعدش.. بهتره یاریب باال  شتریب هرچقدر.. نترس-

 ..ی شیم خوب یریگ یم دوش

 

 یم خفم داشت .. دیکش و شد کراواتم ر  یگ دستش باز

 ..کرد

 

 ...آخ.. رمیمیم دارم-

 

..  گرفتم یم گر  خشم، و تی عصبان و حرص از داشتم

 رو حدودش و حد بودم نگفته انیجو به من مگه

 ..شدینم آدم دختر نی ا.. یلعنت.. کنه یحال بهش

 

 باال کن شل.. روشن ارین  فشار خودت به .. یریمینم-

 .. یاریب

 

..  بود داغ  داغ بدنش.. کرد یم سرفه ق یعم و محکم

 یز یچ قرمز تاپ  هی جز.. برداشتم رو بافتش یرودوش

 ..نبود تنش



 

 .. ارمیم باال.. معدمو دارم.. کنم یم حس-

 

  آب   ریش.. دمیکش نییپا و گرفتم دست ن یب رو سرش

  رو نازکش  شال همزمان و  گرفتم سرش یرو  رو باز

..  کرد شل زانو و افتاد زدن نفس نفس به.. زدم کنار

  رو شلوارم دستش و نشست کف یها ک ی سرام یرو

 ..گرفت  چنگ به

 

 روشن؟ یبهتر-

 

 رو سشی خ  و بلند یموها.. شدم خم و  بستم رو آب

 : کردم صدا  رو اسمش بلندتر و زدم پس

 

 ؟یخوب  روشن؟-

 



 یعسل یگو دو اون از یاثر ابدا.. دیکش  باال چشم

  و دمیکش پوف.. دمید یم یخون ی لخته دو من.. نبود

 : رفت باال صدام  اراده یب

 

  یریبم خواست یم دلت اگه ؟یبخور  نقدریا گفت یک-

  آب از آب که کشتمت یم یجور.. یگفت یم خودم به

 .. نخوره تکون

  

..  دیخند بلند که کردم یم  فیتعر فهیلط داشتم انگار

  به ایخدا..  دمید یم رو دندونش دوتا و یس هر من

 به و آورد باال زحمت به رو دستش.. بده صبر من

 ..دیکش صورتش

 

 .. خوبم واقعا.. خوبم من.. نترس-

 

 یبو از.. دمیکش رو ییدستشو فونیس  و زدم پوزخند

  بود زده من و خودش به روشن که یکثافت و الکل گند

  مجبور بود بار نیاول نیا .. یلعنت.. گرفتم تهوع حالت

 ..کنم جور و جمع  رو مست زن هی شدمیم



 

 .. پاشو یاریب باال یخوا ینم گهید اگه-

 

  زحمت به.. بودم آب سیخ بایتقر.. دیخند دوباره

 مهین تن به و آوردم رونیب تاپشو..  کردم بلندش

  داشت.. نبود مهم برام واقعا.. نکردم یتوجه  برهنش

 ..  کرد یم یمخف من یاحتمال نگاه دربرابر رو خودش
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 ..کنم درست قهوه هی من  ریبگ دوش هی.. روشن ایب-



 

 :گفت کشدار و نامفهوم و گنگ اما

 

 ..نزن دست.. من به.. خوام ینم-

 

..  دادم هل رو ییروبرو در و زدم رونیب  ییدستشو از

 یصندل یرو.. نداشت مقابله یبرا  یتوان االن

 :گفتم و نشوندمش حموم ی گوشه یکیپالست

 

 ..روشن نخور تکون-

 

 اخمم من و گذاشت  نشیس  یرو یضربدر رو دستش

  شتری ب لحظه به لحظه سردردم.. شدینم ظتر یغل نیا از

 ..شدیم

 

 ..کنه یم درد دلم یلیخ زدانی.. آخ.. سرم آخ-

 



..  فشردم  هم یرو رو لبم و دادم قورت رو دهنم آب

  دهیفا یب.. دیفهم ینم یچیه االن.. زدمی م یحرف دینبا

..  گرفتم روشن یرو و کردم باز رو اریس دوش.. بود

 صورت و  سر تیاهم یب من و دیکش غی ج شیسرد از

 ..شستم رو شکمش و نهیس و گردن و

 

 ..یییآ.. زدم خی-

 

  آب روم و سر از.. دیرس هدفش به تا  کرد تقال انقدر

 یصندل  یرو از و گرفتم رو کمرش.. کرد یم چکه

 رو دوش.. چسبوندمش خودم به و کردم بلندش

 : گفت روشن و انداختم

 

 ..سرده یلیخ-

 

 کمر به و دمیکش نییپا  رو دستم اما.. نزدم یحرف

  رو نشیج شلوار  ی دکمه هنوز اما.. دمی رس شلوارش

 باال چشم و  گرفت زور پر رو دستم که بودم نکرده باز

 :کرد نگام تبدار و خمار.. دیکش



 

 فرخزاد؟  یآقا یکن یم  کاریچ یدار-

 

 پس رو دستش.. بودم زدانی شیپ هیثان چند نیهم تا

 : گفتم و زدم

 

 ..ارمیدرب لباستو بذار.. یدیم الکل  گند یبو-

 

  صداش و زد غیج که بود نشده تموم حرفم   هنوز اما

 :شد  اکو حموم تو

 

 .. رونیب برو.. نزن دست بهم .. کن ولم-

 

 حرفم زدن یبرا و کردم بسته  و باز پلک بار نیچند

 دو هر زحمت یب! د؟یفهم یم چه.. یلعنت.. کردم تعلل

 لبش یرو لب و کردم قفل کمرش پشت رو دستش

 پاره رو گوشم ی پرده داشت غشیج یصدا .. گذاشتم

  دستم.. کردم  حس یخوب به من و شد سست.. کرد یم



  رو پشیز و دکمه و رسوندم نشیج شلوار کمر به رو

 .. افتاد زدن نفس نفس  به و برداشت لب.. کردم باز

 

 ؟یکن یم  کاریچ یدار-

 

..  بود داغ تنم.. شدیم پرت جلو به مدام نمیس ی قفسه

 .. کرد ینم کم التهابم از  هم آب یسرد یحت.. یلیخ

 

 صبح تا یبتون که.. ارمی ب در رو لباسات خوام یم-

 ..یبخواب راحت

 

 ..نزن دست بهم.. توروخدا.. کن ولم..  زدانی.. نه-

 

  سکس یهوا دلم و چسبوندم شیشونی پ به یشونیپ

  و شهوت و خشم از صدام..  شتریب شهیهم از.. داشت

 :گفتم وار زمزمه.. دیلرز  یم جانیه

 

 .. کن اعتماد بهم.. ندارم تیکار-
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 شلوار.. داشتم نگهش محکم من و شد شل زانوش

 پا با و دمیکش نییپا یبدبخت با رو سشی خ و تنگ

 : گفتم و آوردم رونشیب

 

 ؟یداریب روشن؟.. شد تموم-

 

 : دینال



 .. کن ولم-

 

  هیثان صدم چند یبرا  نگاهم و کردم بلندش دست یرو

 و بود.. اهیس نازک تور  .. افتاد رشیز لباس به

 همه تونستم یم من و نداشت  یتفاوت چندان نبودش

 و سفت یها یصورت همون.. نمیبب رو ش نهیس ی

 خودش از  باز روشن و  گرفتم رو اما.. رق و شق

 ..کرد محافظت

 

 ..تونم یم  خودم من.. نی زم بذار منو-

 

  میرو و سر  از آب دنیچک  و کفش شدن  دهیکش یصدا

  کاناپه یرو  رو روشن..  دمیشن یم رو  پارکت یرو

 :گفتم و کردم دراز

 

 ..ارمیم  پتو هی برات-

 

 دونفره یپتو و گرفتم فاصله ازش.. بود منگ و جیگ

 نیجن.. برگشتم سالن به  و برداشتم رو  تخت یرو ی



 تنش دور رو پتو من و بود زده بغل خودشو وار

.. دیچک یم  ازی ن نگاهش از.. کرد باز چشم که دمیچیپ

 .. کردم یم حس یفرسخ صد از رو  شهوت من

 

 زدان؟ی-

 

 البته و ضعف و سرما از دیلرز یم بشدت صداش

 .. یرپوستیز  شهوت   همون

 

 ه؟یچ-

 

..  بد یلیخ.. داشت یبد حال لبش یکبود.. دیگز لب

 : کرد ینم زنده خاطرم در رو  یخوب زیچ

 

 ..من.. من ؟..بود یچ نیا.. بده حالم یلیخ-

 

 عروقم در دست به سالح رو  تیعصبان و  خشم دوباره

 ..کردم حس



 

 خوب.. رسم یم حسابت به  بعدا.. روشن بخواب فعال-

 ..ارمیم قهوه برات بپوشون رو خودت

 

  ی  خال  بایتقر ی شهیش من و گرفتم فاصله یقدم

 از زیم کل.. یلعنت.. نبود خوب نیا.. دمی د رو مشروب

  یرو یحت.. بود فیکث تخمه و دلستر و پفک  و پسیچ

 ..نداشت  زیم از یکم دست هم کاناپه  و نیزم

 

   زدان؟ی-
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 کنارش از و شد مشت  دستم.. کرد ینم صدام کاش

  مین.. کردم وصل  برق به رو  ساز قهوه.. گرفتم فاصله

..  بود شب مین و ازدهی.. انداختم ساعتم به ینگاه

.. گرفتم چنگ به رو موهام و فرستادم خودم  به یلعنت

 کراوات.. کرد  یم نفوذ استخونم مغز به داشت سرما

  یرو رو کتم.. آوردم رونشیب و کردم شل رو تنگم

 کردم باز رو رهنمیپ یها  دکمه فیرد و انداختم نیزم

 رو کمربندم.. دادم فاصله تنم از رو رهنیپ یسیخ و

 رونیب و گرفتم دست به رو قهوه ماگ و کردم باز

..  کرد یم ناله یمست و  درد از هنوز روشن.. زدم

  ی مخمصه از انزجار با و زدم زانو فی کث نیزم یرو

  یال که دادم یتکون رو روشن دست با روم، شیپ

 ..کرد باز رو  خمارش پلک

 

 ..بخور  نویا ایب-

 

 ..خوام ینم-

 



 تشر با و نشستم کنارش خودم و کردم بلندش  زور به

 :گفتم

 

 ..روشن بخور نویا-

 

  من و دیکش  رونیب پتو  یال از رو دستش زحمت به

 ی گوشه.. کردم شکار رو بزرگش بایتقر ی نهیس باز

 :گرفت رو ماگ و دیکش لختش تن یرو  رو پتو

 

 .. بده حالم یلیخ-

 

  پوزخند.. دمید یم رو لختم تن از شیمتوار  نگاه من

 ..زدم

 

 ..یشیم خوب بخور نویا-

 

 : گفت و دی نوش یا جرعه و زد لب به رو  ماگ عیمط

 



 ..تونم ینم.. داغه  یلیخ.. تلخه-

 

 :بردم  باال رو صدام غضبناک و شد کج لبم

 

  که یخورد  رو یزهرمار   اون.. بکن گمیم که یکار-

 ..ی خوریم تهشو تا.. نبود تلخ

 

 لب به رو ماگ فرمانبر و شد جمع خودش تو دهیترس

  یرو دستشو.. دینوش ازش  بزرگ یا جرعه و زد

  باال اما.. دمیکش کنار من و زد عق و گذاشت دهنش

 :گفت یزار با و اوردین

 

 ..تونم ینم-

 

 کنترل رو خودم کردم یسع و گرفتم  ازش رو ماگ

 ..کنم

 

 .. بخواب  ریبگ.. باشه-



 

 شدن خم یجا به و کرد زون ی آو کاناپه از رو پاهاش

  سشیخ یموها و کرد کج سر نمیس یرو  چپ، یرو

 .. نشست نمیس یرو
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 .. بده حالم یلیخ.. ترسم یم من-

 

 :زدم لب فقط.. شد نییپا و باال گلوم بکیس



 

 ..هستم من.. نترس-

 

 چه داشتم؟ یحس چه من.. دیخز آغوشم تو شتریب

  انفجار به رو سرم.. کردم بسته و باز پلک ؟یحال

 ..بود

 

 زدان؟ی-

 

 شگونه.. ندادم رو جوابش.. دیلرز یم مشتم نیب ماگ

  کاناپه یرو  رو پاهاش هردو  و چسبوند گردنم به دو

 :کرد پیک

 

 .. داره دوست رو تو که.. گفت  بهم ایلیسیس-

 

 و زدم  لب به رو ماگ من و شد قتریعم پوزخندم

 .. دمینوش  یا جرعه

 



 ؟یبفهم یز یچ یتونست-

 

 ریز از که دمید رو فشیظر دست من و گفت یهوم

 به رو شنشانه و شصت انگشت دو.. آورد رونیب پتو

 :داد تکون جلوم  و چسبوند هم

 

 ... که بود مونده گهید کم هی فقط-

 

  تکرار خودم یبرا رو یاحتمال یها فعل  ی همه خودم

  کم بفهمم؟  بود مونده کم ؟ ..بگه بود مونده کم.. کردم

 که بود مست انقدر اما بکشم؟ حرف ازش بود مونده

 رو حرفش تا موندم یم  منتظر رو یادیز مدت دیبا

 .. کنه لیتکم

 

 ..یلیخ.. گفت تو از یلی خ.. بُُکشمش-

 

  و باال نمیس یرو روشن.. دمیخند و بود  لبم یرو ماگ

  و کرد سربلند دم؟یخند یم یچ به من.. شدیم نییپا

 ..زد زل  بهم مشکوک



 

 ؟یخند یم یچ به-

 

 :گفتم و دمیبلع رو مونده یباق ی قهوه ی همه

 

 یچ اون.. فرستادم یا  گهید کار یبرا رو تو من-

 ..بگو ،یفهم یم و یستین مست اگه.. ادتهی اگه شد؟

 

  یرو رو سرش دوباره.. بود کشدار بازدمش و دم

 :گفت و گذاشت نمیس

 

 ..بخوابم خوام ی م.. نه حاال اما.. فهمم یم-

 

 صبر  من.. فرستادم رونیب مانند پوف رو نفسم

 روشن.. گرفتم  ینم سخت بهش اما.. یلعنت.. نداشتم

 ..دیکش ینم نفس درست یحت

 



.. یبخواب  یتون یم بهتر اونجا.. تخت تو برمت یم-

  ینجوریا.. ارهیب لباس برام انی جو بزنم  زنگ دیبا منم

 یتون ینم ینجوریا هم تو.. خونه برگردم تونم ینم

 .. یبر ییجا

 

  خوابش انگار.. دادم خودم به یتکون من و نزد یحرف

..  شدم بلند و گذاشتم زی م یرو رو ماگ.. بود برده

  شیپ اتاق سمت به و زدم بغل  پتو همون  با رو روشن

  یپتو از بودم مجبور.. بود شده سیخ پتو نیا.. رفتم

  چراغش..  شدم اتاق وارد.. کنم استفاده یکنار اتاق

  انگشت دو با.. نکردم روشنش هم من و  بود خاموش

 .. زدم کنار رو پتو

 

  ؟یداریب روشن؟-
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  رو زانوم..  یلعنت.. بود برده خوابش.. نداد رو جوابم

 پتو.. کردم کش دراز رو روشن و گذاشتم تخت یرو

  دشیسف تن دوباره و کردم  باز یسخت به  دورش از رو

 قسمت نی تر یا گوشه به .. دمیکش پوف.. دمید رو

 کردم باز دورش از رو سی خ یپتو و دادم هلش تخت

 پتو من و دیکش دراز کمر به.. انداختم نیزم یرو و

  بکشم عقب خواستم تا اما آوردم باال گردنش تا رو

  تنش یرو  وزنم ی همه و شد حلقه گردنم دور دستش

  یها حس ی همه.. شد بلند هوا به آخش و افتاد

 .. شدند  داریب خواب از باهم مردونم

 

 ؟یکن یم کاریچ روشن؟-

 



 خواستم.. کرد فوت گردنم یرو رو داغش نفس فقط

  لبش.. نداد اجازه اما کنم باز گردنم دور از رو دستش

 اجازه که یی جا تا رو سرم من و نشست گردنم یرو

 ..دمیکش عقب داد،یم

 

 ..روشن کن ول گردنمو-

 

 .. چسبوند  خودش به رو  من تر محکم

 

 زدان؟ی-

 

 یم فکر شنهادم یپ به یدار  نکنه نمیبب روشن؟ هیچ-

  رو نجابتت من یخوا یم ؟یگرفت متویتصم ها؟.. یکن

 کنم؟ تست

 

 تنم ریز.. باشه داشته حرفام از یدرک دونستم یم دیبع

  یهوا و نشست برهنش یبازو  یرو دستم.. دیلرز یم

 به بغل و بوسه از فراتر یز یچ یهوا.. نه.. دنشیبوس

 ..زد سرم



 

 دیتهد رو تو یخطر  چیه که مراقبه.. گفت ایلیسیس-

 بهمن فی کث یکارا تو خودشو عمد به گفت.. نکنه

 اگه دمیپرس ازش.. ینینب  بیآس تو تا کنه یم کیشر

  از یمتیق هر به گفت.. یچ  کنه یکار تو  به گفتن بدون

 بهمن که داد نانیاطم من  به.. کنه یم  محافظت تو

 .. نداره یا نقشه  تو یبرا

 

 برام.. نداشت یارتباط من  به ایلیسیس  یها یفداکار

 گوشش به و کردم تر زبون با رو لبم.. نبود مهم

 : چسبوندم

 

 ؟یکن ممیتقد خودتو یخوا یم-

 

  بر هیتک با تنش یرو از.. کرد ولم و شد شل دستش

  نکهیا.. ختی ر یم اشک بسته چشم.. شدم بلند آرنجم

 اما.. دونستم ینم کرد، یم هیگر ای بود یمست شدت از

 لبش از چی ه ی فاصله در درست.. رفتم جلو  آهسته

 :گفتم



 

   ؟یخوا ینم-
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  رو زبونم.. گذاشتم لبش ی رو لب من و دیلرز  ابروش

 تند یبو.. درآوردم حرکت به لبش یرو  نرم یلیخ

 ی اجازه زبونم به و  بستم چشم اما داد یم الکل

 رد لبش ی  شده چفت شکاف نیب از.. دادم یشرویپ

 ..کردم لمس رو دندونش و شدم



 لب.. دمیخند  نامحسوس من و داد فاصله رو هاش لب

 :گفتم و دمیکش لبم با رو نشییپا

 

 داره ایلیسیس.. دارم بزرگ یحام هی ندونسته پس-

 ازش دیبا.. روشن کنه ی م شوهرت به یبزرگ لطف

 ..یزنم تو.. یکرد  یم تشکر

 

 و گذاشتم گوشش یرو رو لبم من و  کرد کج گردن

  راست تنش به مو که کردم حس.. دمیکش نفس قیعم

 دمیکش گوشش کنار ینرم یرو رو زبونم نوک.. شد

  خارج گلوش از مانند آه که ییآوا همون دمیشن و

 .. شد

 

 ؟ یخوا ینم یزیچ من از روشن؟ هیچ-

 

  رو شلوارم.. دمیکش کنار  من و داد یتکون خودش به

 رو پتو.. شدم  خم تخت ی رو دوباره و  آوردم رونیب

 .شدم مونیپش اما زدم کنار

 



 ..برو.. لطفا.. خوام ینم.. من-

 

  یهماهنگ ها تپش نیا با نفسم اما دیتپ یم  نامنظم قلبم

 و بود آمد و رفت در می مال و آهسته ی لیخ.. نداشت

 .زدم رو کنارش دنیخواب دیق من

 

 ..یشیم خوب صبح.. کن استراحت-

 

 کمدها از یکی در.. کردم راست قد من و گفت یهوم

  یرخت چوب از زونیآو روبدوشامبر   و  کردم باز رو

 اما نبودم یراض بابت نی ا از ابدا نکهیا با.. دمید رو

 تکون.. انداختم روشن به ینگاه مین.. دمشیپوش

  رونیب اتاق از.. دیکش یم نفس منظم و بود نخورده

..  دمیکش رونیب سمیخ  کت بیج از رو تلفنم و زدم

.. گرفتم رو ش شماره  من و بود زده زنگ انیجو

 : داد جواب زود یلیخ

 

 قربان؟-

 



 به رو ی شهیش و گذاشتم سالن به پا.. نزدم یحرف

 ..زدم لب به و گرفتم  رو اتمام

 

 یچ همه.. نشد یخبر چیه.. الیو رفت  ایلیسیس-

 ه؟یچ امرتون.. فهیرد

 

  رو الکل ادیز ی جرعه و دمیکش نیی پا رو شهیش

 :گفتم مکث با و دادم قورت

 

 .. اریب لباس دست هی برام شرکت برو-

 

 یبرا کنم لباس درخواست ازش نداد اجازه رتمیغ

 ..روشن

 

 فه؟یرد ی چ همه اونجا قربان.. چشم-

 

 ..فهیرد.. فهیرد-

 



 و کردم  قطع رو تلفن  یمتوال سر یها  تکون با و

 دوباره و دم یکش پوف.. انداختم  سیخ ی   کاناپه یرو

 دمیبلع رو  اتشی محتو ی همه و زدم لب به رو شهیش

 متمرکز کار یرو دیبا.. افتاد سوزش به معدم و

 بود گذشته دوازده از ساعت.. کار یرو فقط.. شدمیم

 ینقد یزها یوار به حواسش انیجو نداشتم  شک و

 .. بود
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 ابدا ییایتالیا و یفرانسو  یعطرها یبو شدن مخلوط

 یم حی ترج رو الکل تند یبو.. نبود یجالب بیترک

 ینم دور خودم از رو السیگ هم نیهم یبرا.. دادم

 زودم به زود  یها درخواست با زن، ی خدمه و کردم

 یرو پا.. بذاره  یخال رو السمیگ دینبا که بود دهیفهم

 به رو حواسم گذشته کساعتی تمام مثل و انداختم پا

 نشسته کنارم درست بهمن.. دادم جمع یها  صحبت

  یم و داد یم تکون سر یبحث و حرف هر با و بود

 بایتقر.. انداختم یسبحان  هومن به ینگاه مین.. دیخند

 به مدام  رو نگاهش من و بود نشسته من یروبرو 

  اعضا همسران   که ییجا..  دمید یم سرم پشت سالن

  از جمع در حاضر افراد تک به تک.. داشتند  حضور

 ..بودند کشور مطرح تبهکاران نیبزرگتر

 رو جامم و دادم جواب لبخند با رو هومن لبخند

 یبرا که یروز.. بودم خوشحال من.. دادم یتکون

  داده بهمن با  یدوست دست ،یگاهیجا نی چن به دنیرس

  یپا..  دمید یم تیموقع نیا در رو خودم بودم،

.. شدینم باز یاشراف و  مجلل سالن نیا به یهرکس

 از یخودکامگ و قدرت.. شهوت یبو.. ثروت یبو

 نیهم از یکی من.. دیبار یم ملک نیا وجنات  ی همه



 سر من و  دیکش جلو رو  خودش بهمن.. بودم ها آدم

 :زد لب آهسته یلیخ که دمی شن.. کردم کج

 

 ..کن مشارکت بحث یتو-

 

  بکشه  کنار رو خودش  نکهیا از قبل و دمیخند کج

 :گفتم

 

 کنم سکوت  ها شکسوتیپ جمع تو دمیم حیترج-

 ..بهمن

 

 یم رو همه  نفر، به نفر من.. داد تکون  دییتا به یسر

  نیا وارد یوقت فقط که ینام به نیتاجر .. شناختم

 دنیشن با.. شدنیم شونیواقع خود   شدند یم مکان

 : چرخوندم سر سمت اون به هرمز یصدا

 

 البته.. بورسه یرو دارو  و نیبنز و نفت روزها نیا-

 به تونن یم  هم پوشاک و  خوراک صنعت تو ها یلیخ



  رو یسکی ر یکارها من یول.. برسن یبلند یجاها 

 ..دمیم حیترج

 

 کت اون نیب.. دیسف تماما ییموها  با ساله هفتاد یمرد

  نیا.. دیدرخش یم بیعج رنگ یا سورمه شلوار و

 رو حرفش.. بود دشیسف پوست ونیمد دیشا رو

 :کرد دییتا ینی الد تاج خسرو

 

 .. موافقم هرمز با هم من.. البته-

 

.. دونستم یم رو شیاصل تجارت من.. گفت یم دروغ

 ونیکام کردن رد یبرا من از بارها.. دختر قاچاق

  اورهان از  یاتفاق کباری.. بود خواسته کمک هاش

 سر فقط من و انداخت  بهم ینگاه مین .. بودم دهیشن

 و کرد تر دستش یدنینوش با یلب بهمن.. دادم تکون

 :گفت

 

 هیچ تجارتتون یاصل راه هرکدوم نداشتم خبر اگه-

 .. کردم یم باور  حرفتونو حتما
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 چیه من.. شد جمع ی خنده باعث و  دیخند بلند و

 ینیب به رو السمیگ.. نداشتم هم زدن لبخند یبرا یلیدل

 رو راستش یپا هومن.. دمیکش بو و  کردم کینزد

 دو یرو رو دستش دو  هر و انداخت  چپ  یپا یرو

 : گفت یذات غرور همون با و گذاشت یصندل ی دسته

 



 از کنم یم  برخواست و  نشست هرکجا نکهیا از من-

 ..برمیم  لذت بگم کارم

 

  رو جامش و شد بلند جا از و داد تکون یسر بهمن

.. گرفت دستش از زن ی خدمه و داد  یتکون مچهین

 برد فرو رنگش اهیس شلوار بیج در رو دستش هردو

 :گفت یشگ یهم اقتدار با  همه روبه و

 

 حرف یمهم ی مسئله ی درباره تا کردم خبر شمارو-

 مشت هی شما.. میایب رونی ب هیحاش از بهتره.. بزنم

 .. نی بریم لذت کارتون از همتون که نیالشخور

 

  من و داد یا اشاره بهم دست با.. کردن سکوت همه

.. فاصله گام دو با بایتقر.. ستادمیا دست به السیگ

 :اومد حرف به باز هرمز

 

 ..بهمن میخدمت در ما-

 



  رو چپم دست.. دادم جلوه  موجه لبخند، با  رو پوزخندم

 اما آورد یم فشار بهم قهیجل.. بردم فرو بمیج در

 ..داشتم دوست بود گرفته تنگ رو کراواتم نکهیهم

 

 حال به تا.. شناسم  یم رو شما ی دونه به  دونه.. من-

 نیبگ خودتون با دیشا.. دمیرس خواستم  یهرچ به

 تیموفق  همه نیا و نشده سالش پنجاه هنوز بهمن

 یم همه.. نشناخته منو هنوز  بگم دیبا.. ادهیز براش

 با کار شهیهم.. کردنم سکیر استاد من که نیدون

 علت.. باالتر سود با البته و گرفتم باال سکیر درصد

 کامل اعتماد کارشون به که هییکسا داشتن من تیموفق

  مثل ییکسا با من یهمکار مثال.. دارم

 .. زدانی.. شوهرخواهرم

 

.. نهینب رو پوزخندم یکس تا زدم لب به رو السیگ

  یصدا.. بود شده برچسب صورتم به انگار امشب

..  دمیشن  رو سالن عضو نیجوونتر گفتن   براوو

 حرومزاده.. پور مالک کاووس   ارشد    پسر  .. اریریام

 ..آدمفروش ران   شهوت ی



 دستش به رو  کمرم درست من و کرد دراز دست بهمن

  نیتحس نگاه.. آوردم نییپا رو السی گ و چسبوندم

  من.. ابدا.. نداشت تیاهم یا ذره برام جمع زی برانگ

 درست رمیمس.. بودم خوشحال اما کردم ینم افتخار

 ..درست.. بود

 

  نیا از.. گرفتم زدانی یمعرف یبرا فقط رو  جلسه نیا-

 شوهر.. ق یرف.. کیشر..  منه کیشر  زدان،ی بعد به

 نویا بعد به نمیا از خوام  یم.. ترانه.. زمیعز خواهر

 ..ادین شی پ یمشکل گهید تا نیکن لحاظ
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..  بود همه نگاه نیتحس یبرا دادم تکون که یسر

  و دادم یچرخ رو السمیگ فقط من.. کرد یم تیکفا

 :کرد پر زود یلیخ خدمه

 

  خودت تو.. بهمن ستمی ن نکاریا موافق چندان من-

 و چم ی همه زدانی.. یباف یم خودتو دار طناب یدار

 هتیبرعل  فردا ممکنه.. بلده رو تو  یکارها  خم

 .. کنه استفاده

 

  شهیهم فرد.. شناختم ی م رو صدا نی ا هم دهیند من

  زده هدف  به قایدق.. َسرَدم خان بهادر جمع،   مسکوت

  پرده یب و رک.. یلیخ.. ومدیم خوشم ازش.. بود

  بلند هوا به بهمن ی خنده  کیشل یصدا.. زدیم حرف

 ..افتاد خنده  به جمع و شد

 

 عمرم  به که بود یجوک نیبهتر و ن یبزرگتر نیا-

 مثل زدانی که  یدون یم کردم یم فکر.. بهادر.. دمیشن



  همونطور.. شناسمش یم  هیادیز یها  سال.. پسرمه

 .. شناختم  یم باباشو که

 

  یچ به داشت.. کردم حس  داد تکون تفکر به که یسر

  ی جنازه دو به مادرم؟ به ؟..سنای به کرد؟ یم فکر

 من به چطور.. بله نیقی به قطع ؟.. شده یمتالش

 یم چرخ سرم  در مدام پسرم ی واژه کرد؟ یم اعتماد

  بهادر مشکوک نگاه همچنان من.. حرومزاده.. خورد

 .. آقامنشانه ژست  همون با..  دمید یم رو

 

 .. دارم اعتماد بهش بسته چشم  که هیکس تنها.. زدانی-

 

..  کردم ینم  باور رو حرفش نیا صددرصد هرگز من

  نظر از رو اندامش پشت از من  و رفت  جلوتر

  هشت ی همه  مقابل   از تک  به تک داشت.. گذروندم

 پرفروغ   نور  .. کرد یم  عبور جمع در  حاضر مرد

.. زدیم رو چشمم سقف، از زونیآو مجلل لوستر

 خط یرو قایدق بهمن کفش ی پاشنه یصدا انعکاس

 .. بود اعصابم



 

  زدانی.. سپردم ینم یهرکس دست به رو  خواهرم من-

  حاال و گذاشته سر  پشت رو شاتشیآزما  ی همه

  باز پَر تونه یم که ییجا.. اوجه ی نقطه تو درست

 هاتون خواسته به  رو شما تک به تک و کنه

 کارتون شیب و کم.. شما که دونم یم خوب.. برسونه

 دست شما خان؟ بهادر ببرم؟ اسم الزمه.. افتاده رشیگ

 ؟ینشد زدان ی دامن به

 

 به رو یهنگفت مبلغ ناشناس صورت به اما.. نه رسما

  رو علتش من.. بود گرفته قرض من از  کسالی مدت

 به رو یشرکت سهام فروش  و دیخر.. دونستم یم

..  داشتم خاطر  به رو بود برده ازش که  ینفع.. اوج

 نکهیا.. بود نکرده هیتصو کامل رو حسابش  هنوز اما

.. رسوند ی م رو شینیزبیت کرد مطرح رو نیا بهمن

  همه البته.. داشت خبر من  یستدها و داد ی همه از

 سکوتم باالخره.. خواستم  یم من که یاطالعات اون ی

 .. شکستم رو

 



..  مهمه ندهیآ من یبرا.. ستمین گذشته تابع ادیز من-

 بدون.. میباش داشته یهمکار باهم خواد یم دلم

 هردو نفع به که یا مبادله.. پرده یب و  رک.. واسطه

 .. باشه طرف
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  رو معنادارش لبخند و دیچرخ پا ی پاشنه یرو بهمن

 کی بهمن از من ی آوازه و نام شدن بزرگتر.. دمید

  رو غول کی  که یابرقهرمان.. ساخت ی م ابرقهرمان

 بهمن ی نقشه دونستم یم خوب من.. بود ساخته



..  بود خودش یبال دفع و  سنگر منظور به من یمعرف

 چیه من اما دونستند یم  جمع ی همه حتم  به رو نیا

..  اعتماد.. خواستم یم رو نیهم.. نداشتم یمخالفت

 .. فرصت

  حرف ادیز  امشب بهادر و دادند تکون سر  نفر نیچند

 ..زدیم

 

 و اسم کشور نیچند تو زدانی نباشه یهرچ.. موافقم-

 ..داره یرسم

 

 رو دستش.. رفت بهمن سمت به و شد بلند هومن

..  شد دور و گفت یدیببخش اما دمینشن من و گرفت

  در دستم.. رفت  یم یپشت سالن سمت به داشت هومن

 :گفت اریریام.. شد مشت شلوارم بیج

 

 .. نشدم متوجه  خوب  رو زیچ هی هنوز من-

 



 و زدم لب به رو السمیگ  فقط.. نداشتم ی حالت چیه من

 رو من الکل  یحت انگار امشب.. دمینوش  یا جرعه

 ..بود کرده داغ گوشم یکم فقط.. کرد ینم مست

 

 پور؟ مالک ویچ-

 

  و انداخت پا یرو پا  معنا یب یلبخند با اریریام و

 :گفت

 

 شد؟ شروع چطور فرخزاد اتابک و تو  ارتباط نکهیا-

..  دمینشن یخوب  یزها یچ پدرم  از من شد؟ تموم چطور

 یدوست نیا و نیبود دشمن باهم شما کردم یم فکر

 بهادر با من.. زهی برانگ  سوال منم نظر به سابقه یب

 ..موافقم خان

 

..  دادم یم  حق بهش من  و جوون یلیخ .. بود جوون

 بهمن سکوت.. بشنوم  رو بهمن جواب بودم مشتاق

 یم نگام روزمندانه یپ داشت حاال بهادر.. شد یطوالن

 کنار تا.. زدم زل بهمن حرکات به خونسرد من.. کرد



 شهیهم از حاال.. بود ابهت با.. رفت شیپ اریریام

 .. شتریب

 

 یوقت.. اریریام.. نداره خبر زهایچ یلیخ  از کاووس-

 کرد انتخاب  عهدشیول عنوان به رو  تو کاووس

.. یبچگ از .. شناختم یم  تورو چون.. شدم خوشحال

 بهت اما.. یکن پر باباتو یجا یتون یم نظرم به

 یبیع.. نشو هیحاش وارد  کاووس مثل کنم یم گوشزد

 جون سر شد باعث.. بود  نیهم داشت کاووس که

 ..کنه معامله برادرش

 

  من متوجه بهمن و رفتم جلو.. کردم یم  مداخله دیبا

  از خسته  آخر در و زدم  لب به رو السمیگ باز.. شد

 بود آب انگار.. گذاشتم زیم  یرو رو السیگ دن،ینوش

 .. کردم ی نم حسش که

 

 ..بدم جوابتو من بذار-

 



  حاال.. خشم.. گرفت بهمن از چشم کرده اخم ار  یریام

 یلیخ.. بود  یعصب.. کردم یم درک رو  بهمن حس

 .. بود شده تند یکم فقط نفسش.. یعصب

 

 هی چون..  بگه بهت نارویا نتونسته کاووس  حتما-

 اون فرخزاد اتابک اگه.. ستین یجارزدن یکش برادر

  مالک خاندان االن گرفت، ی نم رو کاووس دست زمان

 هی فقط میخانوادگ  اسم از.. کرد یم یدزد  آفتابه پور

  اگه من.. بجنگم شرف یپا  تا نکهیا.. برداشتم زویچ

 کاووس به نویا.. رمیم تهش تا بذارم قدم یراه تو

 یم رو اتابک  حتما یول گرفته مریآلزا دمیشن.. بگو

 ..َمردم همون پسر من.. شناسه
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 ضررم به.. کنه ترس احساس بهمن خواستم ینم

  به رو متریمال  و تر آهسته رو جمله نیهم  یبرا.. بود

 : کردم ان یب اریریام یبرزخ  ی چهره

 

 کمک نکهیا یکی.. دارم بخور درد به خصلت دوتا-

 .. کنم یم فراموش  نکهیا  دوم.. کنم یم

 

  یرو و  شد دور من از یواکنش و حرف یب بهمن

 و داد تکون سر فقط اریر یام.. نشست خودش یصندل

  پا ی پاشنه یرو.. انداخت نییپا رو خونبارش نگاه

 سالن  به ینگاه مین  هیثان از یکسر در.. دمیچرخ 

 یم صحبت  تنها ترانه با داشت هومن.. انداختم یپشت

 رو ما ی مکالمه یصدا.. بود من خیم ا یلیسیس و کرد

  جمع، روبه و کردم تازه ینفس.. دیشن  یم یخوب به

 :دادم قرار مخاطب رو بهادر

 



  به لیتما شما که یعنوان هر با.. من بعد به نیا از-

 رسم و اسم و گذشته از دور به نی دار دنشیشن

.. باشم جمع  نیا از یعضو خوام یم.. میخانوادگ

 خدا من چون.. دارم رو یهرکار انجام توان گمینم

 خواسته رسوندن انجام به توان حتم به اما ستمین

  ییجز دیبا کنه کار من با خواد یم یهرک.. دارم هامو

 باشه گود از  خارج تونه ینم یکس.. باشه من هدف از

 ..بده یشنهادیپ من به و

 

  متوجه زود یلیخ و دادم یا اشاره خدمه به رو

  ی لحظه در رو که یسامسونت  فیک.. شد منظورم

 چند من  و آورد سمتم به بودم سپرده بهش ورود

  تک صورت یرو که ستادمی ا یطور و برداشتم یقدم

 که یهومن جمله من جمع،  در حاضر افراد تک به

 کامل اشراف بود ترانه با زدن حرف سرگرم هنوز

  باز همه، سمت  به رو و آوردم باال رو فیک و داشتم

 ی اضافه به نشده تا یدالرها  از بود پر  فیک.. کردم

 .. اسلحه کی

  رو هاش چشم رتیح.. بود بهمن نگاهم یاصل ر  یمس

 ..نداشت ی خاص واکنش اما خوندم یم



  

 حرف شهی هم یکار ی  رابطه هی شروع یبرا پول-

  شرط خون  یرو رو پول ن یا من.. اما.. زنهیم رو اول

 ..خون  یپا تا یعن ی.. بندم یم

 

 کز لبخند از رو نیا.. شدند یم منظورم متوجه خوب

 خدمه همون.. دمیفهم یم بهمن لب ی گوشه ی کرده

.. چرخوند جمع نیب و گرفت رو فیک و شد کینزد

 یحت من و اومد سمت نیا به و کند دل  هومن باالخره

  ی رو پا یطور  ایلیسیس اما.. ننداختم نگاه مین ترانه به

.. نمیبب رو براقش و دهیکش رون من که  بود انداخته پا

  کنار درست هومن همسر  .. بود تیجذاب یخدا زن نیا

  زدن الس و بود نشسته  اریریام جوان   همسر

 د؟ ید ینم رو من زن با شوهرش
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 دسته به داشتم من و ستاد یا بهمن سر پشت هومن

  نامبارک بیج به که کردم یم فکر ییها پول دسته

 فیک خدمه، آخر در.. شدی م  ختهیر ها حرومزاده  نیا

 یم رو بهمن  چشم ی گوشه از.. گرفت روبروم رو

  و بود داده هیتک یصندل ی  دسته به رو  دستش.. دمید

 کی و فیک کی.. کرد یم نگاه من به متفکرانه

  نییپا و بست رو فیک خدمه و دادم یا اشاره .. اسلحه

 در فیک با اسلحه یفلز ی  بدنه برخورد یصدا و آورد

 ..چرخوندم سر من و زد دست هومن..  شد اکو فضا

 

 نیا ضمنا.. دمیشن دور از من.. بود یجالب  یسخنران-

 ..نبود الزم یباز دل و دست همه

 



.. نکردم ی توجه هومن واکنش نیا به  من.. دیخند و

 زده زل  من به قایعم بهمن.. نداشت  یتیاهم چندان

 .. شکست رو سکوتش که دینکش یطول  اما.. بود

 

 مخصوصا.. نیباش شده متوجه یهمگ دوارمیام-

 ..اریریام و بهادر

 

 یکی که دمیشن و دمید دادند تکون هردو که یسر من

 :گفت

 

 ..باشه عضو تونه یم زدانی..  موافقم من-

 

  و شد بلند بهمن.. نداشتم ی اجیاحت او ی هیدییتا به من

 نیکمتر با .. ستادیا مقابلم درست آهسته گام چند با

 :گفت  لب تکون

 

 .. نداشتم خبر تبرنامه  از-

 



 :دادم تکون سر و دمیخند

 

  جمع نیا تو دیجد عضو هی عنوان به قراره من-

 ..باشم

 

 نیا وارد یوقت .. بودم زده  بهش کمال و  تمام رو حرفم

 کسب  به یاز ین یچکاری ه انجام یبرا شدمیم باند

 ..نداشتم بهمن  از اجازه

 

 ..کنم کار  تو با خوام یم  همچنان من اما.. درسته-

 

 :زدم لب گوشش کنار

 

  و ترانه خاطر به.. بهمن هیناگسستن تو و من وندیپ-

 ..بچه
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 :بردم باال یکم رو صدام  و گرفتم فاصله  ازش و

 

 زودتر دمیم شنهادیپ.. شده تنگ همسرم یبرا دلم من-

 ..میبخور  شام

 

 رو هام گام .. کردم حس رو کی به کی شدن بلند

 و گذاشتم سالن به پا.. بود کنارم بهمن.. کردم آهسته

 بهمن سمت    به یطور.. شد بلند همه از قبل ایلیسیس

  من و ستادیا ترانه.. کرد  برخورد کتفم با که رفت

  خار دستش ی چوب ی جعبه.. رسوندم بهش رو خودم

 لبم من و  گرفت رو دستم.. آخ.. هومن.. شد چشمم

 :زدم لب و داشتم  نگه قشیشق کنار رو



 

 یبد پس حساب من به دی با یصحبت هم نیا خاطر به-

 ..ترانه

 

.. زدم لبخند و دمید رو شده یترس نگاه اما دمیکش کنار

 لب ترانه.. بود تحمل  قابل ریغ برام  جو نیا تحمل

 یصدا من و آورد لب به یتصنع ی لبخند و دیگز

 : دمی شن رو هومن

 

  دادم لی تحو رو خانومت ی ژهیو ی هیهد باالخره-

 ..جان زدانی

 

 کردم حس.. فشردم محکم رو ترانه دست مچ من و

 :گفتم هومن به رو.. دیلرز خودش به که

 

 بعدا تونستم یم نیدار عجله نقدریا دونستم یم اگر-

  شد یادب ی ب کمی  ینطوریا.. بدم انجام رو میسخنران 

 ..کنم تشکر نتونستم که

 



 :دیخند بلند که نگرفت رو کالمم ی طعنمه

 

  زحمت  جان ترانه یکاف ی اندازه به.. ستین مهم-

 .. نداره رو قابلشون.. شد متحمل رو کردن تشکر

 

 .. کنم یم جبران حتما.. ممنونم.. البته-

 

 و برد باال رو صداش.. بود کنارم همچنان بهمن

  برخورد من و ستادیا بهمن و من نیماب ایلیسیس

 :کردم حس رو دستش

 

 ..شام  زیم سر میبر-

 

 چیه.. زد چشمک که دمیچرخ ایلی سیس سمت به

  یانتها سمت به که ینفر چند.. ندادم نشون  یواکنش

 بهمن به من و دیکش رو دستم ترانه رفتند شیپ سالن

 :گفتم

 



 ..میایم هم ترانه و من.. دیبر شما-

 

 ..رفت و گفت یکوتاه  ی باشه

 

 زدان؟ی-

 

  نجامیا هنوز ینیب یم اگه.. بشنوم صداتو خوام ینم-

 رو دستت یحت  اجبار   سر از بدون  فقط کنارت، و

 تموم یبود یهرچ تو  بگم بار چند.. ترانه.. گرفتم

  خواهر ی ثمره.. یبود بهمن خواهر  زمان هی.. شد

 به تن سال سه از بعد ی وقت که شد نیا بودنت اون

  خواب بغل من از قبل  دمیفهم دادم، تو  با ی رابطه

.. فرخزاد زدان ی زن.. یمن زن االن.. یبود  گهید یکی

  باال سن یمردا زدن الس ی سوژه دمی نم اجازه بهت

 ..یبش
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  توان من.. آورد  باال رو جعبه و کرد عرق دستش کف

  به محکم رو ترانه فقط.. نداشتم رو دستش پشت زدن

 :زدم  لب گوشش کنار درست و دمیکوب نمیس

 

 ..ترانه نکن امتحان رتمویغ.. صبرمو-

 

 :دمیشن بازوم به دهیچسب رو صداش

 

 تند یلیخ یدار تو.. گرفتم ازش فقط  بخدا.. زدانی-

 .. من.. بودم بچه یلی خ اونموقع من.. یریم



  کردم یم فراموش  دینبا.. نه من یبرا داشت؟  یتیاهم

  دهید من .. داشت کشتن آدم ییتوانا یحت زن نیا

 ..بودم

 

 یکن درک فقط یبتون دوارمیام.. باشه.. ترانه باشه-

 ..ی انداخت یدردسر چه تو منو

 

 کمر اما بود دهیپوش یبلند شب لباس نکهیا با

 و گرفتم فاصله ازش.. بود اعصابم خط ی رو شبرهنه 

 : گفتم و انداختم دوشش  یرو و آوردم  رونیب رو کتم

 

 ..رینگ دستت رو یکوفت اون-

 

 یدست فیک در رو جعبه و  چسبوند خودش به رو کت

  تو رو اشک جوشش من.. داد جا رنگش یا نقره

 هاج.. دمیبوس رو لبش و  شدم خم.. دمید یم چشماش

 : گفتم و کرد براندازم واج و

 

 ..میکرد یم بحث میداشت نفهمه بهمن بهتره-



 

  دست.. دم ید یم رو بهمن یرگیخ هم پشت از من

  راه نی ب.. کردم همراه خودم با و گرفتم رو ترانه

 :دمیشن رو لرزونش یصدا

 

 ؟یعصبان  دستم از.. از-

 

 :گفتم اما شتریب یلی خ کرد یم فکر که یزیچ از

 

 ..ستین مهم فعال.. نه گهید-

 

  یاحتمال زدودن یبرا رو انگشتش و د یکش باال ینیب

 رو لبخندش من و گذاشت چشمش ی  گوشه اشکش

 ..کردم حس

 

 زدان؟ی-

 



  با رنگ کرم یزیم.. گذاشتم  یغذاخور سالن به پا

  چنگال و قاشق.. یالملل نیب یغذاها اقسام و انواع

 ..اهیس رز یها گل و ستالیکر یها شمعدون.. نقره

 

 ترانه؟  بله-

 

 منو که  نهیهم.. رتتمیغ عاشق بودم  گفته هم قبال-

 ..چشمات از بعد البته.. کرده وونت ید نقدریا
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  لخت   حد از  شیب لباس اون.. گرفتم ایل یسیس از چشم

 ف ر یموها و دورگه پوست  با چقدر  رنگ، یخردل

 هم لیم..  بودم صادق خودم با.. بود یجالب بیترک

 تن کار نیا  به هرگز اما داشتم رو ایلیسی س با یخوابگ

 ..  بهمن ی  نابود از بعد یحت.. هرگز.. دادم ینم

 ترانه و دمیکش عقب  رو بهمن کنار یخال ی  صندل

 : گفتم و شدم خم سرش ی رو.. نشست

 

 یکن یرتیغ منو نکن یسع یبریم که یلذت خاطر به-

 ..ترانه

 

 :گفت بلند بهمن و  نشستم ترانه کنار خودم و

 

.. گمی م کیتبر پیاک به رو زدانی ورود   من-

 ..جان نوش.. دییبفرما

 



 هومن نگاه هنوز نکهیا.. دمیشن رو جمع کاتیتبر و

 پرحرارت و داغ شب کی به شدیم باعث بود ترانه به

 ..کنم فکر

 

 یم که یزیچ به بودم مطمئن.. زدانی گمی م کیتبر-

 ..یا العاده فوق واقعا تو.. یرسیم یخوا

 

 ..یلعنت آخ.. گرفتم ا ی لیسیس سمت به رو السمیگ

 

 .. یشد رینظ یب امشب.. ایلی سیس ممنونم-

 

  یرو ترانه دست.. کردم  شکار رو نگاهش برق و

 گرفتم دلهره و ترس یب رو دستش من و  نشست رونم

 سمتم به.. گذاشتم مردونم  محسوس یبرجستگ یرو و

  و بست رو بازش مهین دهن.. دمیخند کج من و دیچرخ 

 تر داغ و گذاشت لبم یرو لب.. دیکش جلو رو خودش

 :گفت و کرد فوت صورتم  یرو رو نفسش شهیهم از

 

ت-  ..دارم دوس 



 

  لب وار زمزمه و فشردم مردونم یرو  رو دستش

 :زدم

 

 ..باشه شده کم دردت دوارمیام-

 

 .. شهوت یلعنت سماجت

 ..دمیشن رو جمع یها السیگ برخورد  یصدا

 

 .. زدانی و ترانه.. جمع  دیجد زوج یسالمت به-

 

 و کارد ناچار به اما نداشتم  خوردن  به یلیم چیه

  رو گراز کی است از یا تکه و گرفتم دست به چنگال

 خوردن شام.. خوردم ی سکیو با و گرفتم چنگال به

   نوازشگر دست و ایلی سیس ی هرزه  یها نگاه ریز

  یها نگاه  ی شعبه سه  ریت و مردونم یرو ترانه

 یحت.. بود خوردن زهر به هی شب یزیچ سالن، یاعضا

  با من و داد یم آزارم چنگال و قاشق برخورد  یصدا

 یواکنش و زدم لبخند فقط یساختگ یخونسرد همون



 در از آخر نفرات جزو من آخر در..  ندادم نشون

 از تا دیکش طول قهیدق ده بایتقر و زدم رون یب عمارت

 مهین تا رو شهیش.. شوم خارج عمارت ی محوطه

  ترانه پوشش کم تن که نداشت  یتیاهم.. دمیکش نییپا

  اسلحه یحاو فیک.. داشتم التهاب من.. دیلرز یم

  به یچنگ من و کرد یم ییخودنما عقب یصندل یرو

 هم سرد باد انگار و بودم کرده عرق.. زدم موهام

  تبدارم پوست یرو بارون نم چند.. نبود دردم ی چاره

 ..داشت اثر دیشا

 

 زدان؟ی-
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 یم فشیظر مشت  نیب رو ش یلعنت یا نقره یدست فیک

 ..فشرد

 

 ه؟یچ-

 

 ؟ یدلخور من از هنوز-

 

 افتاده صداش به که یلرزش من.. ندادم رو جوابش

.. دیلرز یم  سرما از دونستم یم.. کردم یم حس بود

 و فشرد خودش به شتریب رو کتم.. نبود  مهم واقعا

  وجود تمام  با و نشست رونم یرو دستش.. اومد جلو

  تخت یرو  لحظه نیهم.. زن نیا خواست یم دلم

 یم تخت دلم واقعا.. فش یظر جسم یرو من.. بود

  از.. بودم زیلبر.. سکس.. صبح خود تا و خواست

 یم شدن هیتخل دلم.. ایدن بد یها حس ی همه

 .. خواست

 



 زدان؟ی-

 

 از چشم.. کردم خم سمتش به رو گردنم  نچیا چند فقط

 سکوت.. شدن صدا از بودم زاریب.. داشتم یبرنم جاده

 ..دنیشن

  

 ترانه؟  هیچ-

 

 رونم از رو دستش یا لحظه یبرا.. خورد جا

 رو دستش که نده، اجازه که کرد تقال دلم و برداشت

 خودش با انگار.. زدم بینه خودم به  اما دار نگه

  عضالت و برگردوند رو دستش دوباره بود ریدرگ

..  شد دهیکش سمتم به و گرفت مشت به محکم رو رونم

 فرمون به محکم من و کرد لمس رو  شمیر ته لبش

 ..دمیچسب

 

 ؟یستین حامله .. ترانه-

 



  یباز به رو بلندش یموها باد.. بود  دلخور نفسش

 با من و انداخت رد صورتم یرو یحدود تا و گرفت

 : گفتم و زدم پسش دست

 

 اونوقت.. خونه میرسیم.. کنم رو میرانندگ بذار-

 ..بکن یخواست  یهرکار

 

..  دیفهم یم اگر.. کن کاریچ گفتم یم بهش علنا داشتم

 گاز پدال ی رو بر پا من و داد هیتک یصندل یپشت به

  خمار ترانه.. دمیرس عمارت به بعد کساعتی.. فشردم

 ی  لحظه رو نگهبان سه..  شدم ادهیپ من و بود خواب

 یکی شدن ادهیپ  محض به..  بودم دهید در یجلو  ورود

 دو و یپشت اط یح به مشرف رو یکی.. استخر کنار رو

 اومد سمتم به فرهاد.. دمید یورود در  مقابل رو نفر

 : گفتم و کردم  باز رو ترانه سمت در من و

 

 ..امیم منم.. خونه تو برو تو.. میدیرس-
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  کتم.. شد  ادهیپ و داد تکون یسر آلود خواب و جیگ

  به هیثان چند یبرا من و چسبوند خودش  به شتریب رو

 ..زدم زل رفتنش

 

 قربان؟-

 

 نبود؟ یخبر-

 

 ..فه یرد یچ همه.. قربان ریخ-

 



 به رو سرم.. شد خونه وارد ترانه و دادم تکون یسر

 نشسته ابروم نیب که یاخم و کردم کج فرهاد سمت

 ..انداخت نییپا سر و دید رو بود

 

.. س اسلحه هی توش.. بردار عقبه یصندل که یفیک-

 ... کارم  اتاق زیم ی کشو تو بذار

 

  ینگاه با من و گفت  یچشم نییسرپا یهمونطور

  در و کردم پاتند عمارت سمت به اطراف به مشکوک

  رو ترانه ی هیسا.. شدم وارد دادم هل داخل به رو

 و کردم باز رو م قهیجل ی  دکمه سه.. شد  رد که دمید

  گره.. نبود  یخبر نینوش از.. رفتم  باال ها پله از

  مهین اتاق در.. آوردم رونشیب و کردم شل رو کراواتم

  هی با فقط ترانه.. گذاشتم اتاق به پا من و بود باز

 نعش من و بود ستادهیا  شیآرا زیم یجلو   ریز لباس

  نور با فقط اتاق.. دمی د پاش ریز رو کتم و لباس

 پاک رو ششیآرا داشت.. بود روشن تخت کنار آباژور

 نیزم یرو و آوردم رونیب رو قهیجل  من و کرد یم

 جادیا که ییصدا از و کردم باز رو کمربندم.. انداختم

  نهیآ همون از  و شد جلب من  به توجهش که دمید کرد



 دهیکش  لبش یرو دستش هنوز اما.. زد زل بهم

 جلو و کردم  باز رو نمیسرآست یمتیق ی  دکمه.. شدیم

  با ترانه و انداختم یشیآرا زیم یرو رو هردو.. رفتم

 .. ختیر عشوه گردنش

 و کرد رها  زیم یرو رو دستش ی شده  یرنگ دستمال

  شتریب شهی هم از ش نهیس یبرآمدگ.. دی چرخ سمتم به

  ربط رشیز لباس به شک یب.. کرد  یم ییخودنما

 از خواب.. دیخند و کرد دنبال رو نگاهم ریمس.. داشت

  یها دکمه انگشت دو  با.. انگار بود دهیپر سرش

  یها لبه که بود ترانه نیا و کردم باز  رو رهنمیپ

  رو دستش من و دیکش رون یب شلوارم  از رو نشییپا

 .. نه حاال اما.. یلیخ.. بودم  شکار دستش از.. گرفتم

 درست یزیچ دادن دستور و زدن عربده با حداقل

..  کردم یم ادب یا گهید طور  رو زن نیا من.. شدینم

  و چسبوندم  مردونم یرو دوباره رو دستش... یعمل

 .. دمیکش یظیغل آه عمدا

 

 .. آههههه-

 

 



      

 

 ن یوتیگ#

 197پ#

 

 

 

 دستش.. آورد یم ذوق  سر رو ترانه موضوع نیهم

  رو بازوش من و گرفت رو مردونم و کرد  دایپ جرات

 به نهیس.. دمیکش خودم سمت به و فشردم مشتم نیب

 :زدم لب خسته  و خمار من و شد نمیس

 

 ؟یخوا یم یچ من از بگو بهم-

 

 زبونش.. دمید رو سشی خ دندون برق من و دیخند 

 ..شد منقبض فکم و دیکش  لبش یرو رو

 

 .. زدانی کنم حس وجودم تو رو تو بازم  خوام یم-



 

 لب و گرفتم ش فرخورده یموها  پشت از رو گردنش

 ..د یکش آه.. زدم سیل و گذاشتم  گردنش یرو

 

 .. اوووووممممم.. زدانی آه-

 

 یناهماهنگ نفسم هم باز و دیکوب ی م محکم قلبم

 به رو کمرش و چرخوندمش حرکت  هی در.. داشت

 : گفتم و دادم هیتک خودم

 

  مخالفت  ازت خوام ینم هیثان صدم هی  یحت ترانه؟-

 ؟یدیشن.. بشنوم

 

 زدم یکجخند یراض.. داد تکون سر تند تند و دهیترس

 دست هی با.. افتاد کوبش به قلبش که کردم حس و

  پیز و دکمه آزادم دست با و کردم مهار  رو ترانه

 یب من و افتاد پام از شلوار و کردم باز  رو شلوارم

  شکمش یرو  رو دستم و  آوردم رونشی ب دست حرکت

 و دمیکوب تنم نییپا به رو ش برآمده باسن و کردم قفل



 داشت یسع ترانه و رفتم جلو.. شدم لذت غرق

 ..کنه کنترل رو ترسش

 

 زدان؟ی ی-

 

 ..داشتم وحشت بود صدام  تو که یحرص  از خودم

 

 دمیم قول.. ستی ن اولت بار که تو ؟یدیترس ها؟ ه؟یچ-

..  یباش نبرده لذت عمرت تمام  تو که یببر لذت یجور

 ..کن اعتماد بهم

 

 و بردمش اتاق ی گوشه مبل تک کنار تا آروم آروم

 :گفتم و گذاشتم  مبل یرو رو  زانوش هردو

 

 نرفته؟ ادتی که حرفمو-

 

..  زدم پوزخند من و داد تکون سر راست و چپ به

.. گرفتم دست به رو مردونم و دمیکش نیی پا رو شورتم



  شب ترانه کرد یم یحال  بهم ش کرده  ورم یها رگ

 لذت حتم به البته و  سخت یلیخ.. داشت یسخت

 ..بخش

 

 ی ضربه و دمیکش شصت انگشت با رو شورتش بند

 من و دیکش یا خفه  غیج که زدم باسنش به یمحکم

 کنار درست.. دمیکش عقب به و گرفتم رو گردنش

 : کردم زمزمه  گوشش

 

 فقط تو.. نشنوم صداتو خوام یم.. آروم.. شششیه-

 .. کن تمرکز
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 دستم ریز  رو دهنش آب من و داد تکون سر تند تند

 .. داد قورت صدا و سر  با و یسخت به که کردم حس

 

 زدان؟ی-

 

 ..یچ ی ه.. نگو یچی ه.. ترانه ساکت.. شششیه-

 

 مبل ی لبه رو راستم یپا من و بست  فرو لب عیمط

 سیخ.. دادم جا پاش نی ب رو مردونم سر و گذاشتم

 یرو دستم  و کردم جلو و عقب یراحت به.. بود سیخ

.. دمشیکش خودم سمت به شتریب و شد مشت گردنش

 دوست رو سبک نیا من.. بود شده گود گود کمرش

 ..داشتم

  شده خفه  یها ناله و  چسبوندم گوشش به رو لبم

 نیب رو مردونم سر آروم آروم.. دمیشن  رو لبش پشت

 داغ لحظه به  لحظه من و  دادم یم تکون سشیخ یپا

 هوا یب و زدم پوزخند.. کردم یم حس رو تنش شدن



 دست با  رو ترانه غیج  و کردم فرو  بهش رو همه

 :گفتم گلو ته از و  شهوت از پر و کردم مهار

 

 یم رون؟ی ب بکشم یخوا  یم.. یکن ینم گوش حرف-

 .. یچیه.. ترانه نگو یچیه کنم؟ ولت یخوا

 

.. برداشتم رو دستم من و  نشست شکمم  یرو دستش

  و دمیکش رونیب من و داد فشار هم به محکم  رو لبش

 داشت حاال.. آروم بایتقر.. کردم جا رو همه دوباره

 ی نهیس.. خواستم  یم که یزیچ..  برد یم لذت

 بهش رو  خودم و گرفتم مشتم نیب رو  شبرجسته 

 رو سرعتم کم کم.. نداشت کردن ناله جرات .. دمیکوب

 ...زیبرانگ  وسوسه  و بود داغ یلعنت .. بردم باال

..  بودم لذت غرق من و شدینم گشاد  انگار زن نیا

.. یلعنت..  آخ.. گرفتم یم شیآت وجودش تو داشتم

 ...آخ

 

 ..بده تکون خودتو.. ترانه-

 



 نشیس و گردن سر از دست.. کرد گوش رو حرفم

 ترانه  و رفت باال به رو سرم اراده یب و برداشتم

 به سکس نیا از داشتم کم کم.. دیکوب بهم رو خودش

...  یلعنت آرامش نیا.. بردم یم لذت دیجد ی وهیش

 یم بهم محکم رو خودش کباری هیثان  کی هر... آخ

  چنگ مبل تاج دور که دمید  رو هاش پنجه من و دیکوب

 خودش.. بود شدن ورقه حال در تنم پوست.. نداختیم

 از.. ستادمیا و دمیکش عقب من و برد باال رو سرعتش

 ..دیچرخ سمتم به و خورد   جا میناگهان حرکت نیا

 

 زدان؟ی-
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 از.. ستادمی ا حرکت یب لحظه چند یبرا.. زدم پوزخند

  دستش.. شد دهیکش سمتم به و اومد نیی پا مبل یرو

 به و فشردم رو گلوش خیب من و نشست نمیس یرو

  یتوجه شزده رونیب  حدقه از یها  چشم و ترس

  نییپا خودم  و انداختم تخت یرو رو کمرش.. نکردم

 ..نشستم تخت

 

 زدان؟ی-

 

 نییپا و کردم باز  هشت صورت  به رو پاهاش

 گذاشتم پاش نیب رو لبم من و شد زیخ مین.. دمشیکش

  تخت به رو خودش شهوت با که زدم ی بزرگ سیل و

  باال رو صدام.. شد بلند  هوا به نالش یصدا و دیکوب

 :بردم

 

 ..نشنوم صداتو گفتم .. یکن ینم گوش حرف-

 



 سیل صانهی حر من و گذاشت لبش یرو  رو دستش

  رو مزاحم کیبار نخ همون و زدم بهش یبزرگتر

  مهم.. کردم حس دیکش که  یدرد.. کردم پاره و دمیکش

 یم داشت انیجر عروقش در که یشهوت من.. نبود

 لمس زبون نوک با رو  حساسش ی نقطه .. شناختم

  کردم یم حس که اونقدر.. دمیمک تند و تند و کردم

 یم منقبض رو عضالتش ی همه نکردن ناله یبرا

  رونش دو من.. دیچیپ یم خودش به مار  مثل و کرد

 :دمیغر و دادم فشار تخت به محکم رو

 

 ..یبند ینم پاتو-

 

 بود افتاده جونش به که  یشهوت وجود  با داشتم شک

 کردم ول رو  رونش دوارانهیام من اما بفهمه رو حرفم

..  شدم لذت غرق دمید نبستن یبرا رو تالشش یوقت و

 نییپا از و نییپا به باال از پاش نیب رو  زبونم دوباره

 مردونم سر و شدم بلند آخر در.. دادم  حرکت باال به

 دهنم بذاق و تنش از شده خارج لزج  عی ما یرو رو

  هیثان چند یبرا و دادم هل داخل به رو همه و گذاشتم

 یم نمیس.. موندم تحرک یب یهمونطور  یطوالن ی



 به یسرخ از تنم پوست دونستم یم من.. سوخت

 تو رو شناله  و انداخت چنگ  کمرم به.. زدیم یکبود

  و دادم یم تکون رو خودم  زیر یلیخ.. کرد خفه گلو

 .. کردم دایپ رو یلعنت ی ج ی نقطه اون دونستم یم

 و دیرس یم جنون به شدن ارضا دوباره از داشت

 ..شد  چندبرابر پوستم یرو هاش  پنجه فشار

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 200پ#

 

 

 



  من و دیکش لذت سر از یغیج و اوردی ن تاب باالخره

 خودم تر محکم  و دمیکوب صورتش به یمحکم یلیس

 : گفتم و دمی کوب بهش رو

 

 همه.. کن حسش.. نکن باز دهنتو ترانه.. شو خفه-

 ؟یکن یم  حس.. کن حس.. ترانه نهیا.. وجودمه ی

 

..  بود گرفته ادی ترانه  از رو خودش  به دنیلول مار

  یسرخوش غرق  حال نیا از من و نداشت قرار و آروم

 از رو نشیس شدن ی کی نیا از سرمست.. بودم

 و دمیمک  رو کشیکوچ نوک و دمیکش  رونیب نیسوت

 دستش.. آوردم در حرکت به وجودش تو رو خودم

 من و دیکش رو موهام نخ به نخ و نشست موهام یال

 رو خودم انعطاف یب و محکم.. دمینکش کار از دست

  تخت یرو و دمیکش رونیب ازش.. دمی کوب یم بهش

 .. زدم مهی خ تنش یرو و  چرخوندمش

 

 ؟ یحاضر سوم بار واسه-

 



 یم اشک لذت شدت از که فهموند یم بهم داغش بدن

  یم دی ب مثل.. خورد گوشم به هقش هق  و ختیر

  یرو رو مردونم سر.. گرفتم ینم اجازه ازش.. دیلرز

  رو همه کنه ییتقال نکهیا از قبل و کردم میتنظ  پشتش

 با و فشردم دهنش یرو  رو دستم و کردم واردش

 : گفتم شده  چفت یها دندون نیب از و  وافر یشهوت

 

  ؟یکن یم حس.. آخ.. می حال چه تو یدون ینم... آخ-

 ..یلعنت.. کن حس

 

  وار وونهی د.. دمیخند من و گرفت گاز رو دستم کف

 ی همه.. کنه  باز جا تا کردم ینم صبر  من.. دمیخند

 به سرش.. دمیکش و گرفتم مشتم نیب رو  موهاش حجم

 و کوبنده  و تند یها ضربه بهش من و شد خم عقب

  اشک با و بود دهنش یرو  هنوز دستم.. زدم یمتوال

 دندون به رو گوشش ی الله.. شد سیخ  سیخ عرق و

 ..  دم یمک و گرفتم

 رو دستم شد باعث ضش یمر و کشدار یها نفس

 دنینال به دست که بود نیهم  منتظر انگار .. بردارم

 :برداشت



 

 ... آخ.. آخ زدان؟ی-

 

.. بردیم لذت داشت اما دونستم یم من  داشت درد

 ..کردم هدفدارتر  و آرومتر  رو هام ضربه

 

 ؟یدار درد ترانه؟ هیچ-

 

 لرزه به  وجودش ی همه و نکرد کنترل رو غشیج

.. نه هنوز من و شدیم ارضا سوم بار یبرا.. افتاد

 کرده تر سفت رو کمرم ،یمست  یجا به مشروب  انگار

 ..بود

 

 ... آخخخخخ-
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 و انداختم  تخت یرو رو کمرم و دمیکش رونیب ازش

 اما افتاد زدن نفس نفس به ترانه.. گرفتم رو مردونم

 .. دادم ینم اجازه من

 

 .. توئه نوبت.. ترانه ایب-

 

  آباژور رنگ زرد نور ریز من و بود عرق سیخ

 نمیس ی قفسه.. دمید یم  یخوب به رو  براقش پوست

 ترانه بردن لذت از من.. شدیم نییپا و  باال شدت به

 یم سرش فرق از که یعرق یحت.. بودم سرمست

..  نداشت خوردن تکون ینا.. دمید یم چشم به دیجوش

 : گفتم و کشوندم مردونم سمت به و گرفتم رو چونش

 

 ..یدار تموم مهین کار هی.. باش زود-

 

 به هم من حاال.. دمیمال  لبش به رو مردونم سر و

 .. دادم یم  شهوت یبو ترانه  ی اندازه



 

 ..باش زود ؟یمعطل چرا.. ترانه-

 

 :دینال و دیکش هم در ابرو

 

 ..تونم ینم-

 

 فاصله تو و  شدم زیخ مین.. بود مجبور  تونست؟ ینم

 :زدم لب شمرده شمرده صورت از یکم ی

 

 کن باز.. باش زود.. کن باز رو دهنت.. یتون یم-

 ..ترانه

 

  زبونش نوک.. کرد باز لب و دادم یتکون رو چونش

  سرم.. شد بلند  هوا به آخم و کرد برخورد شکافش به

  تا دور رو  زبونش ینرم  و دمیکوب تخت تشک به رو

 :زدم داد  و کردم حس سرش دور

 



 آخخخخ .. یلعنت بخور-

 

 دورش رو فشیظر دست.. گرفت ینم دستور من از

 نییپا مهی ن تا رو زبونش نوک هم باز و کرد حلقه

 ..برگشت و دیکش

 

 یچ معطل.. بجنب یلعنت.. پووووفففف.. آهههه-

 ... بخور  همشو.. ترانه بخور ؟یهست

 

  و نکردم تحمل.. دادم یم  جون شهوت شدت از داشتم

 دهنش تو  رو مردونم از یمین تا و گرفتم رو گردنش

.. نداشت یتیاهم برام ابدا زدنش عق.. کردم فرو

  به کردم یم وادارش و بودم  گرفته رو  گردنش محکم

 و نشست باسنش  خط یرو  دستم.. شدن نییپا و باال

 :دمینال و کردم فرو پشتش  به رو انگشتم

 

 .... یییییییییییلعنت-

 



 دهنش تو رو یشهوت از  پر یاتم بمب انفجار من و

 تند.. بکشه عقب رو سرش ندادم اجازه و کردم حس

 : کردم فیرد هم  سر پشت رو کلمات تند و

 

 ..بخور همشو.. االن .. بخور همشو.. همشو-

 

 ترانه و دمیکش گردنش سر از دست و شدم یخال

  حس رو دهنش آب بردن فرو  من.. کرد بلند  رو سرش

 و زدمیم نفس نفس هنوز.. دمیخند شهوتناک و کردم

 نباریا.. شدیم نییپا و باال نمیس یلعنت ی  قفسه هنوز

 برخالف.. بودم ترانه با مردونه حس سر از فقط

 ارضا واقعا.. بودم شده  هیتخل واقعا نبار یا.. شهیهم

 ترانه و دمی کش آرام انوسیاق یقیعم به ینفس.. شدم

 :گفت و گذاشت نمیس یرو  رو سرش

 

 شده؟  چت امشب-

 

 ...  پوووووفففف.. شد نییپا و باال گلوم بکیس
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 ..داداشمه.. خوره یم زنگ داره تلفنت زدانی-

 

 رو دستش.. بودم تماسش منتظر شبید همون من

 نیهم از و بود آورده داخل به در یال از که دمید

  کج لبم.. دادم یم صی تشخ رو بهمن اسم هم فاصله

 ..بستم رو آب دوش و شد

 

 ..زنم یم حرف رونیب امیم.. اریب حوله برام-



 

.. برگشت حوله با زود یلیخ و دیکش پس رو دستش

 و دمیپوش.. گرفتم ازش.. بود برقرار تماس هنوز

 گره ترانه و گرفتم دستش از رو تلفنم.. زدم رونیب

 لمس رو تماس ی دکمه.. بست کمرم  دور رو حوله

 :زدم گوشم به و کردم

 

 ..یداد جواب رید.. سالم-

 

 یب و آمرانه یلیخ و کردم  تیهدا باال به رو موهام

 : گفتم الیخ

 

 ..گرفتم یم دوش داشتم-

 

 خودش زود یلیخ صبح.. شد بلند جا از که کردم حس

 داشت انیجو   روزها نیا.. بود رسونده  شرکت به رو

 .. داد یم انجام نقص یب و درست رو کارش

 



 شبتید حاتیتوض.. ستین مهم چندان..  خب یلیخ-

  گهی د حاال ؟یگرفت متویتصم .. زدانی بعد یبرا بمونه

 ..ییما از یعضو

 

 کمد کینزد تا.. شد متوجه و دادم یا اشاره  ترانه به

  بابت.. انداختم ینگاه مین اندامش به من و رفت شیپ

..  نبودم مونیپش قبل شب یکارها از چکدومیه

 یم رخ  به رو باسنش خط کوتاهش  نیج  شورتک

 بهم رو کمرش یکیبار دشیسف ی ساده تاپ و دیکش

 قدرت و لذت جز من  یبرا حاال.. کرد یم گوشزد

 :زدم لب خونسرد.. نداشت تیاهم یزیچ

 

 در اما.. کنم فراموش رو شبید دمی م حیترج من-

 ..بهمن کنم یم کمک بهت.. موافقم.. کار با ارتباط

 

  تیموقع خواست یم دلم..  کردم حس دیکش که یهوم

 ..بدونم رو ای لی سیس ی  مکان

 

 ..نداشتم نیا جز یتوقع ازت.. خوبه-



 

  دست به بودم دهیخر تازه  که رو یشلوار و کت ترانه

 شمیر ته به یدست.. رفت شیپ تخت کنار تا و گرفت

 : گفتم و دمیکش

 

 تهران از دمیم حیترج بهمن؟ ؟یکرد فی رد رو کارها-

 .. کنم یدگیرس کارها به

 

 طیبل.. کردم  مرتب رو کارها ی همه من.. شهینم-

  نظر در  خونه هی برات اونجا.. شده یاک ماتیهواپ

  محافظ برات من نباش هم تتیامن نگران.. گرفتم

  نظر در رو کار تیحساس دیبا فقط.. کنم یم استخدام

 مرگ  یپا تا رو تو  ییخطا نیکوچکتر.. یر یبگ

 ..برهیم

 

 رونیب شل رو نفسم.. نداشتم مرگ از یترس من

 :دمیپرس فقط  و فرستادم

 

 کشور؟ کدوم-



 

 .. روتیب-

 

 از رو شلوار.. ستادمیا  ترانه کنار و دادم تکون سر

 و مایا با.. گرفتم ازش من و دیکش رونی ب یرخت چوب

 دست حرکات همون با.. ایب رونیب رمیم گفت اشاره

 کج سر و زد لبخند.. نه پیت نیا با کردم یحال بهش

 ..کرد

 

 خوام یم  فقط.. کنم یم فیرد رو کارام منم باشه-

 من.. ترانه خاطر به.. کنم انتخاب خودم رو محافظام

 ..میماهر شناس آدم
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 دوشش ی رو رو یبلند کاور اما بود  کنجکاو ترانه

 دمیپوش رو رمیز لباس.. شد خارج اتاق از و انداخت

 .. کردم  پا به شلوار و

 

  یمشکل خوام ینم.. مراقبم دور از منم یول.. باشه-

 ..ادیب شیپ

 

  ادیم اونجا یکس.. بگو بهم رو پرواز ساعت و خیتار-

 فرودگاه؟

 

 با امروز بهمن.. انداختم و کردم باز دورم از رو حوله

  رو پروژه  تیحساس نیا.. زدیم حرف ی شتریب تیجد

 ..داد یم نشون



 

 هی با..  شب مهین دوازده ساعت.. بعد هفته کی-

 که یآدرس همون  به یریم میمستق یشخص یما یهواپ

 و یشیم  آشنا نفر هی با  اونجا.. نباش نگران.. گفتم

 ..کنه کمک  بهت یلیخ تونه یم مطمئنم

 

  و بودن قیدق از اما.. نه بهمن از.. نداشتم شک

 ..  ومدیم خوشم بهمن قتریدق یها  یز یر برنامه

 ..باشه-

 

  رو اتابک و روشن.. نبودم یراض رفتن به چندان من

 ..گرفتم دندون به رو لبم گذاشتم؟ یم تنها

 

 زدان؟ی-

 

.. ستادمی ا یشیآرا زیم  یروبرو و کردم تازه ینفس

 ینم یخاص  حس چیه بهم بود نهیآ در که یزدانی دنید

  به.. کردم یم نگاه قلبم کوبش به داشتم فقط.. داد

 ..دمشید یم وضوح



 

  نیسنگ یداد انجام االن تا که ییکارها ی همه از-

 عنوان  به.. من ی گماشته عنوان به نه حاال.. تره

 .. بده  نشون خودتو اعضا از یکی

 

  رو عطرم ی شهیش.. کردم یم رو نکاریهم شک یب

 نمیس و گردن و سر یرو بار نیچند  و برداشتم

 ..بردم لذت سردش یبو از و  کردم یاسپر

 

  یها صحبت یبرا.. کنم یم قطع گهی د من.. باشه-

 مینزن حرف تلفن یپا .. زنمیم سر بهت یلیتکم

 ..بهتره

 

 به هنوز زدمیم حدس.. معنا با اما کوتاه یلیخ.. دیخند

 :کرد ی م فکر شبید

 

 ..نمتیب یم.. زدانی کن انتخاب دقت با رو  نتی محافظ-

 



  تخت یرو و کردم  قطع رو تلفن یخداحافظ یب

  کینزد مرگش آخر مراحل به داشت بهمن.. انداختم

  تخت یرو  از رو رنگم یا سورمه راهنیپ.. شدیم

 هاش دکمه من و بود جذب یلیخ.. دمیپوش و برداشتم

  کمیبار بایتقر ی قهی  یرو رو کراواتم و بستم رو

  با.. کرد یم  لیتکم رو پمیت یمشک کت  .. کردم مرتب

  نهیآ به رو آخرم نگاه و داشتم نگه رو کراواتم رهیگ

  باال به رو همه و دمیکش موهام به یبرس .. انداختم

  یرو که رو  موهام از تار چند عمد به اما کردم تیهدا

  چنگ به رو تلفنم و فیک.. کردم رها خت،ی ر میشونیپ

  یبهتر حال امروز.. شدم خارج اتاق از و گرفتم

 کردم پی تا انیجو یبرا.. داشتم

 

 و روشن و  خودت یبرا.. دارم شیپ در سفر هی من"

.. روز نیهم بعد ی هفته.. ریبگ  طیبل دالور  و اتابک

 " روتیب دوازده، ساعت
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 یپا نینوش.. شدم آشپزخونه وارد.. زدم پوزخند و

 ..زیم  پشت ترانه و بود گاز اجاق

 

 .. صبحونه ایب عشقم؟-

 

 .. داد یم  یخوب حس بهم گردنش محسوس یکبود

 

 ...براتون دارم.. آقا سالم-

 

  ترانه سر یرو.. کنه لی تکم رو حرفش ندادم اجازه

 :گفتم  و دمیبوس رو

 



 ..جون نوش.. دارم عجله من-

 

 رو دستم مچ.. دمیکش سر رو پرتقال آب وانیل و

 :گفتم که گرفت

 

 .. نمون منتظرم.. برگردم رید  ممکنه شب-

 

 نزد یحرف نینوش.. دمیخند کج من و دیبرچ  لب مغموم

 فرهاد.. زدم رونیب و گرفتم فاصله ترانه از من و

  حیتوض ضی غ با رو یز یچ  نگهبان دو نیماب داشت

  در یکس.. کردم براندازشون مشکوک  من و داد یم

  به و دادم فرهاد به یا اشاره من و کرد باز  رو نیماش

 : آوردم ابرو ن یب یظیغل اخم.. اومد سمتم

 

 ن؟یدار یامر.. قربان ریبخ صبح-

 

 مسلح  همه خوام یم.. بده اسلحه ها  نگهبان به-

 ..ادیب شی پ یچ ستین معلوم.. باشن



 

  یرو  نگاهم من.. زد زل بهم  متعجب و دیکش  باال چشم

 ..شد ثابت ش  اسلحه مخصوص کمربند

 

 یبرا یخوب  محل نجایا  نباشم، نجایا مدت هی یوقت-

 ..ادیب ش یپ یمشکل خوام ینم.. شهی م ییجو انتقام

 

 ..قربان چشم-

 

 کجان؟ ها اسلحه  که یدون یم-

 

  رو فمیک.. دادم تکون سر و دمیشن رو محکمش ی بله

 پشت.. شدم دور من و  گرفت که دادم تکون جلوش

 یکنار یصندل  یرو رو فمیک فرهاد و نشستم  فرمون

 در حرکت به رو نیماش در، بستن محض به و گذاشت

  باز رو انیجو  امکیپ.. زدم رونیب عمارت از و آوردم

 کردم

 



 "کنم؟ رزرو هتل م؟یبمون  دیبا کجا فقط.. چشم"

 

  جوابش.. روتیب.. بهتر یل یخ.. داشتم یبهتر  فکر من

  رو ویل ی شماره.. دمید یم رو ویل دیبا.. ندادم رو

  در و بده جواب  تا دیکش طول.. موندم منتظر  و گرفتم

 .. زدم پوزخند.. دمیشن رو  آلودش خواب یصدا آخر

 

 .. سالم-

 

 .. شد بلند کردم حس و بده جواب تا کرد مکث

 

 ..یگذاشت  منتظرم ادیز.. فرخزاد زدان ی.. سالم-

 

 موقع یب واقعا.. دمیشن کنارش از رو یا زنونه یصدا

 ..بودم زده زنگ

 

  رو کار اتیی جز خوام یم .. دیارز یم انتظار  نیا به-

  نمت؟یبب کجا.. بشنوم
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 و شد بلند تخت  یرو از کردم حس.. دیخند یدماغ تو

 ..دمیشن رو نفسش شدن تند یصدا

 

 یلیخ مدت تو.. بگم کیتبر بهت بذار یهرکار  از قبل-

 اعتماد یتونست.. یگذاشت ساختمون اون به پا یکم

  خاطر به.. اد یم خوشم یلیخ ازت.. یکن جلب  رو اعضا

 ..گذاشتم دست تو  یرو نمیهم

 



  یسبک احساس.. یسبک جز.. نداشتم ی حس چیه من

 مهم برام ویل زدن حرف مرموز یحت.. کردم یم

 ..نبود

 

 بعد هفته کی از کمتر.. ندارم وقت ادیز  من.. ممنون-

 نمت؟ یبب تونم یم کجا.. رم یم تهران از

 

 .. بود کرده رو  زیچ  همه فکر.. نداشت تعلل

 

  یم که ییجا .. روتیب فرسته یم رو تو.. دارم خبر-

 ..توئه یی فرمانروا مقر نیدوم دونم

 

 دیبا من.. ادیز یلیخ.. داشت  اطالعات یادیز من از

..  نه دالور؟ بود؟ یک  مخبرش کجا؟ از دمیفهم یم

 ..بود  دالور از باالتر ویل اطالعات

 

 ..ویل یکن یم زده شگفت منو یدار-

 



 ..دیخند که شد منظورم متوجه

 

 مادرم..  کنم وفا عهدم به بذار.. من ی خونه ایب-

 ..کنه مالقات تو با داره دوست

 

  بایتقر کی تراف.. انیجو.. داشتم رو خونه اون آدرس

 هوا.. کردم یم یرانندگ ی آهستگ به من و بود سبک

 یم برف ندهیآ ساعت چند تا دونستم یم  و بود یابر

 ..دیبار

 

 ..مشتاقم هم من.. لیم کمال با-

 

  حاال نیهم یتون یم اگه پس.. نطورهیهم شک یب-

 ..ایب

 

 با دیبا.. نداشتم دنیشن به یازین من و گفت  رو آدرس

 ..زود یلیخ.. زدمیم حرف حشمت

 



 ..اونجام بعد کساعتی تا-

 

 ..نمتیب یم-

 

 بارش به و دم یکش باال ینیب.. کردم قطع رو تلفن من و

 حرف روشن با دیبا.. کردم یتوجه یب  برف یناگهان

  از رو رمیمس.. بود یتر مناسب ی نهیگز شب.. زدمیم

 ..  کردم کج برگردون دور نیاول

  انیجو و بودم گرفته درنظر رو کار جوانب  ی همه

 درست.. شدم ادهیپ نیماش از.. داد یم پوشش  رو من

 ویل قصر نیمحافظ ادیز  تعداد .. بودم دهیرس موقع به

  داشتم کم کم.. بود هاش دشمن  تعداد ی دهنده نشون

..  کردم ی م صبر من... که دمیرس یم  باور نیا به

 ..صبر

 

  رو فمیک حرف یب و اومد سمتم به ن،یمحافظ  از یکی

 اومده  سالح یب من.. شدم یبدن ییبازجو  و گرفت

 شده مرتب رو فمیک و دیکش کنار که کردم اخم.. بودم

 :زدم لب فقط و  داد دستم به



 

 کجاست؟  ویل-
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  جلوتر خودش و داد یا اشاره دست با  و دیکش کنار

 دو توسط در و میرفت  باال پله سه از.. افتاد راه به

 مین و ستادمیا بزرگ سالن نیب.. شد باز زن ی خدمه

 راست سمت  یچوب در.. انداختم اطراف به ینگاه

 :گفتم و دادم تکون یسر.. بود دمید مقابل درست

 



 ..کنم داشیپ تونم یم کجا دونم یم-

 

  ی لحظه همون.. بود مسلح محافظ..  رفتم جلو و

 و ستادی ا در کنار.. بودم دهید رو ش  اسلحه ورود

  زدم در به تقه چند من و کرد قالب مقابلش رو دستش

  و دادم هل داخل به رو  در.. دمیشن رو ویل یصدا و

  من و شد  بسته محافظ  همون توسط در .. شدم وارد

 پنجره.. دمید وسط بزرگ و یا قهوه زی م کنار رو ویل

 واضح  ادیز رو رشیتصو  سرش پشت بزرگ یها

 رو برف بارش تونستم یم من و داد ینم نشون

 با.. اومد سمتم به و  گرفت فاصله زیم از.. نمیبب

  وارید.. گذروندم نظر از رو  اتاق کل یسرسر  ینگاه

  راست سمت وارید و بود کتابخونه سقف  تا چپ سمت

  زیم پشت درست یبزرگ ی  پشت با یصندل.. نهیآ تماما

 ستادیا کنارم که ویل.. گرفتم چشم من و داشت قرار

 :گرفت رو دستم و کردم دراز دست

 

 .. زدانی ی اومد خوش-

 

 ..ممنون-



 

  من و داد یا اشاره یصندل به و داشت  نگه رو دستم

 رو دستم نشستن از قبل و رفتم شیپ مکث یاندک با

 :گفتم و دمیکش پس

 

 ..کنم ینم  مالقاتت تنها کردم یم فکر-

 

 و کردم حس رو یصندل  دنیچرخ چشم ی گوشه از

  هی نمیبب رو بود یصندل یرو  که یشخص  نکهیا از قبل

 گرم مادرش به ویل پشت  " خورد چرخ  سرم در جمله

  به قصر نی ا یباال تیامن و محافظ از حجم  نیا" بود

 جار من از که یاطالعات.. داشت یمحکم لیدل حتم

 نفس و چرخوندم  سر.. بود گرفته زن نیا از زدیم

 زن نیا حضور از بهمن.. کردم حس رو  ویل خندون  

  نزده یحرف چیه موضوع نیا از من با  داشت؟ خبر

..  بود دهیپوش یمشک شلوار   و کت.. نداشت خبر.. بود

 پشت از که دمید رو دشیسف دست کی  یموها من

 ..بود بسته

 



 .. ستمین تنها-

 

 ی دکمه تک و گذاشتم یکنار یصندل  یرو رو فیک

 ویل و شد بلند یصندل یرو از.. کردم باز رو کتم

 ..گرفت ضرب زیم  یرو رو انگشتش چهار

 

 ؟ییتو زدانی پس-

 

 دستش دو هر.. دیلرز یم سن  کهولت شدت از صداش

 .. شد خم و گذاشت  زیم یرو رو

 

..  زند یشاه  ماهتاج خانوم   زدانمی من بله.. سالم-

 گفتم؟ درست
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 تمام بند  گردن به من و دیپر باال ابروش  یتا هی

 ..کردم یتوجه یب گردنش از زونی آو دیمروار

 

 .. زدانی نیبش.. درسته بله-

 

 درست و من از بعد ویل.. نشستم و دادم تکون سر

  یلیخ و افتاد راه به ماهتاج.. نشست من یروبرو 

 رهیخ.. ستادیا ویل سر پشت و زد دور رو  زی م آهسته

 :زد لب من  یها چشم به

 

..  ندارم یاقیاشت چکسیه با مالقات یبرا معموال من-

 ..اما

 



 پسر.. بودم زدانی من چون.. دونستم یم رو علتش

 .. اتابک

 

 ..یاتابک  پسر تو-

 

  انداخت پا  یرو پا ویل.. دادم تکون سر  فقط حالت یب

 .. دمید یم بود لبش ی گوشه که ی کجخند من و

 

 هی یتون یم که یهست یکس  تو چون دمتید یم دیبا-

 همون مثل.. یبد پیاک اون نظام تو یاساس رییتغ

 .. داد انجام شیپ سال ی س درست اتابک که یکار

 

 کف یدوران حرکت من و داد یم تکون سر فقط ویل

 عادت کار  نیا به.. دمید  یم زانوش یرو  رو دستش

 : گفتم و کردم تر زبون با رو لبم.. داشت

 

 .. داره گه ید لطف هی حتما  شما زبون از دنشیشن-

 



 ی نهی آ در رو موهاش پشت ،ییطال ی رهیگ من

 گوش به  ییصدا چیه.. دمید یم سرش پشت بزرگ

 به و گرفت فاصله ویل یصندل پشت از.. دیرس ینم

 الزم من و ستادیا من از فاصله گام دو با.. اومد سمتم

  حاال اما.. نداشت یبلند قد.. بکشم باال چشم  ادیز نبود

  و مجلل یلی خ  شلوار و کت اون در.. دمشید یم بهتر

 ..دیرس یم  نظر به فاخر

 

 یبرا ی مجال چکسیه بود زنده اتابک یوقت تا-

 دخترش و  همسر مرگ با.. اما.. نداشت ییخودنما

  ناگوار ی حادثه هی.. شد  خاموش باد تو شمع هی مثل

  رانیا فرهنگ تو که یشخص هردو قتل و  تجاوز.. بود

 یچ که بزنم حدس تونم یم.. انیم حساب به ناموس

 ..تو نابهنگام ظهور  و.. اومد اتابک سر به

 

  به.. بود تلخ قتیحق دنیشن.. شد مشت اراده  یب دستم

 یم دربر  رو وجودم ذره ذره داشت که یزهر یتلخ

  لب ماهتاج پرفروغ یها  چشم به رهیخ من.. گرفت

 .. ارمین زبون  به یکالم تا فشردم هم یرو

 



 بود؟  یک کار یدی فهم چوقتیه-

 

 بود نامحسوس دادم تکون راست و چپ به که یسر

 و کرد پر رو فاصله گام  دو اون.. دیفهم ماهتاج اما

 به نشیریش عطر یبو .. بردم باالتر رو سرم من

 بود بسته رو نفسم راه که یبیس من و  خورد مشامم

 ..شدیم بزرگتر و بزرگ داشت.. کردم حس

 

 ..گمیم بهت من-

 

 : زدم  لب خونسرد

 

 ..بهمن-
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 یم رو  خواهرم و مادر متجاوز و قاتل.. کرد مکث

  بودم، داده تکون راست و  چپ به که یسر .. شناختم

 به رو لمیم داشتم یسع فقط نبود  ماهتاج جواب

 کتفم یرو دستش.. بدهم نشون نخواستن و دنینشن

 یواکنش چیه .. انداختم ویل  به ینگاه مین من و نشست

  یآب نگاه همون باز.. مرموز البته و خونسرد.. نداشت

 ..معصوم

 

.. بودم خبر  یب وجودت از شد بسته اتابک دفتر   یوقت-

 به اسمت گذاشتم پا یمحفل هر تو یناگهان یلیخ اما

  اتابک پسر تو.. کردم ق ی تحق دربارت.. خورد گوشم

  یسخت حدس.. یداشت خبر  تو نمیب یم  حاال.. یبود

 تا یکرد استفاده بهمن خود از دونم یم من.. ستین

  یول یبود موفق.. یر یبگ  انجمن تو باباتو یجا  یبتون

  یم.. من.. یبخوا  کمک یکی از دیبا  االن.. نجایا تا



 من جناح یتو  تو   خوام یم  من.. کنم کمک بهت تونم

 ..یباش

 

 یبرا.. کنم کار یکس یبرا  خواستم ینم گهید من

 زنده از  یکس.. بودم دهیجنگ بودن خودم  یپا یرو

  بار یبرا رو خودم من و نداشت خبر اتابک بودن

 ..فروختم ینم زن نیا به هزارم

 

 بهمن با  یمشکالت هی هم شما دونم یم یحدود تا-

 مهم من  یبرا چون.. یچ پرسم ینم اما.. نیدار

  کمک شما به من.. جداست شما از راهم من.. ستین

.. دارم انجمن تو که یتیموقع از استفاده با تا کنم یم

 شمارو کردم جلب بهمن از که یاعتماد از استفاده با

 ..نمیبب  هدف هی جزو

 

  رو مرموزش همچنان نگاه من و شد بلند جا از ویل

  گاری س و رفت شیپ پنجره کنار تا.. کردم شکار

 خم سرم یرو و داد تکون سر ماهتاج.. کرد روشن

 ی دم.. کردم یم  حس رو عطرش یبو بهتر حاال.. شد

 : دادم ادامه رو م جمله و گرفتم کوتاه



 

 یم یچ من از بدونم که یصورت در کنم یم کمک-

 ن؟ یخوا

 

 دشیسف حد از شیب صورت از چروکش و نیچ

.. نبود مشخص ادیز هاش چشم رنگ.. بود مشخص

 ..زدیم پلک کم

 

 اون ادی به قایدق منو جسارتت.. اتابک مثل درست-

 ..ندازهیم

 

  یرو دستش.. بودم نگرفته رو سوالم جواب هنوز من

 سال و سن نیهم با زن نیا شک یب.. دیلرز یم کتفم

 نامفهومش یها چشم رو نیا.. بود ها ابرقدرت جزو

 .. زدیم جار

 

 ..خوام یم یچ من گفته  بهت ویل-

 



 ینم یول..  بود شده مهم برام یدشمن  نیا علت حاال

 ..دمیپرس

 

 زدان؟ی-
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 کتفم سر از  دست.. شدم بلند جا از یقیعم بازدم با

 پوست من که اونقدر.. آورد  باال رو سرش و برنداشت

 ..دمید رو گردنش ی شده شل

 



 !بله؟-

 

  پا یرو پا.. انداختم ینگاه  مین ویل به کرد که مکث

 ریمس نکهیهم.. دیکش  یم گاریس  و بود انداخته

 ..کرد یم تیکفا میبود  ما نگاهش

 

  تحمل رو یی ها یسخت چه ممکنه تو دونم یم.. من-

 تا خودتو چطور بزنم حدس تونم یم .. یباش کرده

  افتخار تو به بود زنده اتابک اگر.. یداشت نگه نجایا

 دایپ ازش ینشون و رد  چیه من نکهی ا با.. کرد یم

 قبول منو  شنهادیپ تو دونمیم.. زدانی اما.. نکردم

 .. که یبدون  نویا خوام یم.. یینجایا االن که یکرد

 

 ریتصو به داشت که  دمید من و چرخوند  یسر

 ..کرد  یم نگاه نهیآ در  خودمون ی شده منعکس

 

 .. ینیب یم منو یکن نگاه رو هرجا-

  

  



  

  ************** 

  

  

  

 رو برج  یکارها باالخره که بود شب دوازده ساعت

 نیماش  یروبرو  درست.. زدم رونیب و کردم تموم

 انیجو.. کردم یتوجه یب نگهبان حرف به و ستادمیا

 سمتم  به عجله با و ابانی خ یسو اون از داشت

.. زدم دور رو نیماش و  بستم مهین تا رو در.. ومدیم

 یم شدت به برف.. بود شلوغ همچنان  هنوز ابونیخ

 تا کردم چشمام بون ه ی سا رو ابروهام من و دیبار

 رو گردنبندش پالک.. نمیبب  انیجو از یروشن  ریتصو

  و انداخت گردنش دور رو شالگردنش.. دمید یم

 :دیکش جلو رو خودش

 

 قربان؟-

 



  برج یروبرو درست ینیماش.. موندم منتظر حرف یب

  از شدند یم ادهیپ که یمرد و زن من و شد متوقف

 .. بود زده خی سرما  از مینیب.. گذروندم نظر

 

 دستور شما  که هستن  ییجا همون خانوم  روشن-

 مهمه یلی خ کارتون که گفتم ... شمان منتظر.. نیداد

 ..کردن اطاعت

 

 :گفت که شم رد خواستم.. دادم تکون  سر فقط

 

 بهشون سفر از یزیچ من یول خوام یم معذرت-

 دمیپرس هم صبح فقط.. گرفتم رو ها طیبل البته.. نگفتم

 ای موندن یبرا هست ییجا  اونجا.. نینگفت یزیچ

 ... من

 

 : گفتم درهم ییها اخم با و دمیپر کالمش ونیم به

 

 بسپر.. نباش نگران.. گفتم یم بود هتل  به یازین اگه-

 .. من به
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  انیجو.. برداشت عقب به یگام و کرد کج گردن عیمط

  یچ نگران.. کرد یم یدگیرس  یمهمتر  مسائل به دیبا

 ی مسئله اردهایلیم  یرو فکرم من.. یلعنت بود؟

  یها بحث شیگنجا واقعا و خورد یم  چرخ نحلیال

 ..نداشتم خودیب

 

 .. باش زنگ به گوش زنمی م زنگ بهت-

 



 کمربندم.. نشستم فرمون پشت و گرفتم فاصله ازش

 نیماش من و دیکش کنار رو  خودش انیجو  و بستم رو

..  زدمیم حرف روشن با دیبا.. درآوردم حرکت به رو

 رد رو ابونیخ دوتا بایتقر.. موقع یب  و رید هرچند

  جلب رو  توجهم یسر  پشت نیماش  اما بودم کرده

  ی همه.. ناشناس البته و مرد ی راننده هی.. کرد

  جز یول بردم  باال رو دقتم.. بود یدود هاش شهیش

 ای نداشت یا گهید نیسرنش جوون ی راننده همون

 تند نیماش کن پاک برف.. کرد ینم یاری من دید دیشا

  من و کرد یم پاک رو شه یش یرو یها  برف تند و

 ینم سبقت یپشت نیماش نکهیا.. کردم کم رو سرعتم

  تلفنم شده ز یر  یها چشم  با.. کنم اخم شد باعث گرفت

 و رسوندم حداقل به رو نورش و آوردم رونیب رو

  تو بوق یصدا و زدم انگشت انیجو ی  شماره یرو

  یسر پشت  نیماش هنوز من.. شد پخش نیماش یفضا

 ..داشتم نظر ریز رو

 

 قربان؟  جانم-

 

 : گفتم نانیاطم با و ینیچ مقدمه یب



 

 ..کنه یم بیتعق منو داره یکی-

 

 ن؟ییکجا االن  شما قربان ق! ؟یییییچ-

 

  داشتم فقط.. کرد ینم میعصب انیجو ی دهیترس یصدا

  منو داشت جرات یک.. کردم یم فکر  حماقت نیا به

 ؟یک کنه؟ بیتعق

 

 ..من سمت ایب کنم یم فشیرد خودم-

 

 سرعتم خودم.. کردم قطع رو تلفن و گفتم رو آدرسم

 نیماش یوقت.. دمیچیپ یفرع به و آوردم تر نییپا رو

  اما.. شد لیتبد نیقی به حدسم اومد دنبالم به همچنان

 نبود شیحال..  کرد یم مشکوکم مرد خونسرد ی افهیق

 کنه؟ یم بیتعق رو یک

  و کردم پارک  رو نیماش یخلوت  یجا  و زدم پوزخند

  پدال یرو پا داشت قصد  نیماش نکهیهم.. شدم ادهیپ

 ابروهام.. ستادیا و کردم  سد رو راهش بده فشار گاز



 یبرا  نکاریا.. خوردند ینم گره هم در شتریب نیا از

  یبرا ها یلیخ.. بود یخودکش به هی شب یزیچ من

 نیا اما کردند ینم فروگذار یکار چیه از دنمیکش نییپا

 ..الیخ یب ی راننده
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 صی تشخ عقب یصندل از رو یکس  اهیس ی هیسا

 رو کتم ی لبه  دو من و دیبار یم برف همچنان.. دادم

  گام با من و شد رد کنارم از ینیماش.. رسوندم  هم به



 اهیس ی ه یسا همون سمت به استوار و محکم ییها

  یرو نیماش یراهنما کی ت کیت یصدا..  شدم دهیکش

  شد ادهیپ.. بود دهیترس حاال راننده.. بود اعصابم خط

  حرفش به توجه یب من اما نشست در ی لبه دستش و

  دنید با و کردم باز رو عقب  در" شده یچ" گفت که

 .. شد بلند نهادم از آه ترانه

 

 عقب به گام هی و گرفتم دهنم یجلو  رو دستم 

 با که ینیماش کیالست  غیج در راننده یصدا .. برداشتم

  زده خی  آسفالت یرو پا  با.. شد گم گذشت، سرعت

  یرو  پول یا دسته  و شد ادهیپ که گرفتم ضرب

 :گفت و کرد پرت یصندل

 

 ..یبر یتونیم-

 

.. بست رو در ترانه و داد تکون هوا در یدست راننده

  پا ،یاحتمال ییدعوا از فرار یبرا و شد سوار راننده

 زل بهش فقط.. شد دور و فشرد گاز پدال یرو بر

 کرد یم فکر.. نزنم یحرف چیه دادم یم حیترج.. زدم



 از درست فهمم؟ ینم  من و کنه یم بیتعق رو من

 ..بودمش ده ید برج از خروج ی  لحظه

 

 زدان؟ی  زی ی-

 

 دهنم  یرو از دست و گرفتم سرد یهوا از یدم

 : گفتم فقط  و برداشتم

 

 یوقت رو حسابت.. خونه برگرد اومد انیجو کن صبر-

 ..ذارمیم دستت کف برگردم،

 

  محکم رو ساعدم و اومد سمتم به یول شم رد خواستم

 ..شد رفتنم  مانع و گرفت

  

 .. کن  صبر زدان؟ی-

 



  نگاهم تو یچ دونم ینم.. برگشتم سمتش به غضبناک

  از اشک  ی قطره نیاول و رفت عقب  قدم هی که دید

 نداشت؟ عقل زن نیا.. دیچک  نییپا چشمش

 بودم،  کرده شک راننده اون به یا  ذره اگر من

  و کجا نبود معلوم.. کردم ینم برخورد ینطور یا

 ..کنم نابود رو  نشیسرنش و  نیماش چطور

 

 .. من زدان؟ی-
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 با که ین یماش.. نداشت  دادن ادامه جرات واقعا اما

 فاصله با یبد ترمز با و گذشت ابونیخ چ یپ از سرعت

 ..بود انیجو حتم  به ستاد،یا

  و من دنید با و رسوند من به رو خودش مهیسراس

  ی صحنه  به باز مهین یدهن با و واج  و هاج ترانه،

 اد،یز حد از شیب یخشم با.. زد زل روبروش افتضاح

 به و گرفتم محکم رو ترانه دست مچ و رفتم جلو

 :گفتم و دیکش نیه ترس با.. دمشیکوب خودم

 

 به رو راننده اون و خودت  بود ممکن یدار خبر-

  حقت االن بذار.. خونه  برگرد انیجو با ؟یبد کشتن

 .. خونه گمشو.. ترانه نذارم دستت کف رو

 

 :زد داد  هیگر با.. دادم هولش انیجو  سمت به و

 

 یارزش ی ب آدم هی یجلو.. بزن حرف درست من با-

  سییر خواهر   با.. من با ی ندار حق ،یعوض نیا مثل

 ..یبزن حرف  ینطوریا صاحبت و

 



.. گرفت رو گلوم خیب و  درآورد پا و  دست حرفش،

 به و زدم پوزخند.. کرد یم کم رو دم ید مدام برف

 و دمیکش جلو رو ترانه دوباره و بردم ورش ی سمتش

 :زدم لب ینکردن  باور یحرص با  گوشش کنار

 

 بیتعق منو یچطور تو بفهمه بهمن یوقت  نظرت به-

 یم کاریچ یکش یم  شونه و شاخ یدار و یکرد

 منو یرو اون تا.. نمیبب رو تافهیق دارم دوست ؟..کنه

 ..نشم تو قاتل حداقل بذار.. ترانه برو یاوردین باال

 

 که نبود مهم براش حاال انگار.. زد یتلخ شخندین

  لبه دو.. داشت  حضور ان یجو و میبود ابونیخ  وسط

 با و چسبوند هم به رو رنگش یزرشک  یپالتو ی

 : گفت تمسخر

 

 یم آدم  ستین اولت بار که تو.. بکن هم  نکارویا-

  رو ماشه بار چند ارمیب ادتی به من یخوا یم.. یکش

 ؟یکرد یخال نفر چند سر  تو رو رتیت هفت  و یدیکش

 



 و بهمن قطعا.. داشتم ادیز  پر، یرهایت هفت  هنوز من

  دادم عالمت انیجو به.. بودند ها همون  از یکی ترانه

  رو ترانه دست و اومد جلو  ناخواسته  و خواسته که

 مداخله من و زد پس رو انیجو  پرشتاب ترانه.. گرفت

 نیماش کنار  تا و گرفتم چنگ به رو بازوش.. کردم

 یم خشم از وجودم ی همه.. کردم  تیهدا انیجو

 ..  گرفتم یم آتش داشتم و دیلرز
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  به توجه یب  و چسبوندم نیماش ی بدنه به رو کمرش

 صورتش از چیه ی فاصله تو ها، نیماش کشدار بوق

 : دمیغر شده  چفت یها  دندون نیب از



 

.. خونه برگرد.. نکن یباز  من ی نداشته اعصاب با-

 ..باش کارت عواقب منتظر و برگرد

 

  یها لب و بود شده سرخ هیگر و ترس از صورتش

 و کردم باز رو عقب در.. زد هم به رو حالم کبودش

 : زدم داد انی جو به رو و دادم هل داخل به رو ترانه

 

 ..خونه-

 

  گرد عقب.. دمیشن رو ش ده یترس البته و باال بلند چشم

 : دمی شن رو ترانه یصدا و کردم

 

 باش مطمئن ؟یفهم یم..  ندارم اعتماد بهت زدان؟ی-

 ..یکن یم کاریچ یدار فهمم یم

 

 بودم یعصب اونقدر اما نداشتم دشیتهد از یترس من

 یخوب حال.. برسم جنون به دشیتهد نیهم  از یحت که



  انیجو کار؟یچ کردم؟ یم  کاریچ دیبا.. ابدا.. نداشتم

 ..ستادیا من از فاصله با و رسوند من  به رو خودش

 

 ..من  خدا به.. دی ببخش قربان؟-

 

  فقط.. نداشتم دنیشن تحمل  بگه؟ خواست یم یچ

  هنوز رو ترانه یصدا.. شد دور و دادم تکون دست

 :دمیشن یم

 

  رو، دستت من زدانی.. یکن یم ییکارا هی یدار تو-

 خودم ؟یفهم یم.. یفتیم  پام به اونوقت.. کنم یم رو

 ..کشم یم رو تو

 

  پا ی پاشنه یرو و دمیکش  یقیعم نفس بسته چشم

  خشمم ریت  ان،یجو نیماش یروبرو  درست.. دمیچرخ 

  ی شهیش یال از که کردم  پرت یا ترانه سمت به رو

  جلو به ی گام.. بود دهیکش  رونیب رو خودش  نیماش

 ترانه به رهی خ من و نشست یصندل یرو  که برداشتم

 :گفتم یدستور و رفتم انی جو سمت به



 

 .. بمون خونه-

 

 ..هست حواسم من.. قربان چشم-

 

  کنترل رو خودم داشتم.. بود یکل انیجو هست   حواسم

  عقب.. گذشت یم حد از داشت ترانه وگرنه کردم یم

 ترانه که  دمید من.. افتاد راه به انیجو و دمیکش

  چشم یطوالن  یا هیثان تا و  کرد کج عقب  به رو سرش

 سوار و  رفتم نیماش سمت به.. یلعنت.. برنداشت

 سمت به و فشردم گاز پدال ی رو  بر پا حرص با.. شدم

 یم مالقات رو روشن دیبا که رفتم شی پ یهتل همون

.....  شدمی نم زیگر و بیتعق نیا متوجه اگر.. کردم

 ..پووووفففف
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 ادهیپ و کردم پارک رو نیماش بعد قهیدق ستیب بایتقر

..  گذاشتم هتل یالب به پا  و فشردم رو موتیر.. شدم

 دنمید محض به بود نشسته شخوانیپ پشت که یکس

 همون  با که دادم عالمت سر با.. شناخت  رو من

  آسانسور به پا من و ستاد یا.. داد جواب سر تکون

 ..ششم تییسو.. اول ی طبقه.. گذاشتم

 به تقه چند و  ستادمیا تییسو  در یروبرو و شدم ادهیپ

 دمیشن رو صداش باالخره و مکث.. تعلل.. دمیکوب در

 !"ه؟یک" گفت که

 و نکرد صبر که بود دهید یچشم از رو  من حتم به

  بدون.. کرد باز درو بدم رو جوابش  نکهیا از قبل

  عقب و دادم هل رو در دست کف با کنم نگاش نکهیا

 تخت نییپا درست.. گذاشتم داخل به پا من و دیکش



  فضا نیا چقدر.. گرفتم کمر به دست و ستادمیا دونفره

 ..یلعنت.. بود گرم

 

 .. بده در دم   تو بفرما.. نکن تعارف-

 

 نفس..  نداشتم دنیشن مزخرف ی حوصله  و حال

 شکل یمربع  ی پنجره  و رفتم جلو و  دمیکش یقیعم

 ..کردم باز رو  تخت یباال

 

 زدان؟ی-

 

 ساز قهوه.. شدم آشپزخونه وارد و گذشتم کنارش از

 :گفتم و دمید رو

 

 ..روشن کن درست قهوه هی-

 

.. زدمیم حدس رو ش  رفته باال یابروها دهیند من

  و دادم هیتک  زیم به رو آرنجم  و نشستم یصندل یرو



 سمتم به که دمیشن.. گذاشتم دستم  یرو رو سرم

 :دمیشن ک ینزد از رو صداش .. اومد

 

 ؟ یخوب-

 

 دور از اما بودمش  دهیند گه ید یلعنت شب اون از بعد

 و بود رفته ونیهما دنی د به.. داشتم ی اطالعات ازش

 ..زدم یخبر یب به رو خودم من

 

 ..روشن قهوه،-

 

 وصل برق به  رو ساز قهوه و کرد تازه ینفس یحرص

  هتل نیا مسئول.. آورد رونیب  یزیچ نتیکاب از و کرد

 مهمون  اکثر.. شناخت  یم رو هام تی حساس و من

  یم.. کردم یم یمعرف هتل نیا به رو میخارج  یها

..  داشت من از رو درآمدش از یشتری ب مین دونست

 ماگ برخورد  و خورد مشامم به قهوه یبو  زود یلیخ

  حالم قهوه کف.. کردم باز  چشم و دمید  زیم یرو رو

 ..کرد یم خوب رو



 

 ؟یدار سردرد نمیبب.. بفرما-

 

  یصندل یپشت  به و گرفتم دست به رو ماگ  حرف یب

 به من و نشست یصندل  یرو روبروم.. دادم هیتک

 نکهیا.. انداختم ینگاه مین سوالش از  پر ی چهره

 دهیبخش شی ا قلوه یها لب  به رنگ یکم فقط امشب

 داشت؟ یمعن چه بود
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 ..آره یدار قرص اگه-

 

 :کرد بسته و باز پلک

 

  یزیچ.. ارمیم برات ی خورد که رو  قهوه.. دارم-

 شده؟ 

 

  تلفنم.. اورمین خودم یرو  به رو خشمم داشتم یسع

.. آوردم رونشیب کتم یداخل بیج از من و زد برهیو

 بود  انیجو

 

 "ن؟یندار یامر.. باال رفتن خانوم.. عمارتم من"

 

 .. زدیم نبض وجودم ی همه

 

 .."کنه بی تعق رو ترانه بعد به نیا از بذار  نفرو هی"

 



 :زدم لب به رو ماگ و انداختم  زیم یرو  رو تلفن و

 

 .. هست تیزی چ هی که بفهمم تونستم کم مدت نیهم تو-

 

  ادعاش که  یبود یزیچ اگه تو! ؟یباهوش یلیخ مثال-

  من که ی خورد ینم خرخره تا شب اون ،یدار رو

 ..کنم جمعت  بشم مجبور

 

 موضعش از  اما انداخت گل  هاش گونه که کردم حس

 :ومدین کوتاه

 

 جرعه هی من خورد اون که یکیپ  تا سه هر از-

  و تهیظرف با چقدر اون ادی نم  ادتی انگار یول.. خوردم

 .. بود اولم بار من

 

 داشت قهوه و کردم یمخف  ماگ پشت رو پوزخندم

 .. کرد یم  بهتر رو حالم

 



 ..روتیب.. سفر یریم یدار بدم خبر بهت اومدم-

 

 شد پرت عقب به یصندل و شد بلند که همونطور

 :گفت مانند غ یج که دمیشن

 

 ؟ یییییچ-

 

  یمجلس رهنیپ.. نمیبب رو لباسش تونستم یم حاال

 که رو رشی حر کمربند هی زاو نیهم از من که یکوتاه

 کمر سبک، نیا.. دمید  یم شد،یم بسته کمرش به

 به رو ش  برجسته یها  نهیس و تخت شکم  و کیبار

  نیج شلوار..  دمیکش نییپا چشم.. داد یم  نشون یخوب

 ..کرد یم لی تکم رو پشیت ،یدود

 

 ..یدیشن که نیهم-

 

 ییخرما  یموها از ی ادیز حجم کرد کج که گردن

 : شدم بلند جا از من و ختیر دوشش یرو  رنگش



 

  یباز به پس یخواست خودت که حاال.. شو آماده فقط-

 ..روشن  یاومد خوش

 

 و گرفت رو کتم ی گوشه و رسوند بهم رو خودش

  قد.. ستادیا جلوم.. ستادمیا در چهارچوب در درست

  نظر به بلندتر دارش پاشنه کفش ی واسطه به بلندش

 ..دیرس یم

 

.. تونم ینم  من زدان؟ی یگ یم یچ.. شمینم  متوجه من-

 بابام..  دارم دادگاه.. دارم موکل.. دارم  کار نجایا

 ..هست

 

.. یایب من  با که خوامیم ازت  شوهرت عنوان  به من-

.. بشنوم رو تمسخره  یها لیدل خوام  ینم یحت

 ..برم من بهتره االنم.. تموم

 

 :زد  لب ملتمسانه.. دمیکش دستش از رو کتم و

 



 زدان؟ی-
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 .. ستادمیا سالن نیب

 

 ..ارم یب قرص برات کن صبر-

 



 یبرا من خواست یم.. شناختم  یم رو حربه نیا من

 ستادمیا حرکت یب.. شد هم موفق.. نکنم عجله رفتن

  رو پالتوش و شال من.. رفت  تخت کنار تا که دمید و

  رونیب قرص یا بسته.. دمید تخت کنار یعسل یرو

 با.. برگشت آشپزخونه به و برداشت رو یکی و آورد

.. ستادیا فاصله گام هی با و اومد سمتم به آب وانیل هی

  مظلوم رو هاش چشم.. نگرفت سمتم به رو قرص اما

 ..تر میمال رو  لحنش و کرد

 

..  گذره یم  سرت تو یچ  دونم ینم من  نیبب زدان؟ی-

 .. کنم ترک رو تهران تونم ینم االن من اما

 ..گمیم من چون یتون یم-

 

 همچنان دادم یم اجازه.. کردم حس رو شکالفه پوف

 .. کنه استفاده ش حربه از

 

  ربط بهمن به  شده؟ یچ اونجا؟ چرا.. بگو بهم حداقل-

 نفر هی گفت یم بابام.. زدانی ؟یدیفهم یزیچ داره؟



 طرف از که گفته و کرده صحبت باهاش زندان یتو

 ..کنه محافظت ازش داره تی مامور تو

 

 آب.. زدم زل ش دهیپر رنگ صورت به  یظیغل اخم با

 :زدم لب  آهسته یلیخ من و داد قورت رو دهنش

 

 قبل بهتره پس.. دمیم انجام کمال و تمام رو کارم من-

 شونه  نکهیا از قبل.. یکن مخالفت من  با نکهیا از

  یم بخوام یهرچ به من که ادیب ادتی ،یکن یخال

  بتونه یکس اگه.. امانته من دست بابات جون.. رسم

 هم یکس تنها.. منم بده نجات یحتم مرگ از رو اون

  داره رو  اقتشیل که یی جا به رو اون تونه یم که

 ..روشن منم  بازم برسونه،

 

 که یطور صورتش به  کینزد درست و رفتم جلو

  به محکم حلقم، یها کربن دیاکس ید بودم مطمئن

 :دمیتوپ کرد یم برخورد صورتش

 



.. روشن ارین رو وجدان یب اون اسم انقدر من یجلو-

  چه تو یبابا دونم یم  خوب من اما یدون ینم تو

  نکن یکار.. نکن یباز من روان با انقدر.. هیجونور 

 بعد هیثان ده چون بشم مونیپش داشتنش نگه زنده از

 شده خراب همون توالت تو رو، خونش غرق جسد

 .. کنن یم دایپ

 

  از رو قرص و کردم دراز دست من و دیلرز چونش

 ..دمیبلع آب بدون و دمیکش رونی ب مشتش نیب

 

  که یقبرستون اون تو.. کن حاضر رفتن  یبرا خودتو-

 یم گمیم من که یکار.. منه حرف  حرف، یریم

 ..یکن
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 رو وانیل درون سرد آب  ی همه یناگهان حرکت هی تو

 .زد خشکم من و ختیر  صورتم یتو

 

 چه هان؟  ؟یهست یک ؟یهست یک تو.. متنفرم ازت-

 درمورد داده اجازه بهت یک ؟یدار بابام  با یدشمن

 ..ینجور ی ا پاکمهر ونیهما.. من یبابا

 

 و کردم حمله سمتش به شده رها چله از ریت نیع

 و افتاد دستش از وانیل که گرفتم رو بازوش  یطور

  به و کردم پرت  تخت یرو رو جسمش توجه یب من

 شد دهییسا  شهیش یها تکه یرو کفشم.. رفتم سمتش

 از آب.. شد خفه گلو تو غشیج.. گرفتم رو گردنش و

 مثل من و کرد یم چکه صورتش یرو  روم و سر

 :شدم منفجر یجنگ توپ

 



 اون یپرس یم.. روشن ستین مهم واسم  تو حس-

  یبابا.. گمیم بهت من کرده؟ کاریچ شرفت یب یبابا

 تا فروخت.. فروخت رو  خودش قیرف زت یچ همه یب

 نگه بذار.. شد یچ نگم بذار.. بده نجات رو خودش

  یلیخ تو یبرا یندون.. رو ُمهرش به سر راز دارم

 ..بهتره

 

 چنگ کتم به داشت و بکشه نفس تونست ینم

 سرفه یجلو .. برداشتم گلوش از دست.. نداختیم

 یها تالش نیب یا گرفته یصدا با.. گرفت رو کردنش

 : گفت نکردن سرفه در موفقش مهین

 

 نیا به تا رو تو.. که هیچ بدونم.. منم بذار.. بگو-

 ..ندازهیم جنون  به.. حد

 

 یم امتحان رو  صبرم داشت.. شدم بلند بدنش  یرو از

 دختر یلعنت نیا.. گرفت یم رو نفسم داشت.. کرد

 هام چشم.. مادرم و خواهر مرگ باعث.. بود ونیهما

  از.. کردم پشت بهش.. سوخت یم خون   هجوم از

..  کرد سرفه بار نیچند و اومد نیی پا تخت یرو



 رو کتم  ی گوشه دوباره و رسوند بهم رو خودش

 ..خواست یم رفتن دلم من و گرفت

 

 زدان؟ی-

 

 ..نبر.. روشن نبر منو اسم... ممممررررددددد-

 

 یم فکر چرا بگو بهم.. کن نگاه من به.. خب یلیخ-

 هان؟ .. فروخته رو تو یبابا من یبابا یکن

 

  به انتیخ از نانیاطم.. بودم مطمئن.. کردم ینم فکر

 به کردم یسع و زدم درد سر   از یپوزخند.. قیرف

 ساله زدهیس  دختر ی برهنه مهین ی جنازه  ارمین خاطر

 . بود داده دست از رو جونش   تجاوز شدت از که یا

 

  یم.. دارم رو کشتنت توان االن که آخ.. روشن آخ-

 آره؟ چرا؟ یدون

 



  حس گلوم  تو رو قرص هنوز  من و ستادیا جلوم قایدق

 رو اعصابم شهیش یها خورده یصدا باز.. کردم یم

  اما ختیر  یم اشک صورت یپهنا به.. ختیر هم به

 :زد حرف  هق هق و  سکسکه یب

 

 .. چرا بگو.. بده حیتوض بهم اول یول..  بکش باشه-
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 نشیس ی قفسه به دست با و دمیخند یعصب و یحرص

 ..نبود مهم برام و گرفت دردش کردم حس  و دمیکوب



 

 فروش با  بپرس.. چرا  بپرس بابات از .. نه من از-

 ..که دیرس یچ به.. دیرس یچ  به اتابک

 

 وجدان عذاب  از رو خودش  تونست چطور که نگفتم و

 .. بده  نجات خواهرم و مادر مرگ

 

..  نکرده نکارویا من یبابا خورم  یم قسم من-

  نیا.. خورم یم قسم.. کنم یم ضمانت من.. زدانی

 ؟یدیپرس ازش ؟ینیبب بابامو  یرفت گذشته سال همه

 

 گرفتم رو ازش.. نداشتم دنیپرس و دنید به یازین من

 یا جرعه آب ریش از.. گذاشتم آشپزخونه به پا و

 باالخره اما شدینم کم ی چیه  با التهاب نیا.. دمینوش

  یموها و صورت به یدست.. رفت فرو یلعنت قرص

 ..یلعنت.. زاریب.. بودم زاریب سرما از.. زدم سمیخ

 

 ..خدا رو تو زدان؟ی-

 



  رو خودش در پشت قایدق.. شدم خارج  آشپزخونه از

 ..رسوند بهم

 

 .. کن صبر-

 

 سمتش به و دمیکوب در به و شد مشت دستم.. ستادمیا

  یها چشم به جنون و خشم از پر.. اخم پر.. دمیچرخ 

 : شدم رهیخ اشکبارش

 

  بابات یفروش آدم اون گمی م بهت روز  هی.. نه حاال-

  نانیاطم بهت من.. آورد خانوادم و من سر به یچ

 ..ستین گناه یب هم تو یبابا که دمیم

 

 :شدم خکوبی م حرفش با که برم خواستم

 

 شکل نیبدتر به.. مردن خواهرت و مادر.. دونمیم-

 ..ممکن

 



  نمیس یاستخون یپستو در ییجا و افتاد کوبش از قلبم

  سر من و اومد کش بدنم یها  رگ ی همه.. شد یمخف

 دو هر  و رسوند بهم رو خودش.. انداختم نییپا

 ..نشست قلبم  یخال  یجا  یرو دستش

 

  گفت.. اومده سرت به یچ  که گفت.. دمیشن بابام از-

 ..مادرت.. خواهرت ی جنازه که

 

 یرو اراده یب دستم داد، یم ادامه اگر.. نداد ادامه

 طرف دو و آورد باال دست.. شدیم دهی کوب صورتش

.. رو بدنم لرزش کردم یسع من و گرفت رو صورتم

.. بودم موفق شهیهم.. کنم  کنترل رو تندم  یها نفس

 جنازه کنار.. آورد ینم دووم قلب نیا وگرنه.. شهیهم

  رونش یرو شده خشک یها خون دنی د با و سنای ی

 ..دادم یم جون

 

 آدم و عالم از که دمیم  حق بهت من..  من زدان؟ی-

.. من یبابا اما.. ینکن اعتماد یشکیه به.. ادیب بدت

 ..نداره یریتقص افتاد برات که یاتفاقات تو



 

 لرزه به صورتم یاجزا کل و شد کج اراده یب لبم

 ..کرد یم چکه  آب موهام از هنوز.. افتاد

 

 بهت دستم که اونقدر.. عقب.. روشن عقب برو-

 ..نرسه

 

  تر کینزد بهم.. دینترس  خونبارم و نیخشمگ  لحن از

 در به کمرم که چسبوند بهم  یطور  رو خودش و شد

 :دمیغر  تر یعصب من و شد دهیکوب

 

 خودتو جون.. عقب یبر  دمیم هشدار بهت روشن؟-

 .. بکشمت نذار.. بده نجات
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 نکهیا از قبل من و شد بلند پا ی   پاشنه یرو

 و کرد اصابت لبم به لبش  کنم لیتحل  رو شیکینزد

 یحرکت چی ه.. گرفت چنگ  به محکم رو کمرش دستم

 داشتم و بود لرزونم  لب یرو همچنان لبش اما نداشت

  و ونیهما به لعنت.. دادم یم دست از رو نفسم کنترل

 .. شیلعنت ی  ترکه و تخم

 و بود گرفته فشیظر یها  پنجه نیب محکم رو گردنم

 نشیس ی قفسه.. نداشتم یچکاریه انجام  توان من

 کی کمربار اونقدر. کرد یم برخورد نم یس به بشدت

 دورش رو دستم دوبار تونستم یم یحت من که بود

  هر انجام توان الغراندام و  فیظر دخترک نیا.. چمیبپ

  از هوش داشت لطافتش. بود گرفته من  از رو یحرکت

 داشتم. لرزوند یم رو پام و دست و برد یم سرم

  ساخته که یدختر و ونیهما از آخ و شدمیم سست

 .بود



 

..  بزن حرف بابام با.. کن باور حرفمو زدان؟ی-

 .. کن  گوش حرفشو

 

 یرو دستم. کشت رو لذتم حس حرف، چندکلمه  نیهم

 از چیه ی فاصله همون تو و شد  مشت پهلوش

 :زدم لب دیلرز یم خشم از که ییصدا با صورتش

 

  چشم به  حاال تا ؟یزد بغل  زتویعز ی جنازه تاحاال-

  ؟یدید خودتو و یکرد نگاه شرفته در  حدقه از یها

  رو سنای یت یوضع چه تو من  نگفت بهت  بابات روشن؟

 مادرمو خون در غرق ی جنازه نگفت زدم؟ بغل

 اون ی شهیش یبطر نگفت کردم؟ دایپ یچطور

  بود؟ کرده فرو خودش شکم تو یچطور  رو یزهرمار 

 یم یدار چرا ؟یدیترس  یچ از ها؟ روشن؟ هیچ

 دفاع ازش یدار که یمرد همون یدون  یم تو ؟یلرز

 جون ییرها سر از حرف کلمه تا چهار با یکن یم

 سر به یچ دونه یم.. آورد من سر به  یچ خودش

  یلعنت یتو.. تو که یروز اون به لعنت آورد؟ اتابک

  تونستم که همونطور حاال تا وگرنه.. یاومد ایدن به



 یول.. رمی بگ رو جونش تونستم یم زندان بندازمش

  مثل و ینیبب تا.. داشتم نگه زنده رو اون تو، خاطر به

 هم رتتیغ یب برادر دوتا اون واسه.. یبکش  زجر من

 و لیم با یوقت.. نیبب و کن صبر فقط.. روشن دارم

 یم یداد جون پاهام و دست ریز خودت، تیرضا

 ..میک من یفهم

 

  کردم یسع من  و بود شده  برابر نیچند  بدنش لرزش

 یصدا و  گرفت رو گردنم تر محکم اما  بزنم پسش

 :دمیشن رو ش دورگه

 

  خانوادم با نه یول.. بکن یخوا یم یهرکار  من با-

 رو مامانم.. دمید زیعز مرگ منم.. باش نداشته یکار

  روبرو بابام ی جنازه  با نشو باعث.. دادم دست از

 ..بشم
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 انگار.. سوخت  گرمیج..  گزنده و تلخ.. زدم پوزخند

 من و زدیم  نبض بدنم یجا  یجا تو یدردناک یها رگ

 که خدا خود به.. دیفهم ینم روشن.. بودم درد خود

 ..دیفهم ینم

 

 به نویا.. زدانم ی من.. روشن دهیم پس رو تقاصش-

  یایب من با دیبا.. روشن شو حاضر.. یفهم یم یزود

 .. روتیب

 

 سر رو خودش وارید کمک با و دادم هولش عقب به

 براندازم خورده شکست و مغموم.. داشت نگه پا



 یحت.. رفتم جلو و کردم مهمونش پوزخند هی به.. کرد

 یا قهوه در کنار درست.. نداشت رفتن عقب توان

 به و کردم قفل وارید و نمیس نیب رو  کمرش رنگ،

 داشت و بود  داغ تندش نفس.. انداختم ینگاه  مین لبش

 ..سوزوند  یم رو پوستم

 

 با که شد آلوده خون به یروز.. من یها دست-

  یها خون پرت، ی جاده ی گوشه یها  برف همون

  یکس.. نهینب یکس که.. کردم پاک رو  سنای تن یرو

..  مرده چرا دستم یرو جون یب جسم نیا نفهمه

 یب برادر چه نگن.. نفهمه دید یم منو یهرک حداقل

  رو خواهرش که برادر هی  کن نگاه یوا نگن.. یرتیغ

 روزش به یچ دونه یم که یحال در زده، بغل

 یبابا همون.. من خواهر.. من مادر.. آوردن

 یچ یدون یم.. فروخت بهمن به تو ی حرومزاده

 آره؟ گم؟یم

 

 امان یب  لرزش به توجه یب من و دی لرز یم داشت

 نگاه پاش نیب انعطاف یب رو دستم فشیظر اندام

 : گفتم و داشتم



 

  هنوز و یزنم وقته همه نیا.. نیبب.. یتون یم تو-

 فقط من خواهر اما.. ینکرد ممیتقد پاته نیب که یاون

 ..بود سالش زدهیس

 

  تر محکم من و گرفت رو دستم مچ و زد  غیج درد از

 :گرفتم رو گردنش و دادم تکون پاش نیب رو دستم

 

.. روشن اد؟یم دردت  ؟یندار دستمو فشار تحمل-

 خواهرم و مادر که یدرد.. یبش خوابم  ریز که یروز

 که ارمیب روزت  به ییبال چنان.. ارمیم سرت دنیکش

 تمام من اما شهینم.. شه  خنک گرمی ج  کمی حداقل

 ..کنم یم رو تالشم

 

 دستم مچ  تا بود قرار انگار که دادم یم  فشار یجور

 .کرد ناله و آه. کنم فرو پاش نیب رو

 

 ... یییییآ.. کن ولم توروخدا.. آخ.. زدانی آخ-
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 کنار تونستم ینم و کرد یم ترم یوحش  هاشناله 

 یم مغزم و قلب به دستم  از پاهاش ن  یب ی  داغ. بکشم

 که ییسرما.. سرما.. داشتم  حس هی  فقط و نشست

 .گرفتم آتش. بود نشسته  سنای تن   یرو

 

 اونقدر.. گرفتم گاز و گذاشتم گردنش یرو رو لبم

 لب.. کردم  حس دهنم تو رو خون طعم که دیشد



 من و گذاشت دندونم یجا  یرو رو دستش و برداشتم

 : گفتم و دمیسیل بود شده خته یر دندونم ی رو که یخون

 

 ذارمیم.. بابات دنید برمتیم برسم خواستم به یوقت-

 دوتا یوقت..  من مثل.. ببره رو لذت تی نها دنتید از

.. میرتیغ یب و ییآبرو یب و موند دستم رو جنازه

 دست ریز عمر هی.. ن یبب.. کرد کر رو  فلک گوش

 دهیخواب مادرم  و خواهرم با که یا حرومزاده همون

  یهست از رو همتون دونه، به دونه تا کردم کار بود

 ..کنم ساقط

 

 روشن و دمی کش رونیب پاش یال از رو دستم باالخره

 مجنون من و شد جمع خودش تو درد از.. زد زانو

 ..دمیخند وار

 

 .. ادیز.. ادهیز صبرم من-

 

 ..زدانی زی-

 



  یم سرم دور سقف.. دیلرز یم پاهام ریز نیزم

 ذهنم به یچی ه یول بزنم یحرف  کردم باز  دهن.. دیچرخ 

 رونیب و کردم باز رو در.  نداشتم موندن تاب.. دینرس

 رو گوشم.. نکردم تعلل هیثان صدم کی یحت.. زدم

  آسانسور به پا و بستم روشن یها ضجه یصدا یرو

 سرد کبارهی و گذاشتم دهنم یجلو رو دستم .. گذاشتم

 زد،یم غل وجودم تو که  یخشم ی همه انگار.. شدم

 . شد خاموش

 

 و بستم چشم.. بو نیا.. داشت رو روشن یبو دستم

 ... دمیکش بو قیعم
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 و گرفتم رو یکی  تنها فشنگ، از پر ی  جعبه نیب از

.. نشستم و  رفتم کارم زیم  سمت به.. فشردم مشت نیب

  انداختم فرهاد به ینگاه مین من و بود نشسته  انیجو

..  زدینم یحرف و بود ستادهیا ما از فاصله یکم با که

 : دمی شن  رو انیجو  یصدا و شدم خم  زیم یرو

 

 قربان؟  هیچ امرتون-

 

 همون و گرفتم دست به رو  زیم یرو رنگ یسرب کلت  

  رو اسلحه ی لوله و بردم فرو درونش رو فشنگ

 رو چپم پلک و کردم میتنظ  ییروبرو وارید یرو

 رو بهمن قلب وار،ید  یجا خواست ی م دلم.. بستم

..  نزدم یحرف  و شد منقبض فکم.. رفتم یم نشونه

 :گفتم و آوردم نیی پا رو اسلحه

 

 ..برم رونیب اسلحه بدون بعد به نیا از دینبا-

 

 ..نیبدون صالح  شما هرجور.. قربان چشم-



 

 فرهاد به رو و دادم یا اشاره ها فشنگ ی جعبه به

 :گفتم

 

 به خوام یم .. باشن آماده.. بده خشاب ه ی نفر هر به-

 البته.. نی ایب من با هم شما.. بهمن نی محافظ از ریغ

 ..هی ا گهید زیچ انیجو  تیمامور

 

 به یتکون باالخره.. دمیشن رو فرهاد چشم یصدا

  باال جعبه وزن.. رفت  جعبه سمت به و داد خودش

  زل انیجو به اخم با و گرفتم فرهاد از رو نگاهم.. بود

 رونش یرو و آورد  رونیب رو شالگردنش.. زدم

 دار شماطه ساعت.. شدیم گرمش داشت.. گذاشت

  من و داد یم نشون رو صبح سه عدد وارید ی گوشه

 به شدی م  رو خواب آثار اما.. اومد ی نم خوابم ابدا

  نیب رو اسلحه.. کرد شکار انیجو  یها چشم از یخوب

 :گفتم و گرفتم مشتم

 

 ره؟یم یک ایسلیس.. کن اطی احت شتریب آخر یروزا نیا-



 

 ..هفته نیهم آخر.. چشم-

 

  زده بغل رو  جعبه فرهاد که دمید و دادم تکون یسر

.. ستادیا  و دادم یا اشاره.. داشت رفتن قصد و بود

 :گفتم انی جو به رو

 

 با کن قیتحق هی.. بپرسم روشن از نتونستم من-

 ینم.. هیحساس تیموقع.. باشه نداشته تماس  ایلیسیس

 ی برنامه من نبود تو بفهمم دیبا من.. بده یسوت خوام

 ..نه ا ی مونهیم تهران.. هیچ بهمن

 

.. کردم فکر  ترانه حرف به من و کرد کج یسر  عیمط

  میعصب یعوض ی واژه.. بود مهم من یبرا  انیجو

 ..گرفتم رو یحرص و شد کج لبم.. کرد یم

 

 ..ن ینباش نگران..  قربان کنم یم  فشیرد من-

 



 در کنار تا  صدا یب دو هر و دادم یا اشاره  دست با

 یکس ی هیسا من بشه، باز در نکهیا از قبل.. رفتند

 به دنشید  محض به حدسم نکهیا.. دمید در پشت رو

 .. آورد جوش  به رو خونم شد لیتبد نیقی
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 سمتم به و شد هول انیجو بود؟ دهیشن رو حرفم

 پوزخند.. کردم رونشونیب  دست تکون با من و دیچرخ 

.. ختیر یم هم به رو اعصابم ترانه لب ی گوشه



 بود یکاف لیدل رشیحر  خواب لباس و باز یموها

 ..خوردنش  کتک سگ مثل.. بردنش نیب از یبرا

 نگاه من و شدند خارج انی جو و فرهاد و دیکش کنار

 همون با  ترانه.. دلهره از پر.. دمید رو  انیجو  آخر

.. گذاشت اتاق داخل به پا و شد نهیس به دست پوزخند

 زیم یکشو درون رو اسلحه من و  نبست رو در

 گوشم به رو پوزخندش نباریا.. شدم بلند و گذاشتم

 ..رفتم اتاق وسط تا توجه یب.. رسوند

 

 ؟یکش یم یا نقشه چه یدار-

 

 سمتش به.. ستادمیا و خورد گره هم  در ابروهام

 و بود ستادهیا  کار زیم به رو و من به پشت.. دمیچرخ 

 به تونستم یم من و داد یم تکون رو خودش زیر

 نازک ی  هیال اون پشت از رو بدنش و تن یراحت

 ..داشت یخوابگ هم به لی م هم باز ترانه.. نمیبب  ریحر

 

 ه؟یچ  منظورت-

 



 ..بگم من ستین الزم.. یدون یم-

 

  نامنسابش لباس  به باز من و دیچرخ  پا ی   پاشنه یرو

 تا رو لباش.. شد مشت دستم.. انداختم ینگاه مین

 مثل.. دیخند.. بود کرده سرخ داشت جا که ییجا

 ..اغواگر  شهیهم

  شکار دستش  از.. نخوردم تکون من و اومد جلو

  نینازن فشنگ همون کردن یخال به که  اونقدر.. بودم

 ..کردم یم فکر پوکش مغز در

 

 سر به دست منو که یرفت یم کجا یداشت  بگو بهم-

 یا جلسه چه شب نصف از موقع نیا االن ؟یکرد

 ؟ یکن یم  کاریچ یدار زدانی ؟یگرفت

 

 به ینفس  نامحسوس.. بود دهینشن.. دونست ینم

 ..نکردم کم اخمم از اما دمیکش یآسودگ

 

 جور کی  و هزار دنبال ؟یکن یم  فکر یچ تو-

 رو کارام کل هفته ه ی تو بتونم دیبا من.. یبدبخت



 به یدار تو نکهیا.. روتی ب برم بتونم تا کنم هماهنگ

 یدار یول.. دونم ینم یکن یم فکر  یخزعبالت چه

 که نگذشتم کارت  از هنوز.. ترانه یشیم  چمیپاپ  بدجور

 ..کنار بکش .. ییپا و  دست ریز باز

 

 ی گوشه لبخند همون  با یابونیخ زن هی مثل قایدق

  نیا دنید توان.. بستم چشم من و اومد سمتم به لبش

 داشتم خودم.. ایخدا آخ.. نداشتم رو مسخره شینما

.. شدیم یاغی داشت ترانه.. کندم یم  رو خودم گور

  یم عمل ی ا حرفه کامال  نشست، نمیس  به انگشتاش

 ی همه کردن داریب یی  توانا راحت یلیخ  زن نیا و کرد

 .داشت را المیام

 

 ادیم خوشم  باشم پات و دست ریز نکهیا از من-

 ..زدانی

 

 

 

 



      

 

 ن یوتیگ#

 224پ#

 

 

 

 

  من.. کرد دایپ انیجر عروقم در ییباال  شدت با خون

  رو ترانه یرو نیا تا بودم دهیجنگ خودم با سال سه

 نیا با داشت ،یحاملگ  یبرا دستور و بهمن.. نمینب

 لیم شدت به کرد؟ یم کاری چ ران،یو هیپا  از ی رابطه

 ..نه حاال حتم به  اما بخوابم ترانه  با داشتم

  و داد عبور شکمم  و نهیس شکاف یرو از رو دستش

 باز چشم ضیغ با.. نشست  میراحت  شلوار کمر به

 همون.. چوندمیپ و گرفتم رو دستش راه نیب و کردم

 گوشش به رو لبم من و شد بلند هوا به  آخش  لحظه

  به شده دیکل هم به یها دندون نیب از  و چسبوندم

 : گفتم زحمت



 

..  من از اجازه کسب بدون.. گهید بار هی فقط اگه-

 یبذار رونیب عمارت در از پاتو.. صاحبتم یک یمن

.. بده نجاتت نتونه هم بهمن که ارمیم روزت به ییبال

.. یندازیم جفتک اعصابم خط رو یدار.. ترانه

..  شد باز میزندگ به پات یچطور  نکن فراموش

  با تخت هی  رو تموم سال  سه یچطور  نکن فراموش

  اگه که ارمیب ادتی به خواد ینم دلم.. یکرد سر من

  جرم ی صحنه تو از رو ردپات و دمیرس ینم سر من

  پس.. بود ده یپوس قبر تو تجنازه  االن کردم ینم پاک

 ..نذار من دم رو پا

 

 تینها آزادش دست همون از که بود شده ریش

 ترانه من و گذاشت مردونم یرو و برد رو استفاده

 دستش  حرکت از تا چسبوندم خودم به محکم رو

  ترانه با سکس کی ی تجربه... یلعنت. کنم یر یجلوگ

 .کنم طلب هربار که کرد یم تیکفا

 

 نیب االن که یاون کنم یم درک من زدان؟ی هیچ-

  یچطور  ینیب ینم.. رهیگ ینم دستور تو از انگشتامه



  اتفاقا.. شمینم ناراحت حرفا نیا با من  ؟..منه هالک

  تصور گذشته تمام تو رو تو یوقت ادیم خوشم شتریب

 .. کنم یم

 

  گرد عقب.. گرفتم فاصله ازش و کردم ول  رو دستش

..  زدم رونیب و رفتم در سمت به تفاوت یب و کردم

 با راهرو یفضا .. کرد میهمراه  و دیچسب بهم کنه مثل

 زرد نور و بود شده روشن وارکوبید چند نور

..  داد یم  نشون براق رو ترانه برنز پوست  رنگش،

 آغوشم به رو خودش و دیکوب وارید به رو کمرم

 لب و فرستادم باال به رو رو، سرم کالفه.. انداخت

 :گفتم و گرفتم دندون به رو نمییپا

 

  رفتارات ن یا از دست.. یکن یم زیلبر صبرمو  یدار-

  یکل من .. نمونده یزیچ صبح تا.. بخوابم بذار.. بردار

 ؟یفهم ینم.. ختهیر سرم کار
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  زونیآو رو لبش که دمشید آوردم نییپا که رو سرم

 ..زد پلک  تند تند و کرد

 

 ادی به منو که حاال.. بزنم حرفمو بذار فقط.. ذارمیم-

  یوقت.. کنم یاعتراف هی خوام یم یانداخت شب اون

 بهم خواست و شد کینزد بهم مهرداد..  یعوض اون

.. فتهیب اتفاق اون نخواستم من.. کنه یدراز دست

  اما.. کردم فرو قلبش تو  رو چاقو اون نمیهم یبرا

  تنها جنازه هی با منو و  یکرد باز درو تو هوی یوقت

  وجود ایدن  تو یمشکل چیه گهید کردم احساس  ،یدید

 باور شده تموم یگفت و یکرد بغل منو یوقت.. نداره



  باور ستی ن یمشکل یبگ و یکن بغلم اگه االنم.. کردم

 .. کنم یم

 

 یم نبودنش دختر از سال چند دونستم ینم شب اون

..  کردم کمک بهش سنای  خاطر به فقط.. گذشت

  و من شد باعث موضوع نیهم چون نبودم  مونیپش

 ..میبش آشنا باهم بهمن

 

  خاطر به منو .. یمشکل چ یه.. ترانه ستین یمشکل-

 .. نکن محکوم کار ادیز حجم  و یخستگ

 

  نفرت حال.. گذاشت نمیس  یرو رو سرش و زد لبخند

 رو بودنم زدانی حجم ی همه خواست یم  دلم.. داشتم

 ..نفرت.. داشتم نفرت خودم از.. ارمیب باال

 

 ..یدار دوست منو بگو-

 

 رو خودم و گرفتم رو گردنش .. گفتم ینم و نداشتم

 .. دادم نشون خواب خمار



 

 ..خستم واقعا من.. هیکاف.. ترانه بردار دست-

 

 فاصله واری د از من و چسبوند بهم رو خودش دلخور

 و رفتم شیپ اتاق سمت به وار پنگوئن.. گرفتم

 ..نشستم تخت لب من و کرد ولم  ترانه باالخره

 

 ؟ یکن یم بغلم-

 

 کرد خاموش رو چراغ ترانه و کردم بسته و باز پلک

  تخت یرو  و انداخت رو  خوابش لباس بلند کاور و

 ..دیخز

 دراز کنارم.. گذاشتم سرم ریز دستمو و دمیکش دراز

  ریز رو دستش.. گذاشت نمیس یرو رو سرش و دیکش

 گذاشت قلبم یرو رو دستش کف و برد فرو شرتم یت

 :گفت و

 

 تو.. ندارم تیکار.. بتپه  دستم ریز  قلبت خوامیم-

 .. بخواب



 

 تکون.. نزدم  یحرف اما  بود یفرار چشمام  از خواب

  حمله بهم ییایجغراف جهت هشت از فکر .. نخوردم

 قرارم و آروم  روشن یبو  یادآوری در سماجت.. کرد

 ..گرفت رو

 

 ؟یداریب زدان؟ی-

 

  سرم ریز از رو دستم و شد نییپا و باال گلوم بکیس

 .. دمیخواب ترانه به پشت و دمیکش رونیب
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  جلو به گام چند و دادم یچرخ رو یسک یو السیگ

 بسته چشم  و دمینوش ازش یا جرعه و برداشتم

 ریس طعم ن یا از من که آخ .. کردم مزمزه رو طعمش

 ..ابدا .. شدم ینم

 

 رو سراغم یخبر  یب روز چند از بعد کردم ینم فکر-

 ..یر یبگ

 

 به کینزد یصندل ن یاول یرو و کردم  باز چشم

 هی با بهمن.. شدم خم زانو  یرو و نشستم یجکوز

 ..بود ده یچسب  یجکوز  یها لبه به پی اسل شورت

 

 ریغ یکی  به برج یکارا سپردن.. بود شلوغ سرم-

  یخال میتا تونستم یبدبخت با االنم.. هیسخت  کار خودم

 .. دمتید یم رفتن از قبل  دیبا.. کنم دایپ



 

  رابطه نیح مرد نیا تصور.. هیکر و چندش.. دیخند

 یم هنوز.. داشتم کنترل خودم یرو هنوز من... با

 اما زدم پس رو افکارم.. دارم نگه رو  خودم تونستم

 هیال هی نیهم  از رو پاش  نیب بزرگ   حجم   من.. شدینم

..  کرد یم  درد رتمیغ رگ .. دمید یم سیخ  شورت

  رو خونم فشار و زدیم نبض تنم یجا ی جا  تو درست

 ..برد یم باال

  حاال.. نه.. بدتر شهیهم از.. یلیخ.. بود بد یلی خ حالم

 .. نبود.. نبود آوردن کم وقت

 

  یخال رو فکرت  رفتن قبل.. کنم یم درک.. فهمم یم-

  عمد به من.. کن تمرکز کار رو فقط اونجا.. کن

 هم یکینزد مرز به هم.. کردم انتخاب رو روتیب

 ..زهیبرانگ شک کمتر.. دور

 

  و زدم لبم به رو زهر الس یگ و دادم تکون  سر فقط

 ..دمیشن  سر پشت از رو  ایلیسیس یپرانرژ  یصدا

 



 .. یهان شتیپ امیم دارم من-

 

  سبز کی بار خطوط اون در ایلیسیس  دنید با من و

 رشد دینبا که  یجانیه.. افتادم جانیه به  رنگ یفسفر

 یوقت و نشست استخر لب من نگاه به رهیخ.. کرد یم

 پاش نیب  به کامل طور به  من دیکش نیی پا رو خودش

 خودش.. دونست  یم هم خودش رو نی ا.. داشتم دید

 مدتش، یطوالن  ی بوسه و دیکش بهمن سمت به رو

 اتشیمحتو ی همه.. کرد مشت السیگ دور رو دستم

 :گفتم و دمیبلع رو

 

 ..ن یشی م تنها نجایا برم که من-

 

 لب من به رو  ایلیسیس و دیکش عقب رو  خودش بهمن

 بسته یاسب دم رو موهاش.. گرفت گاز رو شیلعنت

 .. داد یم نشون تر دهیکش رو هاش چشم و بود

 

 فقط من .. منهتن گردهیبرم یس یس .. نبند جمع-

 ..مونم یم تهران



 

 :گفتم و انداختم باال ابرو یشینما

 

 چرا؟.. دونستم ینم-

 

..  کرد یم  تیکفا مونهیم  تهران دونستم یم که نیهم

 کارم داشت هم ایلیسیس رفتن.. داشت نقشه من یبرا

 پا و پر یحام داشتم یعبارت به.. کرد یم تر سخت رو

..  نداشتم یترس چیه من.. دادم یم دست از رو قرصم

 ..یترس چیه
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  تینگران.. بزنه سر خانوادش به خواد یم.. یدلتنگ-

 برج به خودم من.. زدانی کنم یم برطرف رو

 ..رسمیم

 

 بود دهیچسب بهش  بهمن به  پشت ایلیسیس..  دمیخند کج

 ..زدمیم حدس دهیند رو ش رهیخ یها  نگاه من و

 

 قتیحق.. شلوغه سرت خودت تو.. ست ین الزم نه-

 ..کنه یم فیرد رو کارا.. هست طلب

 

 من و زدیم  الس  رو ایلیسی س داشت.. نزد یحرف گهید

 یسکی و یبطر از.. کردم پشت و شدم  بلند جا از

 : گفتم و کردم پر رو السمیگ

 

  باز خوام  ینم.. گرمه کمی نجایا.. رونیب رمیم من-

 ..بشم الزم دوش

 

..  انداخت چنگ اعصابم یرو  بهمن شهوتناک ی خنده

 :شد اکو استخر یخال یفضا  در ایلیسیس بلند یصدا



 

 ..ینباش  تنها امیم منم-

 

 باال رو پله پونزده هر و زدم  رونیب استخر یورود از

 و دمیکش باال  ینیب.. گذاشتم الیو سالن به پا و رفتم

 .. آخ.. سنای آخ.. زدم خودم دور به ی چرخ یعصب

 شیتند از و دادم باال رو السیگ اتیمحتو ی همه

  ایلیسیس من و شد دهیکش  السمیگ.. شد هم در م چهره

 چکه آب موهاش یبلندا از یمین و بدن از.. دمید رو

 .. کرد یم

 

 شد؟ یچ.. آرومتر.. یییه-

 

  و پاها و  دست و گردن  و سر با.. ندادم رو جوابش

 کتم ی دکمه  من که ختیر یم عشوه داشت چشماش

 :گفتم و بستم رو

 

  از.. دارم  مهم ی جلسه هی که آوردم خاطر  به االن-

 ..کن یخداحافظ من طرف



 

.. شد مانع و گرفت رو دستم مچ یول کردم رفتن قصد

 ..یلعنت

 

 زدان؟ی-

 

 خودش.. کردم براندازش  اخم با و دمیچرخ سمتش به

 :گفت و  دیکش جلو رو

 

 اتاقم؟ تو یایب شهیم.. دارم کار باهات-

 

 ..نه.. ابدا.. هه

 

 ..دارم عجله من-

 

 ..زدانی مهمه.. ا یب باهام.. دارم کارت منم و-

 



 کرد وادارم  بود خوشرنگش  یها هیقرن در که یزیچ

 رفتم یسمت به اتاقش یجا  به اما بگم کوتاه  یا باشه

 پشت.. بود نیدورب کور  ی نقطه بودم مطمئن که

 وارید به رو کمرم.. شدیم  وصل پنجره به که یستون

 پوف رو نفسم و افتادم نفس نفس به و دادم هیتک

 ندیخوشا  ایل ی سیس یبرا انگار.. فرستادم رونیب مانند

  دستش.. شد  کینزد و گرفت رو موهاش نییپا که بود

 :شد کج راست به لبم من و نشست نمیس یرو

 

 از دور دیبا که هیمهم ی  مسئله چه.. ایلی سیس بگو-

   ؟یبگ  بهمن چشم
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 خواستن؟ یم یچ من  ی نهیس جون از ها زن نیا

  به رو نشییپا لب.. گرفت  نوازش دستش و نزد یحرف

 نقص یب ی برآمدگ به نگاهم ناخواسته و گرفت دندون

 با و کرد دنبال رو نگاهم ریمس.. شد دهیکش نشیس

  تشر با گذاشت نشیس یرو و گرفت رو  دستم شخندین

 :دمیتوپ بهش و دمیکش پس رو دستم

 

  خطا رو راهت یدار ایلیسیس ؟یکن یم کاریچ-

 ..ستم ین یمناسب ی نهیگز من.. برگرد.. یریم

 

  بعد که بود یزن تنها جسور دختر نیا.. نرفت رو از

 .. کرد یم دایپ راه بهمن تخت  به هم هنوز چندسال از

 

 ..بزنم حرف بذار.. نشو یعصبان زدان؟ی-

 

 برگشتن  امکان هرلحظه.. کرد شتریب  رو شفاصله

 زد؟ینم  رو حرفش چرا.. بود بهمن



 

 ..بگو.. شنوم یم-

 

..  دمید بهمن اومدن یاحتمال ریمس به رو نگاهش من

 .. بود یکاف دیترس یم هم او نکهیهم

 

.. دارم ارتباط بهمن با وقته  یلیخ من..  زدانی نیبب-

 یم ییکارا هی داره که بدم نانیاطم  بهت تونم یم

  ارتباط هم تو  به شک بدون اما.. یچ دونم ینم.. کنه

...  که کنم تیریمد تونم یم باشم رانیا یوقت تا.. داره

 ..یعنی

 

  کردم تکرار خودم با کرد؟ یم اعتراف داشت

 .."بزن حرفتو زودتر.. دختر زودباش"

 :گفت یناراحت با که دمید من و دیگز لب

 

  خاطر به.. یدار خبر.. گفتم بهت حسم  از بار نیچند-

  بهمن کردم یسع شهیهم خودم خاطر به من.. نه تو

 حاال.. کنم دور  بزنه بیآس تو به که یز یهرچ از رو



 مراقب  خوام یم ازت.. پس ستمین.. رمیم دارم من

 ..خطرناکه یلیخ  دیجد ی پروژه نیا.. یباش

 

 براندازش پرسوال و دمیکش هم در ابرو یشینما

 .. کردم

 

 دیتهد منو  یزیچ بهمن سمت از حال به تا مگه-

 کرده؟ 

 

 رو خودش اون داشتم یسع عمد به من.. دیخند

 ..زدیم رو شیاصل حرف دیشا تا.. نهیبب تر باهوش

 

  باتو شهیهم تا قراره بهمن یکرد یم  فکر که نگو-

 فرق شبش و روز کار، نیا.. باشه خوش   و خوب

 دوست، دوتا یموضوع  چه سر ستین  معلوم.. داره

.. یکن اطی احت خوام یم  فقط من.. بشن یخون دشمن

 ینم رحم چکس یه به.. یلی خ.. خطرناکه یلیخ بهمن

 ..  کشیشر  هم یشوهرخواهرش هم که تو یحت.. کنه
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 زخم مرد نیا از بشم ی باز وارد نکهیا از قبل من

  رو ایلیسیس دمیشن که رو بهمن یصدا.. بودم خورده

 :گفتم همزمان و دادم هل عقب به

 

 .. خداحافظ.. ایلیسیس کن یخداحافظ من طرف از-

 

 اومد یم باال ها پله از داشت که بهمن دن ید با مثال و

 : گفتم و  شدم متعجب

 

 ..دارم جلسه هی.. رفتم یم داشتم من ؟یاومد-



 

  به و شد دهیکش سمتمون  به ایلیسیس.. نکرد  شک ابدا

 ی حوله کرد؟ ینم شرم مرد نیا.. دیخز بهمن آغوش

 :گفت و دیکش نشیس یرو رو دستش  کوچک

 

 ..باش مراقب یول.. برو.. ستین یمشکل-

 

  هم نگاه مین  ایلیسیس به من.. داد تکون سر معنادار و

 کل برف.. زدم رونیب در از سر تکون با و ننداختم

  آسمون وسط دیخورش اما بود کرده دیسف  رو محوطه

 پشت ای لیسیس و شدم  نیماش سوار.. دیدرخش یم

  و زدم استارت.. بود ستادهی ا نظاره به رو رفتنم پنجره

  حرف اتابک با دیبا من.. یلعنت.. شدم دور الیو از

 ..  دیبا.. زدمیم

 یوقت..  دادم اطالع رو  رفتنم دالور و انیجو به

 سمت به نداشت وجود یمشکل که کردم دایپ نانیاطم

  جواب یب  رو ترانه تماس.. کردم کج  راه باغ خونه

 ..گذاشتم

 



 دادگاهش یقرارها  ی همه.. نبودم خبر یب روشن از

 یبرا نی ا و شدیم عیمط داشت.. بود کرده کنسل رو

 رو نیماش  باغ خونه  یروبرو.. بود بهتر خودش

  دکمه.. شدی م کی تار داشت کم کم هوا.. کردم متوقف

 برداشتم عقب یصندل از رو  اورکتم و بستم رو کتم ی

.. نداشت رفتن  قصد سرما نیا.. دمیپوش و

 رد رو برف  از شده دهیپوش  استخر... پووووفففف

 چقدر ها پنجره.. دمید پنجره پشت رو دالور و کردم

 ..هه.. بودند شاهد

  اتابک اتاق سمت به و گذاشتم  ساختمون داخل به پا

 نهیس ی قفسه  و دستگاه یصدا هم باز.. شدم دهیکش

 ..کرد خراب رو  حالم  اتابک ی

 

 .. سالم-

 

 رونیب از چشم دالور و  کرد کج سر سمتم به اتابک

 .. نگرفت

 

 .. سالم-



 

.. نداشت یتیاهم برام  دالور حس یب و سرد سالم

.. دمیبوس رو شیشونیپ و شدم خم اتابک سر یرو

 دالور به  پشت و تخت لب من و گرفت رو دستم

 ..نشستم

 

  ؟یخوا یم یزیچ شده؟ یچ  بابا؟ جانم-
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 از که رو مرطوبش یها لب .. دمیکش نیی پا  رو ماسک

 بود یک ی پالست ماسک به خودش تنفس برخورد

 :گفت و داد یتکون

 

 ... پسرم.. سرم.. رو قدمت-

 

  درد.. کرد فوت  یحرص رو نفسش دالور که دمیگز لب

  ینم درد  کم.. آخ.. خدا آخ ؟یچ بود؟ یچ مرد نیا

 ..کنم تحمل رو افهیق نیا بودم مجبور هربار که دمیکش

 

  کم.. نزن حرفو نیا.. نگو .. بابا یدار جا سرم رو-

 ...اما ذارمیم

 

 گرم رو دلم کمرنگش لبخند و زد ضربه دستم یرو

 :کرد

 

 ..کنم یم افتخار بهت من-

 



 رهنیپ و کت  اورکت، یرو  از رو دالور دست یداغ

 :شد جابجا گلوم بکیس.. کردم حس

 

 نه؟ مگه یدون یم.. زهره براش مسافرت-

 

  بابا یها چشم یسبز به نگاهم بود؟ نیا دردش پس

 :زدم لب اما بود

 

 نباش نگران کنم؟ ول تهران رو بابا یندار که توقع-

 نفر چند.. ششیپ ارنی ب مارستانیب هی فرستم یم

  واسش یپزشک کامل میت هی.. باشن مراقب روز شبانه

  کنم یم خواهش.. یهست هم  تو.. دالور.. دارم نظر در

.. تهران  بمونه تمرکزم  نصف من نذار.. نکن دل دل

 ..زنمیم رو آخرم زور دارم

 

 :دیکوب کمرم به میمال.. شد مشت کمرم یرو دستش

 

.. ستمین اتابک نگران من..  زدانی یکرد  غرق خودتو-

 ..ییتو دردم



 

  بلند.. دادم دست از رو خودم  کنترل گفت که رو نیا

 یحرف اتابک خاطر به.. ستادمیا مقابلش درست و شدم

  یرو رو خونه و زدمینم داد اتابک خاطر به.. زدمینم

 یچ دیفهم یم اصال دالور.. کردم ینم خراب سرش

 :زدم لب  یحس چیه ی ب و آهسته یلیخ گفت؟ یم

 

  یجور هی بگرد.. نباش.. دالور نباش من نگران-

 .. کن درمون رو دردت

 

  من و نزد یحرف.. نبود یمناسب  وقت حاال دونست یم

 که دمیبوس  رو بابا یشونیپ دوباره و کردم پشت بهش

 :گفت

 

 قاتل تا.. نترس.. پسرم نترس.. رمیم  ینم حاال من-

 ..رمی م ینم یاوردین چنگ به خواهرتو و مادر

 



 کنم؟ دایپ رو سنای خواست ینم گهید بود؟ کرده باور

 گرفتم دندون نیب رو لبم.. سوخت یم پلکم پشت.. آخ

 .. کردم حس دهنم تو رو خون طعم و

 

 ..تمومه گهید.. خوبه.. بابا خوبه-

 

 دو هر با.. زدم رونیب  اتاق در از و  نکردم صبر و

  به رو موهام.. بردم باال و دمیکش صورتم یرو دست

  نفس.. رفتم شیپ پنجره کنار تا کالفه  و گرفتم چنگ

 .. کردم فوت رو دردمندم

 

 زدان؟ی-

 

 به و دادم هیتک کمرم به رو دستم و دمیکش پوف

  جلو و زد  تا رو رهنشیپ نیآست.. دمیچرخ سمتش

  یزیچ یکنار ی استفاده بال یعسل یرو از.. اومد

  داغون و درب و گرد نکیع هی.. گرفت باال  و برداشت

 من از فاصله گام هی با و کردم زیر چشم.. بود

 ..ستادیا



 

 ..  رشیبگ-
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  یم داغون و دار وصله نکیع و دالور نیب نگاهم

 ..دیچرخ 

 

 ه؟یچ نیا-

 



 رو سرد نکیع و آوردم  باال دست.. نداد جواب

 دمیعا یچیه اما بفهمم یزی چ ازش کردم  یسع.. گرفتم

 ..نشد

 

 .. چشمت رو بزن-

 :گفتم پوزخند با

 

  یطیشرا تو االن.. بزن حرف واضح ه؟یچ  منظورت-

 ..یکن طرح معما برام ستمین

 

  فک با و  بستم فرو لب من و زد زل بهم یجد یلیخ

  ی شهیش  اونقدر.. دادم انجام گفت که  یکار منقبض

  گرفت درد چشمام یآن به که داشت خش و خط نکیع

  رو بازم دو هر و ستادی ا سرم پشت.. بستم پلک و

  زحمت به من  و پرده به رو درست.. چرخوند و گرفت

  جلو به و زد کنار رو پرده .. کردم باز رو پلکم یال

 :گفت قبل از تر محکم و کرد تمیهدا

 



 و کن نگاه رونیب اون به..  زدانی کن باز رو چشمات-

 ..ینی ب یم یچ بگو

 

 چشم اراده  یب اما.. شدمیم یکفر داشتم  حرکت نیا از

 ی همه.. نبود صی تشخ قابل یزیچ واقعا.. کردم باز

..  دمید یم ناواضح و  مبهم رو یرونیب ی محوطه

 .. بود نشده روزیپ ییروشنا بر یکیتار هنوز  نکهیباا

 

 هی با.. ینیبدب  نکیع هی با چون نه؟ ینی ب ینم یزیچ-

  رو ییجا درست شهینم نخور درد به و یمیقد نکیع

 ..اریب در رو ینیبدب نک یع اون کمی  زدان؟ی.. دید

 

  نکیع و آوردم باال دست.. زدیم نبض مغزم درست

 خونسرد یلیخ.. دمیچرخ سمتش به.. برداشتم رو

 :گفت و  کرد قالب سرش پشت رو دستش هردو

 

 که ینگهبان اون.. یندار اعتماد بهم  دونم یم من-

.. ستمین دشمنت من اما.. کنه یم ثابت یگذاشت برام



  با منو یها  ینگران.. ستمین دشمن اما.. دوست گمینم

 ..نکن نگاه دیترد و شک دید

 

 و اومد جلو.. انداختم نییپا سر.. شد کج راست به لبم

 :زدم لب فقط من

 

 یم رو ماشه.. ذاشتمینم نگهبان کردم، یم شک اگه-

.. یدار رو میزندگ  امانت نیبزرگتر تو.. دمیکش

 ..یبد حق من به بودم دواریام

 

 نکیع من و زد بازوم به رو دستش و داد تکون سر

 راستش ی شهیش و کردم پرت ن یزم یرو رو

 .. شکست

 

 دشمن من کنم اثبات بهت  خوام یم که دادم حق-

  خواستم کردنت، بازخواست یجا که دمی م حق.. ستمین

 کنم ینم پشت اتابک به  من.. یکن باز رو چشمات

 من.. کشهی م رو آخرش یها نفس داره که حاال یحت

  اونقدر.. مرد   نیهم سر صدقه از ندارم  و دارم یهرچ



  نجایا و کنم ول کارمو و یزندگ و زن که هست زیعز

 ..بمونم

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 232پ#

 

 

 

 حس.. نبودم شرمنده.. نبودم مونیپش هم هنوز من

 ..نداشتم یبد

 

 ؟یکن کاریچ  خودت با یخوا یم پسرم؟-

 



 از قیعم یدم و کردم  کج پنجره سمت به رو سرم

 .. دادیم مرگ یبو  هنوز خونه نیا.. گرفتم مرگ یبو

  نابهنگام از  من و بود کرده نیکم نجایا انگار  لییعزرا

.. دمیلرز یم درون از.. داشتم وحشت اتابک مردن

 در ابرو.. بود شده گم صدام انگار اما کردم باز دهن

 قورت یسخت به رو دهنم ی نداشته آب و دمیکش هم

 .. دادم

 

 سخته؟  نقدریا  سوالم جواب-

 

 : گفتم و دمیکش باال ینیب

 

.. رتمویغ.. آبرومو که ییجا  رمیم.. ریش دل تو رمیم-

 رو.. گرفت مادرمو و خواهر.. مویجوون.. مویزندگ

 تباه میزندگ خاطرش به که نمیش یم یصندل همون

 رید با که  برسونم ییجا  به خودمو خوام یم.. شد

  درست یچیه دونم ی م.. دادم دستش از دنمیجنب

 اون.. نمیب  ینم رو سنای.. گرده یبرنم مادرم.. شهینم

  درد دونم  یم.. شهی نم فراموش دمید که ییزایچ



  نیا تو ابد تا قراره دونم ی م.. نداره یتموم نبودنشون

 یول.. رمیبگ  خون خفه.. ادین در صدام.. بسوزم شیآت

  ماجرا نی ا تو یهرک یگلو  از خوش  آب هی ذارمینم

 ... من یسنای.. بره نییپا داشت دست

 

  دالور کنار از و موند مهی ن حرفم.. نکرد یاری نفسم و

 رو مشتم من و ستادیا نمی س به نهیس اما گرفتم فاصله

  بود کرده قفل نمیس نیب نفس نیا آخ.. دمیکوب دهنم به

 لییعزرا نکنه.. شدینم.. تونستم ینم.. ومدینم باال و

 بود؟  اومده من جون گرفتن یبرا

 

 زدان؟ی.. کن نگاه من به.. مرد یه زدان؟ی-

 

 نفسم به و دمیکوب دهنم به رو مشتم چندم  بار یبرا

 : گفتم و دادم باال به رو رو سرم.. برگرد کردم التماس

 

  رو بهمن.. دهی م پس دخترش با رو تقاصش ون،یهما-

 ..زنمی م شیآت خودم

 



  من.. یدار هیدییتا من از یهرکار  یبرا  تو.. باشه-

  نیا یبخوا حاال نیهم اگر یحت.. رمیگ ی نم رو جلوت

  خودت با.. فقط.. کنارتم من بازم یکن تموم رو یباز

  اتابک.. یبر یم نیب از خودتو یدار تو.. نکن نکارویا

 ..کشه یم زجر تو دنیکش  عذاب از داره
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.. بگم دروغ تونستم ینم که خودم به.. بود یعیطب

 نشستن تقاص.. دادیم  پس تقاص داشت هم اتابک

 رو زنش و دختر که یا یصندل .. یصندل  همون یرو



  گناهش  تقاص من، حال دنید.. روزها نیا.. گرفت

 ..بود

 

 بابا.. نهیبب بذار.. ستی ن مهم.. دالور نداره یبیع-

.. هیزندگ تو من ی بازمونده تنها.. داره جا سرم یرو

  نیا.. میباش صادق باهم بذار اما.. دارم  که هیکس تنها

 از.. زنمیم پا و دست توش دارم من االن  که یشیآت

 مرگ.. کرد سوار هم یرو  بابا که هییها  زمیه همون

 ..ست ین ربط یب هم اون به.. خواهرم.. مادرم

 

 تکون تاسف به که یسر دمید و دمیچرخ سمتش به

 یم رو نمیس..  درد از پر و  پرصدا.. زدم پوزخند.. داد

 .. شکافت

 

.. نکرد له رو یمردونگ و  یمرد.. نفروخت شرافتشو-

  بد دیبا.. فیکث کار هی تو.. بد راه هی تو متاسفانه اما

  ینم بودن خوب  با دینفهم.. دینفهم من  یبابا.. یباش

 دستم رو جنازه دوتا.. کنه خشک ظلمو  ی شهیر تونه

..  آبرو دوتا.. رتیغ رگ دوتا.. ناموس دوتا.. گذاشت

 روز همون زدانی.. شدم زنده و مردم اونموقع من



  زاده حروم اون ی خونه تو.. جاده  اون تو.. مرد

  دنیکش زوزه.. ستزاده گرگ  هی جلوته  که ینیا.. مرد

.. نهیبب منو  سوختن.. بگو  اتابک به.. گرفتم ادی رو

 ..سوختم من.. نزنه دم و نهیبب

 

  ریز نکیع.. گرفتم فاصله ازش من  و کرد سکوت

 از بار نیچند.. زدم رونیب  خونه از من و شد له کفشم

  من.. کردم لعنت رو خودم و گرفتم نفس سرد یهوا

 ..  بودم شده لعنت

  

  

  ******* 

  

  

  

  اما نده نشون رو جانشیه داشت یسع ترانه نکهیا با

  مسافرتمون نیاول نیا از اندازه چه تا دونستم یم من

 انداختم تلفن یرو رو دمیجد  مکارتیس.. بود خوشنود

  تماس انیجو با دیبا.. دادم نشون مشغول رو خودم و



 دهیرس سالمت به که شدم یم مطمئن و گرفتم یم

  مسافرت که بودم یاتابک حال نگران دل من.. اند

 شدم، متوجه که یاول روز همون از.. بود زهر براش

 یالیو  تو رو یپزشک میت هی بود، روتیب مقصدم

 دیبا خودم اما .. امکانات تمام با.. کردم ج یبس میشخص

  گرفته نظر در برام بهمن که رفتم یم یمکان  همون به

 .. کردند یم اسکورت رو ما داشتند نیماش دو.. بود
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 داشت شب در دید نکیع با زبان عرب ی راننده

  نیا من.. بود نشسته کنارش فرهاد و کرد یم یرانندگ

 و بایز تینها یب.. شناختم  یم دستم کف مثل رو شهر

 رد رو خلوت  و کیبار ی جاده.. بود زیانگ رعب

 ی ترانه  به رو من و دیچیپ راست به و میکرد

 : گفتم مسکوت

 

 ..شو ادهیپ من با و کن صبر ستادیا که نیماش-

 

  تلگرام وارد من و فرستاد  رونیب شل  رو نفسش

 رو دشی جد  خط ی شماره هنوز چون.. شدم انیجو

 .. نداشتم

 "فه؟یرد یچ همه بود؟ چطور  سفر.. سالم"

 

 یم خستم  شهیهم ییهوا مسافرت.. بودم خسته یلیخ

  حیترج رو ینیزم سفر من اما بود کوپتر یهل.. کرد

 .. دادم یم

 

 ؟یخوب تو زدان؟ی-



 

  به رو.. ابدا.. نبودم خوب ابدا.. یمضحک سوال چه

 : گفتم یعرب زبون به راننده

 

   مونده؟ چقدر-

 : داد جواب یعرب همون با و

 .. قهیدق ده-

 

 بایتقر باشم؟ دور شهر سطح از نقدریا بود یاز ین چه

 ینم یچی ه.. یاهیس و بود دشت جاده  طرف دو هر

 رو فرهاد یصدا.. دمیکش پوف بسته چشم.. دمید

 :دمیشن

 

 ن؟یندار لیم ی زیچ قربان؟-

 

  تکون با فقط.. کردم یم صبر اما خواستم یم یسکیو

  جلو رو خودش ترانه.. کردم رد رو شنهادشیپ دست

 : کرد میعصب صداش  جانیه نیهم و دیکش



 

 کار؟ فقط ای میکن ح یتفر میتونیم نجایا زدان؟ی-

 

 پوف باز.. کردن حیتفر جز نداشتم یا دغدغه چیه من

 : گفتم و دمیکش

 

 ..میزن یم حرف دربارش.. بعد میبرس  اول بذار-

 

 سرعت شدن کم من.. کرد سکوت و گفت یهوم

  مرد.. شد متوقف باالخره و کردم حس رو نیماش

 :زد لب وار زمزمه راننده

 

 .. کنم چک رو اطراف من نیکن صبر-

 

..  دهیترس دونستم یم.. چسبوند بهم رو  خودش ترانه

 یعرب نکه یا با و بودم گفته بهش کار تی حساس از

 ترسوندش یبرا راننده خشن لحن اما دیفهم ینم

 : داد ادامه و گفت یدیببخش  فرهاد.. کرد یم تیکفا



 

 ..دمیم آب یگوش و سر هی منم-

 

 کردم باز چشم.. شدن ادهیپ هردو.. نکردم یحرکت چیه

 اطراف مسلح نفر پنج بایتقر.. زدم زل روبرو به و

  دو من و بودن ستادهی ا ییجلو رنگ اهیس نیماش

..  دمید بودن نمیماش  راست و چپ سمت  که ینفر

 چشم.. دمیچرخ سمتش به من و گرفت رو بازوم ترانه

 :گفت و دیگز لب.. بود شده گرد وحشت از هاش

 

 هیی جا همون نیا یمطمئن کجاست؟  گهید نجایا زدان؟ی-

  گفته؟ بهمن که
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.. بدم یجواب  نکردم فرصت من و شد باز من سمت در

 آورده رانیا از خودم.. شناختم یم رو نگهبان نیا

 :بودم

 

 ..داخل دییبفرما.. امنه  نجایا قربان؟-

 

 :گفتم آمرانه ترانه به رو

 

 ..شو ادهیپ سمت نیهم از.. نباش نگران-

 

 و دیدو کنارم تا رو یچندمتر فرهاد و شدم ادهیپ خودم

 :گفت درهم یها اخم با

 



  همه من.. استراحت  دیبر نیتون یم.. فهیرد یچ همه-

 ..ارمیم رو لتونیوسا ی

 

 که ییها  نگهبان از یک ی به رو و دادم تکون یسر

 :دمیپرس بودند روتیب اهل دونستم یم

 

 چنده؟ ساعت-

 

 بهم ترانه.. آورد باال رو دستش مچ  عی سر یلیخ و

 : گفت که دمیشن و دیچسب

 

 .. بامداد دو-

 

  و دادم فرهاد به یا اشاره چشم با و گفتم یا باشه

 ی تپه هی یرو بایتقر الیو.. افتادم راه به خودم

  نظر به ترسناک حاال یسرسبز  نیهم.. بود سرسبز

  سقف، به  دهیچسب نور کم دوچراغ   جز.. دیرس یم

 در و رفتم ش یپ در کنار تا.. خورد ینم چشم  به ینور

 الیو یها چراغ و گذاشتند داخل به پا نفر دو.. شد باز



  ینما با الیو هی.. شد روشن یگری د از پس یکی

 .. بود یجالب  بیترک.. سنگ  و شهیش

 

   زدان؟ی-

 بله؟-

 

  لیوسا داشتند دونستم یم من و بود سرم پشت فرهاد

 ..زد برهیو تلفنم.. داشتند یم بر عقب صندوق  از رو

 

 امنه؟  جامون-

 

 :داد رو ترانه جواب فرهاد

 

 ..امنه.. راحت التونیخ-

 

  بود داده رو جوابش فرهاد نکهیا از ترانه کردم حس

 داده جواب ان یجو.. نکردم یحرکت چیه  اما شد دلخور

 بود



 

 شما.. م یشد ریجاگ بایتقر.. میدیرس ما بله.. سالم"

.. لبنانه ی شماره نیا  قربان خوبه؟  حالتون ؟یچ

 " تماسم در باهاتون

 

 و شد جدا من از باالخره ترانه.. بود گرم الیو یفضا

  یها پله از دست به چمدون که رو یمرد چند من

  برق نور از جا همه.. دم ید رفتند یم باال یا شهیش

  خواست یم .. شد دور ترانه و کردم تازه ینفس.. زدیم

  ستادیا کنارم که فرهاد.. کنه لمس کینزد از رو خونه

 :گفتم

 

 دشت نیا وسط.. کن صحبت گاردهای باد مسئول با-

 ..بدن انجام درست رو کارشون بتونن دیبا
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  انیجو یبرا.. گرفت فاصله ازم و گفت یچشم  عیمط

 دادم  ادامه و فرستادم رو دمیجد ی شماره

 

 روشن کن  جمع  حواستو  چطورن؟ روشن  و اتابک"

 " بفهمه  رو من با اتابک نسبت دینبا

 

 داد جواب زود یلیخ و بود نیآنال

 

  نکنم فکر.. زدم جا خودم پدر رو آقا.. نی نباش نگران"

 " کنه شک

 

 در، رونیب نفر چند.. بود یبد فکر.. انداختم باال ابرو

  از که دمیشن یم من و زدند یم حرف یعرب داشتند



 یم حرف من یلومتریک ده حدود تا یپاسدار و تیامن

 ..خوب یلیخ.. بود خوب.. زدند

  

 " ؟یچ دالور"

 

 سمتم به  اهیس تماما شلوار  و کت با یقد بلند مرد

..  دمید رو دستش نکفیکالش ی اسلحه من و اومد

 یادا سر  تکون با مقابلم.. بود حمله ی آماده انگار

 : کرد صحبت یفارس یظی غل ی لهجه با.. کرد احترام

 

 منه با شما تیامن.. هستم وهاب من.. کمیعل سالم-

 ..خدمتم در من دیدار یامر اگر.. قربان

 

 با و دمی کش نییپا رو ش  اسلحه سر  انگشت دو با

 :گفتم ظیغل یاخم

 

 نجایا.. ضرور  مواقع در  مگر ارین اسلحه الیو تو-

 و رعب باعث شما تیامن بهتره.. هست خانومم

 از یلومتریک چند شعاع تو دمیم حیترج..  نشه وحشت



 الیو به کی نزد یها نگهبان تعداد.. شه  محافظت من

 با نفر سه من با نفر سه.. نشه نفر شش از شیب

 ..شما

 

 به رو تفنگش.. شد متوجه  رو حرفم کمال و تمام

.. آورد لب به لبخند و داد دستاش ریز  از یکی دست

 :نکردم کم اخمم از من

 

  آغا.. کنم یم اطاعت باشه  شما امر ی هرچ.. چشم-

 .. کرده سفارش ما به  یلیخ بهمن

 

 ..یلیخ.. خوبه یلیخ

 

.. محوطه تو ادیم یشخص کوپتر یهل هی صبح فردا-

  گلوله ضد نی ماش.. کینزد و دور یسفرها به مختص

  آقا دستور طبق.. من فقط.. ذارمیم ارتونیاخت در

 ..هستم همراه شما با سفرها ی  همه تو بهمن
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 : گفتم و دادم تکون سر فقط.. نداشتم یمشکل  چیه من

 

 یسرکش نیاول ساعت ضمنا.. برس فتیوظا به-

  داشته استراحت یبرا یکاف میتا من دوارمیام چنده؟

 ..باشم

 

 یسر.. ستادیا کنارم فرهاد و شد تر ق یعم لبخندش

  یم باال  ها پله از داشت ترانه که دمید و کردم کج

 چمدون بردن یبرا که ی چندنفر همون هنوز.. رفت

 ..بودن برنگشته رفتن ها



 

 .. قربان  نیکن یم نییتع شما رو خشی تار و ساعت-

 

 :زد لب گوشم کنار فرهاد

 

 ه؟یچ امرتون قربان؟-

 

 تازه ینفس من و زد برهیو باز تلفنم.. شد منقبض فکم

 : گفتم و کردم

 

.. نیبمون اطراف  نیا گهید دونفر و و خودت  فرهاد؟-

 ..نیکن متفرق رو هیبق.. بلده رو کارش هم وهاب آقا

 

 که بودم نشده دور هنوز من و گفتند چشم هردو

 :گفتم پرسشگر

 

 نداره؟ خدمتکار نجایا-

 



 : داد رو جوابم  وهاب

 

 ..انیم وقت اول صبح-

 

  که دمید من و شد دور وهاب و دادم یا اشاره  دست با

  از احترام یادا  با و شده ر یسراز  ها پله از ها نگهبان

 : گفتم و دمیکش یپوف.. شدند  خارج الیو در

 

 یکن ی م فکر رو یهرک .. فرهاد تو با خدمتکارا-

 نقطه نیا از یحرف چیه خوام ینم.. کن  دک جاسوسه

 .. کنه دایپ  درز ییجا به

 

 ..قربان چشمم رو-

 

 امیپ.. رفتم  ها پله سمت به و نکردم صبر من و

 کردم  باز رو انیجو

 



  تخت تو اتابک  آقا نینباش نگران.. رسونهیم سالم"

 حواسشون هم یپزشک میت.. دنیخواب  خوابشون

 شیپ ی  قهیدق چند نی هم  هم خانوم روشن .. هست

 "هستم من.. شد خاموش اتاقشون  چراغ

 

 اتاق از یک ی روشن چراغ و دمیکش یآسودگ به ینفس

 ترانه که بودم دهینرس هنوز.. کرد جلب رو نظرم ها

 قلبش  یرو دست یا دهیکش نیه با  و شد خارج

 ..گذاشت

 

 ..منم.. نترس-
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 دور دستش و اومد سمتم به و کرد فوت رو نفسش

 چقدر من و گذاشت نمیس یرو سر.. شد حلقه پهلوم

 یم یمست از بعد خواب دلم.. داشتم نفرت  خودم از

 ..داشتم اجیاحت بهش.. خواست

 

  خوابم امشب دونم یم  یول.. زدانی  خستم یلیخ-

 ..  نشدم دور بالشم و تخت از چوقتیه من.. برهینم

 

.. داشتم خاطر به خوب رو ازدواجمون اول شب

 رید یچ همه به آره.. بود ختهیر اشک وار وونهید

 ..رید یلیخ.. کرد یم عادت

 

 یلیخ من.. ببره خوابت که بخور خواب قرص هی-

 ..خستم

 



 .. کرد زونی آو رو لبش

 

 کنم یم احساس.. مینخواب ایب یول.. یا خسته  دونمیم-

 ..عسل ماه میاومد

 

  قایدق.. افتادم راه به و کردم یمخف رو  پوزخندم.. هه

  یرو واری د ی گوشه ها چمدون.. ستادمیا اتاق وسط

 اطراف به ینگاه مین  من و بود کمد کنار و نیزم

 از ییها  پرده و شهیش  تماما یها پنجره.. انداختم

 هیپا  آباژور.. دیسف ی ملحفه با دونفره  یتخت و ریحر

  شیب زیچ همه.. بود شده واژگون  تخت ی رو که یبلند

 ..داشت شباهت عسل ماه هی به حد از

 

 نه؟ مگه خوشکله یلیخ-

 

 :زدم لب خمار و کردم باز کمرم دور از رو دستش

 

  خوام  یم فقط.. خبره چه بفهمم بهتر فردا دیشا-

 .. بخوابم



 

  رو رهنمیپ یها دکمه فیرد و آوردم  رونیب رو کتم

 رو ضمیغ.. نشست کمربندم به ترانه دست.. کردم باز

 .. انداخت باال ابرو دید که

 

  فقط.. عشقم یبخواب زودتر  کنم کمکت خوام یم-

 ..نیهم

 

 کرد باز رو کمربندم ترانه و آوردم رونیب  رو رهنمیپ

 : گفتم من و

 

.. نزن دست یزیچ به.. بده بهم شلوار هی چمدون از-

 یم هارو لباس خودشون.. انیم خدمتکارا  فردا

 ..ننیچ

 

 ..افتاد رنگش اهیس  شال و داد عشوه گردنش به

 

 نپوشم؟  رو مانتو و شال نیا تونمیم نجایا-
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 خم و رفتم چمدون سمت  به خودم و دمیکش پوف

  عوض و دمیکش رونی ب شلوار برسه بهم تا.. شدم

 .. کردم

 

 ..آوردم  یم من.. یدار عجله چقدر-

 

 ریبگ.. ه یکاف یند کیکش صبح تا سرم باال فقط تو-

 ..لطفا بخواب



 

 رو تلفنم من و داد انحنا نییپا به رو رو لبش باز

 .. نشستم تخت لب و گذاشتم یعسل یرو

 

 ..امیم کنم یم عوض لباس منم.. عشقم ریبخ شب-

 

..  زدم زل اتاق بلند   سقف به کش دراز و نزدم یحرف

 نفس و بستم پلک.. زدیم رو چشمم چراغ دیشد نور

 .. دمیکش یقیعم

  

  

  ****** 

  

  

  

..  کرد یم سوراخ  رو گوشم یمتوال یها بوق یصدا 

  رونیب محض به من و بود گذاشته حموم به پا ترانه

..  بودم ستادهیا پنجره کنار دست به تلفن خدمه زدن  



 دیشا ای خسته یاندک.. دمیشن رو صداش باالخره

 :ناراحت

 

 .. سالم-

 

 .. بردم فرو بمیج در رو چپم دست و کردم اخم

 

 دیناام داشتم گهید.. یداد جواب رید یلیخ.. سالم-

 ..شدمیم

 

 یدون یم.. نشناختم رو شمارت من دی ببخش زدان؟ی-

  یا عالقه ناشناس یها شماره دادن جواب به ادیز که

  زدم حدس لبنان، یرفت دونستم یم که ییجا از.. ندارم

 بود؟ چطور سفر.. یباش تو

 

 مقابلم سرسبز ی منظره به رو نگاهم.. شد کج لبم

 دور از که ییایدر و سرسبز تماما ی  تپه هی.. دادم

 شدیم اما داشت یادیز مسافت.. بود  صیتشخ  قابل

 .. دید



 

 یز یچ.. کنم احوال و حال نزدم  زنگ.. خوبه-

 ؟یدینفهم
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 240پ#

 

 

 

 

 یلیخ.. داشتم ییباال توقع  حشمت از من.. دیخند کوتاه

 .. دیبا.. کرد یم یکار من یبرا  دیبا.. باال

 



 ساعت..  کن صبر اما.. یدار عجله چقدر دونمیم-

  استارت یر  مغزم هنوز من.. یزد زنگ صبح شیش

 ..یحساب مرد نشده

 

 به حواسم اصال من.. انداختم ینگاه مین ساعتم به

 به تهران در صبح هشت  تا من.. نبود ساعت  اختالف

 دمیکش باال ی نیب.. کردم یم یدگیرس مهمم کار نیچند

 :دیخند باز که

 

 .. نداره یبیع-

 

 ندارم؟ وقت دیفهم ینم .. بودم منتظر همچنان من

 ..یلعنت

 

 سالح یتوجه قابل مقدار هی ویل دمیفهم شبید نیهم-

  من کرد  یم صحبت نفر هی با یتلفن داشت.. دهیخر

 کرد یم صحبت نیالت چون  بشم متوجه  نتونستم ادیز

 بهمن و تو به ربط  یب که دونم یم  نقدریهم اما



 یلیخ.. آورد  رو بهمن و تو اسم بار ن یچند.. ستین

 زدان؟ ی.. داشت دیتاک هم

 

  رو ریحر یها پرده و کردم کینزد پنجره به رو خودم

 تضاد سرد ی شهیش و بود یابر مهین هوا.. زدم کنار

 و بود ومدهی ن ترانه هنوز..  کرد یم اثبات بهم رو هوا

 : گفتم من

 

 ؟ی چ گهید حشمت؟ یچ گهید-

 

 که دیرس خاطرش به ی زیچ  انگار و کرد فکر یکم

 :گفت

 

  تو و کرده استخدام آدم یکل .. دمیفهم من که ییجا تا-

 ویل خود   زدان؟ی.. کردن نفوذ بهمن دستگاه و دم

  کجاست االن نکهیا.. رفت تهران از صبح  امروز نیهم

 ..دونم ینم کنه یم کاریچ و

 



  که رو یرنگ اهیس نیماش و دادم تکون سر  بار نیچند

  رو نظرم اومد یم سمت نیا به جاده یانتها  از داشت

 : گفتم و انداختم رو پرده.. کرد جلب

 

 یب یدیفهم  یزیچ.. کنم یم قطع گهی د من.. باشه-

 .. فعال.. بزن زنگ بهم ساعت اختالف به توجه

 

 ..خداحافظ.. خدا امان به.. حتما-

 

  رونیب پوش حوله ترانه باالخره و کردم  قطع رو تلفن

 پوستش به یلیخ بنفش ی  حوله رنگ نیا.. اومد

 ..ومدیم

  

 ..باشه تیعاف-

 

 ..یمرس  برم قربونت-

 

 :گفتم خشک و گذشتم کنارش از



 

  الزم  یزیچ اگه.. این رونیب اتاق از.. رونیب رمیم من-

  یکی گمیم..  کنم یم فشی رد بزن زنگ  من به یداشت

 نگران.. باشه دستت دم اعتمادم مورد یها  بچه از

 ..نباش
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 نییپا نیح در.. شدم خارج  اتاق از من و زد لبخند

  به شده ده یچسب ی نهیآ  در رو خودم ها  پله از رفتن

  یم بهم یخاص ی جذبه دیسف رهنیپ.. دمید وارید



 کنارم از خدمه دو.. دونستم یم خودم  رو نیا.. داد

  ینگاه  مین خاصشون  یها لباس به من و گذشتند

 ..یعرب ی  محل یلباس .. انداختم

 

 سمتم به دنمید محض  به و دمید در کنار  رو فرهاد

 رهیت نیماش  هی کنار و الیو از رونیب  وهاب.. اومد

 یبرنم من یرو  از رو کنجکاوش نگاه و بود ستادهیا

 پا و پر جاسوس بفهمم که  نبود یسخت حدس.. داشت

 ..بود بهمن قرص

 

 ..قربان ریبخ صبح-

 

 :گفتم لب  تکون نیکمتر با و دادم جواب  سر تکون با

 

 ییکسا از چندنفر و تو با فقط.. رونیب برم دیبا من-

 ..یدار اعتماد بهشون که

 

 :گفتم و دادم یا اشاره رونیب به



 

 نیبب کن چک.. ومدیم سمت نیا به نیماش هی دمید-

 .. آشپزخونه رمیم من ه؟یک

 

.. دمیچرخ راست سمت  به من و شد دور حرف یب

..  شدیم  جدا یورود سالن  از پله دو با آشپزخونه

 کرد یم کار  کنار و گوشه  در خدمه ده از شتریب بایتقر

 نفرت شلوغ ی خونه از.. نبودم یراض چندان من و

 نینوش ه ی.. بودم کرده عادت ییتنها به  من.. داشتم

 و گذاشتم آشپزخونه  به پا.. کرد یم تیکفا من یبرا

  آب یوانیل  مشکوک ینگاه با صبحونه مفصل زیم از

 :گفت لبخند و یعرب به یزن.. برداشتم پرتقال

 

 ..صبحونه د ییبفرما.. ریبخ صبح سالم-

 

 یمابق نفر هی  جز.. شد جلب من به نفر چهار هر توجه

 دست با.. دار مهره و رهیت.. داشتند یمحل یلباس

 از دست به وانیل و دادم نشون یمنف عالمت



  ی  طبقه به داشت که یکس روبه.. شدم دور  آشپزخونه

 : گفتم یدستور رفت یم باال

 

 ..بلند کت هی-

 

 نیماش همون.. گذاشتم یرونیب ی محوطه به پا و

  بایتقر هوا.. دمید متر ده ی فاصله با رو  رنگ اهیس

 ی فاصله نیهم از من.. زاریب سرما از من و بود سرد

 سمتم به وهاب.. کردم یم  استشمام رو  ایدر یبو دور

 نیماش همون کنار درست..  دمید رو فرهاد من و اومد

  یکار داشت و بود باز نیماش در.. بود ستادهیا اهیس

 ..دمید ینم من که داد یم انجام
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 ن؟ یدیخواب خوب.. آقا سالم-

 

  رو وانیل  اتیمحتو ی همه.. دادم مثبت جواب سر با

 سمتم به رو  کت.. دمید ستادیا کنارم که ی کس و خوردم

  وهاب به رو و دادم دستش به رو وانیل من و گرفت

 :گفتم

 

 یسرکش ی برنامه شب یبرا.. نبود بد.. سالم-

 ..نیبچ

 

 یزیتم و فیرد یها دندون چندان.. زد یقیعم لبخند

  رونیب حدقه  از هم یعیطب طور به هاش چشم.. نداشت

 .. بود زده

 



..  بدن پوشش رو جا همه ها بچه شما  از قبل گمیم-

 برهیم زمان ساعت شش  کم دست برگشتمون و رفت

 ..کنم یم یزیر برنامه .. قربان

 

 :گفتم یسوال.. بود مشغول فرهاد هنوز... پووووفففف

 

 ....نیماش اون-

 

  بهش اخم پر من و کرد قطع یحرمت ی ب با رو حرفم

 .. زدم زل

 ...ن  یماش-

 

  تشر با اما نبردم باال رو صدام .. گرفت کام به زبون و

 :گفتم

 

 ..نزن حرف نشده تموم  حرفم تا-

 



.. انداختم اطراف به ینگاه مین من و دیکش  نییپا چشم

 :گفتم تر ض یپرغ.. بود نگهبان از پر  محوطه هنوز

 

  چندبار حرفو هی ادینم خوشم.. کن خلوت نجارویا-

 ه؟یچ نیماش نیا بگو حاال.. کنم تکرار

 

 :داد تکون سر تند و شد تر ظ ی غل ش لهجه

 

 یشخص  نیماش هم نیماش نیا.. قربان چشم-

 راننده هی با..  اسلحه به مجهز و گلوله ضد.. شماست

 ..ساعته چهار و ستیب ی

 

  بهتر حاال.. رفتم فرهاد سمت به و گذشتم کنارش از

 چیه من..  کرد یم کنترل رو نیماش داشت  دمید یم

  یابیرد قابل نیماش نیا نداشتم شک.. دمید ینم یازین

  آهسته یلیخ .. بود کرده رو  زیچ همه فکر بهمن.. بود

 :زدم لب

 



.. بمونه منتظر فروشگاه هی  تو کن هماهنگ انیجو با-

 تونم ینم ها  بچه دنید از قبل.. بزنم سر الیو به دیبا

 ..کنم تمرکز

 

 نفر دو به دست با.. شد  منظورم متوجه خوب یلیخ

 هنوز.. شدم سوار و دمیپوش رو کت من  و داد عالمت

  رو خودش  وهاب که بود نشده بسته فرهاد توسط در

 ..رسوند من به

 

 د؟یریم ییجا قربان؟-
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 :  داد جواب فرهاد

 

 .. بله-

 :کرد اخم و انداخت باال ابرو

 

 رو شما کنن آماده رو نیماش ها بچه گمیم پس-

 ..میکن اسکورت

 

 :گفتم  و زدم پوزخند

 

 ..نیبمون نجایا شما..  ستین الزم-

 

 فرهاد.. گفت چشم و ستادیا عقب اما  کرد زیر چشم

 هردو به نگاه هی با من.. نشست جلو یصندل یرو

  یازین فهموندم بود کرده خبر فرهاد که ینگهبان

 فرهاد که دمید و اومد در حرکت به ن یماش.. ستین

  از رو میکمر ی اسلحه.. کرد یم کار تلفنش با داشت



  آماده.. دمی کش رو خشابش و آوردم رونیب کمرم پشت

 .. یراندازیت ی

 

 قربان؟-

 

..  دمید یم جلو  ی نهیآ از  رو راننده.. دمیکش  باال چشم

 ..اهیس ی دهیکش و کی بار ینکیع با  و پوست اهیس

 

 ..میرس یم بعد ساعت مین از کمتر-

 

 ..  کردم سکوت و دادم تکون یسر

 فرهاد و بود نشسته کنارم  درست انیجو  بعد کساعتی

 از خبر و بود شده یابر کامال هوا.. کرد یم یرانندگ

 نیا شب  تا بودم دواریام.. داد یم  یسخت بارون

 ..بشه تموم یبارندگ

 

  فه؟یرد یچ همه-

 ..قربان بله-



 

 میگذاشت سر  پشت رو روتی ب یها ابونی خ  کی به کی

 رد رو یسنگ  وارکید.. میدیرس مقصد به باالخره و

 و شد باز پوست  اهیس یمرد  توسط یآهن در و میکرد

  نیماش.. میشد الیو ی شده  سنگفرش ی محوطه وارد

..  شدم ادهیپ که بودم ینفر نیآخر من شد متوقف که

 همراه به  من و داد هی تک نیماش ی بدنه به فرهاد

 ..کردم پاتند الیو سمت به انیجو

 

  کجاست؟ روشن-

 ..قربان باالست ی طبقه-

 

 که مرد یها  خدمه از یکی.. ستادمیا در یجلو  درست

  و داد تکون سر لبخند با دور از شناخت، یم رو من

 :گفتم و کردم اخم اراده یب من

 

  ششه؟یپ دالور.. نمیبب رو اتابک اول رمیم من-

 ..قربان بله-

 



 نیا محاسن از یکی.. انداختم اطراف به ینگاه مین

 هی.. نداشت دید بهش کجا  چیه از که  بود نیا خونه

 و گرفت یم  بارون داشت کم کم.. مجزا  کامال ی خونه

 :زدم  لب شدن وارد از قبل من

 

 .. بمون تو-
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.. دمیشن رو  انیجو چشم و گذاشتم داخل  به پا خودم و

 یکاله و دیسف لباس.. دمید رو پرستارها از دونفر



 یم رو  تراششون خوش  یپاها ساق.. یپرستار 

  در اتابک حتم به.. ندادم نشون یواکنش چیه.. دمید

 یوقت و داشت سکونت ها پله نیماب اتاق تک همون

 با رو فشی ک.. شد لیتبد نیقی به حدسم دمید رو دکتر

 بهش رو خودم من و کرد دست به دست  من دنید

  لهجه همون با.. دیفهم ینم ابدا رو یفارس.. رسوندم

 :گفت ی عرب ظیغل ی

 

 شما؟ حال.. سالم-

 

 :زدم حرف  یعرب مجبورا

 

 چطوره؟ ماریب حال.. سالم-

 

 ..انشاهللا بهبود به رو و مساعد-

 

  من.. داشت سبزه یپوست و بود ساله  شصت بایتقر

 یصدا و  گذروندم نظر  از رو شیرسم شلوار و کت

 یپوست با یدختر.. دمیشن کنارم رو یکس فیظر



 و بلوز با رو بدنش که فیظر یاندام و روشن

 :زد لبخند که دمید بود پوشونده یشلوار

 

 قربان؟ دیدار لیم یزیچ-

 

 : گفتم و گذروندم نظر  از رو کوتاهش یموها

 .. ممنون.. نه-

 

 :  زدم لب دکتر به رو.. شد دور ی د یببخش با و

 ..مالقاتش رمیم من-

 

 نداشتم وقت ادیز.. نکردم معطل من و گفت یا باشه

  در به تقه چند با.. گشتم یبرم الیو به زودتر دیبا و

 وارد و  کردم باز رو  در.. دمیشن رو دالور یصدا

  یافق دالور و یعمود اتابک معمول طبق.. شدم

  خراب اعصابم.. انداخت چنگ دلم به یبد  درد.. بودند

 ..خراب یلیخ.. بود

 



 .. سالم-

 

 سر یرو من و کرد اکتفا یسرد سالم به دالور هم باز

  خواب اما.. دمیبوس رو  شیشونیپ و شدم خم  اتابک

 .. بد چقدر.. تلخ چقدر و بود

 

 ..ست  خسته هنوز.. نکن دارشیب-

 

 سمت به و ستادمیا صاف اما کردم لعنت  رو خودم

 ..دمیچرخ دالور

 

 ؟ یخوب-

 

 یم حالمو که یخوند چهرم از یزی چ  هی مطمئنا-

 که نه هم اگه.. آره امی م نظر به خوب اگه.. یپرس

 ..نپرس

 



 سرش پشت رو دستش.. رفتم شیپ پنجره کنار تا

 :رسوند بهم رو خودش و کرد قالب

 

 ..  زدانی دمیپرس  ینم بخونم چهرت از تونستم یم اگه-
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 دنیشن و زدن حرف یفلسف یبرا یحال  و حس من

.. تر افتضاح.. بدتر شهیهم از.. بودم افتضاح.. نداشتم

 .. ایدن مزخرف یها تر ی همه و تر داغون.. تر خراب



 و دار ه،یزاو نیا از.. دیفهم یم دالور داشتم توقع

 شدت بارون.. دمید یم  رو باغ ییانتها یها  درخت

  یم خوب  رو حالم س،ی خ باغ   ریتصو و بود گرفته

 ..کرد

 

 ؟ یکن یم شروع یک-

 

 ..امشب-

 

 یبرآمدگ لحظه همون و گذاشت کمرم پشت دست

.. زد کنار  رو کتم مشکوک و کرد حس  رو اسلحه

 هم در ابرو شد راحت اسلحه بابت از که الشیخ

 :دیکش

 

 یم سواله نمیا.. بابا یا کنه؟ یم دتیتهد یزیچ-

 نیا ته خوام ینم من.. کنار بکش زدان؟ی پرسم؟

 .. دستم رو جنازه دوتا و بمونم من ماجرا

 



..  بودم مونده  تنها جنازه  دوتا با ماجرا اول از من

 :زدم لب خونسرد یلی خ و زدم یدار صدا پوزخند

 

 کارم از منو که ستین یجد اونقدر دیتهد نیا-

 المیخ.. نمیبب رو بابا و تو اومدم فقط.. کنه منصرف

 تونم یم بهتر باشه راحت شما مکان و  جا بابت از که

 رو کارم من.. نباش من نگران دل پس.. کنم تمرکز

 جونم حداقل که دارم برم و دور آدم هم  اونقدر.. بلدم

 اومدم  من.. یبدون که گمیم بهت.. نباشه  خطر تو

 ..بدم جون نه  رمی بگ جون

 

 مانع و  گرفت رو دستم مچ که کردم رفتن قصد و

 نشیس ی قفسه.. بود اتابک به نگاهم حاال.. شد رفتنم

 .. بودم خوشحال.. شدیم نییپا و باال آهسته یلیخ

 

 بهت.. یکرد رو جوانبش ی همه فکر دونم یم-

 ..باش مراقب شتریب یول ستین یحرف..  دارم اعتماد

 

 .. دادم تکون  سر فقط



 

 زودتر کنم ی م یسع.. یموند دور خانوادت از ببخش-

 ..کن تحمل کمی.. میبرگرد که کنم تموم رو  کارام نجایا

 

 سمتش به و کردم تازه ینفس من و کرد ول رو دستم

  با خونه نیا وارید و در سبک.. انداختم ینگاه مین

 یخاص حال زیچ همه.. کرد یم فرق کامال رانیا

  یبو و یسنگ وارهاید.. تر  کوتاه یها پنجره .. داشت

 ..داد یم یبیعج

 

 ..  هستم تهش تا گفتم بهت.. ندارم یمشکل من-
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  باال ینیب..  نداشت یخاص  حالت چیه دالور  ی چهره

 درد گلو و خوردم یم سرما داشتم انگار .. دمیکش

 ..داشتم یفیخف

 

 ..نداره خبر روشن نکن فراموش.. باش بابا مراقب-

 

  یها حفره.. زدم رونیب اتاق از من و داد تکون سر

..  بودند پوشونده یرنگ یها  گلدون با رو وارید ینتیز

 دونستم یم خوب و  رفتم باال یسنگ یها پله از

  یکی از یدختر.. داشت  سکونت اتاق کدام در روشن

 به بلند یراهن یپ و نیپرچ دامن .. شد خارج  ها اتاق از

  ییبایز  بهش اهشیس  و لخت یموها و داشت تن

..  کرد سالم لبخند با.. بود دهیبخش یشرق  یدخترها 

 و گرفتم رو روشن سراغ  من و کرد یم  صحبت یعرب

 دادم تکون یسر.. دیرس یم من اتاق به دستش ریمس



 در به و  ستادمیا یچوب اتاق در یروبرو.. رفت و

 .. شدم وارد اجازه کسب یب و دمیکوب

  پنجره پشت که دمشید من و دیکش نیه روشن

 وارد یناگهان نیهم.. دیکش یم سرک و بود ستادهیا

 بود باز موهاش.. کشوند اتاق وسط تا رو اون شدنم

 رو  و کرد اخم.. دمید رو رنگش  یآب راهنیپ و

 داشت؟ یتی اهم مگه.. درک به بود؟ قهر.. برگردوند

 .. کردم یتوجه یب قلبش کوبش یصدا به  و رفتم جلو

 

 ؟یریگ یم افهیق من واسه-

 

  اشک یرنگ ینورها من و دیچرخ سمتم به مبهوت

 و کرد حمله سمتم  به کبارهی  به.. دمید چشماش تو رو

 دیکوب نمیس  به رو دستش ی ضربه نی پنجم نکهیهم

 مهین در به رو کمرش و گرفتم رو دستش دو هر مچ

 رو صدام.. شد بسته یبد یصدا با در که دمیکوب باز

 :گذاشتم سرم رو

 



 نمیبب ؟یکرد رو رو، تیگر یوحش یخو  باز تو؟ چته-

 داده؟  ادی بهت ون یهما نارویا

 

 .. لرزوند رو گوشم ی پرده غشیج یصدا

 

  خودت ریاس  منو.. بزن حرف درست من با.. کن ولم-

..  یکرد م یزندان.. یانداخت زمیچ همه از منو.. یکرد

  جونم از یچ تو.. ندارم هم  مخالفت و زدن حرف حق

 ؟ یخوا یم

 

 از دورگه یصدا با و دمیپاش صورتش به رو پوزخندم

 :گفتم یخشم

 

  یم بد که نباش.. نباش نافرمان ی برده روشن؟-

 ..ینیب

 

 کردم ولش..  برداشت تقال از دست و دیلرز  خودش به

 رو خودم عکس قاب.. نشست تخت لب عقب عقب و

  ترانه از یاثر چیه اتاق نیا تو.. دمید یعسل یرو



 شیپ شکل  مربع ی پنجره کنار تا.. نداشت وجود

 .. بود یباق  خودش قوت به بارون همچنان .. رفتم

 

 خواستم.. اومدم نجایا تا دمیکوب رو راه همه نیا-

  رفتارت اونوقت .. بگم بهت  رو ییزایچ   هی تا نمتیبب

 .. نیبب رو
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 به.. دمیشن  ینم رو شیعصب نفس و هیگر یصدا من

 و بود انداخته نییپا رو سرش.. دمیچرخ سمتش

  یرو رو دستم و رفتم جلو.. دیکش یم  نفس آهسته

 چشم از.. زد زل بهم و کرد سربلند که گذاشتم دوشش

 :زدم لب من و دی چک اشک یا  قطره راستش

 

 ه؟ یچ  مشکلت روشن؟ هیچ-

 

.. کرد سکوت و گرفت دندون نیب رو لبش

 ...پوووففف

 

  تا یباش هرجا.. نداره یفرق روتیب و تهران تو یبرا-

 نگران دل اگه.. یبد انجام یکار یتون ی نم نخوام من

..  دارم ازش لحظه به لحظه آمار بگم  دیبا که یبابات

  شیپ روز دو دمیشن فقط.. سالمه بدنش ستون چهار

  یگری انجیم  خواسته بابات شده یریدرگ هی زندان تو

 ...االنم.. بازوش به گرفته چاقو نوک که کنه

 



  چشم مردمک.. گرفت رو دستم و شد بلند دهیترس

 :دیلرز لبش و شد سیخ  یآن به هاش

 

 خوبه؟ خ.. بابام.. با ؟یگیم یدار یچ زدان؟ی-

 

  یخونسرد و گرفتم دهنم دور رو دستم.. شد کج لبم

 : کردم حفظ  رو خودم

 

 .. خوبه گفتم االن نیهم-

 

 ...اتفاق نیا یچجور ؟..یمواظبش ینگفت مگه-

 

 ..گرفتم فاصله ازش و دمیکش پس رو دستم

 

 از فقط.. مادر از زتریعز ی هیدا شمیم نگفتم من-

 بهمن ی نهیک و خودم خشم برابر در مرد اون

  یبرا رو زندان یالک داره بابات.. کنم یم محافظت



 نمیا.. ستین  مربوط من به اون.. کنه یم  تنگ خودش

 ..یدون ینم بابات از که ییزایچ  از یکی بشه

 

  اسلحه هم اون نداشتم شک.. گرفت رو کتم پشت از

 درست.. اوردین خودش یرو به اما کرد احساس رو

.. ختیر یم اشک دختربچه هی مثل.. ستادیا روبروم

 تی مظلوم یبرا.. روشن یبرا نه.. شد  مچاله قلبم

 خت؟ یر  یم اشک ینطوریهم.. سنای

 

 به و گرفت  قاب رو صورتش طرف دو دستم  اراده یب

  شینیب  یسرخ یرو رو لبم.. کردم کش ینزد خودم

 :زدم لب و گذاشتم

 

 ..نباش نگران.. خوبه.. شششش ییییه-

 

  حالت یب دستم  من و کرد پرت آغوشم  تو رو خودش

 ..شدیم سیخ  هاش اشک از  داشت نمیس.. افتاد کنارم

 



  خواهش ازت.. باش بابام مراقب خدا رو تو زدان؟ی-

  به لحظه گزارش بودم تهران یوقت تا من.. کنم یم

 زندان تو که دوست  چندتا هی از گرفتم یم لحظه

.. س بسته بالم و دست..  تونم ینم االن اما.. داشتم

 ..ادی ب سرش ییبال  نذار توروخدا

 

.. یلیخ.. بود وحشتناک  دادن دست از ترس   و مرگ

 یب واقعا اما.. نداشت یتیاهم برام  دختر نیا حال

 بود؟  تیاهم
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 ..یکن یکار هی من یبرا د یبا هم تو عوض به.. باشه-

 

 فاصله متر  یسانت چند ازم که شد راحت  الشیخ  انگار

 هم االن.. زد  زل صورتم به و دیکش باال ینیب و گرفت

 آخ د؟یکش بو کرد؟ امتحان شدینم داشت؟ رو بو همون

 هی من و بود نیمورف هی به هیشب تنش، یبو.. یلعنت

 ...خمار معتاد  

 از بدنش ی دما که لحظه نیهم  خواست یم دلم چقدر

  لباس تک به تک بود، رفته باال هیگر و  استرس شدت

 ...و آوردم یم  در رو هاش

 

  با سکس  هی به کردم؟ ی م فکر یچ به داشتم یلعنت

 ؟یآغوش هم لذت هی به.. نه سکس ون؟ی هما دختر

 ...آخ

 

..  دم یم انجام یبگ یهرکار.. من کنم؟ کاریچ-

 .. یهرکار

 



 داد؟  یم  انجام.. یهرکار گفت یم دیتاک با داشت

 

 به و کردم  پر رو متر یسانت  چند همون و رفتم جلو

 یم نمی س یرو درست قلبش.. کرد برخورد نمیس

 .. کردم یم  حس رو بدنش یباال  یدما من.. دیکوب

 ی همه  تونست یم  داغ یآغوش هم هی حتم به

 نیهم درست.. برگردونه رو تمرکزم و یار یهوش

 .. لحظه

 

  نتونه دالور  ممکنه و بزنه سر جا چند به  دیبا انیجو-

  تو انیجو پدر به خوام یم.. برسه کاراش به درست

 تو خوام یم  اما هست پرستار و دکتر.. یکن یدگیرس

 ..یباش

 

 چشم هنوز اما دیخند لبش و دیکش چشمش یپا یدست

 ..بود یبارون هاش

 

 مراقبش چشمام مثل دمیم قول.. چشم.. باشه ن؟یهم-

 ..باشم



 

  من یول بره عقب خواست.. کردم یمخف رو پوزخندم

 هردو نیب نگاهش و دیکش باال چشم.. شدم مانع

 عقب او و رفتم سمتش به.. بود گردش در چشمم

  تخت با زانوش پشت  که رفتم جلو اونقدر.. دیکش

 : زدم لب من و کرد برخورد

 

 ندارم باهات  یکار.. نزن حرف.. نکن یچکاریه-

 ..ینکن مخالفت اگه.. اگه

 

 رو ایدن ی   همه انگار من و افتاد کوبش به قلبش

 رو سرم و  بستم چشم.. گذاشتم جا اتاق نیا در پشت

 از قبل  من و دیکش یم  عقب داشت باز .. بردم جلو

 و گرفتم رو گردنش بده، دست از رو  تعادلش نکهیا

 لب نداشت؛ فاصله شتریب یا ذره افتادن تا که یطور

 ..لب حرکت یب.. دمیبوس قیعم و گذاشتم لبش یرو

 

 دستم بدنش یباال یدما و دیلرز یم دستم ریز داشت

  تنش یبو خواست یم دلم.. بدم تکونش کرد وادار رو



 دختر، نیا شد فراموشم انگار.. بکشم شامه به رو

 .. بود ونیهما دختر همون
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 .کن اعتماد بهم-

 



 و بردم  نییپا رو دستم من و افتاد لرزه به نفسش

  چپ سمت یرو  خودم و گذاشتم تخت یرو  رو کمرش

.. نشست شلوارش کمر یرو دستم و زدم مهیخ تنش

 :زدم پچ من و گرفت رو دستم مچ

 

  باهات یکار گفتم.. اعتماد.. روشن کن اعتماد-

 ..ندارم

 

 با من و کرد کم تقالش از  اما دینکش پس رو دستش

  و کردم باز  رو شلوارش ی دکمه تک انگشت دو

  و شد تند گوشم ریز نفسش.. دمیکش نیی پا رو پشیز

 رو اسمم و بردم نییپا آروم رو دستم.. کردم داغ من

 :کرد صدا یزار با

 

 زدان؟ی-

 

 نیب وسطم انگشت با و  دادم ادامه کارم به توجه یب

 یم حس  برجسته ی کلوچه دوتا.. کردم لمس پاشو

 .. خورد یتکون مردونم و کردم



 

 .. نکن زدان؟ی-

 

 از بعد یمست مثل.. شدمیم مست داشتم.. ندادم تیاهم

 ..یخراب همون به.. یسکی و یبطر کی دنینوش

  متوجه و دادم جا پاش شکاف نیب درست رو انگشتم

 ..دم یخند.. بود شده سیخ شدم

 

 جون دستم به من  و گرفت محکم رو دستم مچ

 ..باشه نداشته مقابله توان تا دادم یشتریب

 

 بدونم فقط خوام یم.. کن باز.. روشن کن باز پاتو-

 چون.. ستمین تجاوز اهل من.. باش زود.. یدار یچ

 .. کن باز پس.. یدیم  تیرضا بهم خودت  مطمئنم

 

 ..ترسم  ی م من.. من-

 



 یمعنا تنم ریز  کیستری ه لرزش نیا.. نداشتم شک

.. بود اولش ی تجربه نوازش نیا.. نداشت یا گهید

 زبونم و گذاشتم لبش یرو  لب و گرفتم یقیعم نفس

 تو و دادم هل داخل به  خشکش یها  لب نیب از رو

  یها  لب حاال.. کردم سشونیخ هیثان ده از کمتر

  همچنان انگشتم و گرفتم  یم دندون نیب  رو مرطوبش

.. بود انداخته لنگر پاهاش  شکاف  نیب حرکت یب

 :گفتم و برداشتم لب.. شدیم سیخ شتریب هرلحظه

 

 ..روشن کن باز پاتو-

 

  عوض یچ روشن و من نیب.. کرد باز تعجب  کمال در

 بود؟  شده

  رو اشکش یشور و دمی کش چونش یرو  رو زبونم

.. رفت فرو  و کرد یشرویپ شتریب انگشتم.. دمیسیل

 .. بود شده تر سی خ البته و تر نرم.. تر داغ

 

 فراموش خودمو.. روشن میَ ک ادینم ادم ی یحت االن-

 ..  کردم
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 همه من.. بود شهوت از که ترس از نه لرزشش حاال

 همون  با.. شناختم یم  رو امیاطراف ی بدن حاالت ی

 ..اول دارید

 ممکن  شکل نیتر میمال به رو حساسش ی نقطه

.. شد منقبض فکم.. دمیشن  رو آخش  که دادم مالش

 .. بود شده راست کامال مردونم

 



 بکشم؟ نییپا مهی ن تا رو شلوارت یخوا یم-

 

 زدان؟ ی.. نه.. یوا-

 

 رونیب  رو دستم.. دیلرز  یم بشدت گفتنش زدانی

 : گفتم و دمیکش

 

 ..نمشیبب خوام یم-

 

 کنار رو خودش کرد یسع و افتاد شماره به نفسش

 .. بکشه

 

 .. زدانی کن ولم.. خوام ینم.. نه-

 

  فرو دهنم تو بود شده  سیخ که رو وسطم  انگشت

 نشده عوض.. دمیرس جنون به تنش ی بو از و بردم

 ..داشت رو بو همون.. بود

 



 کردم شلوارش وارد دوباره و آوردم رونیب رو دستم

 پاش شکاف نیب دوباره.. گذشتم  شورتش از و

 هدفدارتر رو حساسش ی نقطه نباریا و رسوندم

 داشت کنم فکر و.. تر تند.. تر محکم.. دادم مالش

 شد بلند هوا به نالش یصدا که برد یم رو  لذت تینها

  رو فکرش چوقتیه.. کرد باز شتریب رو  پاش نیب و

..  بخوابم تخت نیا  یرو زن هی با کردم ینم هم

 ..هرگز

 

 ...آخخخخ-

 

  اون از من.. یلعنت.. زدی م جار رو شهوتش داشت

  یمتجاوز هر از اندازه نیا به تا کاش یا و بودم بدتر

 و شرعا و رسما.. بود زنم روشن االن.. نداشتم نفرت

  دختر هنوز.. نداشت تعلق من به انگار اما.. قانونا

 آدم  انتکاریخ نامرد همون دختر.. بود ونیهما

.. بودم تنها روشن با دغدغه یب نجایا من اما.. فروش

 ..تنها یتنها

 



 نییپا مهین  تا رو شلوارش و شدم بلند  تنش یرو از

  یلیخ حاال اما دیپر رخش از رنگ.. دیترس.. دمیکش

.. خواست ی م دلش.. کرد  یم رفتار شهی هم از متریمال

 : گفتم و چسبوندم  تشک به رو تختش شکم دست با

 

 یشرع زن.. روشن شوهرتم من ؟یهست یچ نگران-

 ..یمن

 

 یم خاموش رو وجدانش عذاب داشت حرفم  انگار

  زانو تخت نییپا.. نزد پس اما گرفت رو دستم.. کرد

 یبلند آخ که گرفتم دست دو با رو پاش دو هر و زدم

.. بشنوه رو  صدامون یکس نبودم نگران یحت.. دیکش

 ..نبود مهم
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 دید رو پاش نیب رنگ، اهیس تور اون پشت  از داشتم

 رو خرابم  حال شورتش یرو یسی خ رد و زدمیم

  چرا اما بودم کرده پاره ریزنج من..  کرد خرابتر

 نداشتم؟ خشونت

 و زدم کنار رو شورتش انگشت سه با آروم یلیخ

 ... یلعنت.. دمیکش  بو بسته چشم

  که کردم حس و دمیکش پاش نیب اراده یب رو زبونم

  و داد فشار هم یرو رو لبش دنینکش آخ یبرا روشن

 دهنم تو رو پاش نیب ی همه.. شدم  تر یوحش من

  نقطه یرو وقفه یب و تند رو زبونم.. دم یمک و گرفتم

 یصدا کم  کم و دمیکش  یم سوراخش  و حساس ی

  ش شده کنترل یها ناله و  آخ حاال.. رفت باال روشن

 من و نداختیم زدن عربده به رو مردونم داشت



 دختر نیا.. کنم کنترل  رو خودم تونستم یم شهیهم

 ..شدم ینم بهمن من اما ونیهما  دختر اگرچه

 با که دمیکش حساسش ی نقطه  یرو رو  زبونم اونقدر

 ارضا که کردم حس من و افتاد لرزه به یفیخف  غیج

  یسیخ انگشت با و افتادم خنده به دنشیسیل نیب.. شد

 :گفتم و کردم لمس رو پاش نیب

 

 از عقل یدار.. یطعم خوش.. ییخوشبو یلیخ تو-

 ..روشن یبریم سرم

 

  نییپا رو پاش.. دیلرز یم و زدیم نفس نفس هنوز

  به.. دادم هیتک  تخت به رو آرنجم کنارش و آوردم

  نباریا.. گذاشتم لبش ی رو لب من و دیچرخ سمتم

 حس زدیم زبونم به که رو زبونش من و  کرد میهمراه

 تیرضا بهم لحظه نیهم شدیم یچ.. یلعنت آخ.. کردم

 داد؟  یم

 

 ؟یبش زنم یخوا یم-

 



  جواب حرکت نیهم با من و ستادیا حرکت  از لبش

 اجازه و فشردم مشتم نی ب رو گردنش..  گرفتم یمنف

 یم تکون  لبش یرو رو هام لب.. بکشه عقب ندادم

  و چونه  و ها لب یرو وقفه یب رو زبونم و دادم

 .. دمیکش یم گونش

 

 .. یخوا یم  که باالخره.. نخواه .. باشه-

 

.. رفتم نییپا تخت یرو از و دادم قورت رو دهنم آب

 گرفت خندم.. دیکش باال و شد شلوارش کمر بند دستش

 ..کردم پنهونش دست با اما

 

 ..برم دیبا گهید منم.. ری بگ دوش هی-

 

 افتاده فرو یسر با که  دمید من و نشست تخت لب

 به یسر.. بست یم شلوارشو  پیز و دکمه داشت

 یبو.. دمیکش  لبم یرو رو زبونم و دادم تکون تاسف

 یم ازش داشتم.. یلعنت.. بود مینیب ریز  درست تنش

   گذشتم؟
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.. هم ری بگ دوش هم.. بکن خواستم ازت  که یکار-

 باشه؟.. تو با شیدگیرس.. انیجو یبابا

 

  تکون باشه  ی نشونه به ی سر یحت د؟یکش  یم خجالت

 فهیوظ.. کرد یم نکارویا دونستم  یم اما.. نداد

 ..بود اتابک عروس روشن.. داشت

 

 ..نمتیب یم.. باش خودت  مراقب-



 

 ..  کرد صدام که رفتم در کنار تا و

 زدان؟ی-

 

 :دمینچرخ سمتش به.. موندم مات که مظلوم چنان

 

   ؟یکن یم  نکارویا چرا-

 کار؟یچ-

 

 شد یطوالن سکوتش یوقت.. بده جواب تا کرد مکث

 .انداخت نییپا سر باز دید منو تا.. دمیچرخ سمتش به

 

 ؟یدیم عادت خودت به منو چرا-

 

..  گرفتم یم نظر در اعتراف جور هی  رو جمله نیا

 .. دیند و زدم پوزخند بدجنسانه.. کرد یم عادت داشت

 



 ..یزنم تو.. روشن یکن عادت دیبا-

 

 ..کرد ینم هیگر.. دیکش  باال چشم

 

 ...ینطوریا ستین قرار.. یول-

 

 با و دمیکش هم در ابرو.. نزنم پوزخند نتونستم  نباریا

 : گفتم زیتمسخربرانگ یلحن

 

 یکن یم فکر چرا.. جداست  تو از بابات  و من حساب-

 ریتاث من  با ترابطه  یرو  بابات یبرا من ماتیتصم

  ستیقرارن.. یبر ییجا  ستین قرار تو روشن؟ داره

 از تر گنده  یحت.. ینباش  من مال که ین یبب رو یروز

 رونیب زنده من غیت ری ز از رو تو تونه ینم بابات

 .. جونت بابا دست دمیم جنازتو فقط.. ارهیب

 

 اتاق در از و  نمیبب رو العملش عکس نموندم منتظر و

 ی  محوطه به پا اومدن، زمان از زودتر و شدم خارج

 ..گذاشتم باغ ی شده سنگفرش



 

 وونیا سقف   ریز و راست سمت رو فرهاد و انیجو

 من متوجه هردو و رفتم سمت اون  به.. دمید الیو

  بهتر همون.. بهتر چه و  نبود دالور از یخبر.. شدن

 .. یلعنت.. کرد یم یدگیرس  اتابک به فقط

 

 قربان؟-

 

 چند به توجه یب من و ستادندیا فرمانبردار دو هر

 : گفتم دندیدو یم الیو سمت به سرعت با  که یا خدمه

 

 .. میگردیبرم-

 

 داد یا اشاره یکس به فرهاد و دمیشن گفتن که یچشم

  یباال و کرد باز رو چتر..  دمید رو دستش چتر من و

  نیماش سمت به یواکنش و حرف یب من و گرفت سرم

 و ستادیا چتر  ریز من یجا انیجو.. شدم  سوار و رفتم

 ..نشست فرمون پشت دو، با فرهاد

 



 ام؟یب منم قربان-

 

 یصندل یرو انیگو چشم و دادم مثبت عالمت سر با

 ..نشست جلو

 

  بهت شتری ب اونجا.. بمون من شیپ الی و تو انیجو-

 با دیبا یرسوند که رو ما هم تو فرهاد.. دارم اجیاحت

 ..  تره راحت المیخ ینطور یا.. یبر  وهاب پیاک
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 رو چشمام یپا دست با.. شدم پهلو به و زدم یغلت

 .. سوخت یم  یخواب یب از  هنوز.. دمیمال

 

 زدان؟ی-

 

 بلند و  دادم خودم به یتکون اما ندادم رو جوابش

  دنید با و کردم زیر چشم.. کرد یم تمیاذ نور.. شدم

 هم در ابرو رنگ یا نقره یمجلس لباس اون در ترانه

 زانو از و داشت  بازوش ی رو کی بار خط دو.. دمیکش

..  بود یماه  به هیشب ی زیچ و شدیم گشاد نییپا به

 و دیخند   رمیمتح ی افهیق به که دمیکش باال ینیب

 و گذاشت  نمیس یرو دست.. رسوند بهم رو خودش

 ..گرفتم دهیند رو گردنش ی عشوه

 

 عشقم؟ شدم چطور-

 



  یف رها من و بود کرده جمع  سرش یباال رو موهاش

 دمیکش پوف.. دمید دیرس یم شونش سر تا که یزیر

 :گفتم و

 

 ؟ یبریم ف یتشر ییجا-

 

 من.. دیخند اغواگر و دیپر باال ابروش  یتا هی

 ..گذشتم کنارش از.. داشتم دوست رو لبخندش

 

 انیجو ،یعوض  مردک اون  از من.. آره که معلومه-

.. سکوید ی ریم یسرکش  یبرا یدار امشب که دمیشن

 ..امی م باهات منم

 

 یم نیتوه ان یجو به داشت باز.. برنگشتم اما ستادمیا

  یلیخ هاش کردن منم منم و ها ییپروا  یب نیا و کرد

 قیعم نفس هی.. نداختی م چنگ اعصابم خط یرو

 کرده عادت اتاق ادیز نور  به چشمام  حاال.. دمیکش

 اما بود کمرنگ هاش لب.. دمیچرخ  سمتش به.. بود



  شگریآرا هی کار شک  یب چشمهاش یلبنان شیآرا

 ...بود ماهر

 

.. بمونم خونه تو همش تونم ینم که من زدان؟ی هیچ-

..  زدم حرف هم بهمن با.. فهمم ینم هم  رو نایا زبون

 ..امیب تونم یم

 

  از قبل نکهیا اما.. ابدا.. نبود مهم برام بهمن نظر من

 یم رو حالم بود زده زنگ بهمن به من  با مشورت

 : گفتم و دمیکش شمیر ته به یدست.. گرفت

 

 .. رمیبگ دوش هی رمیم-

 

 .. شدم دور و

 

 ؟یفهم یم.. امیم باهات منم زدان؟ی-

 



 هی.. گذاشتم حموم به پا و دادم تکون هوا در یدست

.. کنه خوب  رو حالم تونست یم یا قه یدق ده دوش

.. داشتم ازی ن یادیز صبر به ترانه کردن تحمل یبرا

  شباهت سردرگم کالف هی به شتریب میزندگ.. ادیز یلیخ

 حوله.. بود رفته در دستم از یزندگ ی رشته.. داشت

.. بود نشسته تخت لب که دمشید و زدم رونیب پوش

..  ستادمیا کمد یروبرو  و  دمید رو بلندش پاشنه کفش

 تماما.. کردم انتخاب مناسب  شلوار و کت دست هی

 چشم به کمتر سکوید  یفضا تو ینطوریا.. یمشک

 ..ومدمیم

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 254پ#

 



 

 

 :گفتم دمیپوش یم که همزمان

 

.. اتاقم ادیب بگو انیجو  به راه سر.. رونیب برو-

 ..دارم کار باهاش

 

..  اومد سمتم به.. دمشید یم نهیآ از  من و شد بلند

 ..ستادیا نهی آ به پشت و روبروم و گرفت ازم رو حوله

 

 زدان؟ی-

 

 ...پووووفففف

 

 ترانه؟  بله-

 

 ام؟یب یذاریم-



 

 : گفتم و دمیخند کج طعنه به

 

 رو وقتم بهتره.. یگرفت بهمن  از رو تاجازه  که تو-

.. بزنم حرف انیجو با رفتن از قبل دیبا.. یر ینگ

.. ادیب بگو برو .. واجبه یل یخ سکوید نی ا تو ما تیامن

 ..ینخور  سرما بپوش یز یچ هی خودتم

 

  خوشحال حرفم نیا با یل یخ انگار.. زد برق چشماش

 ینم کجا،  از نکهیا.. خواست یم یسکیو دلم.. شد

 :گفت اغواگر لبخند همون با که دیفهم انگار  اما دونم

 

 ..ارهیب هم یسکیو برات انی جو گمیم-

 

 در کنار تا عقب عقب و  گرفت گاز رو  نشییپا لب و

 دور رو کراواتم و زدم رهنمیپ ی قهی به یدست.. رفت

..  کردم خشک رو موهام سشوار با و بستم گردنم

  درست یبرا معموال من و شدیم دار حالت عی سر یلیخ

 مهین در به تقه چند.. نداشتم الزم وقت چندان کردنش



 جز نبود یکس دونستم یم من و شد خورده باز

 .. انیجو

 

 ..تو ایب-

 

 ساعت.. بود آماده.. دمیچرخ سمتش به دنشید با

 هی با.. داد  یم نشون رو ده عدد وار،ید به دهیچسب

 .. بعد دوساعت درست.. داشتم قرار یالملل  نیب گروه

 

 .. قربان سالم-

 

  دم هی و گرفتم ازش رو ی سکیو جام من و اومد جلو

 ..دمیکش سر

 

 فه؟یرد یچ همه-

 

 ها بچه.. تر یتیامن نیکن یم فکر  که یزیچ از-

  یلومتریک  پونزده ده شعاع تا که هست حواسشون



 ها قرارداد طرف  ی همه نکه یا.. نکنه تردد سیپل یحت

 ..کنه یم تر راحت رو کار هست حواسشون

 

 .. کردم تن رو کتم من و گرفت ازم رو جام

 

  ؟یچ  وهاب رفته؟ فرهاد .. خوبه-

 ..رفتن نیماش  تا سه با-

 

..  نداشتم شک.. گاردی باد از بود پر  امشب سکوید

  کفش و بستم رو کتم ی  دکمه دو و دادم تکون یسر

 ..دمیپوش

 

 ..  اد یم هم ترانه-

 ..قربان دونمیم-

 

 پوست با  رنگ کرم شلوار و کت.. ستادمیا مقابلش

 یخاص یهماهنگ  هی کوتاهش لیبیس و  شیر و سبزه

 کامل اعتماد بهش.. ومدی م خوشم مرد نیا از.. داشت



 منو زدیم  چرخ  نگاهش  تو که یزیچ همون.. داشتم

 .. کرد یم خودش مجذوب

 

 قربان؟ شده یزیچ-

 

 و زدم کنار بود ختهیر میشونیپ یرو که  ییمو تار چند

 :گفتم

 

  لنگ کار یجا هی کنم یم حس اما چرا دونم ینم-

 .. زنهیم
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 ضد قهیجل هم شما.. ارمی م عمل به اطیاحت  جانب من-

 ...گلوله

 

 از و دمیکش یپوف.. کرد سکوت که آوردم باال دست

  به یتوجه قابل مقدار به عطرم متیق گرون ی شهیش

 در یا ژهی و گاهیجا  عطر مواقع نجوریا.. زدم خودم

 ینم هم خودم رو علتش.. داشت ینجوم  معامالت

 :گفتم و گرفتم  عطر یبو از یدم.. دونستم

 

 ..امیم منم.. برو تو-

 

 از رو می کمر ی اسلحه.. رفت و گفت یچشم  عیمط

 پر.. برداشتم کمد درون ی شده تلنبار لی وسا ریز

  به یچنگ... کردم ریگ شلوارم کمر به رو اسلحه.. بود

  خدمه از تا دو.. شدم خارج اتاق از و زدم فمیک و تلفن

  ها پله از حرف یب من و کردن احترام یادا راه نیب



  یگرسنگ از معدم .. دمید ینم رو انیجو.. رفتم نییپا

 ..نداشتم  خوردن به یلیم یول رفت  یم مالش

 

 زدان؟ی-

 

 .. دمید رو دوشش یرو یپالتو.. بود ترانه

 ؟یبخور  شام یخوا ینم-

 

 گرفت رو بازوم.. دادم تکون ینف ی نشونه به یسر

 در نفر چند.. انداختم اطراف به ینگاه  مین من و

 در سمت  به من و زدند یم حرف یعرب آشپزخونه

 ..دیچسب بهم شتریب ترانه و شد باز در.. رفتم یخروج

 

 .. خونه بمون یترس یم اگه-

 

 :  گفت یجد و کرد یکوتاه  ی خنده

..  بدم نشون دینبا هم بترسم.. امیماف از یکی زن من-

 ...زمیعز



 

 سه.. گرفت فاصله نیماش از  خروجم محض به انیجو

  ظیغل رو  اخمم بودند شده پارک در مقابل که ینیماش

 ..کرد

 

 ..آمادن ها  بچه قربان-

 

.. گرفت فاصله و شد متوجه که دادم ترانه به یتکون

  یکی توسط در  و رفت یوسط نیماش سمت به که دمید

  عقب یصندل یرو ترانه و شد باز  گاردهایباد از

 ..نشست

 

 ن؟ی نگران هنوز-

 

 رهیم شیپ یهمونطور  یچ  همه مطمئنم... ستین مهم-

 ..خوام یم من که

 



  طول یلیخ  میبرس تا.. میبر بهتره.. نطورهی هم حتما-

 ..کشه یم

 

  یرو فاصله لومتریک کی  با رو کوپتر  یهل هنوز من

 یم مینی ب ریز خون یبو .. دمید یم  یکنار ی تپه

 ..دیچیپ

 در و نشستم ترانه کنار.. گرفتم فاصله انی جو کنار از

  و داد ی عالمت ییجلو نیماش به انیجو.. شد بسته

  ترانه.. نشست جلو یصندل  یرو خودش  و کرد حرکت

 من و گذاشت کتفم یرو رو سرش و داد هیتک بهم

 :گفت زبان عرب ی راننده.. بستم چشم

 

 ..کنترله  تحت ر،یمس-
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  نظر  مورد محل به بعد مین و ساعت کی بایتقر

 ی شهی ش پشت از و فاصله  نیهم از من.. میدیرس

 نظم با که دمید یم رو متیق گرون یها نیماش یدود

 :گفت انیجو.. بود شده دهیچ یخاص

 

  من.. نظرن مورد محل  تو همه ما یها بچه قربان؟-

 ..داخل  برمیم شمارو

 

  خونسرد یلیخ راننده.. ابدا.. نبود حیتوض  به یازین

  من.. نبود اولش  بار بودم مطمئن.. دیرس یم نظر به

.. دونستم ینم رو علتش خودم و بودم نگران دل

 :گفت ترس با ترانه و شد ادهیپ انیجو

 



 ..ادینم شی پ که یمشکل-

 

 :  گفتم خشک  و یجد یلیخ

 ..نه-

 

..  زمان چیه.. نداشتم یترس مرگ از.. کرد سکوت و

 ترانه.. شدم ادهیپ من و شد باز من سمت در.. اما

 فاصله گام هی با.. رفتم جلو من و شد ادهیپ سرم پشت

  ینگاه مین.. بود شلوغ بایتقر اطراف.. اومد سمتم به

 روشن و خاموش مدام که  انداختم سکوید یتابلو به

 ..شدیم

 داخل به پا یزن همراه به یبارون و کاله با یمرد

.. نبود نجایا  لیدل یب چکسیه امشب.. گذاشت  سکوید

 .. جاسوس و  گاردیباد ای بودند ایماف ای همه.. چکسیه

 

  تعداد.. زدم  دید رو اطرافم و دور و چرخوندم  چشم

 شد باعث سرد یهوا.. بود باال مسلح یها نگهبان

 .. بشم یعصب

 



 .. خطرناکه موندن نجایا.. داخل میبر-

 

  نفر دو و انیجو.. رفتم جلو من و ستادی ا کنارم ترانه

..  گذاشتم سکو ید داخل به پا من و کردن مونیهمراه

  قطر متر کی ی فاصله به که داشت بلند دالون هی

 طرف دو هر از دختر دو متر پنج هر.. داشت

  یبند تماما و  باز یها لباس من.. گفتند یم آمدخوش 

  یها لباس به هیشب یزیچ.. گرفتم دهی ند رو دخترها

  لیما یرنگ فضا نور و داشتند تن به ها پوست سرخ

 ..داشت سرخ به

 

 همون.. میگذاشت سکوید ی محوطه  به پا باالخره

 تاپ لپ نور.. دمید رو یج ید ورود  ی  لحظه

  هی.. داد یم نشون فضا روشن و کیتار تو صورتشو

 ..باز کامال یلباس و  ظیغل شدت به  یشیآرا با زن

 

 .. سمته اون زتونیم قربان-

 



.. داشت ارزش دالر هزاران  زهایم نیا از هرکدوم

 از یمین بایتقر.. گذاشت ینم مکان نیا  به پا یهرکس

  جز  شناختم  ینم رو چکسیه من و بود  شده پر زهایم

 قرار که ییها نگهبان از نفر چند و وهاب  و فرهاد

  جلو انیجو دست ی اشاره با.. بمونند ناشناس بود

 ..رفتم

 

  ست؟ی ن مرموز کمی نجایا زدان؟ی-
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  رو برهنه بایتقر زن دو رقص  و میمال ک یموز یصدا

  دید یم منو هرکس حتم  به.. دمیشن و دمید سن یرو

  راست سمت درست بار زیم.. زدانمی من شدیم متوجه

 ..خنک خنک.. خواست یم  یسکیو دلم باز من و بود

  حتم به یها  چهره به و ستادمیا بلند  هیپا زیم پشت

  یکس.. انداختم ینگاه مین زهایم پشت سرشناس

 یبو.. نکردم یحرکت من و گرفت رو ترانه یپالتو

.. خورد یم مشامم به انتیخ.. خون.. ثروت.. قدرت

 :اومد جلو انیجو و کردم تازه ینفس

 

 ز؟یم ی پا میریم یک-

 

 .. اومدن همه.. قربان نیبد دستور شما یوقت-

 

 شب مهین قایدق من.. گذروندم نظر از رو ساعتم

 .. داشتم زمان قهیدق ستیب بایتقر و کردم یم شروع

 

 ..دوازده راس-



 

  یکی سمت به عی مط و انداختم باال ییابرو فرهاد یبرا

  جلب رو توجهم  ورودم ی  لحظه از که رفت زهایم از

 یدامن  با یدختر و ساله شصت یمرد.. بود کرده

 یرو مرد دست.. زدیم  ساله ستیب زور به که براق

 که یمرد  یها صحبت.. نشست دختر ی  برهنه رون

 ابدا رو نگاهش حالت اما دمیشن ینم رو بود ستادهیا

  یعصب باشه یمهم ی مسئله  انگار.. نداشتم دوست

 شده بسته یورود در دونستم یم من.. کرد یم رفتار

  رو سکوید صاحب تونستم یم هم نگاه هی با.. بود

  یآب شلوار و کت.. بدم صی تشخ یج  ید سر پشت

  یها نگاه من و بود روبروم ترانه.. دمید رو رنگش

 و دیکش گردنش به یدست.. شناختم یم  رو دشیترس

 : زد لب

 کجاست؟  گهید نجایا-

 

  انیجو به لب تکون نیکمتر با.. ندادم رو جوابش من

 :گفتم

 



 صاحب هست یج  ید سر پشت که مرد اون-

 از قبل من.. کنن آماده رو  اتاق بگو بهش.. سکوئهید

 ..شمیم وارد همه

 

 سر یعرب لباس با یمرد.. شد دور و گفت چشم

..  دادم  جواب سر تکون همون با من و داد تکون

  متوجه رو سکوید صاحب حرف، کلمه دو با انیجو

 نظر در هی دییتا رو سرش تکون من و  کرد منظورش

 یرو من  و داد یا اشاره بهم دور از فرهاد.. گرفتم

 : گفتم و شدم خم زیم

 

 دست یز یچ به.. بذارم  تنهات مجبورم من.. ترانه-

  ها بچه.. بمون نجایهم  فقط.. نخور یزیچ و نزن

 ..مراقبن

 

..  گذشتم کنارش از و ندادم  امون من و کرد باز لب

.. کردم یم حس خودم یرو رو ها یلیخ نگاه ینیسنگ

 سوت یصدا و رفت باال ک یموز یصدا شدنم دور با

  یرو ستادیا کنارم که انیجو.. شد بلند  هوا به غیج و

 .. زدم زل سن به و دمیچرخ  پا ی پاشنه
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  تیجمع با سن نییپا و دندیرقص یم دختر دو همچنان

  همه دود و بود شده کم فضا نور.. شد پر یادیز نسبتا

 به نگاهش..  دمید رو ترانه من و بود فراگرفته رو جا

  دست.. دادند  یم پوشش دونفر و وهاب و بود من

.. برگشتم و کردم حس کمرم ی رهیت ی رو رو یکس

 که دمیفهم لبش یها تکون از.. بود سکو ید صاحب

 :  زدیم حرف یفارس یسخت  به داشت

 ..حاضره اتاق-



 

 و دادم تکون یسر.. کرد  تکرار رو حرفش انیجو و

 :  گفتم

 .. انیجو میبر-

 

 دونستم یم که سکوید صاحب  ی شونه به شونه و

 دو نیب از و افتادم راه به بود، ماهر اسمش

  از.. بود  سرم پشت انیجو.. شدم رد  گاردشیباد

 یبو.. گرفتم تهوع حالت راهرو کیتار مهین یفضا

 داشت یقو ییایبو حس  نیا و کرد یم دادیب شهوت

 کار تنفسم  یرو حداقل کردم یسع.. داد یم دستم کار

 : زد لب آهسته انیجو که دمیشن.. کنم

 ..دوم و یس اتاق-

 

 یرو.. دیرس یم گوش  به کمتر کیموز یصدا حاال

  دمید ی نم یازین من و بود شده یکدگذار در هر

 و ستادمیا دوم  و یس کد با در یروبرو  قایدق.. بشمرم

 به یحت من و اومد جلو  انیجو.. دی کش کنار ماهر

 .. ننداختم هم نگاه مین ماهر یگاردهایباد



 

 یآغا من  با کارها یباق  دیبمون شما.. نجاستیهم-

 ..فرخزاد زدانی

 

  اتاق به پا انیجو و  کردم کج سمتش به یسر

 .. گذاشت

  مراقب یحساب پس.. بشه  ختهی ر یخون خواد ینم دلم-

 .. ماهر باش

 

  کج گردن  احترام ی نشونه به و زد معنادار یلبخند

 : کرد

  ییسکوید هر  نجایا.. زنم  ینم لطمه میکار  اعتبار به-

 یکس و ادی نم  وسط سیپل یپا دیباش مطمئن.. ستین

.. بکشه اسلحه  یکس یرو مکان نیا تو  نداره جرات

 ..شدست کنترل تماما اتاق

 

.. باشن نجا یا همه گهید  ی قهیدق پنج  دیبگ.. خوبه-

 ..پارتنر بدون انیب تنها همه دمیم حیترج

 



..  شدند دور گاردشیباد دو و داد تکون یسر  ماهر

 : دیکش جلو رو خودش و زد  کتفم به یدست

 

  ختنیر به  یلیتما نکهیا با.. شمام تی امن حافظ من-

 کنه ییخطا  نیکوچکتر  یکس اگه اما ندارم یکس خون

 ..زمیر یم جلوتون  خونشو ی قطره  نیآخر  تا

 

  رخش به  یطرف کی ی لبخند قالب در رو پوزخندم

..  گذاشتم اتاق داخل به پا و گذشتم کنارش از و دمیکش

 تا دور یادی ز ی فاصله با  ها مبل و نبود بزرگ چندان

 شکل یمربع یچوب زیم  هی.. بودند دهیچسب  اتاق دور

 زن هی از تابلو هی.. بود کی نزد زهایم به که بزرگ

  رو ها نیدورب ورود  ی لحظه همون من.. برهنه

 به رو من و شد بسته سرم پشت در.. کردم شکار

 : گفتم بود ستادهیا راستم سمت که انیجو

 

 .. ارنیب فمویک بده اطالع-
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 نیا دونستم یم.. گرفت دست به تلفن و گفت یچشم

 یبرا یراه  انیجو حتما و نداشت یده  آنتن مکان

 .. بود کرده دایپ دادن اطالع

 

 ..رسهیم اعضا از قبل-

 

..  داشت اشراف اتاق ی همه به که نشستم یمبل یرو

 از رو فیک  و شد دور انیجو  و خورد در به تقه چند

 درست زیچ  همه یعنی فرهاد سر تکون.. گرفت فرهاد

 و موند باز مهین در.. رفت یم شی پ نقص یب و



 نیزم ی رو رو فیک و  ستادیا کنارم  درست انیجو

 جوون.. شد وارد نفر نیاول که دینکش یطول .. گذاشت

 ی همه قهیدق پنج از کمتر عرض در.. جذبه با البته و

 و داشت گاردیباد نه چکسیه من جز.. شد پر ها مبل

 ..  پارتنر نه

 دست و بود ستادهیا چهارچوب یتو در ی روبرو ماهر

  به یسرسر ینگاه.. شد قالب هم در جلو از هاش

 بایتقر.. ساله هفتاد تا یس از.. انداختم اعضا ی همه

 ..نفر ستیب

  حروفم یرو کردم یسع و دادم قورت رو دهنم آب

 تا کردم یم  صحبت یسیانگل  دیبا.. باشم داشته تسلط

 ..بشن حرفم  متوجه  یخوب به همه

 

  هم باز اما.. نیشناس یم  منو شما ی  همه مطمئنم-

 ..فرخزاد زدانی.. کنم یم ی معرف خودمو

 

 رو اسمم و  گفت یزیچ ش یدست بغل به که نفر هی جز

 .. داشتند ینم بر  ازم چشم هی بق کرد تکرار

 



  یتیمامور.. شدم انتخاب ژه یو  تیمامور هی یبرا من-

 نیدیم انجام  که یکار ی اندازه به شما ی همه که

  ازین بهش  یکشور هر که یزیچ.. نفت.. نیدار سهم

  یکار هر به دست آوردنش دست به یبرا و داره

 هر به.. بذارم ارتونیاخت  در تونم یم من.. زنهیم

 یم خودتون رو کار ی وهیش.. نیبخوا شما که مقدار

 ..دیدون

 

 همون با و داد یتکون خودش به و دیکش گردن نفر هی

 : گفت یسیانگل ی شکسته پا و دست زبون

 

 اصل سر میبر.. زده رو ها حرف نیا ی همه.. بهمن-

 چند؟ یا بشکه .. مطلب

 

 نهیهز.. نفت  افتیدر از قبل.. یجهان بازار  از کمتر-

 ..شهی م  پرداخت ها

 



 و کوتاه ها حرف.. موندم ینم قهیدق ده  از شیب من

  فرو بمیج در دستمو دو هر و شدم بلند.. بود واضح

 ..بردم

 

.. بره تونه یم داره یترس ای مشکوکه کار، به یهرک-

 و کنم یم کار تیجد با من.. ستین یهرکس یجا  نجایا

 ..کنم یم دنبال

 

 به انی جو که یتکون من و شد بلند جا از نفر هی

 از و بود ساله پنجاه مرد .. کردم حس داد خودش

 جلو.. باشه  ییاروپا که دیرس یم نظر به ظاهرش

  دمید دیکش  رونیب کمرش  از که یا اسلحه من و اومد

 .. نخوردم تکون و

 

 .. بندم یم قرارداد تو با.. مارک جان من-

 

 و گذاشت ز ی م یرو یآهستگ به رو دستش ی اسلحه

  خودشون  ی اسلحه اعضا از نفر هجده که دمید من



 دهیرس توافق  به یعنی  نیا.. گذاشتند  زیم یرو رو

 ..میبود
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 چندان ی چهره.. انداختم ینگاه مین نوزدهم نفر یرو

  ش موشکافانه نگاه و درهم یها اخم.. نداشت یخوب

  سرم.. کرد ینم یحرکت همچنان.. گذروندم نظر از رو

 :اومد حرف به انیجو و کردم کج ماهر سمت به رو

 

 ن؟یکن ینم  یهمکار ما با شما.. نچریم سیفرانس-



 

 :گفت که دمیشن.. ستادیا کنارم و شد  داخل ماهر

 

 ..کار   قانون-

 

 :گفت و ستادیا سیفرانس

 

 برسم؟ نفت به پول افتیدر از بعد بدونم کجا از-

 

 : داد جواب خودشون نیب از نفر هی

 

  نجایا پاتو  دینبا ینداشت اعتماد اگه که اونجا از-

 ..یذاشتیم

 

 رونیب زنده ای کردند یم موافقت ای دونستم یم من

 یم بر راه سر از رو دیتهد نیا شک یب.. رفتند ینم

 ..کردم ینم سکیر.. داشتم

 



 هست؟ یضمانت-

 

  کرد یم براندازم اخم با همچنان  که سی فرانس به رو

 :گفتم

 

 میتصم  یوقت کردم یم  فکر.. فرخزادم زدانی من-

 اشتباه.. یدیشن من از ، یبذار اتاق نیا به پا یگرفت

 .. نچریم یکرد یبزرگ

 

  ستادیا چپم سمت یاعضا  از یکی و رفت عقب قدم هی

 تا و زد آتش  یگار یس و  بست رو کتش ی دکمه و

 .. اومد س یفرانس کنار

 

 توافق؟ ای مرگ.. ری بگ متویتصم-

 

  از.. بردم باال  کمی رو صدام و زدم یصدادار پوزخند

 :گفتم تر یجد شهیهم

 



 کنه یم فکر یهرک.. زمی بر یخون ستین قرار من-

 ..بره تونه یم نرسه سود  به ممکنه

 

  کنارش که یکس و کرد نگام حالت  یب سیفرانس

 ..انداخت  باال ابرو بود ستادهیا

 

 ..توافق-

 

  ماهر به رو و کردم گرد عقب دمیشن  که رو حرفش

 :گفتم

 

..  کنن امضا دیبد رو ها قرارداد شد که ییرایپذ-

 ..کنه یم کمک بهتون ریمس  نیا تو انیجو

 

 کرده تموم رو کارم من.. زدم رونیب اتاق از خودم و

 سرم پشت.. دمید رو فرهاد و گذشتم راهرو از.. بودم

  و الکل یبو  و کیموز یصدا دوباره و افتاد راه به

 و بود زیم پشت همچنان  ترانه.. خورد مشامم به دود

  ترانه اخم و گفت یم یز یچ گوشش در داشت وهاب



 دست ینیس از و دمیکش هم در چهره.. کرد مشکوکم

 لب به و برداشتم نیشامپا جام ها گارسون از یکی

 :گفت فرهاد.. زدم

 

   حله؟ یچ همه قربان؟-
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  و دادم دستش به رو خورده مین جام و دادم تکون سر

 کم اخمش از دید منو تا.. رفتم شیپ ترانه  سمت به



 مشت  رو دستم وهاب لب ی گوشه  پوزخند و کرد

 :چسبوند گوشم به رو لبش.. کرد

 

 ؟ یخوب-

 

 یرو از  بایتقر و بود آور سرسام ک یموز یصدا

  یبازو. میدیفهم یم رو  گهی همد صحبت لب حرکات

 :زدم لب و کردم جداش خودم از و گرفتم رو لختش

  

 .. میگرد یبرم کن صبر  کمی.. خوبم-

 

 ..میبرقص ایب-

 

 ..شد دور و دادم یا اشاره وهاب به چشم با

 

 گفت؟ یم بهت یچ-

 

 ..زد ینفهم  به رو خودش



 

 ؟یگیم ویک-

 

 یخروج و  سکوید یورود به حواسم من.. شد کج لبم

 گشت، یبرم راهرو از که یهرکس.. بود راهرو همون

 .. دمید یم

 

 .. وهاب-

 

  یحرف چه دمینشن من و گذاشت نمیس یرو  رو سرش

 داد یم خبر  فکش یها آرواره خوردن تکون اما.. زد

 انیجو یقیدقا از بعد باالخره.. زدیم حرف داشت که

  رقص سالن به یا برافروخته ی چهره با که دمید رو

  بود؟ اومده شیپ یمشکل.. شد هم در اخمم .. برگشت

..  یلعنت.. دمید ینم رو وهاب من و ستادی ا کنارم فرهاد

.. شد کمتر فضا نور و کرد  رییتغ کیموز  رفت؟ کجا

 فاصله ترانه از من و رسوند من به رو خودش انیجو

  صدا، هزاران نیب از و بردم کینزد رو گوشم.. گرفتم

 :دادم صی تشخ رو انیجو لرزون یصدا



 

  یچطور  دونم ینم.. اومده شیپ یمشکل هی.. قربان-

 ..اما.. مهمه چقدر ای بگم

 

.. رفت باال  بدنم یدما کباره ی و افتاد کوبش به قلبم

 ..نکنم فکر یزیچ  به کردم یسع

 

 ان؟ی جو شده یچ-

 

  یجا هی می بر بهتره.. هست صدا و سر یلیخ  نجایا-

 ..امیم ها بچه از چندتا هی با من دیبر شما.. خلوت

 

 به.. نبود مهم برام ترانه االن.. دادم تکون  سر فقط

 نفر چند به  راه نیب.. رفتم سکوید ی  ورود  در سمت

  اتاق از یکی به رو خودم آخر در و زدم تنه مست

  زودتر یلیخ.. انداختم یورود دالون راست سمت یها

 رو همه که  محافظ پنج با.. اومد انیجو تصورم حد از

 ..نبود فرهاد.. شناختم یم

 



 شده؟ یچ-

 

 صورت.. شدیم دهیشن کمتر یلیخ  کیموز یصدا نجایا

..  یلعنت.. کرد یم خراب رو حالم انیجو  ی برافروخته

 :زدم داد یعصب

 

   کرده؟ دبه یکس داره؟ ی مشکل قرارداد.. بزن حرف-
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 : گفت شتابزده و هول

 

 ..قربان نه-

 

  خودم دور به یچرخ و گذاشتم دهنم ی رو رو دستم

 ..ستادمیا انیجو مقابل قبل از تر  قاطع و زدم

 

 داد خبر شی پ قهیدق دو ن یهم.. زدم حرف شهرام با-

  حمله تهران تو من ی خونه به مسلح، آدم  عده هی که

  هرچند.. گشتن یم یز یچ هی دنبال داشتن .. کردن

..  شدم مشکوک یلیخ.. قربان اما نکردن دایپ یزیچ

 ..فقط.. باشه دنبالش یکس که ندارم یزیچ من

 

  فرو موهام  یال پنجه.. دیرس ینم مغزم به  خون  انگار

 دهنم طعم یآن به یحت..  دیکش یبد ریت سرم و بردم

 ..شد ترش

 

  یم.. شمان از زیچ هی دنبال.. ستنین من دنبال-

 ..ترسم یم.. ترسم



 

 به یکس که  بود نیا زد سرم به که یفکر  تنها.. نه

 ی آشفته  حال و باشه کرده شک اتابک بودن زنده

 ..رسوند یم رو نیهم انیجو

 از.. بکشم نفس کردم  فراموش یحت  یلحظات یبرا

 سکوید ی  بسته در به رو خودم و زدم رونیب اتاق

  به انیجو توسط که دمیکوب در به مشت با.. رسوندم

 .. شدم دهیکش عقب

 

 ..نیکن صبر قربان-

 

 ...اتابک! ان؟یجو-

 

 و اومدن در سمت به که دم ید رو گاردیباد پنج هر من

 گارد با من از قبل و  شد باز در بعد ی لحظه چند

 من و بود گرفته رو بازوم انیجو.. رفتن رونیب

 :زدم لب نیخشمگ و یحرص

 

 .. االن.. الیو میبر دیبا-



 

  از یوارید  وسط درست  من و گفت یچشم  انیجو و

 .. شدم خارج سکوی د از محافظ،

 تمام با رو ترس داشتم من و خورد یم رو  خونم خون

.. اتابک دادن دست از ترس.. کردم یم  حس ابعادش

 ... اگر.. دیفهم یم یکس اگر.. روشن.. آخ

 

..  بود تهران بهمن...! وهاب لب ی  گوشه پوزخند

 هم بهمن.. شناختم یم رو روتیب من که اندازه همون

  االن حتما باشن کرده شک  انیجو به اگر.. شناخت یم

  اونجا به انیجو که ییالیو.. داشتن رو  الیو آدرس

 یاطیاحت ی ب چه من.. فرودگاه از میمستق.. بود رفته

 ..آخ  بودم؟ کرده

 

  سوار باالخره.. دیتپ یم  بار اردهایلیم  یا هیثان قلبم

 حرکت نی ماش.. نشست کنارم خودش انیجو و شدم

  نیا.. داد راننده به رو آدرس تند تند که دمیشن و کرد

 گوشش به رو تلفنش انیجو.. بود اعتمادم قابل راننده

 :دمیشن رو مانندش ادیفر بایتقر یصدا و زد



 

 .. نیبد پوشش  رو ما-

 

  دالور ی شماره و آوردم رونیب کتم بی ج از رو تلفنم

 گرفتم رو روشن ی شماره.. نداد جواب.. گرفتم رو

 ..نداشتم قرار و آروم.. نداد جواب هم باز

 

 برگردونه رو ترانه  بزن زنگ فرهاد به ان؟یجو-

  آخ..... وهاب نیا.. شده  یخبر هی مطمئنم من.. الیو

 ..دونه یم ییزایچ  هی وهاب نیا

 

 رو لرزونش چشم و بود بدتر من از حالش انیجو

 : زد داد راننده به  رو و دمیشن

 

 .. عتریسر-
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  خاکستر انتظار لحظه هر که بود باال اونقدر بدنم یدما

 و تند رد و  ختمیر یم عرق بشدت.. داشتم رو شدنم

 یم حس کمرم ی رهیت ی رو رو عرق  قطرات عیسر

 .. کردم

 به منو کرد یسع و گذاشت رونم یرو دست انیجو

 ..کنه دعوت  آرامش

 



 یم بود افتاده یاتفاق اگه.. نینباش نگران قربان؟-

 نگه خونه اون تو رو یاعتماد  قابل یآدما.. دمیفهم

 ..خوبه  اتابک آقا حال.. داشتم

 

 به نفسم.. نداشت رحم بهمن.. نبودم مطمئن من

 به یدست من و کرد یم دایپ رو خودش راه یسخت

 .. دمیکش ملتهبم  صورت

 

 ... دونم ینم... دونم ینم ادیب سرش ییبال اگه-

 

 و دیکوب یم انعطاف یب  و محکم قلبم.. ندادم ادامه و

..  کردم یم حس رو تنم از روح رفتن هیثان هر من

 ..اتابک .. من ی بازمانده تنها

 

 خودم به من..  مرد یم دینبا.. کرد یم شک یکس دینبا

 ..بودم داده قول

 .. داد ینم جواب.. گرفتم رو دالور ی شماره دوباره

 



 .. قربان نیباش آروم.. میرس یم میدار بایتقر-

 

 یرو یکنترل چیه.. گرفتم ضرب نی ماش کف پا با

 من دست  از روحم.. قلبم.. نفسم یحت.. نداشتم خودم

 ریمس نیا من و دیچیپ یفرع به نیماش.. بود خارج

 یم الیو به  بعد قهیدق دو.. شناختم یم  یخوب به رو

 لب بود آشفته همچنان که انیجو به رو.. میدیرس

 :زدم

 

  و دم کل..  کشم یم رو بهمن ادیب سرش ییبال اگه-

 ..کشم یم شیآت به رو  دستگاهش

 

 نیماش  باالخره.. زدمی م داد داشتم که نبودم متوجه

  الیو در.. شدم ادهیپ و نکردم صبر من و شد متوقف

 متر هی با  که یرنگ اهیس ون نیماش من و بود باز

..  زد دامن وحشتم به و  دمید بود شده  پارک فاصله

 .. نه.. نه

  من و شدن ادهیپ رنگ اهیس ون همون از نفر سه

 :زد  ادیفر انیجو.. دمید رو دستشون ی اسلحه



 

 ...زدااااانی آقا-

 

  ،یاحتمال ی  رانداز یت به توجه یب و کردم  کج راه من و

 رو شده سنگفرش ریمس و رسوندم الیو  به رو خودم

 ..کردم یط

 یمسلح نی محافظ من و بودن دنبالم نفر چند و انیجو

 در رو اسلحم و دمید بودن  کرده پر رو  محوطه که

 ..آوردم

 

 ..نیکن صبر قربان-

 

 داخل  به پا هنوز اما.. رسوندم الیو  به رو خودم

 و شد بلند  هوا به کیشل یصدا که  بودم نگذاشته

 بهم رو خودش انیجو.. موند ثابت در یرو دستم

 :لرزوند  رو گوشم ی پرده ادشیفر و رسوند

 

 .. ها یلعنت نیکن محافظت آقا از-
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  غیج و شد بلند هوا به  کیشل یصدا  دوم بار یبرا

  کنار من.. انداخت  لرزه به رو وجودم ،ی پ در یپ یها

  نگه دست تو رو بازوم همچنان انی جو و ستادمیا

 داشت نفر هی.. گذشتن در از محافظ پنج و داشت

.. شدم داخل من و کشوند یم یا گوشه به رو خدمه

  و بود سالح یب.. دمید رو دالور سالن  وسط درست

 شدم کی شل ی آماده و دمیکش رو اسلحه ضامن من

 ..دمید ینم رو روشن هنوز اما



 

 فرو قلبم  و بود باز اتابک اتاق در و کردم کج یسر

  به قدم ه ی.. شدیم فشرده دستم نیب اسلحه .. ختیر

  دالور یروبرو درست که ویل دنید با و  برداشتم جلو

 خون در غرق  ی جنازه  دو.. کردم هنگ بود ستادهیا

 :کرد  صدا رو اسمم دالور و دمید نیزم یرو

 

 زدان؟ی-

 

 رو اعصابم یتارها  ی همه و،یل لب   ی  گوشه شخندین

..  گذروندم  نظر از رو اطراف ی همه و   ختیر هم به

 ..دمیشن ی م هیگر و غیج  یصدا هنوز

 

 خبره؟   چه نجایا-

 

 من به رو خودش  دالور و بود دهیپرس ان یجو رو نیا

 ..بود سالن تو مرد پنجاه از شیب بایتقر.. رسوند

 



 با ویل هنوز .. رفتم جلو و آوردم نیی پا رو اسلحه

  چه دونستم ینم هنوز من  و کرد یم براندازم شخندین

 نشونه منو نفر چند ی  اسلحه ی لوله.. بود خبر

 .. ستادمیا ویل مقابل دلهره و ترس یب.. رفت

 

 زدان؟ی-

 

 ..شد کی نزد بهم محتاط انیجو بود؟ خبر چه واقعا

 

 و؟یل-

 

 یکی گردن ویل.. گشت ی برم میاریهوش داشت کم کم

 قهیشق یرو قایدق رنگش اهی س ی اسلحه و گرفته رو

 :گفت گوشش کنار و تسلط با و بود مرد ی

 

 ..کشمت یم وگرنه.. بندازن رو هاشون اسلحه بگو-

 



 رو دستش.. دمید ینم ش چهره در ترس از یاثر من

  داشت که دمی د من و بود آورده باال میتسل ی نشونه به

  یصدا.. آورد یم نییپا رو ش اسلحه آهسته یلیخ

  نیا من.. ترس از پر.. دمیشن سرم پشت از رو دالور

 : کردم ی م حسش اما شناختم  ینم اگرچه رو ترس

 

 ..ها  آدم نیا.. نجاستیا ما به کمک یبرا ویل-

 

  و دمید داد، خودش به مرد که یمحسوس تکون من

  و آوردم باال رو اسلحم بدم، امون بهش نکهیا از قبل

 لرزه به  رو خونه ی همه کیشل یصدا دو همزمان

 ..بستم چشم من و انداخت

 

 نیزم  و خورد گوشم به ادیفر و غی ج یصدا باز

  یم سرم دور ایدن.. کردم حس رو یکس خوردن

  متوجه انگار و گرفت رو دستم انیجو و دیچرخ 

 و کردم  حس رو بازوم سوزش اما.. نبودم اطرافم

 ..  کردم  باز چشم
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  چند نیهم که بود یمرد  ی جنازه سر  یباال حاال ویل

  رو لبخندش  من.. بود گردنش دور دستش ش،یپ هیثان

..  کردم نگاه روم  شیپ ی صحنه به منگ  و جیگ.. دمید

 .. کردم یدست شیپ من و کرد یم کی شل بهم داشت

 زانو نیزم  یرو سالح  یب حاال مرد همون  یها آدم

 من از فاصله گام هی با  و اومد جلو وی ل.. بودن زده

 دست یحت  من و سوخت یم بشدت بازوم .. ستادیا

 .. زدم پس  رو انیجو



 

 ؟ یخوب..  تو زدان؟ی-

 

  یاخم با و  کردم یتوجه یب بهش.. بود دالور یصدا

 :گفتم ویل  به رو لرزون

 

 کجاست؟ اتابک خبره؟  چه نجایا-

 

 .. بردم باالتر رو صدام و

 

 کجاست؟ روشن-

 

 داشت مسخره لبخند نیهم و نداد رو جوابم ویل

  داد یا اشاره دست با.. خت یر یم هم به رو اعصابم

..  رفت شدن یخال به رو  سالن هیثان از یکسر در و

 زده زانو ن یزم یرو هنوز که ییکسا از یکی یصدا

 :دمیشن بود

 



 ..ستزنده اتابک پس-

 

..  دیکش یم  ریت سرم فرق تا پام کف از یدردناک رگ

.. نداشت منو به شدن کی نزد حق دونست یم انیجو

 یرو دستم و بود یراندازیت ی آماده اسلحم هنوز

  قرار ویل ی  نهیس یرو درست اسلحه ی لوله.. ماشه

  هیثان که یمرد  همون ویل  یها نوچه از یکی.. داشت

 دایپ حاصل نانیاطم اتابک بودن   زنده از ش،یپ یا

 کمرش به آرنج با که دمید و برد رونیب رو بود کرده

 .. شد بلند هوا به  آخش و دیکوب

 

 ..زدانی یشد  یزخم تو-

 

..  بودم سرپا  هنوز من..  نبود مهم برام دالور حرف

  صدام.. بود یمتشنج  یلیخ جو.. داشت تی اهم نیا فقط

 :گذاشتم سرم رو رو

 

 کجان؟ هیبق ؟یکن یم کاریچ  نجایا تو-

 



 هم در ابرو و برداشت لبخندش  سر از دست باالخره

 ..دیکش

 

..  امنه جاشون روشن هم  اتابک هم.. نباش نگران-

 .. یونیمد من به نویا
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  دلهره.. انداختم ینگاه می ن دالور به و کردم کج یسر

 اما دیرس یم نظر به آشفته  و برافروخته.. داشت

 راست و یل کرد یحال بهم داد سرش  به که یتکون



 قرار هدف رو ویل ی نهیس  اسلحه، با همچنان.. گهیم

 ابدا من و داشت خبر یچ همه  از حاال ویل.. بودم داده

  از دیبا زیهرچ از قبل.. نبود وقتش.. کردم ینم انکار

 ..دمیفهم  یم شتریب ویل

 

 نبودن؟ تو  یآدما نایا-

 

 ..فرستم ینم مرگ کام به رو خودم یآدما من-

 

 کنارم درست حاال ان یجو.. دمیلرز یم درون از

  زیر چشم ویل.. آورد نییپا رو اسلحش و بود ستادهیا

 داشتم یسع  من.. کرد یم  براندازم قیعم و بود کرده

 ..کنم کنترل رو خشمم

 

.. برس  روشن و اتابک به.. نمون نجا یا ان؟یجو-

  ویل با خوام یم.. رونیب همه .. نطوریهم هم تو دالور

 ..بزنم حرف تنها

 



  دالور تعلل و مکث من.. شد دور و گفت چشم انیجو

 یباق افراد ی همه یها  قدم یصدا و کردم حس رو

 ادیفر و غ ی ج یصدا حاال.. دمیشن رو سالن تو مونده

 تاک کی ت باز تونستم یم و دیرس ینم گوش به

 ..دیکوب یم منظم اما محکم قلبم.. بشنوم رو ساعتم

 

 ؟یکن یم کاریچ  نجایا-

 

 دستم و دمید تفنگ ی لوله به رو نگاهش ریمس من

.. برداشت  چپ و راست به گام چند.. آوردم نییپا رو

  ی جنازه  به و بود شده  ختهیر نیزم ی رو که یخون

 تفنگ.. کرد مشت دستمو د،یرس یم ناشناس مرد اون

 ..دیلرز یم مشتم نیب داشت

 

 کردم شک باشه زنده اتابک ممکنه که  دیرس خبر تا-

 زنده اتابک هم.. نبود راهیب.. باشه دهی فهم هم بهمن

  جا همه گفت ماهتاج زدان؟ی.. خبرداشت بهمن هم بود

  ونیهما دختر و پدرت جون  حافظ تو، از  قبل.. هست

 .. شدم



 

 بود گلوم خ یب دهنم ی نداشته آب.. داشت شین حرفش

 ینم.. کجا از دمیپرس ی نم حاال.. رفت ینم نییپا و

 فکم.. بود دهیرس گوشش به خبر نیا چطور  دمیپرس

 :گفتم و شد منقبض

 

 ؟ یخوا یم  یچ.. بدم زهیجا بهت یمنتظر کنم فکر-

 

 ..کوتاه البته و  بامعنا شهیهم مثل.. دیخند

 

 امشب بود ممکن.. دادم نجات رو اتابک جون من-

 که یبد بهم یچ یخوا یم .. بده رخ عام قتل هی نجایا

  زدان؟ی میبش حساب یب باهم
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..  داشتم خاطر به هنوز رو  حرفش.. یلعنت ... ماهتاج

  یها خون  از چشم.. بود گفته بهم وی ل از حشمت

  نگام برنده و میمستق و ستادیا ویل.. گرفتم شده ختهیر

 ..یلعنت.. گذروندم نظر  از رو شلوارش و کت.. کرد

 

 که بود مهم برام فقط.. خوام ینم ازت یزیچ من-

.. دمیرس بهش.. اتابک بودن زنده از کنم دایپ نانیاطم

 یم نویا شده هرطور بهمن.. باش مراقب شتریب

 آدمهاش اگه یحت.. شهیم برطرف شک، نیا.. فهمه

 از تر باهوش.. فهمه یم بازم میکن ستین سربه رو

 ..حرومزاده ی گنده شکم هی.. دهیم نشون که هیزیچ

 

  تیجد با و  کردم تر ظیغل رو اخمم.. باختم یم داشتم

 ..زدم زل  هاش چشم به



 

 هستن؟ کجا االن-

 

..  نترییپا ابونی خ چندتا آمبوالنس هی.. کامل تیامن تو-

 ..ونیهما دختر هم  اتابک هم

 

 من اما نداشتم قرار و  آروم.. دادم تکون  سر فقط

 ..دادم  ینم نشون بازنده رو خودم ویل  یجلو

 

 دنید یبرا کردم یم فکر هستن؟ کجا خانوم  ماهتاج-

 .. ادیم معرکه نیا

 

 :گفت و برگردوند پا جنازه  یپا یرو از

 

  با جنازه و خون رد کردن پاک.. ستین مهم ادیز اون-

 ..تو

 

 : بردم باال رو صدام که کرد رفتن قصد و



 

 ..کنم کاریچ بهمن با دیبا االن بدونم خوام یم-

 

 یآب نگاه همون باز.. دیچرخ  سمتم به و ستادیا

  یراحت به شدیم ت،یمعصوم از ریغ نباریا.. معصوم

 ..کرد افتیدر ازش  رو خشم

 

 از بهمن.. نکن یچکاری ه یخوا یم  منو نظر اگه-

 جفتتون یبرا.. نزن هم  تو.. زنهینم یحرف امشب

 ..بهتره

 

  رو  ویل محکم یها قدم یصدا و دمییسا هم به دندون

  زل جنازه سه هر به من و شد دورتر و دور.. دمیشن

  شیشونیپ  وسط به قایدق من ی اسلحه کیشل.. زدم

 ... و بود خورده

 

..  کردم  اخم راستم یبازو دنید با و کردم کج سر

 ینم حس یدرد چیه من.. کرد یم یز ی خونر داشت

 ..یدرد چیه.. کردم



 از نفر دو.. دمیچرخ  پا ی   پاشنه یرو و دمیکش پوف

 هردو که  دادم  یعالمت و دمید در پشت رو نیمحافظ 

.. کنن کاریچ دیبا دونستن یم خودشون.. شدن وارد

.. رفتم ها پله راه ریز اتاق سمت به حس یب و سست

 یآسودگ سر از ینفس من و بود یخال اتابک تخت

 ..دمیکش

 

  زدان؟ی آغا-
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 انیجو.. نخوردم تکون و دادم هیتک در به رو کتفم

 .. کردم یم حس رو التهابش من.. ستادیا کنارم

 

 .. خوبه خانوم روشن و اتابک آقا حال-

 

 بود یخال تخت  به نگاهم هنوز من.. ندادم رو جوابش

 .. بود افتاده تخت ی رو که روشن یرودوش و

 

 من  یول گمیم نوی ا خوام یم معذرت قربان؟-

 خون داره بازوتون.. نی شد یزخم شما.. نگرانتونم

 ..ادیم

 

 یم روتیب به من فرستادن با بهمن.. شدینم باورم

...  یلعنت ی گارهایس اون ؟..برسه اتابک به خواست

 دیبا.. شدیم مطمئن داشت؟ شک اتابک  بودن زنده به

 کردم؟ یم کاریچ

 



 نیبب کن قیتحق هی.. انیجو  خوردم ضربه ییجا بد از-

  برام داره؟ خبر من ی  خونه تو روشن حضور از

 .. مهمه یلیخ

 

 اومد که دالور یآقا.. نینیبش کنم یم خواهش.. چشم-

 .. نی کن پانسمان رو دستتون دیبا

 

 اسلحه.. کرد  ینم یاری درست مغزم.. نبود مهم برام

 انیجو.. گذاشتم اتاق به پا  و کردم پرت  تخت یرو رو

 و نشستم تخت لب من و شد اتاق وارد سرم پشت

 :گرفتم دست نیب رو سرم

 

 ..نمونه ها  جنازه رد بگو رفت؟ ویل-

 

  تو.. زدم حرف   هم دالور یآقا با.. رفت.. قربان بله-

 زدان؟ی آقا.. بودن نجایا به  برگشت راه

 

  انیجو حرف ی ادامه  منتظر و کردم فوت رو نفسم

 ..موندم



 

.. ستین امن گهید نجایا.. میکن عوض رو جامون دیبا-

 ه؟ی چ دستورتون

 

 راه هی براش.. نمونم لنگ که داشتم آشنا نجایا اونقدر

 .. کردم یم دایپ چاره

 

 ..بذار تنهام فعال-

 

 در و رفت رونیب یتینارضا و دیترد با  و کرد مکث

..  یل یخ.. بود خراب اعصابم.. دی کوب هم به رو

 به و دمیکش دراز بود، زونی آو پاهام که همونطور

  ویل.. وهاب.. ترانه.. بهمن به.. فرستادم لعنت خودم

 .. بودم زده گند.. ماهتاج و

 

  من و شد باز در اما دمینفهم گذشت زمان چقد نکهیا

 باالخره و توقف.. هاش  قدم یصدا.. نخوردم تکون

 ..کردم حس رو تخت  تشک شدن نییپا و باال

 ..  روشن.. شناختمش من و شد تند نفسش
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 خوابه؟ -

 

.. دیپرس  یم در چهارچوب از حتم به  رو نیا دالور

 خودم به یتکون  بده، رو  جوابش روشن نکهیا از قبل

 و بود درست حدسم.. شدم بلند تخت یرو از و دادم

 ..کردم شکار  در چهارچوب  در رو دالور

 :رفتم جلو من و  نشست بازوم  یرو  نگاهش

 



 کجاست؟ -

 

  باالتر رو صدام یعصب.. نداد نشون یواکنش چیه

 :بردم

 

 کجاست؟  دمیپرس دالور؟-

 

 یم ترس ا ی بغض از صداش.. داد رو  جوابم روشن

 ..دیلرز

 

 ته اتاق نیهم تو.. خوبه حالشون.. نباش نگران-

 .. سرشن باال دکترا.. سالن

 

 ینم رو حالم.. برنداشتم دالور  ی رهیخ  نگاه از چشم

 بود؟ یچ ی برا یلعنت سکوت نیا د؟ید

 

 زدان؟ی-

 



 .. خواست ینم دلم.. نمیبب رو روشن خواست ینم دلم

 

 ..روشن یبر یتون یم-

 

 با.. گرفت رو دستم مچ و اومد سمتم به  اما شد دلخور

  تازه انگار.. شد هم در مچهره داد، دستم  به که یتکون

 .. کردم یم حس رو دردش

 

 ..زدان ی نمیبب دستتو نیبش ایب-

 

  و کردم گرد عقب.. دادم  تکون سر فقط و شد کج لبم

..  دمیکش رونیب روشن یها  پنجه حصار از رو دستم

 خودش به باالخره دالور  و آوردم  رونیب رو کتم

  یصندل یرو.. شد وارد دست به فیک و داد یتکون

  توالت زیم ی رو رو فشیک  دالور و نشستم پنجره کنار

 اما  ارمیب در رو رهنمیپ خواستم.. کرد بازش و گذاشت

 .. نداد اجازه دردش

 

 ..یدار یز یخونر.. کنم ی م پاره رو نتی آست یچیق با-



 

 ینم تکون.. بود ستادهیا هنوز  روشن.. نکردم یحرکت

.. بود تنش یگشاد  بایتقر یمانتو  و اهیس  شال.. خورد

 دالور.. نکردم یحرکت و دادم سوق عقب به رو سرم

 ..بستم چشم من و دی بر رو نمیآست

 

.. خراشه هی فقط.. ستی ن  بازوت تو ری ت خداروشکر-

 .. کنم یم درستش االن

 

 و پنبه با بود؟ من یبابا اتابک  داشت خبر االن روشن

  بازوم داشت که کردم حس  من و کرد یضدعفون الکل

 .. کرد یم  پانسمان رو

 

  بده؟ تشیوضع-
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 :داد آهسته ی لیخ رو روشن جواب دالور

 

 ..شهیم خوب.. ادیز نه-

 

 ..دارم  کار هزارتا من.. کن تمومش دالور-

 

 ..تمومه گهید... تمومه-

 

 که دالور..  یعصب لرزش هی.. بود افتاده تنم به لرز

 .. کردم حس  رو روشن شدن کینزد من شد، بلند



 

 شیعموم حال  دیبا.. بزنم دکترا به سر هی رمیم من-

 .. کنم چک رو

 

  تنها رو روشن و من داشت یسع که دمیفهم من و

  یرو کنارم درست روشن و شد بسته اتاق در.. بذاره

 :گفتم و  دمیکش پوف.. زد زانو نیزم

 

 ..ادیب بگو انیجو به-

 

 باز چشم شد، یطوالن  سکوتش یوقت و کرد مکث

 شد باعث شی اشک نگاه.. آوردم نییپا رو سرم و کردم

  و داد .. کرد ینم دشیتهد یترس حاال.. بزنه خشکم

 خت؟ ی ر یم اشک چرا.. نبود یا اسلحه  و ادیفر

 

 ؟ یکن یم ه یگر یچ یبرا روشن؟ هیچ-

 



 و نشست رونم یرو دستش اما بشم بلند خواستم

 هنوز.. کردم  کج سر.. دوخت زخمم به  رو  نگاهش

 یم نظر به سرخ رهنمیپ نیآست و بود یخون دستم

 زخمم یباال به نییپا از  یخط یچیق با دالور.. دیرس

 ..بود انداخته

 

  خوب روزت و حال.. یشد یزخم.. یخورد ریت تو-

 ..ستین

 

 : زدم پوزخند

 

 ..چه  تو به نایا-

 

 محسوس یبرجستگ من.. دیگز لب و برد ماتش

 قیعم پوزخندم.. دمید یم  گردنش یرو از رو بغضش

 ..شد مانع که بشم بلند خواستم و شد تر

 

.. توروخدا زدان؟ی.. باباته اتابک دونم  ی م من.. من-

 ..بگو بهم ؟یدار درد تو.. تو



 

  نگه رو راز نیا چندسال قایدق.. داشت خبر پس

 که یروز همون از.. یچهارسالگ و ستیب از داشتم؟

 رو میزندگ  از سال هشت.. شد باز بهمن یزندگ به پام

 ..سال هشت.. بودم باخته

 

 یلیخ.. وقته یلیخ.. دادم دست از رو دردم حس من-

 .. دادم دستش از شیپ سال  دوازده.. وقت

 

  صداش یب  یها هیگر.. کرد لمس رو ساعدم دستش

 ..شد لیتبد هق هق  به حاال

 

  خودت با.. نکن ینطوریا من با خدا رو تو زدان؟ی-

  دارم؟.. ندارم یری تقص که من.. نکن ینطور یا
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 .. شدم بلند و زدم پس رو دستش

 

 برم دیبا.. ندارم رو گرفتنت آبغوره ی حوصله من-

 مقصر  یریبگ ادی بهتره هم تو.. نمیبب رو اتابک

 ..یهست یک دختر رفته ادتی انگار.. نه ای یهست

 

 درست و اومد جلو.. افتاد سرش از شال شد، که بلند

 .. زهینر اشک کرد  یم یسع.. ستادیا مقابلم

 

 که یاتفاقات تو من یبابا  اما.. ونمیهما  دختر آره-

..  گفتم بهت هم قبال نویا.. نداره یریتقص افتاده برات

 زدان؟ی



 

.. خراب حالم.. بود تنگ  نفسم.. شد کج راست به لبم

  و بزرگ  وجودم در لحظه به لحظه داشت خشم نیا

  رو روحم و  جسم ی همه سرطان مثل و  شدیم بزرگتر

 نبود؟  یمناسب ی نهیگز روشن.. گرفت یم

 

  یبابا که میمرد  همون پسر من.. زدانی  آره... زدانی-

 ..... تو گناه یب مثال

 چون.. ببر لذت و نیبب منو روز و حال.. روشن نیبب

  دار طناب خودم.. ینیب ی نم طیشرا نیا  تو منو گهید

 ..ندازمیم بابات گردن دور رو

 

 زدان؟ی-

 

 یم رو اتابک دیبا.. زدم رون یب اتاق از  توجه یب یول

 ..  دیبا.. دمید

  

  



  

  

  **************** 

  

  در صدا به تلفنم که بودم نشده ادهیپ نی ماش  از هنوز

..  کرد یم  طلوع داشت دیخورش.. شد  کج لبم.. اومد

 بهمن ی  شماره دنید  با و دمیکش رونیب رو تلفن

 ..زدم پوزخند

..  شدم دور  نیمحافظ و انیجو از گام چند و شدم ادهیپ

 تو رو دستم و ستادمیا ترانه یمد یایدر روبه درست

 .. زدم گوشم به رو تلفن و بردم  فرو بمیج

 

 .. بهمن یشد نما خواب کنم فکر-

 

 .. انگار نه  انگار.. دیخند

 نیهم.. ابدا.. نبود آلود خواب ای خسته ابدا صداش

 : ندادم نشون یواکنش چیه اما کرد میحرص  موضوع

 



 ی جلسه هی.. بشنوم صداتو زودتر بودم مشتاق-

 طرف با.. نیآنال ی جلسه هی.. شرکت تو دارم یکار

  حرف باهات برسم نکهیا  از قبل خواستم.. قراردادهام

 ..بزنم

 

  آدم اون.. نداختیم شک به منو داشت ی خونسرد نیا

   و؟یل طرف از نقشه هی ای بود بهمن طرف از واقعا ها
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  یم روز چند.. یدار خبر احتماال .. کردم رو کارم من-

 یبرم شد  راحت لیتحو  بابت از المیخ یوقت ، مونم

 .. گردم

 

  دستم دمیشن که رو فندک کیت یصدا.. دیخند باز

 از یقیعم  دم من و کرد فوت رو دودش.. شد مشت

 : گرفتم هوا

 

 داشت  دوست ترانه هروقت  تا.. ستین یمشکل-

 ..شماست  ی دونفره مسافرت نیاول.. بمون

 

..  دمید رو  انیجو و کردم کج یسر.. دمیشن پا یصدا

 ..ستادیا فاصله  دومتر یکی با

 

  ایلیسیس که  حاال احتماال ؟یکن یم کاری چ تو.. باشه-

 ..یشد تنها یحساب ستین

 

  سرما سوز بود؟ رونی ب.. زد گارشی س به یپک باز

 .. زاریب سرما از من و نداختیم تنم به لرز



 

 فکر ییتنها به کنم ینم فرصت شلوغه سرم.. نه-

 هی از بعد بهتره.. زدانی  شمینم مزاحمت گهید.. کنم

 ..یکن  استراحت کمی  سخت، شب

 

 دهنم به رو مشده مشت دست.. زدیم نبض گردنم رگ

 هم به رو فکم.. شد  کج اراده یب لبم  و چسبوندم

 : گفتم و فشردم

 

 .. فعال.. باشه-

 

 شد کینزد انیجو.. دمیشن  رو کوتاهش یخداحافظ و

 سرخ یها رگه.. زدم زل بهش اخم از پر من و

 .. دمید یم  رو چشماش

 

 گفت؟ یزیچ بود؟ بهمن-

 



 ریمس انیجو.. دمید الی و در مقابل درست رو وهاب

 :گفتم من و کرد دنبال رو نگاهم

 

 خبر.. نه ای بوده اون کار  دیفهم بشه  که یزیچ نه-

 ادیز نیخبرچ اونم واسه که نبودم نجایا شب داشت

 ..کن استراحت کمی.. داره

 

 محافظش دو نیماب وهاب.. کردم پاتند الی و سمت به و

 کنارش از حرف یب داشتم قصد من و بود ستادهیا

 : کرد صدام که بگذرم

 

 قربان؟-

 

 به و ستادمیا من و شد باز زن ی خدمه  دو توسط در

  یرو و چشم در لبخند از  یاثر حاال.. دمیچرخ سمتش

 :گفت و چسبوند هم به ابرو.. نبود لبش

 

 دیشا که  دمیترس من ؟..زد بتونیغ کجا هوی شبید-

 پس از آدم همه اون کردن دک.. اومده سرتون ییبال



 به ماهر.. ومدیبرنم فرهاد محافظتون اون و من

 ..دیرس دادمون

 

  من و داد تکون  سر فقط..  دمید الیو داخل رو فرهاد

 :دادم جواب سر تکون باهمون

 

  اومد؟  شیپ یمشکل-
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 ..شد نوشته قرارداد.. نی نباش نگران.. شد حل.. نه-

 

 از و شدم الیو وارد حرف یب د،یرس  بهم که انیجو

 دمید رو خدمه از یکی.. رفتم  باال یا شهی ش یها پله

 .. دیکش یم  یط رو نیزم  کف داشت که

 

 نم؟ یبچ زیم.. حاضره صبحونه.. سالم-

 

 ترانه.. گذاشتم اتاق به پا و دادم تکون  دییتا به یسر

  رهیخ بهش ه یثان چند و بستم رو در.. بود خواب هنوز

 از رو لباسش من و نداشت شیآرا صورتش.. شدم

 از.. آوردم رون یب رو کتم.. دادم ینم صی تشخ پتو ریز

  تخت به .. شد هم در مچهره  بازوم، زخم سوزش

  بود داده  دالور که یمسکن قرص از و  شدم کینزد

 یعسل یرو  پارچ درون آب با و دمیکش رونیب یکی

 ترانه.. بود خون غرق هنوز لباسم نیآست.. دمیبلع

 شیپ از ترانه و وهاب ی مکالمه  ریتصو داشت؟ خبر



 حد به کردنش خفه یبرا دستم.. شدی نم دور چشمم

 ..کردم کنترل رو خودم اما داشت توان یکاف

 یم ضربه ترانه و بهمن از که نبود یاول بار نیا

  خم سرش یرو من و خورد یتکون مچهین.. خوردم

 به شمیر ته  برخورد از.. دم یبوس رو شی شونیپ و شدم

.. بخوره تکون نتونست یول دیکش ن یه صورتش،

  عطرم یبو انگار و افتاد شماره به ترس از نفسش

 :دیکش پوف که  شناخت رو

 

 ..دمیترس.. زدانی یوا-

 

 سرخ  هنوز چشماش.. کرد اخم که دمیکش عقب

 ..بودند

 

 ؟یاومد االن-

 

  زیخ مین و داد صی تشخ رو  لباسم یرو  خون باالخره

 ..گذاشت دهنش یرو  رو دستش دو هر.. شد

 



 ؟یشد یزخم شده؟ یچ زدان؟ی-

 

 حس.. شدم بلند جا از قیعم دم هی با.. زدم پوزخند

 کینزد.. افتاد دنبالم به و اومد نییپا تخت از که کردم

 به کرد وادارم و گرفت رو چپم دست حموم در به

 ..بچرخم  سمتش

 

..  بگو یز یچ هی خدا تورو ه؟یحال چه ن یا شده؟ یچ-

 ..کنم یم خواهش

 

  از ینگران..  کردم براندازش زدن، پلک یب و میمستق

 ینم زن نیا.. نداشت خبر.. دیبار یم وجنتاش ی همه

 ..نداشتم شک .. دونست

 

  چندتا هی با.. فتهیم ادیز اتفاقات نیا از کار، نیا تو-

 هی فقط کردن کیشل بهم.. شدم ریدرگ تبهکار گروه

 ..نیهم.. ستساده  خراش

 



  خسته یلیخ.. دمید چشاش  تو رو اشک جوشش من

 هیبق و دالور االن نکهیباا.. داغون و خسته.. بودم

  نیا.. نداشتم یخوش حال  ابدا اما بودند یامن یجا

 ..بود زهر اتابک یبرا  ببندها و ریبگ

 

 ؟یدار  درد ؟یخوب االن.. یوا-

 

 ..  نه-
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 :گذاشتم حموم به پا و گذشتم کنارش از و



 

 ..کن حاضر لباس  هی برام-

 

 ساعت مین از شیب.. دمیکش دراز و کردم پر رو وان

 خورد در به تقه چند که موندم حرکت یب  یهمونطور

 :دمیشن رو ترانه یصدا و

 

 زم؟یعز-

 

  کالفه پوف.. شد وارد بزنم یحرف من نکه یا از قبل و

  رو دستش السیگ و شد  کینزد یوقت اما دمیکش یا

 :گفتم و گرفتم ازش دمید

 

 حاضره؟ صبحونه.. رونیب امیم دارم-

 

 ؟ یخوب واقعا زدانی.. آره-

 



 گشاد شلوار و قرمز یبند  تاپ با رو خوابش لباس

  حجم ی همه.. ومدیم بهش.. بود کرده عوض  یدیسف

 ..بود بسته سرش پشت رو موهاش

 

 .. نباش نگران..  ترانه خوبم-

 

 و زدم لب به رو السیگ.. شد خارج حموم از یناراض

 ..دم ینوش رو شیتلخ ذره ذره

 به.. بود صبح هفت ساعت زدم، رونیب حموم  از یوقت

..  دراومد صدا به تلفنم که دمیپوش لباس زحمت

 حشمت.. گرفتم دست به رو تلفن و دمیکش  یا ازهیخم

 ..بود

 

 بله؟-

 

 :دمیشن رو ش زده  جانیه یصدا

 

 .. دارم ییخبرا هی برات زدان؟ی.. سالم-



 

 نیماش هی جز  هیزاو نیا از.. رفتم شیپ پنجره کنار تا

 ..نبود صی تشخ قابل یزیچ نگهبان، چند و

 

 شده؟ یچ-

 

 :کرد کینزد دهنش به رو یگوش و گرفت یقیعم دم

 

  تنها اما یخبردار دونم یم.. روتیب یعنی .. لبنانه ویل-

  یم.. دارم رو  آدرسش من.. باهاشه ماهتاج.. ستین

 ..هست  هم گهید  زیچ هی.. بفرستم برات خوام

 

  دیبا من.. یلیخ.. بود خوب یلیخ.. دادم تکون یسر

  حیترج دیشن  که رو سکوتم.. زدمیم حرف  ماهتاج با

 .. بده ادامه رو  حرفش داد

 



  یکار هی یبرا من از.. گرفت تماس من  با ویل شبید-

..  داد رو خونه هی آدرس.. نگفتم نه منم خواست کمک

 .. تهران از خارج

 

 ها نیا بود؟ رفته لو هم اونجا.. یلعنت... باغ خونه

 ..ویل خود ای بود بهمن کار واقعا

 

  اونجا عده هی.. اونجا رفتم آدمام از چندتا با من-

 ..هم به بودن ختهیر رو خونه کل.. بودن

 

 رو لبم.. کرد  یم رو و ریز رو میزندگ ی  همه همزمان

 ..گرفتم دندون به

 

  نشد؟ رتی دستگ یزیچ ؟ یدینفهم بودن؟ یک یآدما-
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 :گفت  عی سر یلیخ و کوتاه.. دیخند

 

 به کنن یکار  ها بچه دادم.. انداختم ریگ  رو شونیکی-

 ..ادیب حرف

 

 گرفته ویل شبید که ییها  آدم.. دونستم یم دیبع من

 .. بودن نکرده اعتراف صبح تا هم، بود

 

  یک از یبفهم دیبا.. بکش حرف ازش شده هرطور-

 ..گرفتن دستور

 



  کالفه.. دمید ینم رو ترانه.. گرفتم فاصله پنجره از

 یا خفه آخ بازوم درد از و بردم موهام یال دست

 ..دمیکش

 

  گهید زیچ هی.. برن در قصر ذارمینم.. حتما.. چشم-

 .. هست هم

 

.. شدیم شتریب دردش گذشت یم شتریب هرچقدر  انگار

  به یدستور یلحن با که دمیشن.. کرد یمکث حشمت

 :داد  ادامه و گفت یزیچ یکس

 

.. بوده خبر  چه باغ خونه  اون تو بپرسم ندارم دوست-

 ؟یخوب اونجا تو اما.. ستی ن مربوط من به چون

 ..یندار که یمشکل

 

 ..شدینم.. داد ادامه شد ینم ینطور ی ا.. شد کج لبم

 

 فکرت.. دادن انجام واسه  یدار ادیز کار تهران یتو-

 هر به کن تمرکز آدم اون یرو.. نطرفیا نده رو



 رو  ماهتاج آدرس..  بکش حرف  ازش یقیطر

 ..بفرست

 

 ..دیخند محابا یب نباریا

 

 ..دمیم رو خبرش بهت.. چشم-

 

  دینکش یطول.. داشتم کار یلیخ.. کردم  قطع رو تلفن

 ..  کردم افت یدر رو آدرس من و زد برهیو تلفنم که

  

  ********** 

 

  

 همون..  شدم رد یفلز در از گاردیباد و سالح یب

 اخم با من  یول شدن ورودم مانع دونفر  اول، ی  لحظه

  که شدم رد نخل درخت هی از.. دادم ادامه راهم به

 :دمیشن  رو نیمحافظ از یکی یصدا

 



 ..هیشخص ملک  هی نجایا.. داخل یبر یتون  ینم شما-

 

  یتیاهم یب بهش من و زدیم حرف یفارس داشت

 تا و بودم اومده نجایا به یمهم کار یبرا  من.. کردم

  دنیکش ی صدا.. گشتم ی برنم دم،یرس  ینم جهینت به

  صدا  سمت به.. ستادمیا و دمیشن  اسلحه ضامن

 سمتم به قد متر دو با کریپ غول یمرد.. دمیچرخ 

  رو سرش  پشت پیج نیماش من و بود دهیکش اسلحه

 .. دمید یم

 

  گزارش منو اومدن.. کنم مالقات رو ماهتاج دیبا من-

 .. حاال نیهم.. بده
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 بندش گردن به و دمیشن رو  خشدارش و خشن یصدا

 : زدم پوزخند.. دالر از طرح هی.. زدم زل

 

 مالقات شما با یقبل قرار    یب خانوم، گفته شما به یک-

 ؟ ..کنه یم

 

 به و دمیکش هم در  ابرو و گرفت عمق  پوزخندم

 : کردم سپر نهیس و  رفتم سمتش

 

.. نبود الزم یقبل قرار دی شا.. اومدم من بگو بهش-

 ..اومده فرخزاد زدانی بگو

 

  رو خودم.. شناخت منو  دمیفهم شد، کم که اخمش از

 سرم پشت به .. شناخت یم  یخوب به رو اسمم اما نه

 که دمیشن  من و داد تکون سر و انداخت ینگاه مین



.. خوب  یلیخ بود خوب.. گرفت دست به تلفن یکی

 هه.. شد استقبال ازم کردم یم فکر که ی زی چ از بهتر

 ..گذشتم کنارش از و کردم نثارش ییبلندباال

 که ویل  دنید با و کردم رد رو وسط  یسنگ حوض

 درست.. کردم کم رو سرعتم داشت، دست به تلفن

 نیماش چند به من و بود  ستادهیا عمارت در یروبرو 

  متوجه تا.. کردم یتوجه یب ها نگهبان  یباال تعداد و

  کمتر.. داد تکون  سر و آورد نییپا رو تلفنش شد من

 سربلند و ستادمیا پله دو نییپا بعد قهیدق کی از

 .. کردم

 

 زدان؟ی یکن یم کاری چ معلومه-

 

 ینفهم به  رو خودش داشت مرد نیا فقط بود معلوم

 ..زدیم

 

  داد؟ آدرس بهت یک ؟یکرد دایپ یچطور  رو نجایا-

 یم یجاسوس دستگاهم و دم تو یک بفهمم  منم بگو

 ..کنه



 

 ..نداشتم افتاده پا شی پ یها  بحث ی برا یوقت من

 

 ..نمشیبب دیبا.. اومدم ماهتاج دنید یبرا.. ویل-

 

 مرد همون  چشم ی گوشه از من.. دیکش هم در ابرو

  نییپا رو پله دو و گفت یهوم .. دمید یم  رو یدومتر

 ..اومد

 

..  بودم دهی ند یمدل نیا.. یدار شهامت  بودم دهیشن-

  گاردیباد و اسلحه یب و  سرزده ینطوریا یدون یم

 باشه؟ نیخطرآفر   برات ممکنه

 

  ملتهبم صورت به یدست.. رفت یم  هیحاش داشت

 ..آوردم نییپا رو صدام  تن و دمیکش

 

 یم مراقبت  من یارزشمندها از من نبود تو که یکس-

 زی چ هی تو هدف.. کشه ینم منو حتم به کنه



 ماهتاج.. یهست یک تو بفهمم تا اومدم من .. ستگه ید

 به اومدنم از قبل از دونم یم من.. خواد یم یچ

 ماهتاج.. نی دونست یم رو بهمن ی قصه شما روتیب

 ست؟زنده اتابک دونست یم اول از

 

 به رو و انداخت باال رو ابروش  یتا هی..  شد کج لبش

 :گفت یکنار مرد

 

 ..کارتون سر دیبرگرد-

 

 ..رفت یم باال ها پله از باز داشت.. کرد پشت و

 

 .. ایب دنبالم-
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 عمارت وارد و رفتم باال  ها پله از سرش پشت من و

  یها پله ورود، ی لحظه همون از درست.. میشد

  یم باال ی طبقه  به طرف  دو از که دمید رو ییروبرو

  رونیب رو اورکتم من و  بود گرم خونه  طیمح.. دیرس

 دستم از یعرب لباس با زن ی خدمه هی و آوردم

  شیهمراه من و دیچرخ  راست سمت به.. گرفت

 دور از که یا خدمه به و ستاد یا یدر یروبرو.. کردم

 : گفت اومد یم

 

 ..یسکیو مهمونمون یبرا-

 

 ..خوام  ینم یزیچ-



 

 دو با و  کرد مرخص رو  خدمه دست، تکون با ویل

  کنار خودش..  شد وارد و داد هل داخل به رو در دست

  رنگش دیسف کار زیم پشت رو ماهتاج من و ستادیا

 . دمید

 

 .بودم منتظرت-

 

 داخل به شد  بلند که جا از.. دمید یم رو قرمزش کت

 گردنبند هم باز.. شد  بسته سرم پشت در و رفتم

 کتش ریز که یدیسف تاپ نیا و بود انداخته دیمروار

 کمتر رو صورتش یها  چروک و نی چ بود دهیپوش

 .شد دور کنارم از ویل.. داد یم نشون

 

 .نینکرد فرار و نیدونست یم که بهیعج.. سالم-

 

 هی به هیشب  یزیچ زن ن یا.. داد تکون سر و دیخند

 به رو  زیم.. یرفتار آداب همون با.. بود ملکه



  همرنگ درست کوتاهش دامن.. زد دور یآهستگ

 .بود کتش

 

  مثل درست رو تو با مالقات من کنم؟ فرار  دیبا چرا-

 اون ادی به منو تو.. دارم دوست اتابک با مالقات

 .نیبش ایب.. زدان ی یندازیم

 

  و گرفت رو  دستش که دمید و ستادیا ماهتاج کنار ویل

 که خودش.. بره وسط یها  مبل کنار تا کرد کمک

 .ستادیا سرش یباال  ویل نشست

 

 .زدانی ایب-

 

 نشستن، از قبل و رفتم سمتش به واهمه و ترس یب

 و نشستم نگاهش به رهیخ.. کردم باز رو کتم ی دکمه

 .انداختم پا یرو پا

 

 ؟ یاومد نجایا  به یچ یبرا-



 

 ...حالت یب.. بود حالت یب ویل

 

  منظورم نیدون یم خوب.. هیچ هیقض نمیبب اومدم-

 تک به تک رو سواالم نمیب ینم یاز ین پس ه،یچ

 .بپرسم

 

  من به رهیخ و نشست ماهتاج  دوش ی رو ویل دست

 :کرد اخم

 

 .. بپرس تک به تک-
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  سکوت ویل و زد ضربه و یل دست به بار چند ماهتاج

 ..بودم منتظر همچنان من.. کرد

 

  ینشون چیه چون.. باشه زنده اتابک بودم کرده شک-

.. نکردم باور رو مرگش چوقتیه من.. نبود ازش

 .نمیب یم زنده هنوز رو اتابک  که خوشحالم هم االن

 

 یب و یخواب یب ساعت نیچند از کرد یم درد سرم

.. خواستم یم کننده  قانع جواب هی من.. ییاشتها

  معشوق و عاشق بود؟ یچ  اتابک با زن  نیا ارتباط

..  ختیر هم به اعصابم و کردم داغ فکر نیا با بودن؟

 : گفتم و کردم تازه ینفس

 

  ی همه  من.. نینر هی حاش بهتره.. خانوم  ماهتاج-

 خوام یم یول کنم تشکر هی دیبا.. خوام ی م رو قتیحق



  ه؟یچ شائبه یب یها کمک نیا علت.. چرا  بدونم اول

 ن؟یخوا یم یچ من از عوض در

 

  آورد رونیب  یگار یس پاکت بشیج از و دیکش عقب ویل

  جلو به رو خودش ماهتاج.. گذاشت لبش ی گوشه و

 . انداخت باال ابرو و دیکش

 

  یبرا  اتابک.. اول از اما گم یم بهت من.. نکن عجله-

  رو تصورش یتون ینم  که اونقدر.. مهمه یلیخ من

 چیه.. گشتم یم دنبالش داشتم سال همه نیا.. یکن

.. دمید بارها رو قبر اون.. نکردم دایپ ازش یاثر وقت

 . بود یخال

 

 به رو سرم..  کردم قفلش رونم  یرو و شد مشت دستم

 .افتاد لرزه به شتریب صداش.. بود انفجار

 

 دهیکش یا نقشه چه  بهمن که شدم  باخبر یوقت-

..  ستزنده اتابک دونستمیم من.. کنم  تحمل نتونستم

..  شد لیتبد نیقی به شکم و دمید چشات  تو اونروز



 و شدم مطمئن.. گنینم دروغ من به تو یها چشم

 بهمن یحتم  ی حمله یجلو تا کردم رو تالشم ی همه

 . نیهم فقط.. رمیبگ رو

 

 به یخونسرد کمال در داشت ویل.. دمیخند یعصب

 و شدم بلند جا از.. زدیم کوتاه یها  پک گارشیس

 نگه دهنم ی جلو  رو دستم.. زدم خودم دور  به یچرخ

 اما بود نشسته همچنان.. برگشتم سمتش به و داشتم

 .بود داده هیتک مبل یپشت به حاال

 

 عشق هی بذارم؟  یچ یپا به رو یمهربون نیا چرا؟-

 پدرم؟ به نهیرید
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  یآب کراوات به یدست و آورد  نییپا رو  گارشیس ویل

.. دیخند ماهتاج  و داشتم یخفگ حال.. دیکش رنگش

  نفس بود ممکن کردم یم حس من.. زنونه و زیر زیر

 : خورد ینم  گره هم در نیا  از شیب ابروهام.. ارهیب کم

 

.. یناگسستن وندیپ هی.. مانه یصم ی نهیرید عشق هی-

 ..رهینم نیب از که حس هی

 

 کف به  هیتک با و رفتم سمتش به.. دیخند شتریب و

.. شدم خم  سرش یرو گذاشتم مبل یها لبه که دستم

 .بود متر یسانت ده فقط صورتمون ی فاصله

 



 با.. شما ارتباط .. خانوم ماهتاج نینکن یباز من با-

 ه؟یچ من پدر

 

 تکون.. گذاشت میزخم یبازو  یرو و آورد باال دست

  مدام و دمید یم رو ویل  چشم،  یباال از من.. نخوردم

 .دیکش  یم گاریس

 

 بهتره؟ زخمت-

 

  داغ تنم و دیکوب یم محکم قلبم.. گرفتم فاصله ازش

 کردن امتحان قصدش داد؟ ینم جواب چرا.. بود داغ

 بود؟ صبرم

 

 .منه  برادر اتابک-

 

  یلحظات یبرا.. افتاد دوران به سرم و زد  زنگ گوشم

 باز چشم و دادم قورت رو دهنم آب.. بستم چشم

 گام چند اون و شد بلند جا  از زحمت به ماهتاج.. کردم

  یم ریت انقباض از فکم.. کرد پر رو نمونیب ی فاصله



  و چپ به ی سر بود؟ اتابک خواهر  .. زن  نیا.. دیکش

 . دادم تکون راست

 

 .زدانی توام ی  عمه من.. یدیشن درست-

 

 همون.. دمید رو ویل و گرفتم دندون به رو نمییپا لب

 .شد مشت دستم.. معصوم یآب نگاه

 

 .نداره امکان-

 

  اصل در من.. کردم عوض رو لمیفام اسم  .. داره-

 گمنام یبرا .. بودن یمخف یبرا.. فرخزادم ماهتاج

 شدم مجبور که داشتم ی تیموقع شهیهم من.. موندن

 .کنم  پنهان خودمو

 

..  دادم تکون سر ناباورانه و زدم یصدادار پوزخند

  اتابک.. نه.. بودم خورده یباز من.. نداشت امکان

  خبر خودش.. بود نزده ی حرف  خواهر ه ی از چوقتیه

 داشت؟



 

 که یسال همون از.. برگشتم من نداره خبر اتابک-

  کامل طور به ارتباطمون رفتم رانیا از و کردم ازدواج

 دمیشن که  رو دخترش و  همسر مرگ خبر .. شد قطع

 بهم خودش مرگ خبر که  دینکش یطول.. شدم متاثر

  من حاال یول.. ومدیبرنم دستم از یکار من.. دیرس

 ..  ینیب یم منو یکن نگاه که هرکجا به.. هستم
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 مهین یهوا  به و آوردم رونیب رو جورابم و کفش

 نیماش تو رو اورکتم و  کت.. کردم یتوجه  یب سرد

  مهین هوا و دیچیپ یم رهنمیپ یال باد و بودم گذاشته

 یم سیخ رو پاهام کف و داشت نم ماسه،.. بود یابر

  حاال.. کنم  فکر یزیچ به خواست ینم  دلم من و کرد

 نداشتم توقع  خودم از هم خودم که ییجا در درست

 کردم؟ یم کاریچ

  همون ای روشه.. بود مقابلم درست روشه یها صخره

..  بودم دهیشن ادیز داستان ازش.. مرگ ی صخره

 ومدهی ن نجایا به که بود  چهارسال از  شیب بایتقر

 و گرفتند یم عکس نیدورب با دورتر نفر چند.. بودم

 یم هوا بادبادک داشت که دمید رو یا  دختربچه من

  آب سمت که زدیم ادیفر گونهشماتت  مادرش و کرد

 ..نرو

  همه ماهتاج.. فرستادم باال  به رو دست با رو موهام

  داشت رو اتابک با دارید د  یام.. بود زده  رو حرفش ی

 نیا از قبل دیبا.. نداشتم یمیتصم چی ه هنوز من و

  ماجرا سقم و صحت.. زدمیم حرف اتابک با مالقات،

 صخره روبه و دمیکش یپوف.. داشت  ربط اتابک به

  که بودم شده کینزد ایدر به اونقدر  حاال.. ستادمیا

 یم سیخ  رو پام ساق  تا موج کباری  یا هیثان چند



  جلوتر و دادم باال زانو تا  رو شلوارم یها  پاچه.. کرد

 به لرز آب، یسرد.. رفتم شیپ و بستم چشم.. رفتم

  نیا.. شد زنده مقابلم سنای  ریتصو باز و  نداختیم تنم

  شده تکه تکه قلبم.. نداشت  یتموم  هرگز کابوس

 یم قلبم ... زده طوفان یا یکشت به هیشب.. بود

 ادیفر یبرا من و دیلرز یم کمرم ی  رهیت.. سوخت

 زمان دیخورش غروب تا.. کردم التماس خودم به نزدن

  نقطه چیه به برگشت به یلیم من و بود نمونده یادیز

 و نرم.. بمانم.. باشم  خواست یم دلم.. نداشتم یا

.. بدتر  شهیهم از نباریا.. بودم خسته.. بشه تموم

 من و رفت ینم شیپ بهبود  به رو زی چ چیه  انگار

 شتریب شدم؛ یم تر کی نزد بهمن ینابود  به هرچه

 همون.. کثافت از یباتالق در غرق.. شدمیم غرق

 .. بود بهمن که یزیچ

 

 ستادیا یم زمان کاش.. خواست ینم برگشت ابدا دلم

 گند یبو.. کردم یم یزندگ بارها رو  هیثان نیهم و

 داشتند عروقم و خواست یم الکل دلم.. دادم یم عرق

 یتیاهم یب من و زد برهیو تلفنم.. زدند یم جار

  با آخر در و خورد زنگ  دوباره و  دوباره.. کردم



 با دادنم جواب.. آوردم رونشیب بمیج از یکالفگ

 : شد هماهنگ هم  با دختربچه غیج یصدا

 

 ان؟ی جو شده یچ-

 

 ..بود نگران دل صداش

 

 ..من قربان؟ نییکجا.. سالم-

 

 ..کنم نگرانش نیا از شیب  خواستم ینم

 

 ..روشه-

 

 :گفت و اومد خودش به زود یلی خ.. کرد مکث

 

 .. که شما تنها؟ قربان صخره؟ همون-
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  نداد ادامه که شد متوجه خوب  نویا.. بودم حوصله یب

 یب چرا نگفت.. یکرد یاطیاحت یب  چرا نگفت و

 .بودم خسته واقعا من.. بهتر  چه.. گاردی باد و اسلحه

 

 من نباش نگران.. کن  قطع یندار یمهم کار اگه-

 . خوبم

 

  من و چسبوند دهنش به رو تلفن شتابزده و هول

 :دمیشن تر خفه  اما کترینزد رو صداش



 

 آقا شیپ اومدم االن من  یعنی.. دارم کار.. قربان نه-

 .. اتابک

 

 به میلعنت قلب و شد فعال مغزم یسنسورها ی همه

  حجم ی همه باد و کردم پشت ایدر به.. افتاد کوبش

 ..برگردوند میشونیپ  به رو موهام

 

 ..انیجو بزن حرفتو-

 

 حرفش تند و شد افتاد جونم  به که یا  دلهره متوجه

 :کرد حیتصح رو

 

  خوانیم  خانوم روشن.. خوبن آقا دی ببخش قربان؟-

 یلیخ یول شهینم گفتم  خدا به.. من.. ننیبب شمارو

  بدم؟ بهشون رو یگوش.. نجانیا االنم..  دارن اصرار

 ... منصرف نیبتون  شما دیشا

 



 :دمیپر حرفش ونیم به

 

 ...نجایا ارشیب-

 

  رو روشن  یصدا.. برده ماتش دمیفهم کرد که یمکث

 و بود گرفته شدت باد.. دمیشن کنارش از فیضع یلیخ

 .. کرد یم  سیخ رو پام از یشتریب حجم  داشت آب

 

 ن؟ی مطمئن قربان-

 

 ... اما  نمشیبب خواست ینم دلم

 

 . مطمئنم-

 

 نیهم.. گرفتم فاصله آب از.. کردم قطع رو تلفن و

 یرو.. نکنم  یشرویپ شد باعث گلودرد، حس اندک

.. زدم زل ایدر به و ستادمیا خشک بایتقر  یها ماسه

 یبلند نیپوت زن.. شدند رد کنارم از یمرد و زن



 گوشش ی رو تا مدام رو زن کاله مرد و بود دهیپوش

 یباق حالت نیهم در چقدر  نکهیا.. دیکش یم نییپا

 ..دمیشن رو انیجو یصدا اما دونستم ینم رو موندم

 

 قربان؟-

 

 سمت  رو انیجو و کردم  کج گردن  نچیا چند فقط

 :گفتم و دمیکش پوف.. دمید راستم

 

 .یدیرس زود چقدر-

 

 .قربان گذره یم مکالممون از کساعتی بایتقر-

 

 روشن کردم بلند سر تا و انداختم  ساعتم  به ینگاه مین

 من اما بود دهیپوش شالگردن و کاله.. دمید مقابلم رو

 لبش..  دمید یم رو  حالتش خوش  یها یا قهوه

 از هاش چشم و داشت لب رژ از کمرنگ  یطرح

  ونیمد دیشا رو نیا.. ومد یم چشم به شتریب شهیهم

..  بود ش  خورده ملیر ی ها مژه و کی بار چشم  خط



  یم دیخورش   هنوز و  بود عصر مین  و پنج ساعت

 .دیدرخش

 

 .شدم نگران-

 

 بود روشن لب شدن بسته و باز به نگاهم هنوز من

 :دادم قرار مخاطب  رو انیجو اما

 

 ..انی جو برگرد تو-

 

 ...قربان اما-

 

  که کرد رفتن قصد و گفت چشم  عیمط..  نداد ادامه و

 :گفتم

 

  ما اونجا برو.. هست یکینزد نیا  رستوران هی-

 .. میایم
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 چشم  که کرد یراض رو انیجو حرفم نیا انگار

 .شد دور یا اضافه حرف یب و گفت یتر  دلچسب

 

 زدان؟ی-

 

 ی همه و کردم  زیر چشم بود؟ یچ از صدا لرزش نیا

 یبلند کت .. گذروندم نظر  از رو وجودش یاجزا

 .بود دهیپوش



 

 ست؟ین سردت-

 

 بهم رو خودش.. افتادم  راه به و زدم ی محو پوزخند

  که دمید یم رو مرد و زن همون دور، از من.. رسوند

..  دندیخند یم بلند بلند یگاه و گرفتند یم عکس

.. دیرس یم گوش به اما فی ضع یلیخ اگرچه صداشون

 . افتاد راه به من ی شونه به شونه

 

..  بودم نگرانت یلیخ من ؟یگ ینم  یزی چ چرا-

 بهتره؟ دستت.. بخوابم نتونستم

 

.. برگشت و ستادیا من از فاصله گام هی  با و ستادمیا

  یجد یلیخ و کردم اخم.. انداخت نییپا سر  و دیگز لب

 :زدم لب

 

  االن رو لذتت ی همه بودم گفته بهت.. نباش نگران-

  اگه.. ینیبب  حالت اون تو منو ستین قرار گهید.. ببر

 .داشتم  حرف باهات چون ،یا یب کردم قبول



 

 قالب هم تو که دمید رو دستش من و نکرد سربلند

 شلوارم کمر به دستش و دمیکش جلو رو خودم.. شد

 :کرد برخورد

 

 روشن؟-

 

 نیب نشییپا لب هنوز.. دیکش  باال چشم و کرد سربلند

 .داشت  یکمرنگ اخم و بود دندونش

 

  خاطر به ؟ینیبب منو یداشت اصرار یچ یبرا-

 ؟یگرفت یا تازه میتصم ا ی ؟یاحوالپرس

 

 براندازش مشکوک من و دیکش نییپا  چشم دوباره

 نورتر کم لحظه به  لحظه داشت دی خورش.. کردم

 به رهیخ و گرفتم رو چونش  و آوردم باال دست.. شدیم

 :گفتم لبش

 



 .بده رو جوابم جاش به.. کن ولش-

 

  سر از دست.. میبود رهیخ هم به دو هر  یلحظات یبرا

 به لبش و  داد فاصله دندونش نیب و برداشتم چونش

 محسوس یفرورفتگ من اما برگشت هیاول  یجا

 . دمید ی م لبش یرو  یرو دندونش

 

 .المهیدل از یکی هم ی احوالپرس اما نبود نیا فقط-

 

 :زدم  پوزخند و دادم تکون سر

 

 یبرگرد  انیجو با دیبا.. بگو یدار که یکار-

 .. همونجا
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 نمیس یرو دستش دو هر کف و شد  کی نزد نباریا

 ینم دستش یجا.. موند رهیخ چشمام به و نشست

 اون هنوز .. برد باال رو قلبم ضربان اما سوخت

 . دمید یم رو  یفرورفتگ

 

 . یخوب  که بگو بهم-

 

 . بزن حرفتو.. روشن خوبم-

 

 سر اما کردم حس چشمش در رو اشک جوشش من

 . انداخت نییپا

 

 چطوره؟  اتابک-

 



 داشت باد.. داشت اثر صداش یرو بغض، یحت  حاال

 .شدیم سردم داشت من و شدیم سردتر

 

  مراقب خواست.. ینباش نگران بگم بهت گفت.. خوبه-

 یلیخ.. نگرانته یلیخ بابات زدان؟ی.. یباش خودت

  یول نگفته یزیچ بهم.. یباش ششیپ تو داره دوست

.. ست وابسته بهت یلیخ که  دمیفهم کم، مدت نیهم تو

 .یدار عادت تو کنم  فکر.. نکهیا یعنی.. یعنی

  

 ؟یچ به-

 

 هوا.. کرد پشت و دیکش عقب شده هول رو دستش

 یآدمها ی همه سرما  انگار و شدیم  کیتار داشت

 نفر دو که دمید دور از  اما.. کرد پراکنده رو اطراف

 . بودند کرده روشن آتش

 

 .دادن عادت به-

 



  و شال یال  از روشن یموها .. دیپر باال ابروم هردو

 سمتش به گام هی من و اومد در باد رقص به کاله

 همون از یعرب میمال یک یموز یصدا حاال .. برداشتم

  یال رو مین یب و گرفتم رو  کتفش.. شد بلند آتش سمت

 .دمیکش بو قیعم و بردم فرو موهاش

 

 .یشد وابسته بهم یکن یم اعتراف که دومه بار-

 

 یم خی سرما از داشت برهنم یپاها.. دیلرز  خودش به

 و گشتم جورابم و کفش  دنبال به چشم با من و بست

 .دیرس یم گوش  به کیموز یصدا همچنان.. دمشید

 

   زدان؟ی-
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.. دیچرخ روشن و فرستادم رونیب مانند آه رو نفسم

  یها رستوران روشن   یها  چراغ اندامش، پشت از

 . شد کج  لبم.. دمید ی م رو اطراف

 

 ه؟یچ-

 

 داشت؟  یتیاهم مگه.. بود ما شاهد انی جو احتماال

 چشم.. گرفتم رو چونش باز و رفت باال اراده  یب دستم

  و کردم فوت  صورتش  یرو رو نفسم من و بست

 .دیلرز

  

 ؟یترس یم-

 



 ؟یچ از-

 

 گذاشتم شی نیب قرمز نوک یرو رو لبم و رفتم  جلوتر

 .دمیبوس نرم و

 

 .کنم له بابات مثل هم رو تو نکهیا از-

 

 ی کاسه یآن به.. زد زل بهم و کرد باز چشم دهیترس

  انگشتم نوک و دیچک گونش یرو و شد  پر چشمش

 . کرد سیخ رو

 

 کنم؟ خواهش هی ازت شهیم.. شهیم زدان؟ی-

 

 .روشن دارم دستور ه ی واست منم-

 

 ینم اجازه.. داشتم نگهش محکم من و  لرزوند چونه

 .رهیبگ ازم رو  عطرش نیریش یبو دادم

 



 . بگو تو اول-

 

..  کردم کشینزد خودم به شتریب  و زدم پوزخند

  موهاش یا  قهوه حجم ی همه و برداشتم رو کالهش

 گوشش  به رو لبم و سپردم باد دست به رو

 رو خودش داشت که کردم یم حس من.. چسبوندم

 رسوندم گوشش به رو صدام .. کرد یم منقبض

 . دیچسب خودم به و شد مورمورش

 

 تو ی فهیوظ.. نکن دخالت من ارتباطات تو گهید-

.. شتریب نه زد نشیزم بابات  که هیمرد از ینگهدار

  اظهار.. ارین در مادر از مهربونتر  ی هیدا یادا واسم

  نکن فراموش چوقتیه.. روشن چوقتیه.. نکن نظر

 .یهست یک

 

 دمیکش عقب.. کردم حس  شدیم متحمل که یفشار من

 .شد بلند هوا به  آخم و گرفت رو بازوم که

 

 ...یلعنت آخ-



 

 دهیترس خودش.. کرده کاری چ شد متوجه تازه انگار و

 هیگر زده وق  ییها چشم با و دیکش پس رو دستش

 :گرفت شدت هاش

 

 دردت در .. زدانی.. نبود حواسم.. دی ببخش.. یوا-

  گرفت؟
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 :زدم لب ادیز درد  وجود با و کردم اخم فقط



 

 ..نه-

 

  طول یکم  کفشم، به دنیرس تا.. گرفتم فاصله  ازش و

 رو کفش و گرفتم دست به رو جورابم .. دیکش

 برام.. ماسه از بود شده پر کفشم ی همه.. دمیپوش

 .نبود مهم

 

 زدان؟ی-

 

.. ختیر یم  اشک هنوز.. دیرس بهم باالخره.. ستادمیا

 :گفت یمظلوم لحن با و ستادیا روبروم

 

  نکنه.. نمشیبب بذار ب.. نبود حواسم خدا به-

 .یکرد  یزی خونر

 

 .زدم پسش که کرد دراز دست

 



 . خوبم.. خواد ینم-

 

 . انداخت نییپا سر و گرفت دندون نیب رو لبش

 

 هی لطفا شهیم.. دارم  خواهش هی گفتم زدان؟ی ی-

 پسر تو و  ونمیهما دختر من یکن فراموش امشب

 نام یب زدانی.. باش زدانی امشب هی... لطفا اتابک؟

 .ی خال روشن  .. شمیم روشن منم.. یخانوادگ

 

  فضا، حاال.. گرفت باال رو سرش شد؛ تموم که حرفش

 دور، از که  ییها چراغ و مهین نصفه ماه نور با تنها

 اطراف نیا  چکسیه.. بود روشن افتاد؛  یم ایدر یرو

 مگه.. دمیفهم یم رو روشن یها حرف.. زدینم پرسه

  با من خواستم؟ یم من که نبود یزی چ همون ن،یا

 . خواست  یم دلم.. بودم صادق خودم

 

 بشه؟ یچ که-

 

 .چندساعت حداقل.. میکن تحمل همو میبتون که-



 

 .کردم فوت یآهستگ به و دمیکش یقیعم نفس

 

 !یخال روشن و زدانی-

 

 . نبود یبد فکر.. دادم تکون سر خودم و

 

 .نیماش تو میبر.. شده سردم من-

 

 سرم پشت و رفتم جلو.. شد باز صورتش اما دینخند

 به دنیرس تا بایتقر..  شد یراه یکم ی فاصله با

 نشستم عقب من.. داشت یرو ادهیپ قهیدق دو نیماش

  رو یکنار در.. کرد تعلل شدن سوار ی برا روشن و

 یرو شد،  که سوار.. داد تیرضا باالخره و کردم باز

 حس گرم باد. زدم رو یبخار  و شدم خم جلو یصندل

 یی جلو یصندل  یرو اورکتم و کت.. داشت یبخش لذت

 : گفتم و انداختم کت یرو رو تلفنم بود

 



 . یخال روشن   اریدرب کتتو-

 

  اطاعت مبهوت و مات.. زدم کج یلبخند نامحسوس و

  پوست با ی خردل رنگ.. آورد رونیب رو کتش و کرد

 رونیب من رو شالگردنش. داشت یبیعج  حال دشیسف

 .. دیترس یکم دیشا  حاال.. آوردم

 

  ؟یترس یم-
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  یرو رو دستم..  داد تکون راست و  چپ به یسر

 ..شو کی نزد دادم اشاره و دمیکوب نیماش یصندل

 

  یب.. شد کینزد اما دمیفهم یم من..  داشت دیترد

..  داشتم اجیاحت بهش.. شدم  دهیکش سمتش به اراده

 . بستم چشم و گذاشتم لبش یرو رو لبم

 

 .زدانی.. یوا-

 

 از دور  به و توانم ی همه با و گرفتم رو گردنش

  یرو رو اندامش و گرفتم رو کمرش داشتم؛ که یدرد

 و افتاد یصندل یرو طرفم دو از پاهاش.. انداختم پام

..  افتاد کوبش به قلبم و دم یبوس رو لبش قیعم من

 شد بلند مردونم یآن به و  رفت فرو موهام یال دستش

 : برداشت لب که کرد حسش گمونم به و

 

 زدان؟ی-

 



 ینم ینام  فرخزاد چیه من ؟یدیترس حاال ه؟یچ-

 .شناسم

 

  لبش یرو دست.. شدیم پرت جلو به نشیس ی قفسه

 کرد مقاومت.. دمشیکش خودم سمت به من و گذاشت

 و خودم نی ب رو کمرش و دادم خودم به یتکون من و

  حاال.. دمیکش جلو رو خودم و کردم ریاس جلو یصندل

 .یخال روشن  .. کور موش.. نداشت یفرار راه

 

  دستم.. دمشیبوس وقفه یب و گذاشتم  لبش یرو لب

  حال به دلم و گرفت قاب رو صورتش طرف دو

  اما رهیبگ کام نبود قرار دونستم یم.. سوخت مردونم

 .کنم جدا روشن از رو خودم تونستم ینم

 

 .زدانی واشی.. آخ-

 

  نمیس یرو دستش.. بود شده کشدار و قیعم نفسام

 .نبود مهم برام من و شد مشت

 



 روشن؟-

 

 :زدم  لب گوشش کنار و دادم قورت رو دهنم آب

 

 بازم یدیم اجازه بهم.. گرفته  رو قرارم تیلعنت یبو-

 کنم؟  حست

 

 اما.. گرفتم ینم اجازه  یکس از زمان چیه من

 .نبود خودم دست... روشن

 

 زدان؟ی-

 

  یم دلم.. باشه یریدلپذ زیچ دیبا نیماش  تو سکس

  یرو رو  دستم.. بده اجازه نموندم منتظر.. خواست

 تعلل دنشیبوس یبرا و آوردم در حرکت به پهلوهاش

  دستم حرکت به اما کرد ینم  یحرکت هم  روشن.. کردم

 و پهلوها تر، حس پر و داغتر.. دمیبخش حرارت

 زده رونیب ی  نقطه همون از و کردم لمس رو کمرش

 به رو روشن و بردم داخل رو دستم نشیج  شلوار ی



 یحرکت من و  نشست لبم به لبش.. دمیکش خودم سمت

 و بستم چشم.. برنداشت لب هم روشن.. نکردم

 :گفتم یهمونطور

 

 .. حس نیا-
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  یسخت به دستم.. بگم تونستم ینم.. ندادم ادامه و

 رو دستم.. فرستادم لعنت خودم به و  کرد یشرویپ

  کوتاهش غیج به و گرفتم رو کمرش و دمیکش پس

 انداختم یصندل تشک یرو رو کمرش.. نکردم  یتوجه



  اسمم زده وحشت.. دمی کش دراز تنش  یرو خودم و

  مانع و گذاشتم لبش یرو لب من و کرد صدا رو

 مردونم از یسرکردگ به تنم نییپا.. شدم  مخالفتش

 از لب.. زدمیم ضربه پاش نیب و خورد یم تکون

  خشونت از یرنگ حرکاتم و برنداشتم لبش یرو

 رونیب از ابدا و بود یدود نیماش یها شهیش.. گرفت

 و زدم رو یمرکز قفل و کردم دراز دست.. نداشت دید

 :دیکش نیه دهیترس.. برداشتم لب

 

 ..تو.. تو.. توروخدا.. زدانی-

 

 همه نی ا.. باش آروم.. روشن ندارم باهات یکار-

 قرار.. تو  هم تنمه لباس من هم ه؟ی چ  یبرا ترس

 .باش آروم.. رهیبگ  گازت ینطور یا ستین

 

 یدگیچسب هم به دنید با و انداختم نیی پا رو سرم و

  نبض داشت حتم به پاش نیب که یز یچ و مردونه

  انیجر عروقم تو شهوت.. شدم لذت غرق زدیم

 .یلعنت کور موش.. یخال روشن.. گرفت



 

 .ترسم یم من.. من یول.. باشه-

 

 : گفتم و زدم یتلخ شخندین

 

 ؟ینگرفت ادی یچی ه کشور از خارج تو سال  همه نیا-

 ؟یزنم که یبفهم نویا یخوا یم یک روشن؟

 

  آخم و دمیکوب بهش رو مردونم و اوردمی ن تاب خودم و

 .کرد پر رو نیماش کل

 

 بلدم؟ یچ همه یعنی بودم خارج  چون داره؟ یربط چه-

 

 و شدم بلند تنش یرو از و  دادم تکون تاسف به یسر

 کشان پوف من و کرد جمع رو خودش زود یلیخ

 گرفتم  مشت نیب رو دردناکم سر.. نشستم یصندل یرو

 . بستم چشم و

 



 ؟یخوا یم قرص-

 

 .آره یدار اگه-

 

 هم یلیخ خدا ی بنده.. انهی جو آقا نیماش تو اما دارم-

 .آورد منو تا شد تیاذ

 

 یچ روشن و کرد یم پاره رو شورتم داشت مردونم

  به متعجب من و نشست رونم  یرو دستش گفت؟ یم

 . چرخوندم سر سمتش

  

 ! دیببخش-

 

 : گفتم یسوال و دمیکش هم در ابرو

 

 ؟ یچ بابت-

 



 کج لبم..  دمید مردونم یبرآمدگ به رو نگاهش من

  باال ینیب و آوردم نییپا رو شلوارم ی پاچه.. شد

 ..  دمیکش
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 هی میبر.. منتظره رستوران تو انیجو.. ستین مهم-

 .میبخور  یزیچ

 



  که دستش همون با یول بدم خودم به یتکون  خواستم

  رو موهاش یدست هی.. کرد مخالفت بود، رونم یرو

 ..دیگز لب و زد  گوشش پشت

 ..  بود شده  تر کمرنگ رژلبش، میمال رنگ همون

 

 و بود روشن پروژکتور  نور خاطر به ن،یماش یفضا

 .نمش یبب تونستم یم یخوب به

 

 بهتره.. دارم عادت بهش.. شمیم ینجوریا ادیز من-

 .میبر

 

  شهیهم از یلیخ.. کرد یم تمیاذ.. داشت فرق نباریا

  و داغ سکس هی.. خواست یم سکس دلم.. شتریب

  هیگر دلم.. نیماش  تو نجای هم .. خشونت با.. پرحرارت

 !یلعنت.. خواست یم رو لذت سر از  روشن یها

 

 روشن؟ یخوا یم یزیچ-

 



 رو تنم مین و گذاشتم لبش یرو لب نداد؛ که رو جوابم

 هیتک یصندل یپشت به رو کمرش و دمی کش سمتش به

 کردم حس و گذاشتم مردونم یرو رو  دستش.. دادم

 .برگشت ری تاخ با و رفت نفسش که

 

.. رهیبگ رو جونت که هییعزرا نه.. رشیبگ.. نترس-

 .روشن رشیبگ.. رهیبگ گاز که  لهیکروکود نه

 

 و دمیمک رو نشییپا لب.. دمشیبوس صدا و سر پر و

 و کردم حس داد انگشتاش به که یتکون مچهین من

  نفس نفس نیب و گرفتم دندون نیب رو لبش  تر، یجر

 : گفتم زدن

 

 ... آخ.. روشن ریبگ.. رشیبگ آخ.. خودشه.. آره-

 

  تا.. دمیکش آخ بلند من و  گرفت یشتریب  جون دستش

 و اومد در  صدا به تلفنم بدم، یتکون خودم  به خواستم

  نیب.. یلعنت اه.. دیکش پس عجله با رو دستش روشن

 : گفتم زدن نفس نفس



 

 .روشن.. نه-

 

 دیکش کنار رو خودش حرص، با و نداد رو جوابم اما

 به منهیس  ی قفسه.. زدم کنار رو خودم ناکام من و

  یصندل ی رو.. ومدینم باال نفسم و شدیم پرت جلو

 .کرد تر ظی غل رو اخمم ترانه ی شماره.. شدم خم جلو

 

 زنته؟-

 

  یصدا و گرفتم دندون نیب رو لبم.. ندادم رو جوابش

 . کرد خراب رو اعصابم روشن، پوزخند

 

  با من.. من.. ست ترانه.. دمید نهیآ تو  انعکاسش از-

 . گردم یبرم  انیجو آغا

 



 و کرد باز  رو یمرکز قفل بزنم یحرف نکه یا از قبل و

 تلفن هنوز.. شد ادهیپ  و برداشت رو کالهش و کت

 .زدیم برهیو دستم نیب

 

  روشن؟-
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 رو خودم و دمیکش پوف من و دیکوب هم به رو در

 رونی ب به ینگاه مین.. کردم پرت یصندل یرو



 رستوران سمت به دو با روشن که  دمید.. انداختم

 مردونم یرو دستم و شد شتریب سردردم.. رفت

 :کردم وصل رو تماس.. نشست

 

 ترانه؟  بله-

 

 بداخالق؟ انقدر چرا-

 

 از یکی.. بود روشن رفتن ریمس به نگاهم هنوز

  و انداخت زباله سطل در آشغال  از یلونی نا ها گارسون

 :گرفتم چشم روشن  یموها با  یدختر از من

 

 شده؟ یچ..  خستم کمی-

 

 ...آخ.. نمیبب رو اخمش تونستم یم.. بود دلخور

 

  یم دق دارم من.. یبرنگشت گهید ،یرفت که صبح-

 نجام؟ یا منم هست حواست اصال.. کنم



 

 ..یلعنت آخ.. دادم یم جون شهوت از داشتم

 

 ..امیم زود.. ترانه امیم-

 

 .بشه مشکوک ترانه شد باعث که زدمیم نفس نفس

 

 ؟ییدو یم یدار هوا نیا تو  ؟ییکجا مگه-

 

 ..امیم کن قطع.. سرماست از.. نه-

 

.. کرد پر رو نیماش کل بلندم، آخ  .. کردم قطع خودم و

 . کردم یم یتالف رو نکارشیا.. یلعنت

 

 ...آخخخخ-

 



..  داد جواب زود یلیخ و گرفتم رو انی جو ی شماره

 .بدم نشون یعاد رو خودم کردم یسع

 

 د؟یرس روشن-

 

 "امیم نی ماش تو نیبش" گفت روشن به که دمیشن

 

 . رسونمیم رو خانوم من.. نینباش نگران.. قربان بله-

 

 . دادم تکون  سر فقط

 

 . فعال-

 

 پشت.. شدم ادهیپ و  کردم باز رو در ضرب با و

 ده بایتقر.. دمیچیپ خودم  به درد از و نشستم  فرمون

 گارمیس ی بسته.. دمیرس ینم حال نی ا به بود سال

 با و گذاشتم لبم ی گوشه نخ هی و آوردم رونیب رو

  یا احمقانه فکر یخال ی  معده با.. کردم روشن فندک



 راه به  و زدم استارت.. داشتم ازین  بهش اما بود

 و دمیرس بعد ربع کی.. بودم کینزد الیو به.. افتادم

 یپک من و  رسوند بهم رو  خودش فرهاد.. شدم ادهیپ

 :زدم  گاریس به

 

 ن؟یبود کجا شما قربان؟-

 

 یلعنت درد نیا از داشتم.. ننداختم هم نگاه  مین بهش

 .. بود شده شتریب سردردم.. دادم یم جون

 

  بود؟ یمشکل-
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  کرد یم هماهنگ بامن رو هاش قدم که همونطور

 :گفت

 

 هنوز.. گشتن یم دنبالتون آدماش و وهاب-

 ..برنگشتن

 

  ینگران و ترس  هنوز.. ستادمیا من و شد باز الیو در

 :خوند ش چهره از شدیم رو

 

 .نی نش مزاحمم.. باال رمیم من.. برگردن بگو-

 

 راه نیب رو  َچشمش.. انداختم نیزم یرو رو گارمیس

  تا من.. دیکش یم دیبا ترانه رو، روشن جور.. دمیشن

  ی مکالمه  یصدا.. کردم  ینم تحمل رو  درد نیا صبح



 نییپا رو  اتاق در ی رهیدستگ و دمیشن رو فرهاد

 .داشت فاصله متر دو فقط من تا ترانه.. دمیکش

 

 ؟یاومد  زدان؟ی-

 

..  دمید خودم  یرو رو  متعجبش نگاه  و زدم شخندین

 برام یول.. دونستم یم .. دمیرس یم  نظر به آشفته

 :گفتم  شهوت از پر و رفتم جلو.. نبود مهم

 

.. یببر تخت تا منو االن نیهم.. االن  خوام یم-

 .یکن ممیتقد خودتو  خودت، و یاریب در لباسامو

 

  نگام واج و هاج.. شدینم  منظورم متوجه درست انگار

 قیعم نفس هی.. شد مرهیخ باز، مهین یدهن با و کرد

  یرو لبم و گذاشتم گردنش پشت رو دستم و دمیکش

 گلوم تو رو آخش و گرفتم یفیخف گاز و  نشست لبش

 رو ترانه و رفتم شی پ  تخت کنار تا.. کردم خفه

 و انداختم تخت یرو بود؛ دهیچسب بهم که همونطور

 و دیکش آخ  بدنم ینیسنگ از که کردم حس وضوح به



 یم بهش رو خودم و دمشیبوس یم.. گرفت دردش

 .دمیکوب

 

 ...آخخخخ شده؟ یچ زدان؟ی-

 

 دهنم تو رو  خون یشور طعم که دمشیبوس اونقدر

  یرو از.. بزنم یحرف خواست  ینم دلم.. کردم حس

 دقت تنش لباس  به درست یحت من و شدم بلند بدنش

 و نهی س جون به و کردم پاره تنش تو اما نکردم

 و زدم کنار رو بلندش دامن همزمان و افتادم گردنش

 و شد بلند هوا به نالش و آخ.. نشست پاش نیب دستم

 رو شورتش و انداختمش تخت یرو شکم به من

 خودم  و بردم باال رو راستش یپا.. دمیکش نییپا

  رونیب شلوار پی ز یال از رو مشده سنگ ی مردونه

 . ندادم امون و دمیکش
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 بلندش یموها  و بردم فرو پشتش به کبارهی رو همه

 که دمیکوب  بهش چنان رو خودم و گرفتم دست با رو

 .شدند خبردار الیو کل زد که یداد از کنم فکر

 

 .کن یآبرودار .. ترانه... شششیه-

 

  بدنم یها رگ ی همه پشتش، سوراخ یتنگ و یداغ

  ی الله و شدم خم تنش یرو.. آورد یم کش رو

 یحرص اما آرومتر  حاال.. دمیمک و گرفتم رو گوشش

 به لحظه و شدمینم آروم.. زدمیم ضربه بهش تر

 .گرفتم یم جنون  شتریب  لحظه

 



 .بده تکون خودتو  ترانه؟-

 

 رو خودش اون حاال.. بکشه  درد کمتر خواستم یم

 چرا.. دی چیپ یم خودش به درد از و داد یم تکون

 ... آخخخخ چرا؟ کرد؟ ینم عادت

 

 ترانه؟ یشی نم گشاد چرا-

 

  به بدنم برخورد از.. دمی کوب بهش رو خودم  محکم و

 ینم ینینش عقب من یول  سوخت یم پوستم بدنش،

 .کردم

 

 .جلوم تو بکن.. رمیم یم درد از  دارم.. زدانی-

 

 رو همه و دمی کش رونیب ضرب هی.. کردم رو نکاریهم

 من و برگشت ریتاخ با نفسش .. بردم فرو  جلوش به

  تو موهاش هنوز.. بردم باال رو زدنم تلنبه سرعت

 عقب به رو شدیم که ییجا  تا رو گردنش.. بود مشتم



 یم رو گردنش و کمر حد  از شیب یسرخ من.. دمیکش

 .گرفتم گاز و گذاشتم گردنش یرو لب.. دمید

 

 .آخ.. زدانی آخ-

 

 جونم؟  جونم؟-

 

  حرص پر من و ومدیم زبونم نوک تا روشن اسم مدام

 . کردم یم یتالف رو حال نیا.. یلعنت.. زدمیم پسش

 

 .آخخخخخ.. ترانه آخ-

 

 کنار تونستم ینم من و کرد یم هیگر درد از داشت

 یناکام نی ا.. نداشتم شدن ارضا قصد  انگار.. بکشم

 رو کمرش.. بودم انفجار  به رو.. داد یم آزارم بدجور

 و بود باز دهنش.. نشستم پاش نیب و دمیکوب تخت به

  یتکون دستم تو رو مردونم بسته چشم.. دیکش یم آخ

 یحس من به ترانه انگار.. کردم سشیخ  تف با و دادم

 .شدینم سی خ که نداشت
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 :گفتم و شدم خم تنش  یرو چپم، دست به هیتک با

 

 . کن تحمل  فقط.. کنم یم آرومتر-

 

 به رو سرش و گذاشت نم یس یرو رو دستش هردو

  سوراخش  یرو رو سرش.. داد تکون نییپا و باال

 آخش.. کردم فرو بهش سانت  چند فقط و کردم میتنظ

  سوق عقب به رو سرم من و شد بلند هوا به باز



 یم جنون مرز به ش،یداغ و یتنگ از داشتم.. دادم

 آروم.. بودم کرده رد جنون مرز از من..  نه.. دمیرس

 :کردم فرو تنش تو رو مردونم ته تا آروم

 

 .دارم درد زدان؟ی-

 

 .تونم ینم.. ترانه تونم ینم آرومتر نیا از گهید-

 

 و کردم یم عقب جلو  رو خودم آرومتر شهیهم از

.. بودم عرق سیخ.. یلعنت .. سوخت  یم تنم پوست

.. شد زیخ مین و کرد باز رو رهنمیپ یها  دکمه ترانه

  یسع تینها با من و گرفت دندون به رو گردنم پوست

 ی قفسه..  دادم یم تکون آروم رو خودم تحملم، و

  دستم.. دمیکش آخ و شد یم نییپا و باال پرشتاب نمیس

 پوست.. نکشه عقب تا دادم هیتک گردنش پشت رو

  بهش تر  محکم رو خودم من و دیمک یم رو گردنم

 .دیکش عقب به رو سرش.. دمیکوب

 

 .زدانی آخ-



 

 سخته؟ انقدر.. کن تحمل کمی  یلعنت جونم؟-

 

 .زدانی دارم درد-

 

 زدمیم نفس نفس.. دمیکش رونیب و گفتم ییباال بلند اه

  باز رو تخت کنار یعسل یکشو.. بود ناخوش حالم و

 و برداشتم  بود کرم به هی شب که یزیچ نیاول و کردم

 .کردم  چرب رو ترانه یپا نیب و مردونم ی همه

 

 ...من زدانی ؟یکن یم کاریچ-

 

 فرو بهش رو خودم زور به باز.. ندادم امون من و

 صداش.. انداختم ترانه یرو رو وزنم ی همه و کردم

 رو دهنم.. دیکش یم آخ که شدیم پخش گوشم تو قایدق

  تحت بشدت.. نکشم آخ تا گذاشتم تخت تشک یرو

 ارضا چرا دونستم ینم هم خودم و بودم فشار

 ی اندازه به نه اما بود شده خسته ترانه.. شدمینم

  عقب توان اندازه همون به اما تونستم ینم گهید.. من



  و خمار و چسبوندم گوشش به رو لبم.. نداشتم دنیکش

 :زدم لب تبدار

 

 .. ترانه روش نیبش-
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 و زدم غلت تخت یرو بودمش، گرفته که همونطور و

 .دیکش آخ پردرد ترانه

 



 بکن یتون یم یهرکار.. باش زود.. ترانه باش زود-

 ...آخخخخ.. باش زود.. ادیب تا

 

  پاهاش کف و کرد چفت  نمیس یرو رو دستش تا دو

  کمی با تونستم یم حاال.. گذاشت تخت تشک یرو رو

  خودش تو ته تا رو مردونم که نمیبب سرم، آوردن   باال

 ته از و دمیکوب تشک به  رو سرم پشت..  کرد یم فرو

 یصدا و کرد یم نییپا باال  رو خودش..  دمیکش آه دل

 دور رو  دستم.. بود کرده پر رو اتاق کل هاش ناله

 : گفتم و کردم حلقه گردنش

 

 .بدم لذت بهت درد با مجبورم که ببخش-

 

  من و کرد دراز  رو پاهاش و دمیکش نیی پا رو سرش

 گردنش یرو رو لبم.. زدم ضربه  بهش محکم

 حس بهم هاش  ناله.. بزنم داد خواستم  ینم.. گذاشتم

 و درد پر.. شدم هیتخل فشار با باالخره..  داد یم لذت

  رو ترانه.. ابدا.. شدمی نم خوب.. دمیکش  آخ پرفشار

 . دیکش آه دردمند و جون یب.. دمیکش کنار



 

 .رمیمیم درد از دارم زدان؟ی ه یکار چه نیا-

 

 خودم از.. روشن آخ... آخ.. مردمیم داشتم خودمم

 :گفتم  زدن نفس نفس نیب.. نفرت.. داشتم نفرت

 

 ؟یستین  حامله هنوزم-

 

 نمیس  یرو رو سرش و داد یتکون خودش به

  ترانه دست و سوخت ی م بازوم عرق، از.. گذاشت

 پوف و دیخواب یم داشت.. نشست مردونم یرو

 .دمیکش

 

 ؟یستی ن حامله ؟یدینم  جواب چرا-

 

 رو حالم   نکهیا یجا.. ستین وقتش حاال زدانی-

 ؟ یگیم یحاملگ از یبپرس

 



 پاک رو میشونیپ عرق و دمیکش صورتم به یدست

 .کردم

 

 آب دوش  هی کنم فکر یدار  درد اگه ؟ی خوب.. باشه-

 ... گرم

 

 ادامه یبرا یجون گهید اما بودم پر شهوت از هنوز

  یم سماجت داشت یناکام حس نیا.. نداشتم رابطه ی

 ..  نبود خوب حالم.. یلعنت.. گرفت
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 به فقط تو از که کردم عادت گهید من.. خوام ینم-

 .برسه درد من

 

  ؟.. داد یم شنهاد یپ بهم هربار چرا پس برد؟ ینم لذت

 و خشم و  حرص نیا.. شدینم عوض  یزیچ ما نیب

 .نبود یشدن کنترل وجودم، در شهوت

 

 . یبر ینم لذت من با پس-

 

  یرو بوسش.. بودم سیخ عرق از.. دی بوس رو نمیس

 : گفت و دیکش قیعم نفس هی.. دیچسب نمیس

 

  دوست رو  تو با سکس اما .. هیچ اسمش دونم ینم-

 .دارم

 

.. بود بیعج زن نیا.. داشت دوست رو دنیکش درد

 .دمیبوس رو شیشونیپ



 

 . یشیم بهتر صبح.. بخواب-

 

 تو رو مردونم من و شد حلقه کمرم دور دستش

 .بستم رو پمیز و دادم  جا شلوار

 

 هم تو موندم تنها الیو نیا تو.. کنم  یم دق دارم-

 رون؟ یب یبرینم منو چرا.. یرونیب همش

 

 .دمیرس ینم حیتفر به.. داشتم ادیز کار من چون

 

 .ترانه بخواب-

 

 .مردم یم گرما و التهاب  از داشتم.. گفت یهوم

 

 .. ینشد هیتخل کنم یم حس-

 



 تو روشن، با سکس  سماجت   حس  .. زدم پوزخند

 .شدم  ینم هیتخل ترانه با و داشت  انیجر عروقم

 

 دیشا.. بخواب و نکن فکر یچی ه به لطفا.. خوبم.. نه-

 .رونیب م یبر باهم فردا

 

  شد، دهیکش نمیس یرو که هاش مژه و دیخند نفسش

 شک.. زدم زل  اتاق سقف به من و بست چشم دمیفهم

 دمید مقابل از روشن ریتصو.. بردینم خوابم نداشتم

..  کرد ولم طیشرا نیبدتر تو یلعنت.. رفت  ینم کنار

 پوف و شد مشت دستم  داشتم؟ زن خبرنداشت مگه

 .. حتما.. کردم یم یتالف رو کارش نیا.. دمیکش
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 **** 

 

 نیمحافظ  از یکی رو دی خر  یها بسته و ها لونینا

..  اومد سمتم به ترانه و  داد جا عقب صندوق درون

 یم ظاهر بلند یلیخ یمانتوها  ای چادر با مردم اکثر

 دهیپوش جلوباز  یمانتو و ری حر شال ترانه.. شدند

  ینم نظر به سرد ادیز هوا روز، از موقع نیا.. بود

 :گفت و دیکش کراواتم به یدست.. دیرس

 

 ..د یببخش.. داستیپ گردنت یرو یخونمردگ-

 

  یم دونستم یم من  و زدیم زنگ  داشت انیجو

 سمتم به که وهاب.. بزنه حرف یچ درمورد خواست

 : گفتم اومد

 



 ..امیم منم نیماش تو نیبش تو..  نداره یبیع-

 

 معنادارش نگاه من.. ستادیا کنارم وهاب و دیبرچ لب

 و شد نیماش سوار حرف یب ترانه و دمی د ترانه به رو

 :گفتم  کرده اخم من

 

 هست؟ یمشکل-

 

  همچنان  من.. زد زل من به و گرفت  ترانه از چشم

 ..آورد یم  جوش به خونمو کثافت نیا.. داشتم اخم

 

 بار گهید روز دو تا.. حله یچ همه.. قربان نه-

 ..رسهیم

 

..  دادم تکون سر و انداختم دیخر مرکز  به ینگاه مین

 از معدم اما بودم خورده یمفصل ی صبحونه نکهیا با

 مین و ازدهی  بایتقر ساعت.. رفت یم مالش یگرسنگ

 :نداشتم یکاف یانرژ روز کل یبرا من و بود



 

  کارها به کینزد از و  یبر بهتره تو.. خب یلیخ-

  محافظ  نجایا.. ینباش  اطرافم بهتره.. یکن یدگیرس

 بهت بدونه که زنمیم حرف بهمن با من.. هست ادیز

 . دادم دیجد  تیمامور

 

 :گفتم بزنه یحرف  خواست تا

 

  شب مهین از قبل تا.. ستین یکم زمان ساعت شیش-

 .یباش  اونجا دیبا

 

 یرو و  دمینشن چشم  ازش.. شدم دور  کنارش از

 دیکش کنار و دیچرخ  سمتم به ترانه.. شدم خم نیماش

 :گفتم اما.. کنه باز من یبرا  جا تا

 

  کنم یم ی سع.. الیو برگرد تو.. دارم کار  جا هی من-

 هی به بتونم دیشا.. کنم دایپ یخال میتا هی شب یبرا

  من به.. خونه  برو االن یول.. کنم دعوتت رستوران

 ..کنم  خبرت خودم  تا نزن زنگ



 

 چونش من و گرفت دندون به رو نشییپا لب غمزده

 : گفتم و کردم لمس رو

 

 اومدم.. بگذرونم خوش نجایا ومدمین من.. ترانه-

 نمیا.. ادیبرنم دستم از شتریب نیا از.. دارم  کار چون

 ... خاطر  به باشه

 

  گرفت رو  دستم.. یلعنت گفتم؟  یم یچ.. ندادم ادامه و

 من و گذاشت لبم یرو لب.. دیکش جلو  رو خودش و

 .دمیکش عقب رو خودم عیسر
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 میعصب نهیآ در پوست اهیس ی راننده  ی رهیخ نگاه

 :گفتم اخم با.. کرد

 

 .بکن گفتم که یکار-

 

 هم به رو در و دمیکش عقب..  داد تکون  سر فقط

 :گفتم و ستادیا کنارم وهاب .. دمیکوب

 

  از لومتریک هی حداقل کردم یم فکر ؟یی نجایا هنوز-

 من.. یذاریم سرم سربه یدار.. وهاب.. یرفت راهو

 که یکار به.. کنم نیتضم رو جونت ی حت تونم ینم

 .برس گفتم

 



 اخم.. انداختم ینگاه مین صورتش به.. گفت  چشم  حاال

 یم تی کفا کرد سکوت که نیهم اما داشت یظیغل

 .کرد

 

  دیبا من.. الی و گردهیبرم خانوم  ترانه.. ن یآفر.. خوبه-

 .برم

 

 ی راننده به  رو و رفتم یسر  پشت نیماش سمت به و

 انیجو.. شد ادهیپ که دادم اشاره پوش، شلوار و کت

  نشیمحافظ از تا چند و  وهاب.. ومدی م استقبالم به

  که دمید من و شدند دور ترانه یی  جلو نی ماش بر سوار

..  کرد یم نگاه من به یپشت  ی شهیش از  داشت ترانه

 به رو نیماش و شدم سوار من و دیکش عقب راننده

  و شدم متوقف ترانه نیماش کنار.. آوردم در حرکت

 :گفتم راننده به رو

 

 ...الیو برگرد-

 



 بوسه ترانه و دمید داد تکون اطاعت به که یسر و

 نشون یواکنش چیه من و فرستاد برام هوا در یا

 :کردم وصل رو انیجو تلفن باالخره .. ندادم

 

 .. فروشگاه همون تو من قربان .. سالم-

 

 ..امیم دارم-

 

  یکنار یصندل یرو رو تلفن کرد، تازه ینفس یوقت و

 سال، از وقت نیا.. بود شلوغ بایتقر ابونیخ.. انداختم

 چند  یها نیماش.. شدیم شلوغ شه یهم  روتیب

 خود  نجایا.. ینشدن تموم یها  فروشگاه و یاردیلیم

 .داشتم دوست رو روتیب من.. بود بهشت

 

 چند ی مجموعه هی نگیپارک تو رو ن یماش باالخره

 نیماش.. دمید رو انیجو نیماش و کردم پارک طبقه

 راه نیب و رفتم سمتش به.. داشت ابیرد حتم به من

.. نشستم عقب یصندل یرو و فشردم رو موتیر



 اخم من و کرد براندازم  قیعم جلو ی نهی آ از انیجو

 :کردم

 

 قربان؟ نیخوب-

 

..  کردم یم  فکر روشن ی دوباره دارید  به داشتم من

 ..  شد منقبض فکم
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  اتابک زودتر دیبا.. کن حرکت .. نمون  نجایا.. خوبم-

 . نمیبب رو

 

..  دراومد صدا به تلفنم و درآورد  حرکت  به رو نیماش

 .آورد یم جوش به رو خونم بهمن، ی شماره

 

 .بهمنه-

 

 ی دکمه.. داد تکون سر متاسف و دیکش  باال چشم

 .فشردم رو کریاسپ و کردم لمس رو اتصال

 

 . سالم-

 

 .یزنینم زنگ هی یشد معرفت یب.. زدانی سالم-

 

  به ییصدا چ یه.. بود کجا  دمیفهم یم دیبا.. کردم مکث

 ... بهمن میمال یها نفس یصدا جز دیرس ینم گوشم



 

 .شلوغه سرم-

 

  کردم یم  فکر خوبه؟  ترانه هست؟ ی مشکل چرا؟-

  نکهیا اما.. یبرگشت فکر تو و شده فیرد کارات

 یز یچ یدار.. هیمهم ی مسئله حتما ،یقرار یب نقدریا

 زدان؟ی یکن یم پنهان من از رو

 

 معنا هزاران سوالش که کنم حس تونستم یم حاال

 کثافت.. دیفهم یزیچ مرد نیا از شدینم.. داشت

 من به نگاهش همچنان کرده اخم انیجو.. حرومزاده

 .بود

 

 گهید نویا.. بهمن کرد پنهون رو یزیچ  شهینم تو از-

 .دمیفهم منم

 

  شیلعنت یها  چشم حالت ی حت تونستم یم  من.. دیخند

 کردم حس  دیکش عقب که رو شیصندل.. کنم حس رو

 .بود شرکت که



 

  به.. یبفهم  رو زایچ یسر هی تا مونده هنوز یول-

  رو کارات یوقت.. یبرگرد زودتر هرچه مشتاقم شدت

.. نذار منتظر ادیز منو.. برگرد عیسر یکرد فیرد

 .زدانی  شدم دلتنگت

 

 به رو مشده مشت دست و زدم ییصدا یب پوزخند

.. مادرم و خواهر قاتل.. من یآبرو  قاتل.. دمیکوب رونم

 رونم ی رو رو حرصم.. کرد یم دیتهد منو داشت

 :گفتم و دمیکوب

 

  که اونجا.. خط فرستادم رو  وهاب.. ذارمینم  منتظرت-

 یب یتیترانز  یها ونیکام یکارا.. شه فیرد کارا

 منم نباش نگران.. برگردم تونم یم.. شه  حل مشکل

 . دلتنگتم تو ی اندازه به

 

 خورد اتاقش در به که یا  تقه چند.. زدیم قدم داشت

 رو در پشت شخص کنم فکر و کرد مکث. دمیشن

 :گفت یجد یلیخ.. گذاشت منتظر



 

 ی حرومزاده هی.. تو چون.. دارم مانیا کارت به من-

 .. نمتیب یم.. یخودم نیع.. ناموس یب
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 یدگیکش به رو تنم یها رگ ی همه  حرف نیا

 یم خرابتر رو حالم انیجو  خونبار نگاه .. واداشت

.. دیپر باال  پلکم اراده یب و شد منقبض فکم.. کرد

 رو خودم من و کرد قطع یخداحافظ  یب رو تماس



 ییجلو یصندل یپشت به رو مشتم.. نکردم کنترل

 . زدم عربده و دمیکوب

 

 ان؟یجو.. زنمیم شتی آت.. بهمن کشمت یم خودم-

  خاکستر نمیش یم.. زنمیم شیآت پدرو یب نیا خودم

 .کنم یم نگاه لذت با رو شدنش

 

 نکرد باز لب از لب یحت انیجو.. زدم عربده دوباره و

  نیب تلفن.. دمیکوب تر  محکم رو یبعد مشت من و

.. خدا آخ.. شد تنگ نفسم  و بود کرده عرق دستم

 ... آخخخخخخ.. یلعنت.. اتابک... آخ

 : گفتم شده چفت فک نیب از و بستم چشم

 

 سیابل پس از یحت که کرد رو یکار من با ونیهما-

 .. انیجو آخ... بهمن.. ومدیبرنم

 

 مثل رو دهنم آب.. دی لرز یم وجودم کل خشم از

 ظیغل انیجو اخم.. کردم باز چشم و دادم فرو ریشمش

 :شکست رو سکوتش باالخره..  بود شده تر



 

 یم ادیبرب دستم از یهرکار.. هستم من.. زدانی آقا-

 زده زانو پاتون جلو بهمن که نینیبب رو  یروز تا کنم

 .کنه یم التماس جونش واسه سگ مثل و

 

 :گفتم و دمیکش قیعم نفس هی اونروز تصور با

 

 دارم وحشت خودم از.. کنم تحمل تونم ینم گهید-

  درست یچ همه داره که حاال ترسم یم.. انیجو

  زیلبر صبرم ی کاسه  داره.. بزنم گند خودم شه،یم

..  ذارهیم گلوم  خیب یرو رو پاش داره بهمن.. شهیم

 و بزنم رو یچ همه دیق کنه یم وادار منو داره

 ینم رو  جونش یراحت  نیا به من یول .. بکشمش

 .رمیگ ینم.. نه.. رمیگ

 

 و دیکش رونیب یمعدن آب  یبطر  داشبورد از و شد خم

 و گرفتم رو  یبطر.. گرفت سمتم به ها یصندل نیب از

 :دمینوش  یا جرعه

 



 بدون برسه، یزیچ به باشه قرار اگه دونه یم بهمن-

  نگه مشتش تو شمارو خواد یم.. تونه  ینم شما

 .کنه  یکار تونه ینم  فعال.. داره

 

  حشمت و ویل.. دونستم یم  خوب خودم.. دونستم یم

 اعتراف بهمن یآدمها از بودن نتونسته  هنوز

 .. عرضه یب یها یلعنت ... رنیبگ

 

 . زود یلیخ.. شهیم تموم-

 

 به انیجو  پوست.. انداختم کتم بیج به رو تلفن و

 .نداشتم میجسم حال  از یخبر من و  زدیم یسرخ

 

  یحرف نشده؟ آدمها اون  از یخبر هنوز .. قربان-

 نزدن؟

 

  نفسم.. بستم چشم و دادم  تکون ینف به یسر فقط

 یم دست از رو خودم آرامش دینبا من..  شدینم میتنظ

 ..  دینبا.. دادم



 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 299پ#

 

 

 

 

 

 ی خونه هی.. میدیرس  مقصد به بعد ربع  کی بایتقر

  شک کمتر نجایا.. دهم ی طبقه در درست یآپارتمان

 و بودم برده باال رو نم یمحافظ تعداد.. بود زی برانگ

 . دادند یم پوشش نمیمحافظ  رو ها طبقه  از دوتا بایتقر

  یب.. نکردم صبر و شدم ادهیپ انیجو از زودتر من

 دهم ی طبقه به رو خودم آسانسور با.. بودم قرار

 رو واحد یورود در دم نگهبان تا دو و رسوندم



 دیکوب در به نفر هی و کردند احترام یادا هردو.. دمید

  در هنوز و دمیشن رو روشن یصدا لحظه  همون و

  باز واحد  در که بود نشده باز انیجو ی رو آسانسور

..  شد شوکه دنمید از هم او.. دمید رو روشن من و شد

 من.. انداخت نییپا سر و دیکش کنار  زود یلیخ اما

 :دمیشن رو  انیجو یصدا و رفتم جلو

 

 .ن یباش مراقب-

 

 . دمی شن رو محافظ  هردو چشم و

 

 .قربان مونمی م نجایهم من-

 

 روشن عطر و ترس یبو.. گذاشتم خونه داخل به پا

 .دی چی پ مینیب ریز

 

 . سالم-

 



 بلد رو اتابک  اتاق.. رفتم شیپ و ندادم رو جوابش

 تعلق  اتابک به یوسط اتاق، سه  نیب از.. بودم

  کاناپه یرو  ساده یشلوار و رهنیپ با دالور.. داشت

  مطالعه داشت  داد یم نشون  نکشیع  و بود داده لم

 به پا روشن و شد بسته سرم پشت در.. کرد یم

 اخم همون با  من و شد بلند دالور.. گذاشت آشپزخونه

 به که کردم دراز دست و رفتم  جلوتر  خراب، حال و

 . نشست بازوم به نگاهش..  فشرد یگرم

 

 بهتره؟ دستت .. سالم-

 

 و دمیشن  رو ساز قهوه  یصدا..  دادم تکون  سر فقط

 .شد تر قی عم پوزخندم

 

 . اتابک اتاق رمیم من-

 

  که بودم برنداشته گام  هی هنوز اما.. دمیکش کنار و

 :شد مانعم دالور یصدا

 



 زدان؟ی-

 

 یا ساده  یلیخ  ی خونه.. برنگشتم اما بودم ستادهیا

  عکس قاب و مستعمل بای تقر مبلمان دست چند.. بود

  رو حتم به که یا پنجره.. روتیب بکر مناظر  از ییها

 .شدیم باز  ابونیخ به

 

 .. برو شد که داریب بذار.. خوابه بابات-
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  کرد وادارم قهوه یبو و دمیشن رو روشن یپا یصدا

 و بود تنش مردونه ی چهارخونه  یآب بلوز.. برگردم

  رو رنگش یا قهوه یموها من.. یدود نیج شلوار

 رو ماگ و  ستادیا روبروم درست.. دمید ینم درست

  متوجه و دادم یتکون  رو گردنم.. داد تکون مقابلم

 هی به کرد؟ یم نگاه یچ به.. شدم  دالور یرگیخ

 به منو که یکس دختر به ناموس؟ یب  ی حرومزاده

  اراده ی ب و شد کج لبم کشوند؟ یناموس یب سمت

 خفه  غیج و دمیکوب دستش پشت انعطاف یب و محکم

  قهوه، یداغ که نبود مهم برام و دمیشن  رو روشن ی

..  افتاد نی زم یرو ماگ.. سوزوند رو روشن یکجا

 .رسوند روشن به رو خودش دالور و دمیکش عقب من

 

 روشن؟-

 

 سمت به و کرد  نگام نفرت با روشن که دمید

 معناش هم خودم که ینگاه با دالور و رفت آشپزخونه

 که رو انیجو.. کرد یهمراه رو روشن دمینفهم رو

  و بپرسه یسوال نکرد  جرات یحت.. کردم  اخم دمید



 به یدست .. دمید آشپزخونه به رو  نگرانش نگاه

 و بردم فرو موهام یال پنجه  و دمیکش ملتهبم  صورت

 رو دستم مچ و زد رونیب  آشپزخونه از دالور.. دمیکش

 .گرفت

 

 بود؟ یکار چه نیا ؟یکن یم کاریچ یدار زدان؟ی-

 

 :زدم  لب یحرص و آروم و دمیکش پس رو دستم

 

 روشن ؟یا  کارهی چ وسط نیا تو.. دالور چه تو به-

  فهیوظ به..  کنم یم درسته کنم فکر یهرکار .. زنمه

 .چینپ من یپا و پر به.. برس کردم محول بهت که یا

 

 میمال یها هیگر یصدا.. کرد نگام فقط مبهوت  و مات

  یبازو و  رفتم سمتش به یجر و دمی شن رو روشن

  و تقال به توجه یب و گرفتم مشتم نی ب رو فشیظر

 همراه خودم با رو اون دالور و انیجو  ی رهیخ نگاه

  داخل به رو روشن و کردم باز رو اول اتاق در.. کردم



  یرو که کنه کنترل رو خودش نتونست.. دادم هل

 .کردم قفل و بستم درو من و شد پرت نیزم

 

  تخت کمک با و داد خودش به یتکون درد و هیگر با

 نفس خرس مثل.. شد بلند یسخت به وسط ی نفره هی

 رو خشمم ی شعله آتش روشن و دمیکش یم

  تکرار سرم تو بهمن حرف مدام.. کرد  یم صدچندان

 یناموس یب به منو صفتش  سگ الشخور خود.. شدیم

 ...  رو مادرم و خواهر..  بود کشونده
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  چه به نمیب یم رو تو یوقت یدون ینم.. روشن آخ-

 که یکن رو تصورش یحت یتون ینم.. رسم  یم یحال

  چه حاال نیهم تونم ی م و چرخه یم  ایچ سرم تو

 روشن تو .. ونیهما دختر  .. ارمیب سرت به ییبالها

 .فروش آدم ی لقمه  حروم اون دختر.. یپاکمهر

 

 سمتش به گام هی.. بود کنترل قابل ریغ خشمم

  نیخشمگ من و زد دور رو تخت دهیترس.. برداشتم

..  شدم دهیکش طرفش به تر مجنون.. تر یعصب.. تر

..  داشتم وحشت میحرص  یها نفس یصدا از خودم

 رو ش دورگه یصدا من و آورد باال  رو دستش

 :دمیشن

 

  کردم؟ کاریچ  باهات من  مگه.. زدانی.. توروخدا-

  من.. کرده یکار هی بابام یکن یم  فکر تو باشه

  وسط نیا  من.. من یول یکن یم اشتباه یدار مطمئنم

 . باش نداشته یکار بامن  توروخدا دارم؟ یریتقص چه

 



  من و کرد برخورد وارید به کمرش.. شد  تموم حرفش

 نیب از و کردم فوت صورتش رو پرفشار رو نفسم

 : گفتم شده چفت یها دندون

 

 روشن؟ چرا یدون یم.. ناموسم یب.. حرومزادم من-

 ...زتی چ همه یب یبابا  اون چون

 

 روشن و زدمیم داد بلندتر داشتم لحظه  به لحظه

  میتسل ی  نشونه به رو دستش و زدیم  پلک دهیترس

 .بود آورده باال

 

  یمن.. بودم زاریب بابام کار از که یمن.. من کرد یکار-

 یکی بشم بودم، کاراش  کی درجه مخالف خودم که

  یم.. خودش از تر ناموس یب یکی.. بهمن از بدتر

 ؟ یدون یم ؟..هیچ تو گناه و ریتقص یدون

 

  غیج و کردم تکرار یبلندتر ادیفر با رو  آخرم ی کلمه

  کنارش وارید یرو رو مشتم.. شد بلند  هوا به روشن

 . چسبوندم گوشش  به رو سرم و دمیکوب



 

  د.. تو .. باش آروم.. کن ولم توروخدا.. زدانی-

 .خورم یم قسم ق..  یکن یم اشتباه اش.. یدار

  

 دردناکش آخ که گرفتم  چنان رو بازوش پوزخند با

 . لرزوند رو گوشم ی پرده

 

  نیا حال.. توئه ریتقص من االن حال.. نهیا تو گناه-

 ریتقص ینیب یم که عجز همه نیا.. میچارگیب.. روزام

  شمیآت یدار تو.. روشن رمیگ یم شیآت دارم.. توئه

.. اسممه رو اسمت که نیهم.. یفهم ینم و یزنیم

  خواهر.. منه زن االن ونیهما دختر دونمیم  نکهیهم

 ناموس یب هی از.. رمیگ  یم گر دارم.. منه زن بهمن

 تو ریتقص.. نهیا حالم االن که.. ترم ناموس  یب هم

 یم.. آشغال کنم لهت پاهام ریز تونم یم االن که نهیا

 ینم یول.. نخوره تکون آب از هم آب بکشمت تونم

 پا و دست جهنم تو دارم.. روشن تونم ینم.. تونم

 ونیهما و بهمن.. رو ترانه.. رو تو دیبا.. یلعنت زنمیم

 ینم تو خاطر به.. تونم ینم اما.. کوره تو بندازم رو

 .تونم
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..  دمیشن ینم  رو کردنش  هیگر و ضجه  یصدا انگار

 و گرفتم رو  گردنش و کردم رشیاس نمیس و وارید نیب

 رو شزده رون یب حدقه از یها چشم من.. دادم فشار

  یرو لب یول.. دونستم ینم رو لشیدل یحت و دمید

 یم جون داشتم.. بستم چشم و گذاشتم بازش  مهین لب

.. شدمیم خاکستر داشتم کلمه یواقع یمعنا  به.. دادم



  یرو دستش.. سوختم یم داشتم بهمن یجا به.. من

 .کردم ول رو گردنش و شد  مشت رهنمیپ

 

 زدان؟ی-

 

 سرخ روشن  صورت  و بود افتاده شماره به نفسم

 هم من و دیلرز یم دیب مثل.. کبود لبش و بود سرخ

  کرده محاصره رو وجودم ی همه خشم.. دمیلرزیم

 یم حس بود گرفته رو نفسم  راه که یسنگ من.. بود

 دور روشن یلعنت دست.. دمیکش نییپا چشم و کردم

  نشیس یرو و دیکش نییپا رو سرم و شد حلقه گردنم

 رو توانم اندک همون قلبش کوبش یصدا .. گذاشت

 .گرفت

 

..  یکن یم  نابود خودتو ی دار تو.. زدانی باش آروم-

  خواهرت.. ایب کنار موضوع نیا با کنم یم خواهش

 باباتو هنوز االن اما.. ستین زنده گهید مادرت.. مرده

  یخوای نم مگه.. هست ترانه.. هستم من.. یدار

 یبکن یهرکار من.. ریبگ من از.. یریبگ  رو انتقامت

.. کنم مقاومت خوام ینم گهید.. رمیگ ی نم رو جلوت



 سرش ییبال بابام نذار کنم یم خواهش ازت فقط

 آقا.. خدا تورو.. نکن نکارویا خودت با زدان؟ی.. ادیب

 .داره اجیاحت بهت اتابک

 

 هنوز و کرد یم درد سرم.. بکشم نفس تونستم ینم

 .بود بسته رو نفسم راه بیس هی یبزرگ  به یزیچ

 

  آخر تا .. یندار یفرار راه چیه من از روشن؟-

 .بشه دیسف دندونت نیع موهات یوقت تا.. عمرت

 

  موهام  یال  انگشتاش.. نداشتم دادن ادامه توان و

 .فشردم هم به  محکم رو لبم من و دیچیپ

 

 بندت.. شمیم  بردت من.. رم ینم ییجا.. رمینم.. باشه-

.. بابام فقط.. یخوا  یم که یزیچ همون.. شمیم

  المیخ حداقل بذار.. باش نداشته  یکار بابام با.. زدانی

 .کشه یم نفس هنوز باشه راحت

 



 رو کالمش زهر عقرب هی مثل.. داشت شین حرفش

 آرومم یبردگ و یبندگ نیا .. کرد یم قیتزر  عروقم تو

  نیا.. کردم ی م فکر ونیهما کشتن به یحت.. کرد ینم

 .دیکش یم عذاب من ی اندازه به دیبا دختر
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  رو دهنم.. ستادمیا بهش پشت و دمیکش عقب رو خودم

 و رسوند بهم  پشت از رو خودش.. پوشوندم دست با

 :گفتم و بستم چشم.. نشست کتم رو دستش



 

 ..کنم چالت نجایهم نکن یکار.. روشن کنار بکش-

 

 از.. رفتم شیپ در کنار تا من و دیکش پس رو دستش

 ،یچوب در  از یمیعظ ی  هیال پشت از و  فاصله نیهم

 خشم نیا.. کردم یم حس  رو انیجو و دالور حضور

 . داد ینم دخالت  ی اجازه چکدومیه به

 

 زدان؟ی-

 

 داشتم  من.. کرد یم  خوب  رو حالم صداش عجز

 .شدم یم مجنون

 

  االنم حال به  یچطور رمی بگ میتصم باش منتظر فقط-

 .پاکمهر روشن.. روشن برسونمت

 



  و دالور.. شد باز در و چرخوندم قفل تو رو دیکل و

 دالور.. کردم مکث یا لحظه یبرا و دمید رو انیجو

 .آوردم باال دست من و کرد باز لب

 

 ..  بشنوم  یچیه خوام ینم.. اتابک شیپ رمیم-

.. انداخت نییپا سر و ستادیا عقب قدم چند انیجو و

 نکیع بند همون با و آورد نییپا رو نکش یع دالور

  پا و دادم هی تک وارید به رو مشتم.. افتاد گردنش دور

  که دمید اول ی لحظه همون.. گذاشتم اتابک  اتاق به

 بستم درو.. گذاشتم داخل به پا و دمیگز لب.. بود داریب

 .کردم پوف رو دردمندم نفس و

 

 پسرم؟-

 

  دستگاه و دم از حجم اون و ژنیاکس ماسک باز

 دوشم یرو رو ای دن یدردها ی  همه ،یپزشک

 هم بود  درد هم.. بود یبزرگ درد اتابک.. انداخت

 ... درمان

 



 هنوز.. گرفتم دست نیب رو سرم و نشستم تخت لب

  دستش.. بودم زی لبر خشم از هنوز و زدمیم نفس نفس

 .داشت رو توان نی ا هنوز.. نشست کمرم یرو

 

 ؟یخوب بابا زدان؟ی-

 

 و درون از.. دیلرز یم وجودم.. دیلرز یم پوزخندم

 .شدمیم یمتالش داشتم رونیب

 

 ؟ یچطور تو.. خوبم-

 

  من و دیکش  یقیعم نفس.. رمق یب.. جون کم.. دیخند

 . بستم پلک

 

 ...  دختر اون بابا  زدان؟ی.. یکرد خاک و گرد-
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 ونیم به.. خواستم ینم.. بشنوم خواست ینم دلم

 :دمیپر کالمش

 

.. بابا  یدار راز هنوز ماهتاج؟ ای مهمتره روشن-

 ساله دو و یس.. ینگفت من به که ییحرفا هست هنوز

 اما.. برسم  نجایا به تا کندم جون ساله هشت .. پسرتم

  یهرچ من.. یکرد پنهان من از رو ماهتاج.. ینگفت

 ونیهما.. حقمه بهمن.. حقمه ترانه.. حقمه کشم یم

 قسم لیی عزرا تو.. بابا تو.. دردمه روشن.. حقمه

 .ی من ی خورده



 

 رو صدام تن.. بود انفجار به رو سرم.. نداد جواب

 و حرص  و خشم  دادم اجازه.. آوردم  تر نییپا

 نبودم موفق.. بکشم خودم تو رو ترسم و تیعصبان

 :ندادم نشون اما

 

  خبر وجودش از یحت من.. بود خواهرت ماهتاج-

 یا کننده قانع لیدل حتما.. ستین مهم یول.. نداشتم

  یوقت.. آوردم کم اما.. دونستم یم دینبا من که یدار

 گهید.. ندارم رو خودم تحمل بهمن، از بدتر شدم یکی

 .کشم ینم.. اتابک کشم ینم

 

 کمرم ی رهیت داشت.. خورد تکون کمرم یرو دستش

..  کرد یم نوازشم.. نییپا به  باال از.. کرد یم لمس رو

..  نداشتم نفس  من و زدی م فواره آتش دستش کف از

 یته ر  یاس من و بود خودی ب حباب  هی ایدن انگار

 ... بودن

 



..  کردم قاچاق.. کشتم آدم.. شد آلوده خون به دستم-

 دمیشن حرف  کباری و هزار.. انداختم هچل تو خودمو

 شروع تو که کنم تموم رو یکار تا.. خوردم حرف و

  شیگنجا گهید.. تونم ینم گهید من بابا.. یکرد

 !کنم؟ کاریچ دیبا.. ندارم

 

 زدان؟ی-

 

 ای نداشت توان ؟یباطن ای بود یظاهر آرامش، نیا

 به و برداشتم سرم از دست ؟..بود خونسرد واقعا

  بود شده زونیآو گردنش ر یز پوست.. دمیچرخ سمتش

 و باال ماسک پشت از که دمید رو گلوش بکیس من و

 یم تکون آهسته یلیخ  نشیس ی قفسه.. شد نییپا

 ینم اتابک.. بود ها قرص ریتاث حتم  به.. خورد

 نفس آروم.. بخنده بودم عذاب تو من  یوقت تونست

 :گفتم و  کردم اخم.. دیخند  یم کمرنگ لبش.. بکشه

 

 برام که ینزار  حال به  اتابک؟ یخند یم یچ به-

 ؟ یساخت



 

 و سرخ نگاهش یها یسبز.. کرد بسته و باز پلک

 فشار ریز کمرم ی رهیت.. دیرس یم  نظر به سیخ

 .بود شکستن حال  در دستش

 

  به پسر تو..  ینتونست اما  یخواست تو چون خندم یم-

 . یمن حق

 

.. زدم زل  بهش خشم و  پراخم و دمیکش هم در ابرو

 فیرد ی همه .. کردم ینم درک حرفشو یمعن انگار

 . دیکش یم ریت دندونام

 

 اما.. یخواست.. ینباش  من مثل.. یباش بد یخواست-

 طبق.. نه عقلت طبق دختر نیا با زدان؟ی.. ینتونست

 .. برو شیپ دلت
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..  بودم داده دست از رو صورتم یاعضا کنترل من

  اتابک دست.. دیلرز یم شدت به ابروهام.. گونم.. لبم

 .بستم چشم من و نشست گونم یرو

 

  نیا تو قدم  من شد باعث که یکس.. خواهرمه ماهتاج-

  داشت که یاون.. اون از محافظت  خاطر  به.. بذارم راه

 تا شدم کار  وارد من.. داد یم ادامه رو پدربزرگت  راه

  یکار تو.. نتونستم.. باختم یول.. کنم محافظت  ازش

  محافظت زاتیعز از زنت از.. پسرم نکن کردم من که

 . کن



 

 و سست..  شدم حس یب.. بود نیسنگ  نیسنگ نمیس

  اشک یا قطره و بود  خط  آخر نجایا  انگار.. عقلیال

  عربده دلم.. فشردم هم به رو لبم و دیچک  گونم یرو

 ...آخ.. ماهتاج.. خواست یم زدن

 

  که.. یکن یم فرار ازش  که هییهمونجا قایدق آرامش-

 داشته اعتماد خودت به  زدان؟ی.. یکن  ینم فکرشم

 شیآت از رو خودت یتون یم مطمئنم من.. باش

 . بده فرصت  اتیاطراف به.. یبکش رونی ب خشمت

 

 رو دستش  کف.. گذاشتم  لبم یرو و گرفتم رو دستش

 . زدم پوزخند من و دی خند یم داشت باز.. دمیبوس

 

  نباشه یهرچ.. دمیم رو  ماهتاج و تو مالقات  بیترت-

  و خواهر یرو که یخاک اون... که  اونه خاطر به

 همه اون.. یخوار و خفت  سال همه اون.. مادرمه

  حرف حتما... بابا نبود خواهرت  به ربط یب.. عذاب

 . برم من بهتره.. نیدار ادی ز باهم نگفته



 

  رو کراواتم.. بشم بلند خواستم و کردم ول  رو دستش

 رو مکرده عرق صورت دست با.. نشستم باز و گرفت

  رهیخ صورتش به کینزد یا نقطه به و  کردم خشک

 .موندم

 

 ..  من.. کردم خراب رو تیزندگ من..  ببخش منو-

..  نداشت یتموم  سنای کابوس.. شدینم خوب من درد

  من.. شدی نم پاک مادرم  ی شده ختهیر  ناحق به خون

 یکس به تا نداشتم دل.. نداشتم بخشش یبرا یدل

 .بدم یفرصت

 

 یباز.. نهیهم سرنوشت.. بابا نکن فکر بهش-

 .شد یجد یادیز من یبرا  سرنوشت

 

  به سیخ حاال  هاش، چروک و نیچ و دیسف صورت

  دست کف  با.. نداشتم دنید توان من و  دیرس یم نظر

 :گفتم و گرفتم رو صورتش یسیخ

 



.. یطیشرا چی ه تحت.. زهیر ینم اشک فرخزاد اتابک-

 و آوردم رو همسرت و  دختر مرگ خبر  یوقت مثل

 .نکن حاال.. اتابک نکن.. نشد ی اشک چشمات

 

 .داد تکون سر  و بست پلک

 

 .زدانی یموند برام تو فقط-

 

  قد و دمیکش رونیب توانش پر دست نیب  از رو کراواتم

 .کردم راست

 

 .. یدار رو  خواهرت االن..  نه من فقط-
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.. ستادمیا بسته در به پشت و زدم رونیب  اتاق در از و

 یم حس فاصله گام چند با  رو انیجو و دالور حضور

  یقیعم نفس  من و بود بسته روشن اتاق در.. کردم

 کتفم یرو دست و شد کینزد بهم دالور.. دمیکش

 :گذاشت

 

  یم خوب رو حالت.. آوردن یسکیو برات فرستادم-

 .کنه

 

 انیجو.. گرفتم فاصله اتاق از و دادم تکون  سر فقط

 از حرف یب من و بود انداخته نیی پا سر مغموم

 من و بود  کانتر یرو یسک یو یبطر.. گذشتم کنارش

 فرش یرو قهوه رد یرگ یت هنوز.. رفتم سمتش به



 به رو یبطر.. بود افتاده مبل  ی هیپا کنار ماگ، و بود

 .کردم بازش و گرفتم دست

 

 ؟یخال ی معده با.. زدانی آفا-

 

 لب به رو سرد  ی شهیش.. انیجو حرف به توجه یب

  سوزش به و دمینوش ازش یبزرگ ی جرعه و زدم

 . ندادم تیاهم معدم

 

  سوخته دستش  کنم فکر.. برس روشن به.. دالور-

 نجایا.. بمون هم تو انیجو.. برم دیبا گهید من.. بود

 .دارن ازین  بهت شتریب

 

 .رفتم یخروج در  سمت به دست به یبطر و

 

 زدان؟ی-

 



  من.. شد  کینزد بهم دالور که کردم حس.. ستادمیا

  یبطر  باز کرد که مکث.. ستادیا مقابلم و زد دور رو

 . دادم هیهد خودم به رو شیتلخ و زدم لب به رو

 

  ینطوریا.. برو بعد می بخور یزیچ ه ی باهم بمون-

 .بهتره نهینب حال نیا با  رو تو ترانه.. یشی م آرومتر

 

  من و بود داده هیتک وارید به انیجو.. کردم کج سر

  نمیس یرو دالور دست.. کردم یم حس رو شیآشفتگ

 با.. دمیچرخ سمتش به.. زد ضربه چندبار و نشست

 .گفتم یکوتاه ی باشه من و داد تکون یسر  نانیاطم

 

 یجد ادی ز شیسوختگ.. نباش روشن  حال نگران-

 . ستین

 

  متوجه.. نشستم مبل ن یاول یرو و کردم  گرد عقب

  انیجو و شدم انیجو و دالور  نیب آهسته ی مکالمه

  داغ داشتم.. دمینوش و زدم یبطر  به لب باز.. شد دور

.. خسته و حال  و حس یب.. بودم سست اما کردم یم



  یرو دستش و نشست کنارم دالور.. روزگار از دمغ

 . نشست رونم

 

 ؟ یبهتر-

 

 . خوبم-

 

..  دمیشن رو اتاق در شدن بسته و باز.. نزد یحرف و

 ... روشن جز نبود یکس شک یب
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  عوض رو لباسش.. دمید رو خودش که دینکش یطول

 شلوار و اهیس بلند  نیآست بلوز حاال و بود کرده

 . دمید ی م رو کتونش

 قهوه تند یبو.. شد رد  کنارم از آخر در و کرد تعلل

  آشپزخونه وارد روشن.. خت یر یم هم به رو اعصابم

 :اومد حرف به  دالور و شد

 

.. کنه درست یزیچ هی کنم یم کمک روشن به من-

 .می خور  یم باهم

 

.. کردم اخم و شد تکرار ذهنم تو روشن یتزایپ طعم

.. دمینوش و زدم یبطر به لب باز من  و رفت دالور

.. گرفتم سمتش به رو یبطر  ستادیا کنارم که انیجو

 که دمیشن و گرفت دستم از.. بودم خورده یکاف حد به

 :گفت

 



 ...خانوم روشن از من نیبخوا سردرد قرص اگه-

 

  رو من سردرد نیا خواست ی م دلم.. دادم تکون یدست

  من و کرد سکوت.. خواستم ینم قرص.. کشت یم

 یپشت به رو سرم و بستم چشم.. شد دور کردم حس

 .دادم هیتک مبل

 

 زدان؟ی-

 

  باز رو پلکم یال شدینم باعث  هم روشن یصدا یحت

.. نشست مبل نییپا که دمیفهم نفسش یصدا  از.. کنم

 . ندادم رو جوابش

 

 ؟یکن نگام لحظه هی شهیم-

 

 من و بودن آشپزخونه  تو هنوز دالور و انیجو

 از رو مهیتک.. دمیشن یم رو فشونیضع  ی مکالمه

 یقرمز.. زدم زل روشن به و برداشتم مبل یپشت

 .یلعنت.. دمید اول ی هی ثان همون رو گردنش  پوست



 

 زدان؟ی یخوب-

 

 و رفت یم باالتر  و باال داشت بدنم یدما..  نبودم خوب

  رقابلیغ  داشت خشمم.. دمیلرز یم درون  از هنوز

 .شد یم تر کنترل

 

 .امیم  اتاق تو برو-
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..  شد بلند ع یمط و کرد نگام رهی خ رهیخ  یلحظات یبرا

 آب.. بود شده تر محسوس حاال دستش پشت یسرخ

 شدم بلند مبل یرو از.. دادم قورت رو دهنم ی نداشته

 و بودن یآشپز  مشغول.. دمید رو دالور و انیجو و

 موقت اتاق سمت به و دادم یتکون خودم به من

 رو در من و بود ستادهیا اتاق نیب.. رفتم شیپ روشن

 .بستم

  یرو قلبش انه ی وحش کوبش یصدا.. انداخت نییپا سر

 و فرستاد شال داخل به رو موهاش.. بود اعصابم خط

 . سوخت یم  نمیس نیب.. دمیکش پوف من

 

 ... من زدان؟ی-

 

 وقتش االن.. نگو یزیچ  کنم یم خواهش.. روشن-

 زایچ یلیخ دیق بتونم که هستم یعصبان اونقدر.. ستین

 من که اومدم نجام،یا االن ینیب یم اگه.. بزنم رو

 .یکن گوش تو و بزنم حرف



 

 نیا از چونش.. شد قالب هم در دستش و دیگز لب

 با درست و رفتم جلو.. د یچسب ینم نشیس به شتریب

 قلبش کوبش یصدا بهتر حاال.. ستادمیا فاصله گام هی

 .دمیشن یم رو

 

 لمیم برخالف کن  یسع.. روشن گمیم خودت خاطر به-

 .ینکن یدخالت.. ینزن یحرف..  ینکن یکار

 

 مینداشت باهم یقد تفاوت چندان.. کرد بلند  رو سرش

 و دیلرز یم داشت.. بود شی شونیپ یرو درست لبم و

 .دمید یم رو شیدگیپر رنگ من

 

 .یبگ تو ی هرچ.. باشه-

 

 یم گوشم.. دیلرز یم پوزخندم اراده یب .. شد کج لبم

 تو رو الکل رد من.. گرفتم یم گر داشتم و سوخت

 گذشته شب یناکام ادی به باز.. کردم یم  حس عروقم

 .افتادم



 

 با نرسوندم اعمالش  یسزا به رو بهمن یوقت تا-

 که باشه راحت التیخ اونموقع تا.. ندارم یکار  بابات

 .مونهیم زنده بابات

 

 من از چشم اما کردم حس دیکش یآسودگ به که ینفس

  محسوس یخونمردگ حاال نگاهش ریمس.. برنداشت

 و زد زل چشمهام به باز.. بود گردنم راست سمت

 :گفت

 

 .ترسم یم ادیب هم تو سر ییبال نکهیا از.. من-

 

  لبش.. افتاد کوبش به هام  قهیشق نبض و کردم اخم

  رو تنش یبو باز دلم.. ختیر یم هم  به رو تمرکزم

  به من.. بود الکل اثرات  حتم به ها نیا.. خواست یم

  رونیب مانند پوف رو نفسم.. نداشتم یحس  دختر نیا

 رو صورتم طرف دو و آورد باال رو دستش.. فرستادم

 در چهره  که گذاشتم دستش یرو دست.. گرفت قاب

 .کردم لعنت رو خودم.. سوخت یم دستش.. دیکش هم



 

 یعنی.. یبخوا تو هروقت..  زدانی کردم رو  فکرام من-

 خوام یم.. کنم فدا خانوادم  یبرا رو خودم حاضرم من

 یکن کمک بهم.. باشه  تیامن تو بابام جون شهیهم

  یم من.. شهینم  ینخوا تو تا دمیفهم.. ارم یب رونشیب

 به من.. یایبرم بهمن پس از که ییتو فقط دونم

 .. میراض کنم میتقد بهت رو خودم.. رو خودم نکهیا
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 تو دستش..  رفتم عقب قدم هی و شد کج راست به لبم

 و خشم از پر.. بودم مست من.. شد خشک هوا

 .. ناشناخته یها حس از  پر.. شهوت

 

 داشت د؟یفهم یم گفت؟ یم یچ  دختر نیا حاال

 میتقد بهم باباش ی  آزاد و  جون یازا به رو  بکارتش

 حاال؟ کرد؟ یم

 ...نه..  داغون و خسته.. بودم ینابود به رو من

 و دمیکش و گرفتم  رو موهام.. دمیشن یم  اشتباه حتم به

  نییپا رو دستش.. شد بلند هوا به نخشون به نخ غیج

 .زد  زل بهم مظلومانه و آورد

 

 زدان؟ی-

 

 .گذاشتم لبم یرو  رو انگشتم

 

 . نگو یچیه.. روشن نزن حرف... شششیه-

 



  تخت لب دستش  به هیتک با.. ختیر فرو کوه هی مثل

  مغزم.. زدم خودم دور به یچرخ کالفه من و نشست

 .گرفتم یم آتش داشتم.. کرد  ینم یاری

 

.. بود نسوخته فرصتت هنوز که بود یوقت واسه اون-

 بهتره.. روشن نداره یتی اهم برام بکارتت گهی د حاال

 زی چ بابات خون نیتضم.. یبذار هیما گهید زیچ هی از

  بهم یدار یچ نیبب و بگرد .. خوادیم  یارزشمندتر

 .بگذرم بابات نجس خون از که یدار یچ.. یبد

 

 . کرد هیگر بلند و دیلرز خودش به وضوح به روشن و

 

 .کنم یم خواهش.. ندارم یچیه  من زدان؟ی-

 

  ینطور یا رو دختر نیا من.. بزنه حرف  ندادم امون و

 .خواستم ینم فیضع

 

  یم بد  که نکن.. روشن نکن تکرار.. شششیه-

 یراض منو  بتونه که یدار یز یچ هی هنوز حتما.. ینیب



 یحت یکس گهید تا دار نگه  اونقدر رو  بکارتت.. کنه

 .خوره ینم من درد به.. نشه کمی تحر دنتید با

 

 یحت.. شدم خارج اتاق از خرابش حال به  توجه یب و

 تو انیجو.. داد یم بهم تهوع حالت  غذا یبو

 سالن به پا من و بود  آشپزخونه  در چهارچوب

  من و بود کانتر  یرو هنوز یسکیو یبطر.. گذاشتم

.. خوردم ینم اما داشتم دنشینوش به لیم شدت به

 یم دست از رو میاریهوش  دینبا و نبود خوب حالم

  مبل یرو بودم؟ اریهوش  هنوز واقعا..  دینبا.. دادم

 .. یلعنت.. بستم چشم  و نشستم
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 و یا خامه هوموس کاسه هی.. بود زی م به نگاهم

 کباب انواع.. تند فاتوش ساالد از یظرف و نان یمقدار

  باال چشم.. قرمز شراب  و یسکی و  یبطر هی و

  ی هیسا.. دیدرخش یم  بیعج امشب ترانه.. دمیکش

  رو رنگش ی شیم یها چشم و بود براق  چشمش پشت

 . داد یم  نشون شتریب

 به حتم به که یرنگ یمشک لباس و کمرنگ یها لب

 . بود دهیپوش من با کردن ست خاطر

 

 .خوشکله یلیخ.. العادست فوق نجایا زدانی-

 

 چیه واقعا من.. زدیم  برق یخوشحال  از چشماش

 با رو جامم  احترام یادا با گارسون.. نداشتم یحس

 به و کرد  پر قرمز شراب با رو ترانه جام  و یسکیو

 :گفت یعرب

 

 قربان؟ دیندار یا گهید امر-



 

 . شد دور و دادم تکون یدست

 

 . ترانه بخور..  کرد خی غذات.. خوبه آره-

 

 چنگال و کارد و دیپاش صورتم به رو اغواگرش لبخند

 دهن به و کرد جدا کباب  از یا تکه و گرفت دست به

  یرو کباب تکه  همون یبرآمدگ به داشتم من.. گذاشت

 یم سرک هزارجا به فکرم و کردم یم  نگاه گونش

 دهن به رو  هوموس از یکم  یکوچک قاشق با.. دیکش

  یچیه با دهنم طعم.. دمیبلع  نان یا تکه با و گذاشتم

 .یلعنت.. شدینم عوض

 

  پخت مغز خوب.. هیعال یلیخ نیا زدانی.. هوووم-

 .کن امتحان کمی.. شده

 

  صدا و  سر بایتقر و بود شلوغ یلیخ  بزرگ سالن

  ی واسطه به راستم سمت.. نداشتم حال و حس.. ادیز

  ترانه سر پشت  و روبروم و بود کورم ی  نقطه ستون



 وصل وارید به یا کننده رهی خ و ینیچ ظروف سقف تا

 که یکباب همون از و دادم تکون یسر .. بود شده

  یتلخ جز.. گذاشتم دهن به و برداشتم خورد ترانه

 به رو بلندم هیپا جام.. کردم ینم حس یطعم چیه

 به زیم وسط  رنگ ییطال  نخل به رو و گرفتم دست

 .زدم لب

 

 چرا؟ یدون یم.. خوشبختم یلیخ من زدانی-

 

  منتظر و کردم مزمزه رو یسکیو  رینظ یب طعم

 :گفت و داد یتکون هوا  در رو چنگالش.. موندم

 

 خفن، و جذاب  و سبز چشم یآقا هی کنار االن چون-

 گوش یعرب یقیموس.. نشستم کیش رستوران هی تو

 همش از.. برم یم لذت باهاش ینینش هم از و کنم یم

 صبح به جذاب  یآقا همون با رو شب  قراره مهمتر

  نیا.. کنم  باز صورتش به  رو چشام صبح و برسونم

 ست؟ین یخوشبخت تینها

 



  راستم  بیج درون  ی جعبه و گذاشتم زیم یرو  رو جام

 زیم ی رو مقابلش حرف یب و آوردم رونیب رو

  یرو قایدق سرمون یباال لوستر ادیز نور.. گذاشتم

  یجلو رو دستش دو هر ترانه.. دیدرخش  یم زیم

 . بود شده زده شگفت.. گرفت دهنش

 

   زدان؟ی هیچ نیا.. نیا-
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 : گفتم و بردم دهنم کینزد یا تکه کباب، از دوباره

 

 .ناقابل ی هیهد هی-

 

  ابدا.. بردم فرو دهنم به رو  کباب من و برداشت دست

  به و دمید رو نماش دندون لبخند.. کرد ی نم یخوددار

.. گرفتم دست به رو جامم و دادم هیتک یصندل یپشت

 العمل عکس نکهیا از قبل من و برداشت رو جعبه

..  دمید ترانه سر پشت درست رو ویل نم،یبب رو ترانه

 ..موندم مات

 

 یم متوجه کردم یم دقت که حاال... زد یکج لبخند

  شباهت من یلبخندها  به طرفه کی لبخند نیا شدم

  پشت سر  نامحسوس تکون با که کردم اخم.. داشت

  ویل جز اما بود آماده بایتقر زیم.. نشست یبزرگ زیم

  ننشسته زیم اون پشت یکس نشیمحافظ از یکی و

 .بود

 



 یلیخ نیا.. الماس انگشتر هی.. زدانی یوا-

 ؟ یدیخر یک.. خوشکله

 

 نجایا.. نداشتم رو ویل از گرفتن چشم توان  هنوز من

  چند با رو فرهاد و چرخوندم یسر کرد؟ یم کاریچ

  هنوز انگار.. دمید ستون به دهیچسب و فاصله گام

 .یلعنت آخ.. بود نشده وی ل متوجه

 

 ؟یکن یم  نگاه کجا به-

 

 : گفتم که برگرده خواست

 

  هیجواهرات خود.. گشتم یم خاص ی ه یهد هی دنبال-

 .ادیم دستت به.. کرد شنهادیپ نویا

 

  راستش  دست یرو رو انگشتر من و زد لبخند باز

 .ومدیم دشیسف پوست به.. دمید

 



 . جمعه  حواست  یعنی نیا.. اندازست قایدق-

 

 . کردم جمع رو لبخندم زود یلیخ و دمیخند کج

 

 .میبر که بخور رو شامت  زودتر-

 

 شد خم ویل  زیم یرو گارسون.. زدم لب به رو جام و

 .شد دور گارسون و گفت یزیچ تند و تند ویل و

 

 .خواد یم دلم.. خوشکله  یلیخ یمرس.. عشقم باشه-

 

 به.. ستادیا و دیکش عقب رو یصندل..  نداد ادامه و

 من و نشست گونم یرو لبش.. شد خم و اومد سمتم

 انگار حاال تازه.. کردم شکار رو ویل  معنادار نگاه

  من و کرد کم رو فاصلش که شد ویل  متوجه فرهاد

 ابرو نیب  یظیغل اخم.. دمید رو نامحسوسش گارد

 : گفتم تیقاطع با من و آورد

 



 . ترانه نیبش..  ستین الزم-

 

 ..  یکن یم وونهید منو یلیخ  تو.. عاشقتم-
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  بزرگتر من  از کسالی ترانه کردم ینم حس ابدا من

 زیم.. شدیم  مانع ییبایز و ظرافت.. شدینم حس.. بود

 . نکرد شک ویل حضور به ابدا.. نشست و زد دور رو

 

 تولدمه؟ یکادو نیا-

 

 .دارم  یبهتر زیسورپرا برات.. جداست اون نه-

 

 :گفت گوشم در و اومد جلوتر فرهاد

 

 کنم؟ کاریچ  دیبا.. نجاستیا ویل قربان؟-

 

  به یازین من .. کرد راست قد و دمیکش  کنار رو خودم

..  نداشتم یم یتصم چیه ویل یبرا.. دمید  ینم یدستور

 حرف من  با خواست یم .. نبود یاتفاق اومدنش اما

 دستمال.. خوندم یم نگاهش از نویا.. یحضور .. بزنه

  ترانه به رو و دمیکش لبم دور و برداشتم رو زیم یرو

 کرد یم نگاه دستش یرو  انگشتر به هنوز داشت که

 :گفتم



 

 . مونهیم نجایا فرهاد.. برگردم و ییدستشو رمیم من-

 

  بلند جا از ویل به رهیخ.. داد سرتکون  لبخند با فقط

 شد رد کنارم از گارسون.. دمیکش کتم به یدست و شدم

 یم خوب.. رفتم شیپ رستوران یانتها سمت به من و

 یبهداشت سی سرو به پا.. کرد یم میهمراه ویل دونستم

 نفر هی.. شد وارد ویل که دینکش یطول  و گذاشتم

  کجش لبخند همچنان ویل.. بود ستادهیا  نهیآ یروبرو 

 : گفتم و دمیکش هم در ابرو.. داشت رو

 

 ؟یشد دلتنگ-

 

 :گفت و شد کینزد خنده نیب

 

  یخوب ی دهیا هم یکرد  انتخاب رو یخوب   یجا هم-

 .بهمن خواهر  یبرا دنیخر  کادو.. یداشت

 



  یجد یلیخ و کردم مرتب  رو کتم نیآست.. زدم پوزخند

 :گفتم ماهرانه و

 

 هیهد کنم ینم فکر.. منه زن االن بهمن خواهر-

  نیا با چرا تو.. باشه داشته یرادیا زنم یبرا دنیخر

 ؟یدار مشکل هیقض

 

  لبش یانحنا من و داد تکون یسر تفکر ی نشونه به

 .دمید رو

 

  دیبا نفرتت کردم یم فکر فقط.. ندارم یمشکل من-

 صورتش تو یحت  یبتون که باشه نیا از شتریب

 . یبخند

 

.. بشم قائل تفاوت عقلم، و  احساسات نیب بودم بلد من

 . بودم دهی رس تیموفق به حربه نیهم با  امروز به تا

 

 خبر؟  چه بزرگوار ی عمه از-



 

 یم نظر به جذاب مرد یبرا هامون  صحبت انگار

..  بشه زبونمون متوجه دونستم یم دیبع یول.. دیرس

 : انداخت باال ابرو و دیخند

 

 خواست.. خوبه  اونم.. یاومد کنار باهاش زود چه-

 .نه ای یگرفت متو یتصم نمیبب

 

 ینگاه با  کنارمون از و  کرد خشک رو دستش مرد

 .شد رد کنجکاو

 

 ..  ینتونست  ای ؟یدیکش حرف بهمن یآدما از-
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 . شد کالمم ی طعنه  متوجه

 

 یهمون مونده.. دادن جون شکنجه ریز نفرشون دو-

 حاصل نان یاطم بودنت اتابک پسر   از آخر، دم   که

 .نباش نگران.. ارمیم حرفش به.. کرد

 

 ...ویل مثل.. شد کج لبم

 و ستادمی ا ییروشو یروبرو  و شدم رد کنارش از

  بهتر رو حالم سرد آب.. گرفتم  آب ریش  ریز رو دستم

 :کرد یم

 

 .ینداد منو جواب-



 

  خشک دستمال با و زدم صورتم به  آب مشت چند

 :گفتم و دمیچرخ  سمتش به.. کردم

 

 .دمیم اطالع رو ساعتش.. فردا-

  

 با و انداختم زباله سطل درون رو دار نم دستمال

 : گفتم کالم شین همون

 

 هم عمه به.. نذارم تنها رو خانومم نیا از شتریب من-

 .پسرعمه.. برسون سالم

 

 و کرد باز زودتر رو در نفر هی.. رفتم در کنار تا و

 :دمیشن رو ویل یصدا که دمیکش کنار من .. شد داخل

 

  مارکوس  لئوناردو.. مارکوس   لئوناردو کاملم اسم-

  یکن صدام پسرعمه همون یتون یم ی ول.. نترویدم

 .ییپسردا



 

..  زدم رونیب یبهداشت سیسرو از و شد مشت دستم

.. برگشت ریتاخ یکم با  ویل و نشستم زیم پشت باز

  جلو رو خودش ترانه و گرفتم دست به  چنگال و کارد

 :دیکش

 

 کنن؟ عوض بگم.. شده سرد غذا..  یکرد رید-

 

 .نه-

 

  ی همه  نترو،یدم مارکوس لئوناردو به  توجه یب و

 ..  کردم یخال  رو بشقابم

  

  

  

  ***************** 

  

  



 من و دیرس یم لبنان به ی تیترانز  یها ون یکام امروز

 تونستم یم باشم، داشته  حضور محل در نکهیا بدون

..  بود شده  یاک ها طیبل.. برگردم و کنم  تموم رو کارم

 .شدیم انجام شب  مهین اتیعمل

  من و اومد سمتم به یک یپالست ی جعبه هی با ترانه

.. نشستم یصندل یرو و آوردم رونیب  رو رهنمیپ

  نیزم یرو رو جعبه.. نشست و دیکش شی پ رو یپاتخت

 :گفت و گذاشت

 

 .کنم عوض رو پانسمانت مجبورم-

 

  رو بازوم دور بانداژ و کرد دراز دست.. نزدم یحرف

 .دیکش هم در چهره زخمم دنید با و کردم باز

 

  یرینم چرا.. شده ناجور یلیخ نیا زدانی یواااا-

 دکتر؟

 



  رو بازوم از سانت هفت بایتقر ریت.. کردم کج سر

 ینم بهبود به رو و بود تازه هنوز زخمش.. بود کنده

 .رفت
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 : گفتم من و بود کرده عفونت

 

 بده شو و شست نیبتاد و  الکل با فقط.. ستین یازین-

 . خورم یم هم کن خشک  چرک قرص هی.. ببند و



 

 بد یلیخ نیا.. ندارم رو  دلش.. زدانی تونم ینم من-

 ؟یدار درد یلیخ.. شده

 

 و زد عق چندبار.. شد بلند جا از ترانه و دمیکش پوف

 نیبتاد جعبه از! بود؟ حامله که کردم فکر نیا به من

 شو و شست رو زخم خودم و آوردم رونیب بانداژ و

 و ترش دهنم آب و دیلرز کمرم ی رهیت  درد از و دادم

 .شد شور

 ی شده باز کیپالست یرو  رو یخون و  یچرک بانداژ

 با و بستم رو  بازوم دیجد  بانداژ هی با و  انداختم بانداژ

..  کردم تن رو  رهنمیپ و کردم محکم رو گرهش دندون

 .ستادمیا مقابلش.. زدیم عق هنوز ترانه

 

 ست؟ی ن خوب  حالت-

 

 .نداشت رو به رنگ

 

 ... دارم تهوع حالت.. نه-



 

 رو خودش دو با که شد دیتشد تهوعش حالت  انگار

  رو هام  دکمه فیرد.. رسوند یبهداشت سیسرو به

  طعم هنوز.. رفت یم مالش یگرسنگ از معدم.. بستم

 .بود  ترش دهنم

 

 ؟ی خوب.. ترانه-

 

 آب مشت چند داشت.. رسوندم ییدستشو به رو خودم

 . دیچرخ سمتم به.. زدیم  صورتش به

 

  توروخدا.. شد بد حالم دمید رو زخمت فقط.. خوبم-

 .دکتر برو

 

.. نداشت یآثار  چیه.. زدم  زل شکمش به اراده یب من

  تخت هنوز  نیج  شورتک و تنه مین اون ریز شکمش

 .بود

 



..  بده یباردار  تست هی  مارستانیب برو یخوا یم-

 . یباردار دیشا

 

 .اومد رونیب و کرد خشک رو صورتش حوله با

 

 .ستمین.. نه-

 

 :گرفتم رو دستش مچ و کردم اخم

 

 ینم رابطمون نیاول از کم ؟..یمطمئن نقدر یا کجا از-

 ...که هم مدت نیا.. گذره

 

 :گفت یبدخلق با و دیکش پس رو دستش مچ

 

 چه تو.. نه ای هستم فهمم یم.. زنم خودم من-

  که کنم ی م عوض لباس باشم؟ حتما ی دار یاصرار

 .گشنمه یلیخ .. ناهار میبر

 



..  کردم ینم درک رو ترانه رفتار.. نزدم یحرف چیه

 :گفتم و دمیکش پوف

 

  مناسب لباس هی.. ایب  زود.. آشپزخونه رمیم من-

 .بپوش

 

..  زدم رونیب اتاق از و دمیشن رو شی عصب ی باشه

 ی شماره و دمیکش رونیب شلوارم بی ج از رو تلفنم

 :داد جواب بوق سه  از بعد.. گرفتم رو انیجو

 

  قربان؟ جان-
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  سالم که  یا خدمه چند  یبرا و رفتم نییپا ها پله از

 .دادم تکون سر فقط کردند

 

 خبر؟  چه-

 

 وسط.. بود زی چ همه یا یگو چنگال، و قاشق یصدا

 .بودم زده زنگ بهش ناهار

 

 چندتا امروز نیهم.. خوبن اتابک آقا.. قربان یسالمت-

  بهتر شهیهم  از حالشون کردن، چکاپ و اومدن دکتر

 خانوم روشن.. کماکان هستن که هم دالور  آقا.. بود

 ...هم

 



 :دمیپر حرفش ونیم به

 

 بعدا.. بخور رو ناهارت برو.. آرومتر ان؟یجو-

 .بده گزارش

  

  حس رو زشی آم مصلحت ی خنده من و شد هول

  یدست.. دمیشن  ینم چنگال و قاشق یصدا حاال.. کردم

 : گفت که دمیکش شمیر ته به

 

 .قربان  ستین یمشکل.. بودم تموم گهید من-

 

  ینم.. بود دیجد دیرس یم مشامم به که ییغذا یبو

 .متفاوت ی ه یادو یبو جور هی.. شناختم

 

 کنه؟ یم کاریچ کجاست؟  روشن.. خب یلیخ-

 



..  گذاشتم آشپزخونه  به پا من و کرد سرفه یبار چند

 با رو همه جواب من و بودن آشپزخونه تو نفر سه

 . دادم کمیعل سالم

 

  داشتن بودم، باال ی طبقه که شیپ قهیدق  چند نیهم تا-

  االنم احتماال.. نشدم مزاحم منم.. خوردن یم ناهار

  معذرت.. زدانی آقا.. باشن اتابک آقا شی پ ای دنیخواب

 چشمش هی روزید از خانوم روشن  یول خوام یم

  یآقا حرف به.. نگرانم من.. خون چشمش هی اشکه

 .دنینم گوش هم دالور

 

.. افتاد سوزش به بازوم باز.. کردم تر زبون با رو لبم

..  کنم مصرف کن خشک چرک بودم کرده فراموش

 یغذا جور هی.. دیچ یم  رو زیم داشت  خدمه از یکی

 . بود یلبنان

 

 کم رو ها نگهبان تعداد بگو.. نیدار مهمون امروز-

 از.. هیک مهمون نشه متوجه  یکس خوام یم.. کنن

..  کن جمع رو حواست.. بهتره کنن  محافظت دور

 .نباش نگران.. زنمیم حرف هم روشن با اومدم



 

 . چشم بله-

 

 یبرا.. بود نکرده تموم رو ناهارش هنوز دونستم یم

 زیم پشت و کردم قطع رو تماس زود یلیخ نیهم

  من و شد پر غذا نوع چند  از جلوم زود ی لیخ.. نشستم

  و بود کرده عوض لباس.. دمید رو  ترانه باالخره

 ...باز موهاش

  یرو رو انگشتر من.. نشست فاصله یصندل چند با

..  گذروندم نظر از رو چپم دست.. دمید  یم انگشتش

.. بود هم ترانه انگشت در  که ساده ییطال ی حلقه هی

 کردن نگاه بدون ترانه و گفت دییبفرما یعرب به خدمه

 . یلعنت.. بودم متعجب رفتارش از.. شد مشغول من به

 نکرده تموم  هنوز من و شد سرو سکوت در ناهار

  آشپزخونه از حرف یب و شد بلند ترانه که بودم

 نوشتم  ویل یبرا.. زد رونیب

 

 "  گهید دوساعت"
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 داد جواب زود یلیخ.. کردم مهیضم  رو آدرس و

 

 "یاک"

 

  اتاق به پا لباس ضیتعو یبرا و کردم یاخم.. نیهم

  من.. بود دهیکش دراز تخت یرو ترانه.. گذاشتم

 به درهم یابروها  همون با.. دمید ینم رو صورتش

 .زدم زانو  تخت یرو و  رفتم سمتش



 

 ترانه؟-

 

 کردم وادارش و گرفتم رو  بازوش یعصب.. نداد جواب

 .داشت اخم.. بچرخه سمتم به

 

 شد؟ چت هوی چته؟-

 

 .برگردوند رو دوباره و دیکش پس رو بازوش

 

 به سر شهیم.. بخوابم خوام یم خستم فقط.. یچیه-

 ؟ینذار سرم

 

 یرو از کشان پوف.. نزدم یحرف و دادم تکون یسر

  رو رهنمیپ.. ستادمیا کمد یروبرو و رفتم  کنار تخت

 و کت دست هی.. کردم باز رو کمد در و  آوردم رونیب

 ی بسته که داشتم برگشت قصد و کردم  انتخاب شلوار

 سمتش به مشکوک.. دمید کمد ریز درست یمرموز



 با.. قرص  کوچک ی بسته هی.. شدم خم و رفتم

 .دیپر باال ابروم هردو دنشید

 

  قرص هی.. دیلرز دستم نیب قرص ی  بسته شوکه

 ترانه.. یحاملگ  از فرار یبرا قرص ه ی.. یاورژانس

 کرد؟  یم مصرف

 و کت.. رفتم سمتش به و اومد جوش به خونم کبارهی

 : بردم باال  رو صدام و انداختم تخت ی  لبه رو شلوار

 

 ه؟ی چ نیا ترانه-

 

  از ییها  چشم و ترس با  و شد زیخ می ن زده وحشت

  رو قرص ی بسته.. زد زل بهم زده، رونیب حدقه

 : دمیغر یعصب شدت به و دادم ی تکون جلوش

 

 ...تو ؟یکن یم مصرف قرص-

 



  گردش در قرص  ی بسته و من نیب نگاهش ناباورانه

 همون با من و رفت نیی پا تخت سمت  اون از.. بود

  مچ.. ستادمیا و کشوندم سمتش به رو  خودم زانو

 داد صورتش از یکم ی فاصله تو و گرفتم رو دستش

 :زدم

 

 توئه؟ مال نیا-

 

 .افتاد لکنت به زده وحشت و دیلرز  خودش به

 

 ... من.. من  م  م م.. زدانی زدی زی ی-

 

 یکس مال قرص نیا کنم فکر که نبودم احمق اونقدر

  صورتش یرو و بردم باال دست.. باشه  ترانه جز

 از مانع دست با اما شد کج سرش.. آوردم فرود

 :بردم باالتر رو صدام.. شدم افتادنش

 

  ترررررااااااانهههههه؟؟؟؟؟-
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 چیه.. افتاد هیگر به و شد سرخ یآن  به صورتش

 ...یحرف چیه.. نداشتم گفتن یبرا یحرف

 



  انتظار هرروز  من و کرد  یم مصرف قرص ترانه

  هولش  عقب به.. یلعنت.. دمیکش یم  رو شیباردار

 . آخ.. دادم

 

 .ترانه باشه.. هیچ هیقض دمیفهم.. شدم متوجه-

 

 در سمت به و گرفتم دست به رو شلوار  و کت و

 .رفتم یخروج

 

  من..  من.. کن صبر.. نرو توروخدا زدان ی زدان؟ی-

 .دمیم حیتوض

 

 رونیب در  از نکهیا از قبل و رسوند بهم رو خودش

 .ستادیا در چهارچوب تو بزنم،

 

 .بزنمت بازم نکن یکار.. ترانه کنار گمشو-

 

 . کن گوش حرفم به.. یبر ذارمینم-



 

 خشم از وجودم ی همه.. کردم نثارش ییبلندباال هه

 دواریتهد رو انگشتم و زدم پسش پرشتاب.. دیلرز یم

 : دادم تکون  مقابلش

 

  بعد به هیثان صدم نیهم از.. بعد به هیثان نیا از-

 لتیدل.. بخوابم تو با  ازمین ارضا یبرا  یحت  محاله

 فقط.. چرا که ستین مهم اصال.. ستین مهم من یبرا

  نمتیبب خوام ینم.. یزنیم هم به رو حالم یدار گهید

 .نشم قاتلت من بذار.. ترانه

 

..  کردم ی توجه یب صورتش یرو یها  اشک به و

 لعنت.. ترانه به لعنت.. هه.. خورد یم رو  خونم خون

 .بهمن به

 

 دستم نیب هنوز  قرص ی بسته و شدم خارج اتاق از

  ترانه و انداختم نیزم یرو  رو قرص حرص پر.. بود

 شدت از سرخ یپوست و اشکبار یصورت  با.. دمید رو

 .یعصب فشار



 

 .کن گوش خدا تورو زدان؟ی-

 

  ها اتاق از یکی وارد و  دادم تکون تاسف به یسر

 یم زودتر  هرچه دیبا.. کردم عوض رو لباسم و شدم

 .رفتم

 

  ملتهبم صورت به یدست من و خورد در به تقه چند

 .دمیکش

 

 زدان؟ی-

 

 بازش و رفتم در سمت به ترانه یصدا دنیشن با

 جادیا در شدن باز ی واسطه به که یباد  از.. کردم

 . خورد  یچرخ هوا تو موهاش شد،

 

 گفتن؟ یبرا یدار یحرف واقعا ترانه؟ هیچ-

 



  جلو  به قدم هی.. صدا یب اما کرد ی م هیگر هنوز

 .برداشت

 

  ینم من.. من.. نزن حرف ینجور یا من  با زدان؟ی-

 .خوام ینم.. بدم دستت  از خوام

 

 رو کرواتم یحرص و زدم پوزخند داشت؟ یربط چه

 :گفتم و زدم تنه بهش و بستم

 

 .یداد یول-
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 برداشتن با و شدم اتاق وارد.. زدم رون یب در از و

  هیتک وارید به مغموم ترانه.. زدم رونیب تلفنم و فیک

 . داد

 

 تو.. کنم تحمل رو رفتنت تونم ینم من..  زدانی نکن-

  یهرکار دمیم دستت از دارم کنم حس  اگه یدون یم

 .نکن پس.. یهرکار.. زدانی.. کنم یم

 

  کم زن نیا.. رفتم نییپا ها پله از حرفش به توجه یب

 هیهد براش. داد یم دست از رو مشاعرش داشت کم

 از اندازه نیا به تا خواستم ینم چون.. بودم دهیخر

  یجنس ی رابطه  بار نیآخر.. باشم داشته نفرت خودم

 . شد تموم.. پووووفففف.. مینداشت یخوب

 

 سمتم به فرهاد گذاشتم، سرسبز ی محوطه به پا تا

 ادیز جاسوس  ن،یمحافظ جمع در هنوز .. دیچرخ 



 و بود دوست یکس چه دونستم یم خوب حاال.. داشتم

 :گفتم آهسته یلیخ.. دشمن یکس چه

 

 .برم دیبا کن آماده رو نیماش-

 

 ام؟یب منم ای تنها قربان.. چشم-

 

 . رمیم تنها-

 

..  دمید یا  شهیش یها پله یرو رو ترانه.. شد دور و

 شدت به و فشرد یم رو قلبش دستش  و بود نشسته

 پام یجلو  نیماش و گرفتم رو.. ختیر یم اشک

  شد ادهیپ راننده بزنم، دور نکهیا از قبل و شد متوقف

 نیمحافظ  ی همه و ترانه ی رهیخ نگاه ریز من و

 .درآوردم حرکت  به رو نیماش

 در نیماش که شدیم کینزد عصر چهار به ساعت

 . شدم ادهیپ انی جو از زودتر من و شد پارک  نگیپارک

 



 شما منتظرن.. باالن  خانوم ماهتاج و ویل قربان؟-

 ...که نیبرس

 

..  نداد ادامه  انیجو و فشردم رو آسانسور ی دکمه

 دهم ی دکمه خودش و میگذاشت آسانسور به پا باهم

 در و داشت حضور محافظ پنج سالن در.. فشرد رو

  کنار انیجو.. شناختم یم  رو ویل نیمحافظ.. باز مهین

 رو ویل همه، از قبل.. گذاشتم داخل به پا من و دیکش

 و بود نشسته یورود در یروبرو  مبل یرو که دمید

.. دادم صیتشخ  مبل تاج پشت  از رو ماهتاج کاله من

 چند از بعد..  بود دمید مقابل درست دشیسف یموها

  رو روشن  و ویل یشخص  محافظ و دالور.. ستادمیا گام

 . گرفتم هوا از ی قیعم دم.. دمید سالن نیب

 

 . سالم-
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 تا و چرخوند سر صدام دنیشن محض به ماهتاج

 دهیپوش دامن و بلوز باز.. ستادیا کرد، حاصل نانیاطم

 .دیسف و یا سورمه اما بود

 

 .منتظرتم وقته یل یخ.. یاومد خوش.. سالم-

 

 و دیکش کتش به یدست دالور.. زدم پوزخند نامحسوس

 سمت به انیگو چشم روشن و گفت روشن به یزیچ

 .رفت آشپزخونه

 



 .زدانی نیبش ایب ؟..یستادی ا پا سر چرا-

 

 به رو دستش حرکت تا.. انداختم ویل  به ینگاه مین

  دنیکش گاریس  قصد شدم متوجه دمید کتش بیج سمت

 : گفتم و برداشتم جلو به یگام.. داشت

 

  لئوناردو داره نفس یتنگ  من یبابا.. نکش نجایا-

 .نترویدم مارکوس

 

  خشک بشی ج یرو دستش و دیپر باال  ابروش هردو

  بودم کرده تلفظ کامل رو اسمش نکهیا از احتماال.. شد

 : گفتم دالور  به رو.. کرد یم تعجب

 

 .بمون رونیب هم تو.. انی جو.. بزن سر  هی اتابک به-

 

  تکون دالور.. دیخند  ممتد و زنونه و زی ر ماهتاج

 .کرد گرد عقب و گفت یچشم انی جو اما نخورد

 



 .برمیم لذت دنتید از دارم من زدان؟ی-

 

  گام کی ی  فاصله با.. کردم اخم و رفتم  جلو تیجد با

 :زدم لب هاش چشم به رهیخ و ستادمیا ازش

 

  تتیماه دمت،ید یم اول بار یبرا که ی اونروز اگه-

 قبل از اگر .. کردم ینم اعتماد بهت دونستم یم رو

 ،یشد متاثر من ینایزتریعز مرگ بابت یبگ نکهیا

 ...یبود مرگشون مسبب خودت داشتم خبر

 

  جلو ویل.. خورد ینم تکون و بود ستادهی ا هنوز دالور

  دواریتهد رو  انگشتم.. گذاشت کتفم یرو دست و اومد

 : دادم ادامه خونسرد  یلیخ و دادم تکون  ماهتاج مقابل

 

  اظهار من یجلو دادم ینم اجازه.. داشتم خبر اگه-

 اتابک دمی م اجازه بهت و  یینجایا اگه.. یکن یناراحت

 .تو نه.. اتابکه خود    خاطر به فقط  ،ینیبب رو

 

 :داد تکون سر لبخند همون با ماهتاج



 

 نمش؟ی بب تونم یم حاال.. دونم یم-

 

  خبر اما.. باشه داشته حضور دالور نداشتم دوست

..  نداشتم شک.. نبود خبر  یب نسبت نیا از.. داشت

 .بود گفته اتابک حتما

 

  ینگاه مین بهش.. شد مشت کتفم ی رو ویل دست

 و رفت عقب گام هی ماهتاج.. دمیکش عقب و انداختم

 قبل.. رفت ی م شیپ ها اتاق سمت به داشت.. دیچرخ 

 : گفت بدم، خودم به یتکون  نکهیا از

 

 ..  چکسیه.. ادی ن چکسی ه.. نمشیبب تنها  خوام یم-
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.. نزنم یحرف کردم یسع  اما.. ابدا.. نبودم یراض من

 یس حداقل از بعد.. زدنیم  حرف دیبا اتابک و ماهتاج

 ...سال

 

 : گفتم دالور به رو من و نشست مبل همون یرو ویل

 

 اره؟ یم تاب-

 

 یم ترس از وجودم  ی همه.. داد تکون  سر فقط

 .دیلرز

 



 مادرم از  رو فشیتعر من.. هیرومندی ن مرد اتابک-

 .یرفت اون به تو ندارم شک.. دمیشن

 

 یرو.. نداشتم نفس.. نداشت یتیاهم برام  ویل حرف

 آشپزخونه سمت به اراده یب و دمیچرخ  پا ی پاشنه

 اما کم فضا نور و بود خاموش چراغش..  شدم دهیکش

  وسط یچوب زیم پشت  رو روشن لحظه همون

 رو من تا  و ختیر یم اشک داشت.. دادم صی تشخ

 . شد دهیکش عقب یبد یصدا  با یصندل و ستادیا دید

 

 . آب وانیل هی-

 

  ریز رو حرکاتش من.. گرفت  فاصله زی م از دستپاچه

 وانیل دنبال به رو نتیکاب تا سه حداقل.. داشتم نظر

  با سرد آب  وانیل خچالی از.. کرد دایپ آخر در و گشت

.. افتاد ها نت یکاب جون به باز و کرد پر خی تکه چند

 داد قرار درونش رو وانیل و کرد دایپ کوچک یبشقاب

 داشت قا یدق.. دمیکش هم در ابرو.. اومد سمتم به و

 کرد؟ یم کاریچ



 

 . آب آ آ دییبفرما بف ب ب-

 

  نگاش رهی خ رهیخ و گرفتم دهنم یجلو  رو مشتم

 و گرفتم رو وانیل.. انداخت نییپا رو سرش.. کردم

 :گفتم

 

  یقرص همون و ریبگ کن خشک چرک  هی دالور از-

 .اریب برام یکرد یم  استفاده سردردت یبرا که

 

 مژه شدیم هم  کیتار مهین یفضا تو.. دیکش  باال چشم

 : گفت و دی لرز لبش.. دید رو شدهیچسب  هم به یها

 

 ؟یدار درد  زدان؟ی کرده؟  ک عفونت ع  زخمت زخ ز-

 

 ذهنم..  ندادم رو جوابش و نشستم یصندل یرو

  یم فکر راهرو یوسط اتاق به مدام.. شد ینم متمرکز

  زدن؟یم حرف یچ از ماهتاج و اتابک نکهیا به.. کردم



.. برگشت قرص دو با و رفت یک روشن دمینفهم

 :گفت و کرد باز مقابلم رو مشتش

 

 . مارستانیب یبر دیبا کرده عفونت اگه زدانی.. بخور-

 

 و گرفتم رو قرص دو هر برخورد حس نیکمتر با

 از دندونم فیرد و  دادم فرو سرد آب با. دمیبلع

 .دیکش ریت شیسرد

 

   زدان؟ی-
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 رونیب به یدید چیه و بودم یورود در به پشت من

  رو دالور و ویل فیضع  ی مکالمه یصدا اما نداشتم

 میعصب  خبرداشت هم دالور  یحت نکهیا.. دمیشن یم

 . کرد یم

 

 .بگو  یزیچ هی-

 

 قرار و آروم که دارم خبر ؟یکن یم هی گر یچ یبرا-

 ها؟ روشن؟ هیچ مشکلت.. یندار

 

 مچ و دمیچرخ سمتش به شد یطوالن که سکوتش

 کنارم یصندل یرو زور به و گرفتم رو دستش

  قطره چند باز.. انداخت نیی پا سر و دیگز لب.. نشوندم

 . دمیکش پوف من و دیچک  چشمش ی گوشه از اشک

 



 ؟یکن هیگر باز که نه؟یا  سوالم جواب-

 

 .یزد حرفتو که تو مهمه؟ برات چرا-

 

 یم آزارم  صورتش یپهنا یرو اشک  درشت قطرات

 .رفت یم رژه اعصابم یرو یادیز روشن. داد

 

  یهرکار یگفت ینم اول از مگه نبود؟ لتیم باب حرفم-

 متیتصم شده یچ االن ؟ینش رخوابمیز تا یکن یم

 ؟یکن  یم عروسک  خودتو یدار و شده عوض

 تختم؟ تو یایب که نهیا راه نیتر راحت  یدیفهم

 

 نیب رو  لبش اونقدر و بود دهیپر رخش  از رنگ

 خون..  شد زخم کردم حس من که گرفت دندون

 خشن و بردم شیپ دست من  و دیجوش لبش از یمیمال

 .گرفتم رو چونش

 

 تو روشن.. ادیم خون داره.. لباتو رینگ دندون انقدر-

 برقصم؟ ی جور چه تو ساز کدوم با من ه؟یچ دردت



 یم قسم ؟یاعصاب خط یرو چقدر یفهم  یم خودت

 .یفهم ینم خورم

 

  ی اجازه یب اشک قطره چند و دیلرز بازم چونش

  دمیکش جلو رو میصندل من و دیچک دستم یرو روشن

 :گفتم و

 

 . کن بس-

 

 .کرد پاک رو اشکش حرص پر

 

  تنها خوام ینم من.. بابامم حال نگران فقط.. من-

 خاطرش به.. زدانی بدم دست از رو گاهم هیتک

 .کنم یم یهرکار

 

  خاطر به فقط شنهادم،یپ کردن قبول نیا.. زدم پوزخند

  لیم من.. نداشت یلیم من به.. بود باباش جون  نجات

 و دمیکش پس رو دستم.. کشتم  خودم تو  رو دنشیبوس

 در رو وی ل و زدم یچرخ پا ی پاشنه ی رو.. ستادمیا



  و نگاه همون باز.. دمید آشپزخونه  در چهارچوب

 .کج لبخند همون

 

  رو خلوتتون دیببخش.. خواستم یم آب وانیل هی فقط-

 .زدم هم به

 

 دو با منو شب  دو.. دمیفهم یم رو حرفش یمعنا من

 ..  بود دهید زن
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 . شد بلند جا از و دیکش صورتش به یدست روشن

 

 .ارمیم براتون من-

 

  منقبض یفک با و رفتم سمتش به.. گذشت کنارم از و

 .دمید  یم هنوز رو دالور من.. ستادمیا مقابلش

 

 و؟ی ل هیچ هدفت-

 

 .دارم ادیز  هدف من ؟یزن یم حرف بخشش کدوم از-

 

  کنار بای تقر و رفتم جلوتر و زدم یصدادار پوزخند

 :زدم پچ گوشش

 

 ه؟ی چ دنیچیپ من  یپا و پر تو مدام از هدفت-



 

  از آب یوانیل.. گذشت کنارم از و داد تکون سر متفکر

  یحاو وانیل و دیسرکش الجرعه و گرفت روشن دست

.. کرد تشکر و گرفت روشن سمت به رو خی قالب چند

..  بودم  منتظر همچنان من و ستادیا کنارم دوباره

 :زد لب آهسته

 

 بفهمم تونم ینم.. هیچ هدفت تو که کنم یم فکر دارم-

 .ییپسردا گذره یم  سرت تو یچ

 

 .زد رونیب آشپزخونه در از و

 

 زدان؟ی-

 

 .کردم کج سر

 

 پسرعمته؟ واقعا.. ویل نیا.. نیا-

 



 گفتن یبرا یحرف.. فرستادم رونیب مانند آه رو نفسم

  به شتریب من و نشست کمرم  یرو دستش.. نداشتم

 .داشتم دنشیبوس به یبیعج لیم.. دمیچرخ سمتش

 

 ینم رو اموال و مال.. ندارم  یادیز زیچ من زدانی-

 هم کارات از  چکدومیه تو.. خودت مال  همش.. خوام

 ...فقط.. فقط.. کنم ینم دخالت

 

  باال دست اما نداشتم ونیهما  یبرا یمیتصم  هنوز من

 .کرد  سکوت روشن و آوردم

 

 تاوان یهرک.. بشنوم رو مزخرفاتت بازم خوام ینم-

 با یکی.. جونش با یکی.. دهیم پس کرده که رو یکار

 .. دخترش
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  رو ماهتاج همزمان.. شدم خارج آشپزخونه در از و

  رنگ نه.. زد رونی ب اتابک اتاق  در از که دمید

 نه داشت  اشک از یرد  نه.. بود کرده  رییتغ پوستش

 عالمت دالور به چشم با بود؟  یک زن نی ا.. بغض یحت

.. دونست یم رو شفه یوظ خودش.. شد متوجه و دادم

 روشن و  اومد جلو ماهتاج بود؟ خوب اتابک حال

 ستادهیا پنجره روبه و  ما به پشت وی ل.. سرم پشت

 .بود

 

 و؟یل.. رمیم دارم.. زدم رو حرفام ی همه من-

 



 یسوال  و کردم اخم.. گرفت فاصله پنجره از ویل و

 :گفتم

 

 ن؟یدیشن یچ و نیگفت یچ بدونم خوام یم جه؟ینت-

 

  آمرانه و دیکش  باال چشم.. کوتاه یلیخ هم  باز.. دیخند

 :گفت

 

 و یس از بعد برادر و خواهر هی معمول  یها صحبت-

 .ستین کردن  بازگو قابل چندان سال، چند

 

 ویل و ندادم نشون یواکنش چیه من.. داد تکون سر و

  پشت محافظش و گرفت رو ماهتاج دست من به رهیخ

 .. شد خارج خونه از سرش

  

  

  *************** 

  



  

  

 و گذشت یم نیماش شدن متوقف از ربع  کی بایتقر

 تاب نه.. نداشتم وطن به برگشتن به ی حس چیه من

 یلیم نه داشتم رو بودن ترانه  کنار و خونه تو موندن

 . بازگشتم ی هی اول ساعات تو کردن کار به

 

 به که زدیم  حدس حتم به  و بود مطلع پروازم از بهمن

 شش نیماش ساعت.. بزنم سر بهش دنم یرس محض

 با یحت سردرد نی ا.. داد یم نشون رو عصر

 نشده خوب مدت یطوالن یدوش و خواب چندساعت

 ادهیپ و بکشم رو در ی  رهیدستگ خواستم تا.. بود

 از من و شد بلند هوا به همراهم تلفن یصدا بشم،

  رو حشمت ی شماره.. آوردم رونشیب کتم یداخل بیج

 یورود به ینگاه مین با و دمیگز لب.. دادم صی تشخ

 . زدم گوشم به رو تلفن و دادم تکون یسر شرکت

 

 .. یباش خبر خوش نباریا دوارمیام حشمت؟ شده یچ-
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 . کرد صاف نه یس خنده نیب

 

 .دارم خوب یخبرا.. جان زدانی  دارم.. سالم-

 

 و دیبار یم نم نم داشت بارون.. دمیکش  یقیعم ینفس

 . بودند شده  روشن همه شهر یها چراغ

 



 .شنوم یم-

 

.. فیح اما.. بدم اطالع بهت یحضور داشتم دوست-

 .تونم ینم

 

 دمیکش شمیر ته به یدست.. رفت یم هیحاش  باز داشت

..  برندارم بهمن شرکت یورود  از چشم  کردم یسع و

 و شد بلند جا از کردم حس  من و کرد فوت رو نفسش

 .دمیشن رو هاش گام یصدا

 

..  بزن حرفتو .. حشمت یریگ یم رو وقتم یدار-

 ؟یدیشن  ویل  از یزیچ

 

  تو االنم و  دهیرس تازه.. برگشته  لبنان از دمیشن فقط-

  اون تو که داره ربط یعوض همون به هی قض.. خونشه

 .کردم رشیدستگ  خونه

 

 بود؟  کرده اعتراف.. تر زیت گوشم و شد  تر ظیغل اخمم



 

 هی دنبال تا گرفته پول نفر هی از گفت.. کرد اعتراف-

  داده آدرس که یمرد اون ماجرا ته.. بگرده  یشخص

 .دراومد بهمن ی آدمها از بود

 

 دیبا.. داشت یبیغر حال دنشیشن اما دونستم یم من

 دستم و بستم چشم کردم؟ یم رفتار طور چه بهمن با

 .شد مشت فرمون یرو

 

  خبر هم خودش اروی نیا گشتن؟  یم یک دنبال زدان؟ی-

 با بوده خونه اون تو یهرک داشتن قرار فقط.. نداشت

 ه؟یچ هیقض.. ببرن  خودشون

 

 سقف یرو  بارون درشت یها دونه برخورد  یصدا

 دمیکش قیعم نفس هی.. کردم مکث و دی چیپ گوشم تو

 :گفتم و

 

..  کنم یم جبران رو کارت نیا.. ستین  مهم اونجاش-

 کار باهاش من دار نگه رو اروی.. نکنه درد دستت



 رمی بگ رو جونش خودم.. خودم خوامیم.. دارم

 . دار نگهش زنده لحظه اون تا.. حشمت

 

 ...کوتاه یلیخ.. دیخند

 

 .خان زدانی بخواه جون.. چشم باشه-

 

 تماس یکوتاه  یخداحافظ با و دادم تکون  سر فقط

 دست به ف یک و دمیکش نییپا رو رهیدستگ.. شد قطع

  یورود به دنیرس تا و فشردم رو موتی ر.. شدم ادهیپ

 صورتم ی رو که بارون نم چند.. کردم پاتند شرکت

 روشن اتاقش  چراغ.. زدم کنار دست با بود ختهیر

..  شدم آسانسور  وارد  و رفتم باال رو ها پله.. بود

.. ستادمیا  یمنش زیم یروبرو  تصورم حد از زودتر

  با و شد بلند دید رو من تا .. شناخت یم  رو من خوب

 :داد تکون یسر  احترام

 

 . نیاومد خوش  یلیخ.. فرخزاد جناب سالم-

 



 :گفتم اخم با و کردم دست به دست رو فمیک

 

 هست؟ بهمن.. ممنون.. سالم-

 

 تو صداش و کرد شتریب  بود صداش تو که یا عشوه

 . شد تر یدماغ

 

  لحظه چند  هی.. قربان دارن مهمون فقط.. هستن بله-

 .بدم اطالع من نیکن صبر

 

 مهمون؟.. دمیکش هم در ابرو
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 برداشت رو زشیم یرو  تلفن  که دادم تکون  سر فقط

  رو لبخندش و کرد مکث بهمن اتاق یداخل گرفتن با و

 ی بسته در  به حواسم نامحسوس.. دیپاش  صورتم به

 رو من تونست یم حتم  به که ینیدورب.. بود اتاقش

 .بود یمنش سر یباال درست رهیبگ نظر ری ز باهاش

 

 .االن نیهم  چشم بله بله جان؟ الو؟-

 

 و زد یینما دندون لبخند و آورد نیی پا رو تلفن و

 :گفت

 

 .دییبفرما گفتن.. داخل  دییبفرما-

 



 به یا تقه با و رفتم اتاقش سمت به یواکنش  چیه یب

 ابروم نیب یاخم دم،یند رو بهمن یوقت.. شدم وارد در

 ی همه چشم  با و گذاشتم اتاق داخل به پا.. نشست

 و  بستم سرم پشت رو در.. گذروندم نظر  از رو اطراف

 . زدم زل کارش زی م به مشکوک

 

 بهمن؟-

 

 .زدانی ایب-

 

 که یدر آخر در.. دمیشن  اما فیضع یل یخ رو صداش

..  دمید رو بهمن باالخره من و شد باز بود  چپم سمت

 که یمخف اتاق هی.. شدیم  وصل یکنار اتاق به در نیا

 یکس کمتر و بود شده دهیپوش یوارید کاغذ با درش

 ...شمار انگشت یتعداد دیشا.. داشت خبر ازش

 

 .یکن دایپ نجایا منو یتون یم یکرد فراموش انگار-

 



 یبو.. گذاشت اتاق به پا ممتد و کوتاه ی ها خنده با و

.. داشت بزم یحساب  انگار.. خورد مشامم به الکل تند

 یزن ی مکالمه یصدا.. رفتم  سمتش به و شد کج لبم

 در.. دیخند  یم و گفت یم  مدام که کردم یم حس رو

..  دمید راستم سمت رو بهمن و ستادمیا  در چهارچوب

  یشلوار  و چهارخونه راهنیپ هی جز و بود ستادهیا

 . نبود تنش یز یچ  یا پارچه

 دو.. خورده  تا هاش نیآست و باز شییباال ی دکمه دو

 از من و بودند نشسته وسط  چرم مبلمان یرو دختر

 دو  هر ینما بدن و تنگ لباس ورود، ی  لحظه همون

  مشروب یبطر  از بود پر وسط زیم.. کردم شکار رو

 به کباب یبو.. دلستر و پسیچ و  پفک و جام و

 .خورد یم مشامم

 

 .کمیشر زدانی.. دخترا کنم یم یمعرف-

 

 و هیکر  لحن همون با و ستادیا کنارم خودش و

 :زد لب یآهستگ به شهوتناک

 



 .. پرستو و ندا-
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 قهیطر یحت  من.. پرستو چپ و بود ندا یراست سمت

  از شهیهم.. بودم بر از رو مرد نیا کردن یمعرف ی

  که بودم یلحظات تمام ونیمد رو نیا.. چپ به راست

 دست.. کردم یم شیهمراه  اشیکار  کثافت تمام تو

  و ندا.. برداشتم  جلو به یگام و گذاشت کمرم پشت

 رو هردو  تراش خوش  رون من و شدند بلند پرستو

 ...مو نخ کی  بدون.. دمید



 

 ییکذا لبخند همون با خودش و بست سرم پشت رو در

  سالم ندا.. نشست من به  پشت مبل یرو و رفت جلو

  اما.. داد جا بهمن کنار رو خودش و  گفت یکوتاه

 .بود ستادهی ا هنوز پرستو

 

 . داره مهمون گفت یم بهمن.. یاومد خوش.. سالم-

 

 .شد بهمن ی خنده باعث  حرف نیهم و

 

  استخاره اومدن واسه یداشت.. دمتید پنجره پشت از-

 ؟یگرفت یم

 

 یب.. رفت یم فرو تنم تو و داشت خی م  پرستو نگاه

.. نشستم بهمن یکنار مبل یرو و رفتم  جلو  الیخ

 .بود نخورده تکون هنوز پرستو

 



 نکهیا محض به.. داشتم یکار تماس چندتا هی.. نه-

 . ختیر  سرم کار هزارجور برگشتم

 

 بذار.. زی بر یسکیو زدانی یبرا یپر.. یدار حق-

 .کنه یخستگ رفع

 

  دست من.. شدینم خسته.. بود ریناپذ یریس مرد نیا

 اخم و دمید بهمن ی برجسته یمردونگ یرو رو ندا

 سمتم به و گفت یناز  پر ی باشه پرستو.. کردم

  رو یسکیو  یبطر و شد خم  من یروبرو قایدق.. اومد

  یبرجستگ من.. گرفت دست به زیم سمت اون از

 رفتار.. دمید کشی بار لباس پشت از رو باسنش  بزرگ

.. نداشت خبر یحت انگار.. بود نکرده رییتغ ابدا بهمن

  اتابک بودن زنده از بهمن که بودم مطمئن من حاال

 زد؟ینم  یحرف چرا و داشت اطالع

  پرستو دست  از ریتاخ با من و خورد تکون مقابلم جام

  عطرش یبو  از.. نشست کنارم ییپروا یب با و گرفتم

 من و رفت  رونم سمت به دستش اما گرفتم نفرت حال

 .نخوردم تکون

 



 یم اتاق نی هم تو بشه یهرچ .. رینگ سخت خودت به-

 ..  نباش ترانه  نگران.. مونه
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  تمام من.. زدیم هم به رو حالم ندا چندشناک ی خنده

 داشته کنترل اعصابم یرو تا کردم یم رو تالشم

  جام با رفت شیپ مردونم سمت به که دستش.. باشم

  کم رو کردم ی حال بهش اخم با و شدم مانعش یسکیو

 و گرفت دندون به رو نشییپا لب و زد لبخند اما.. کن



 سمت به من  و دییسا رونم  به رو رونش.. اومد جلوتر

 بهمن ی  مردونه همچنان داشت ندا.. برگشتم بهمن

 پر.. شدم نفرت از پر من و دیمال یم دست کف با رو

 .نداشتم شهوت از یحس چ یه.. خشم از

 

.. ستمین اتاق نیا اطالعات کردن دایپ درز نگران من-

 .بزنم  حرف کار از بودم اومده

 

  یرو  کت ریز از پرستو دست و دی چرخ سمتم به

 .زدم لب به رو جام من و  نشست پهلوم

 

.. ادهیز فرصت شب آخر تا.. میرس یم هم اون به-

 .برن دیبا دخترا.. ببر لذت فعال

 

 یلعنت.. دمیشن رو ندا جون کم ی ناله یصدا من و

 .دیرس یم کمرم به داشت پرستو ازین پر دست

 

 برات.. یتون ینم من حضور در که نهیا  مشکلت اگه-

 .کنم جور  مجزا اتاق



 

 یواکنش چیه من.. افتادند خنده به  نفر سه هر و

 رو دستم کف و دمیکش سر الجرعه رو جام.. نداشتم

  لب آهسته یلیخ و گذاشتم پرستو رون  یبرهنگ یرو

 :زدم

 

 . بکش دستتو-

 

..  داد ادامه کارش به باز  اما دیترس ی ا لحظه یبرا

 زیم یرو  رو جام.. شدم  بلند جا از و زدم پسش

 هم در ابرو بهمن.. شدم دور یگام چند و گذاشتم

 .دیکش

 

 .یکرد ینم یچیسرپ من از قبال ه؟یچ هیقض-

 

 و زدم زل چشماش به پرده یب و حیصر  و رک یلیخ

 :گفتم

 



 .ندارم دختر  نیا به یاجیاحت من.. نبودم  کتیشر قبال-

 

  دیچرخ یم گردنش و سر  یرو که رو ندا دست بهمن

 دمیشن رو ندا  ازین و ناز از  پر اَه.. شد بلند و زد کنار

 ازش و نشست  ندا کنار و شد بلند پرستو که دمید و

 مقابلم درست بهمن و شد مشت دستم.. گرفت لب

 ..  زدیم دو دو هام چشم نیب نگاهش.. ستادیا
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 هی از االن.. کنه رییتغ یز یچ ما نیب ستین قرار یول-

 اما.. یا خسته دمیم حق.. یبرگشت سود  پر ی معامله

 یم ازت.. کنه سرحالت تونه یم ییسرپا سکس هی

 . حاال نیهم.. یبخواب دختر نیباا خوام

 

  داشت حاال که  ییپرستو و  ندا دنید با و کرد کج سر و

  سرمستانه ی خنده دیمال یم تند تند رو ندا یپا نیب

 :گفت و کرد یا

 

 یم یسکس و داغ دختر  هی.. یحشر دختر هی.. نیبب-

  تخت ه ی برات گمیم.. کنه آروم رو  اعصابت تونه

 .کنن حاضر

 

 :گفتم تر یجد و گرفتم چشم مقابلم فیکث ی منظره از

 

 ینم پس حساب  بهت هام یخوابگ هم واسه هم قبال-

 با جز من.. یدون یم بهتر که تو.. بهمن دادم

 .دمینخواب تخت هی رو چکسی ه با خواهرت



 

..  بود شده  پر دختر دو هر  یها ناله و آه  با اتاق حاال

  یها چشم با و نشست مردونش یرو  بهمن دست

 یم فکر یچ به داشت.. موند رهیخ بهم زیانگ نفرت

 خاطرش تو  سنای از یچ  خواهرم؟ به تجاوز  به کرد؟

 . کردم یم خم کمر فشار نی ا بار ریز داشتم بود؟ مونده

 یم احساس و بود شده متورم شدت به گردنم رگ

..  دمید یم سرخ  رو دختر دو هر و بهمن و اتاق کردم

 . خون غرق

 

  روابطم تو  من که همونطور.. کنم ینم اصرار بهت-

 مونیپش یول.. یباش آزاد هم تو ذارمیم.. آزادم

 .کنه یم  ارضات دختر نیا.. یشیم

 

  یم درد رتمیغ.. داشتند درد بدنم یها رگ.. یآزاد

 یم آتش به  رو وجودم داشت  یناموس  یب درد.. کرد

 تا کردم قفل کمرم پشت رو مشده مشت دست.. دیکش

 و دست ری ز نجایهم دی با.. صورتش  تو نشه مشت

 . داد یم جون پاهام



 

.. گرفت فاصله ازم و بود دستش نیب مردونش  هنوز

 دختر دو هر  یروبرو خودش و زد کنار پا با رو زیم

  حس رو دختر دو هر شهوتناک ی خنده من.. ستادیا

..  دنیکش نیی پا رو بهمن شلوار  پیز که دمیشن و کردم

 به بهمن سر  و دمید بهمن یپهلو  یرو رو دستشون

 دنیبوس یصدا .. نبود یسخت حدس.. شد دهیکش عقب

 هم به  رو حالم داشت بهمن ی مردونه دنیسیل و

 زدم؟ینم یحرف چرا خوردم؟ ینم تکون چرا من.. زدیم

 

 اما بستم چشم.. گرفت  جون مقابلم سنای ریتصو باز

 یم حاال  رو لبخندش..  شد زنده مبسته پلک پشت

  هیثان اشک، یا هیثان لبخند، یا هیثان.. نمیبب تونستم

 شدیم بلندتر و بلند مدام دردآورش  یصدا... خون یا

 .دمیشن گوش به رو بهمن ی ناله و

 

 .. امیب دنتید یبرا  بهتر وقت هی بهتره-
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 به مبل کنار از رو فمیک.. گرفت رو توانم بهمن آخ   و

 ی واژه خشم.. زدم رونیب اتاق در از و گرفتم دست

 به نفسم..  داشتم که یحس  برابر در بود ییمعنا یب

 یحت و شدم خارج کارش اتاق از.. ومدیم باال یسخت

 ..نه .. نه.. ندادم  رو یمنش یخداحافظ  جواب

 

 و رسوندم همکف ی طبقه به رو خودم آسانسور با

..  بودم خونسرد  ظاهر به هم هنوز من.. نکردم صبر

  داشته تسلط خودم یرو که داشتم رو توان  نیا هنوز

 یآتش چه نیا.. زدمیم  پس رو افکارم مدام.. باشم

  که بود یبزرگ درد چه ؟یغم چه ؟یوحشت چه بود؟



 آخ.. اتابک آخ کرد؟ یم ینیسنگ دلم یرو داشت

 .. ماهتاج

  میجوون..  دادم دست از اونا خاطر به رو میزندگ من

  شکار خودم دست از.. باختم رو غرورم و رتیغ.. رو

  سکوت چرا  که.. نزدم ادیفر  صورتش تو چرا که بودم

 .. زدم رونیب شرکتش در از حرف یب چرا که.. کردم

 چرا؟ کردم؟ یم یرانندگ داشتم

  یانتها دلم.. بهمن رسم و اسم از شدم یم دور داشتم

 رو حشمت ی شماره.. خواست یم رو انتقام نیا

 :زدم لب دمیشن رو صداش نکهیا محض به و گرفتم

 

 کجاست؟  االن مرد اون-

 

 :داد جواب کالم هی فقط

 

 .یگاودار-

 

 .نمتیب یم-



 

 یم کار فکرم هنوز نکهیباا.. کردم قطع رو تلفن و

.. بگذرونم ینطوریا رو  امشب تونستم ینم اما کرد

  خارج به هرچقدر.. بردم باال رو کن پاک برف شدت

 و گرفت یم شدت بارون شدم یم تر کی نزد شهر از

  پارک یگاودار ی  محوطه تو رو نیماش باالخره من

 مکث.. شناخت و دید منو نگهبان همون باز.. کردم

 رو نیماش  در.. اومد سمتم به چتر با که دمید و کردم

  یباال و کرد باز رو چتر.. اومد جلو و کردم باز

 .داشت نگه نیماش

 

 کنم تونییراهنما من گفتن.. شمان منتظر حشمت آقا-

 .قربان

 

 یگل اول  ی لحظه همون و بردم رونی ب نیماش از پا

 خودم به رو کتم و زدم  رونیب فقط تیاهم یب.. شدم

 به رو نیماش در.. نداشتم فیک به یازین.. چسبوندم

  پا.. کرد پاتند دنبالم به رضا و رفتم جلو و دمیکوب هم

  از یکی دست به رو چتر رضا.. گذاشتم ساختمون به



 و انداخت نییپا سر.. شد  داخل خودش و داد نیمحافظ 

 :گفت

 

 . اونجان آقا .. نیزم ریز تو میبر دیبا-

 

 داالن هی.. داد یا اشاره راست سمت به دست با و

 کم فضا نور..  دیرس یم یسنگ  یها پله راه به که بلند

  به و دادم تکون سر.. کرد یم میعصب داشت اما بود

  بود انیجو..  دراومد صدا به تلفنم.. رفتم سمت همون

  فرو شلوارم بیج در و کردم لنتشیسا.. دادم رد من و

 نییپا ی طبقه از.. نداشتم وقت صحبت یبرا.. بردم

 پله تا یس از شیب.. دیرس ینم گوش به ییصدا چیه

 .ستادمیا روشن مهین سالن کف باالخره و بود
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  که بود ستادهیا یصندل کنار و من به پشت حشمت

..  کردم براندازش قیعم.. بودند  بسته طناب با رو مرد

 چیه صورتش.. ساله  چند و ستیب  بایتقر پسر هی

 معوج و کج  لباسش اما نداشت جرح و ضرب  از یاثر

 چشم.. دمید یم نشیس  یرو رو چاقو  کیبار رد و

 گام هی با و رسوند من به رو  خودش رضا و دیکش باال

 :ستادیا من از فاصله

 

 .آوردم رو  آقا قربان؟-

 

..  شد کج لبم.. آهسته یلی خ.. دیچرخ سمتم به حشمت

 از داشتم فقط.. دیتپ ینم  نامنظم و تند قلبم یحت من

 و داشتم عطش شدت به.. شدم یم هالک گرما

 رو   حشمت کمرنگ لبخند.. بود  خشک خشک محنجره



  یصدا.. برداشتم  جلو به گام چند آروم  و کردم شکار

 :دمیشن رو مرد دردمند

 

 .نیکن..  ولم.. هیک آقا.. نیا.. خبره.. چه.. نجایا-

 

 و خوردن کتک  روز چند.. بزنه ادیفر نداشت  نا یحت

 گرفته رو رمقش ی همه یتشنگ و یگرسنگ  حتم به

 .بود

 

 .ذارمیم تنها رو تو من.. فرخزاد تیامانت نمیا-

 

  روشن و کی تار صورت از چشم من.. شد کینزد بهم

  کاریچ د،ی رس یم اتابک به اگه.. داشتم یبرنم مرد

 کنارم درست حشمت برد؟ یم کشت؟ یم کرد؟ یم

 کتفم به یدست.. دمید رضا به رو نگاهش من و ستادیا

 .زد

 

 دست شی باق.. کردم ییرایپذ یحساب بهمن آدم   از-

 .بوسه  یم رو خودت



 

 که بره خواست.. دمید داد  تکون رضا به رو که یسر

 :گفتم

 

 . آب.. اسلحه-

 

 سمت به و شد دور رضا  اول، ی هیثان  سه همون تو

  من که بود  نگاهش تو یز یچ.. چرخوندم  سر حشمت

  و حرص.. نانیاطم.. اعتماد.. شناختم یم خوب

  در شده ریاس بلند یموها  من و زد کج ی لبخند.. خشم

َشش  :گفتم و گرفتم دهی ناد رو ک 

 

 .ممنون-

 

 حرف کردن ناله نیب.. شد بلند هوا به مرد یصدا باز

 :شدیم دهیشن  زحمت  به که فیضع اونقدر.. زدیم

 



 هی بود قرار فقط.. نکردم یکار که من.. نیکن ولم-

 مگه ن؟یخوا یم جونم از یچ.. نشد که کنم یکار

 ن؟یگرفت ریاس

 

.. ستادیا  چپم سمت درست و برگشت  پرشتاب رضا

 ازش.. دمید رو دستش یمعدن آب یبطر  و اسلحه

 .گرفتم

 

 . باش راحت تو.. میریم ما-

 

 گرفته رو  چشمم یجلو خون.. دادم تکون  سر فقط

 .بود
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.. دوختم مرد به رو زمیت نگاه رفتن که رضا  و حشمت

  یها لب. نداشت رو سرش داشتن نگه  توان یحت

 : رفتم جلو و دادم صی تشخ رو خشکش

 

 ه؟ یچ اسمت-

 

 اسلحه.. دمی د اسلحه و آب  یبطر به رو نگاهش من

  باز رو  یبطر در و کردم چفت شلوارم کمر به رو

 .کردم

 

 .بگو  بهم اسمتو ؟یخوا یم آب  ؟یا تشنه-

 



 در چهره درد از و داد قورت یسخت به  رو دهنش آب

 نگاه و دمینوش  رو آب یسرد از یا جرعه.. دیکش هم

  پشت از دستش.. رفتم جلو.. دمید رو حسرتش پر

.. نداشت خوردن  تکون ی برا یتوان و بود شده بسته

 .آوردم باال رو سرش و گرفتم رو چونش

 

 .شده خشک گلوم.. بده آب بهم.. یرعلیام-

 

 ها زده یقحط مثل و گذاشتم لبش یرو  رو یبطر  سر

 عقب من و دینوش  رو یبطر درون آب ی همه

  پرت بزرگ  سالن ی گوشه به رو یخال ی بطر.. دمیکش

 دور گام چند.. بود اعصابم خط رو صداش .. کردم

 :دمیشن رو صداش  و شدم

 

  غذا و  آب بهم نامردا  نیا.. شدم یم هالک داشتم-

 . ندادن

 



  رد.. دمیچرخ  سمتش به کمر به دست  و زدم پوزخند

 نشیس زخم یرو و  بود چونش یرو  آب یسیخ

 . دیچک

 

 باغ؟ خونه اون تو یبر که یگرفت دستور بهمن از-

 ؟یبود یک  دنبال بگم بهتره دیشا ای ؟یبود  یچ دنبال

 

 یشدن کنترل کالمم حرص اما زدمیم حرف  آروم من

 حتم به.. کردم حس افتاد  جونش به که ی وحشت.. نبود

  یم.. ستمین یا مالحظه با آدم ابدا من دونست یم

 . رمیبگ رو جونش تا اومدم دونست

 

 هی که گرفتم پول یکی از.. نداشتم خبر من خدا به-

 ینم رو بهمن  نیا اصال من.. نیهم..  بدزدم نفرو

 .شناسم

 

 از رو پروژکتور  نور..  دادم تکون سر  بار نیچند

  سقف به فاصله  متر چهل یس با که یا پنجره پشت

 بهش و دمیکش باال  ینیب.. دمید یم بود، دهیچسب



 حس.. شدم  خم سرش یرو بایتقر.. شدم تر کینزد

 .بکشه عقب رو خودش کرد تالش کردم

 

 ؟یکن کاریچ بود قرار بود؟ یچ برنامه-

 

 .افتاد ه یگر به و انداخت نییپا سر ینزار  لحن با

 

  هم اروی اون به بگم؟ بار چند.. خبرم یب من خدا به-

  رو اروی بود قرار.. نداشتم خبر یچیه  از من.. گفتم

 به هم شیباق.. یجنگل  ی خونه هی تو ببرم و بدزدم

 .نیهم.. نداشت ربط من

 

  نگه دهنش یرو درست و آوردم رونی ب رو اسلحه

 موهاش من و  شد گرد زده  وحشت هاش چشم.. داشتم

 :گفتم و گرفتم چنگ به رو

 

  بود؟ یچ برنامه.. الشخور  کنم ینم  رحم بهت-
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 یفضا.. بودم عرق سیخ من و شد دتریشد شهیگر

 .بود نمور و سرد  نیرزمیز

 

 .ندارم خبر من.. آقا  کن رحم بهم.. دونم ینم-

 

 هی مرد نیا نداشتم شک من .. ابدا.. کردم ینم باور

 ضامن و  زدم یصدادار  پوزخند.. دونست یم یزیچ

 : رفت باال  صداش که دمی کش رو اسلحه



 

 . کن رحم.. گمیم.. آقا نزن-

 

  شدیم متوجه نگاهم از.. داشت فرصت  هیثان سه فقط

 :کرد باز لب که

 

 شما تا میدار  نگهش یجنگل خونه اون تو بود قرار-

..  دادن نشون بهمون رو عکست.. یبد نجاتش  و یایب

 تا و میکن محاصره  رو خونه اون یچندنفر بود قرار

..  نیهم فقط خدا به.. میبزن کتک رو تو خورد یم

 سرحد تا بود گفته میگرفت پول ازش که  اروی همون

 .میبکش رو رمردهی پ و میبزن کتک شمارو مرگ

 

  عقب گام هی و کردم ول  رو موهاش.. آخ.. بهمن آخ

 ماشه یرو  رو انگشتم هیثان صدم کی فقط.. رفتم

 و شد اکو فضا تو گلوله کیشل یصدا و چکوندم

 بار نیچند تو معربده ی صدا.. افتاد چپ  به گردنش

..  دمیکش پوف من و شد تکرار گلوله یصدا  شدن اکو

  یم یخال  بهمن مغز  تو رو ریت نیا یبعد ی دفعه



 رو رضا یصدا و زدیم برهیو داشت تلفنم باز.. کردم

 :دمیشن ها پله یباال از

 

 .نیبر دیبا.. فرخزاد یآقا-

 

 و کرد ی ط  یکی چندتا  هارو پله ی همه  خودش و

  وسط درست گلوله کی شل باز.. ستادیا سرم پشت

 .بود نشسته شیشونیپ

 

 .نیبر دیبا آقا؟-

 

 : زدم  لب خونسرد

 

 چرا؟-

 

 .بود زده وحشت صداش

 

 .اومدن ویل آقا-



 

 . انداخت نییپا سر که دمیچرخ سمتش به شتابزده

 

 ...نمیماش یلعنت نجاست؟یا-

 

 :کرد  قطع رو حرفم

 

.. هیگاودار پشت نتونیماش االن.. کردم جابجا من-

.. استقبال رفتن حشمت آقا.. کنم یم ییراهنما رو شما

 .نیبش خارج صدا و سر یب نیتون یم یپشت در از

 

 دمیکوب نشی س به رو اسلحه.. رفتم جلو و گفتم یهوم

 .گرفت که

 

 .نیکن پاک رو َرّدش-

 

 .داشتم ی بهتر فکر من و گفت چشم
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  ها پله راه سمت به من و شد قطع  تلفنم ی برهیو

  ییصدا چی ه هم باز.. بود سرم پشت هم رضا.. رفتم

 .دیرس ینم گوشم به

 

 کجان؟ االن-

 



 .حشمت آقا دفتر.. باال ی طبقه رنیم احتماال-

 

 سالن یورود به ینگاه مین و ستادمیا  پله راه یباال

 .انداختم

 

 .نیایب طرف نیا از-

 

..  نداشت یتیاهم برام داد، یم نشون رضا که یریمس

  یتوجه رضا  ینگران به و رفتم شیپ سالن  سمت به

 .نکردم

 

 .نیبر دیبا شما قربان؟-

 

 . ننینب منو محافظاش باش مراقب فقط-

 

 از.. شد دور و گفت چشم اما دمیشن رو شکالفه پوف

  ی مکالمه یصدا تونستم یم حاال و رفتم باال ها پله

 اتاقش.. نبود صی تشخ قابل اما.. بشنوم رو حشمت



.. اتاق نیسوم راست سمت در.. شناختم  یم رو

 .ستادمیا در پشت و رفتم  شیپ اتاق سمت به نیپاورچ 

 

 ست؟ین  یدیجد خبر-

 

 ویل یصدا  من.. بود نشسته زشیم پشت حشمت حتما

 .دمیشن یم تر واضح رو

 

  یها تیموفق از دارم مدام نکهیا جز.. ستی ن یخبر-

 .شده پخش زود  خبرها.. شنوم یم زدانی

 

 :دمیشن رو حشمت یصدا باز من و کرد سکوت ویل

 

 ؟..یبود  کجا بدونم  کنجکاوم.. ینبود مدت نیا-

 

.. شدم کینزد در به شتریب.. زدینم یحرف همچنان ویل

 :شکست رو سکوتش باالخره

 



  مدت هی.. گردم یبرم دارم من اما.. ستین مهم چندان-

 گزارش بهم خوام یم.. ستمین رانیا یطوالن دیشا

.. بهمن البته و زدانی عملکرد از یبد لحظه  به لحظه

 .کرد غفلت  یا هیثان دینبا

 

 .هه.. بود جانبه دو جاسوس  هی حشمت

 

 به که خبردارم.. بلدم رو کارم من.. راحت التیخ-

 .برقراره ی گاودار  هنوز  که توئه لطف

 

 بهم که یاطالعات برابر در.. ستین مهم من یبرا-

 یم که هیکار  نیکمتر تو یگاودار داشتن نگه.. یدیم

 . بکنم تونم

 

 !رفت  یم کشور از داشت ویل

  یب.. دمید ها پله یرو رو رضا و گرفتم فاصله در از

 . شدم رد کنارش از آهسته  و حرف

 



 کجاست؟ نمیماش-

 

 سمت همون به من و داد اشاره یا گوشه به دست با

 .گفت یم حشمت رو ویل سفر   ات ییجز.. رفتم
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  حاال.. شد  خم سرم یرو رضا و نشستم فرمون پشت

 . بود شده کمتر بارون



 

 . هست حواسش آقا.. نی نباش نگران-

 

 . رهیبگ تماس من با بگو-

 

 من و دیکش کنار.. بستم رو در و دمیشن رو چشمش

  خارج یگاودار از و درآوردم حرکت  به رو نیماش

 فرهاد.. دم یرس خونه به بعد کساعتی بایتقر.. شدم

 به رو خودش  عیسر یلیخ.. بود ستادهی ا معمول طبق

 . شدم ادهیپ من و رسوند من

 

 قربان؟-

 

 .دمیچرخ سمتش به و ستادمیا

 

 .شده یخبر هی-

 



 نیمحافظ  از هرکدوم.. انداختم اطراف به ینگاه مین

  یمشکل دیرس ینم نظر به و بودند خودشون  یجا سر

 : گفت که کردم اخم.. باشه

 

  بود اومده نیماش هی  شب هی هست خاطرتون به-

 زد؟یم پرسه و خونه اطراف

 

 و دیکش جلو رو خودش.. کردم دییتا  سر تکون با

 :گفت

 

 ی چهره.. کردم دایپ سیپل  تجسس قسمت تو آشنا هی-

 و کردم یریگیپ.. بود افتاده نیدورب تو آدما از نفر دو

 . پاکمهر روشن خانوم.. پاکمهر.. به دمیرس

 

..  یلعنت.. داشتم کم رو نی هم دنیشن فقط امشب، یبرا

 عمارت سمت به گام هی .. ندادم نشون یواکنش چیه

 : کرد صدام که برداشتم

 

 ه؟یچ امرتون قربان؟-



 

 . کنم یم یدگیرس خودم-

 

 باز نینوش  توسط در  معمول طبق.. نکردم صبر و

 .شد

 

 .شام قربان .. سالم-

 

 :زدم لب فقط.. نداشتم خوردن به یلیم

 

 . یسکیو-

 

 رو ترانه دنید تحمل  یحت.. رفتم باال ها پله از و

  نییپا رو در ی رهیدستگ.. بود بسته اتاق در.. نداشتم

 گرفت فاصله پنجره از دنمید محض به ترانه.. دمیکش

 .رفتم حموم سمت به و  آوردم رونیب رو کتم من و

 

 زدان؟ی-



 

 به پا ترانه.. آوردم رون یب رو لباسام کی به کی

 .کردم پر رو وان من و  گذاشت حموم

 

  ؟یبود کجا ؟یشنو  ینم صدامو-
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 رونیب حموم از ترانه شد  باعث اتاق در به تقه چند

 ریتصو. گذاشتم وان ی لبه رو دستم هردو من و بزنه



 به.. شدینم  دور چشمم ی جلو از بهمن یکار کثافت

 .زدم پوزخند خودم

 

 شام مگه ارن؟یب یسکیو برات یگفت تو زدان؟ی-

 ؟ یخورد

 

  رو یسکیو من و ستادیا کنارم  ترانه و کردم راست قد

 اخم.. دمیکش سر الجرعه رو همه و گرفتم ازش

 فک نیب از  و شمرده شمرده و آوردم ابرو نیب یظیغل

 :گفتم شده چفت

 

 .ترانه رونیب گمشو-

 

  کالمم خشم و تیقاطع.. کرد براندازم  مات یا  لحظه

  که دمید و بترسه العملم عکس از ترانه که بود اونقدر

  دیشا یطوالن دوش هی.. شد  خارج حموم از حرف یب

 ..  کرد یم  بهتر رو حالم

  

 



  

  ******************* 

  

  

  

  میتا هنوز و بود گذشته ظهر ی دوازده از ساعت

 دمید زیم کنار رو انیجو.. بودم نکرده دایپ استراحت

 اومدنش متوجه که بودم کار غرق اونقدر من و

  با خودش و گذاشت زیم  یرو رو یا پرونده.. نشدم

 از بعد و نزدم یحرف چیه.. ستادیا فاصله گام هی

 :گفتم  یجد یلیخ دستم ریز ی پرونده ی مطالعه

 

 چندنفر با.. خورده مشکل به گمرک  تو بارهامون-

.. ارهیدرم یباز  گربه و موش داره یکی.. گرفتم تماس

 ریگ گمرک و برده دست یواردات یبارها  آمار تو

 یپا ندارم دوست.. انیجو کن داشیپ اونو برام.. داده

 پام تونن یم ساده کار هی  نیهم با.. وسط ادیب سیپل

 . خبره چه نیبب.. کنن باز ی کالنتر به رو

 



 .کنم یم درستش شب  تا.. چشم-

 

 یلیخ.. بودم یعصب یحساب.. دادم تکون  سر فقط

..  کردم باز بود آورده انیجو که یا پرونده.. یعصب

 پشت از و  کردم امضا.. بود برج یکارها به مربوط

 .شدم بلند زیم

 

 قربان؟-

 

..  اومد دنبالم  به انیجو و رفتم شیپ پنجره کنار تا

 مین گرفته دود شهر به من و ستادیا سرم  پشت درست

 . شدینم کم ندهیآال مواد نیا.. انداختم  ینگاه

 

 دونم ینم راستش.. گرفت  تماس باهام دالور آقا-

 حرف باهاتون خواستن خان اتابک.. بگم یچطور

 .بزنن

 

.. فرستاد ینم غامیپ.. زدینم زنگ.. دمیچرخ سمتش به

 .یلعنت نبود؟ متوجه رسوند؟ یم خبر  انیجو به



 

   افتاده؟ یاتفاق مورد؟ درچه-
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..  کرد ینم نگاه صورتم به و بود نییپا  سرش هنوز

 .موندم منتظر کرده اخم

 



  ماهتاج.. دمیفهم من که اونطور فقط.. قربان نه-

  به هم دالور آقا.. داده اتابک آقا به شنهادیپ هی خانوم

 .بگم بهتون که گفت من

 

 حداقل به انیجو با رو فاصلم و کردم  زیر چشم

  هام چشم به میمستق و کرد سربلند باالخره.. رسوندم

 .زد زل

 

 عمارت برن که خواستن  اتابک آقا از خانوم  ماهتاج-

 .بمونن اونجا و

 

 ته تا خودم.. دادم تکون یدست فقط.. زدم پوزخند

 . رفتم ماجرا

  یدیببخش با برداشت رو زیم یرو ی پرونده انیجو

 ی شماره و نشستم زیم پشت.. زد رون یب اتاق از

  پرواز زود صبح ویل که داشتم خبر.. گرفتم رو ماهتاج

 دهیشن حشمت از رو اتشیی جز قبل شب همون.. داشت

 .بودم



 بچه دو و  زن ویل که بودم دهیفهم تازه  و نداشتم خبر

 رفته خانوادش به زدن سر  یبرا.. خواهر سه.. داشت

 .دمیشن باالخره رو ماهتاج یصدا.. بود

 

 چطوره؟ حالت زدان؟ی-

 

 . داشتم پوزخند همچنان

 

 .دمیشن ازت یدیجد  یخبرا-

 

 .شده کنترل  ی سرفه چند.. افتاد سرفه به  و کرد مکث

 

 ؟یزن یم  حرف یچ از-

 

 .شد مشت دستم و گرفتم فاصله زیم از

 

  اتابک به که یشنهادیپ از زتیانگ بدونم دارم دوست-

 ه؟یچ یداد



 

..  افتاد سرفه به باز.. شد منظورم متوجه حاال  انگار

 نداشته یمساعد یجسم حال که دیرس یم نظر به

 همون  به.. دیخند شد، تموم که شسرفه.. باشه

 . بودم منتظر هنوز من.. شهیهم صورت

 

  ینکرد که فراموش..  امنه من شی پ اتابک یجا-

 دونم  ینم.. داره خبر بودنش زنده از االن بهمن

 من کنار دیبا اتابک اما دهیرس  کجا به باهاش ارتباطت

 .باشه

 

 سال ده به داشتم.. بستم چشم و دمیکش یقیعم نفس

  پنهان سال  ده به.. کردم  یم فکر فشار و یدر به در

 .اتابک کردن

 و سر پر و قیعم یپوزخند به شتریب.. دمیخند کج

  زیم یرو رو مشده مشت دست.. داشت شباهت صدا

 .انداختم پا یرو پا و دادم هیتک کارم

 



  از فرخزاد  زدانی.. من یکن  یم فکر خودت با یدار-

  یلیخ.. ماهتاج ؟..ام یبرنم  اتابک از  مراقبت پس  

  بو اتابک بودن زنده از یک   تو بدونم دارم دوست

 ؟ یدیفهم یک   دوسال؟.. شیپ سال  هی ؟یبرد

 

 . دمیکش پوف و کردم شل رو کراواتم گره.. کرد مکث

 

 بهش.. کردم یمخف همه از  رو اتابک که ساله ده من-

.. بود یشگیهم اما کم؛ اگرچه  آمدم و رفت.. زدم سر

.. کنه شک یحت نتونست چکسیه.. دی نفهم چکسیه

  چه با بدونم خواد یم دلم ؟یدیفهم یک   بگو بهم

 بهمن یآدما یوقت یزنیم حرف تیامن از ینانیاطم

 بهمن یدونست یم که  تو.. من ی خونه  تو ختنیر

 به ها حرومزاده اون یپا  نکهیا از قبل چرا.. دهیفهم

 رو جلوشون چرا ؟ینگفت بهم بشه باز من ی خونه

   کنم؟ اعتماد بهت یدار توقع من از ؟ینگرفت
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  یبرا  یجواب دونستم یم هرچند.. نداد رو جوابم

 .نداشت سواالتم

 

 دنبال تو دونم یم خوب من... ماهتاج هیچ یدون یم-

  وجدانت عذاب یخوا یم تو.. نه تیامن.. یهست یچ

  از تونستم، ساله ده که همونطور وگرنه.. یکن کم رو

 .تونم یم هم بعد به نیا

 



 ادیز که مکثش.. کرد فوت یگوش تو رو دردمندش آه

 .دمیکش  یقیعم نفس شد، یطوالن

 

 داره دوست بدونم که دارم شناخت اتابک رو اونقدر-

 .دمیم رو بشیترت من.. ادیب

 

 زدان؟ی-

 

 گرفتم دندون به رو نمییپا  لب.. خواست ی م گاریس دلم

 . ندادم  رو جوابش و

 

 دادم انجام امروز به تا که  ییکارها چکدوم  یه از من-

 نشستن یجلو  نتونستم نکه یا از اما.. ستم ین مونیپش

  یم.. مونم یپش رمیبگ رو یصندل اون یرو  اتابک

 اما.. نه  رو  بابات تیامن.. یکن باور رو  حرفم خوام

 جبران ندادم و دادم یم انجام دیبا که یکار  خوام یم

  که یکس عنوان به.. بزرگتر خواهر هی عنوان به.. کنم

  یببخش منو ندارم یتوقع.. کرد خراب رو تو یزندگ

 .داره حق من گردن  به بابات یول



 

.. شدینم درست یچیه... خشم جز نداشتم یحس چیه

 . ابدا.. شدینم پاک من یزندگ از بهمن

 

 . کنم یم قطع  گهید من-

 

 .زدانی کن صبر-

 

..  بودم مرده انگار من و بود گرفته غم رنگ صداش

.. ماهتاج از.. بهمن از.. شدمیم تر کلفت پوست داشتم

 .بودم ز یلبر اتابک از

 

 بهمن از رو انتقامت تا کنم یم بتونم یهرکار من-

 .یر یبگ

 

 کردم تر یجد رو لحنم.. دمیکش رخش به رو پوزخندم

 :گفتم خشم از دورگه یصدا همون با و

 



 عمه؟ یکرد  فکر بهش ؟یچ رو خودت از انتقامم-

 باهم.. تو به منم.. برس اتابک به فعال یول.. کن فکر

 .میش یم حساب یب

 

  امکیپ هی.. کردم قطع یخداحافظ یب رو تلفن و

 ابرو نی ب یاخم ایسلیس ی شماره دنید با.. داشتم

 کردم باز امشویپ و آوردم

 

 بهمن ؟یبگ  کیتبر رو برگشتنم  یخوا  ینم.. سالم"

  نمتیبب مشتاقم.. الیو ن یایب ترانه با شب  یبرا گفت

 .."زدانی

 

 فکر روشن با دارید به  داشتم.. بود برگشته ایلیسیس

 . کردم یم

 

 دیبا.. دادم یاجبار استراحت  میتا خودم  به خودم

 . دمید یم رو روشن
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..  دمید مکالمه حال در رو انیجو.. شدم خارج اتاق از

 رو اعصابش یخراب من و زدیم حرف تلفن با داشت

 کنار تا من و شد بلند یمنش.. زدم حدس  حرکاتش از

 .رفتم شیپ زشیم

 

 قربان؟ دیبر یم فیتشر-

 

 . دادم سر  تکون با رو سوالش  جواب



 

 یراض برج تیوضع از چندان.. بگو طلب قتیحق به-

  گهید یکی تونم یم کنه  کار ینجور یا  بخواد.. ستمین

 .بذارم جاش داره یبهتر بازده که رو

 

  یسرسر  یخداحافظ انیجو و اومد حرف  به لکنت با

 :شد ک ینزد و گفت

 

 .قربان ق.. چشم چ چ بله ب-

 

 فاصله زیم از.. انداختم نگاه مین هی فقط انی جو به رو

 :گفت یمنش به انیجو که دمیشن و گرفتم

 

 نکردم  خبرت که یزمان تا.. کن کنسل رو قرارها-

 ...به  و بمون نجایا

 

  صحبت ی ادامه و ستادمی ا آسانسور ی روبرو من و

  برج بابت از  منو الیخ داشت.. دمینشن رو انیجو یها



  منتظر و فشردم رو آسانسور ی دکمه.. کرد  یم راحت

 در.. گرفت رو فمیک و ستادیا کنارم باز انیجو.. موندم

 .شدم وارد زودتر من و شد  باز آسانسور

 

 م؟یری م کجا قربان-

 

 .ونی هما ی خونه-

 

  رو همکف ی دکمه من.. نداد نشون یواکنش  چیه و

 : گفت انیجو باز که فشردم

 

  فعال.. کردم  صحبت گمرک تو آشناهام از  چندتا هی با-

 برگه تو یکی که شدن متوجه.. شدن ص ی ترخ بارها

 و بگردن سپردم یول می گرفت هیدییتا.. برده دست ها

 نگران شما.. کنن دایپ کرده رو نکاریا که رو یکس

 .نینباش

 

 در برج رونیب رو یرشاد من و شد باز آسانسور در

 .دمید  پوش شلوار و کت یمرد با  صحبت حال



 

 . امیم من کن چک  رو ریمس و نیماش تو-

 

 به ها پله نییپا من و کرد  پاتند یکوتاه چشم   با انیجو

  و شناختم  ینم رو شیکنار مرد.. رفتم  یرشاد سمت

 هر با و کردم دراز دست.. نبود یمهم شخص حتما

 و سالم گشاده یرو با یرشاد.. دادم  دست دو،

 :دادم جواب  سرد من و کرد یاحوالپرس

 

 .دمتید شد خوب.. جان زدانی ری خ به دنیرس-

 

 :دمیخند یمصلحت و آوردم رونیب دستش از رو دستم

 

   افتاده؟ یاتفاق چطور؟.. ممنون-
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  زیبرانگ نی تحس ینگاه با.. دیخند و زد  کتفم به یدست

 :گفت یکنار مرد به رو و کرد براندازم

 

 یمهمون خاطرش به قراره که هیکس همون نیا-

  امکیس  یآقا جان، زدانی کنم یم یمعرف .. رمیبگ

 ی پروژه گذار   هیسرما  نیبزرگتر سییر.. یاصالح

 .نور

 

 کج یگردن ادب حسب بر اما نداشت یت یاهم من یبرا

 : گفتم و کردم

 



 .خوشبختم یلیخ-

 

 : گفتم دیخند یم  هنوز که یرشاد  به رو و

 

 .دونم ینم هنوز من ه؟یزمان  چه یمهمون-

 

 .دیخند ی رشاد یپا به پا هم امکیس

 

 از منم.. نهیهم یرشاد ی نهیرید ی ها عادت از-

 انشاهلل.. دمی شن ازت یادیز فیتعار.. خوشبختم دنتید

 .میکن کار هم با میبتون که

 

 واقعا من خب.. شمیم خوشحال.. نه که چرا.. حتما-

  بده اطالع بهم رو یمهمون ساعت و خیتار.. شده رمید

 . ریبخ  روز.. یرشاد

 

  رو انیجو من و گرفت صورت  یکوتاه یخداحافظ و

  من و بود کرده باز رو  عقب در.. دمی د نمیماش کنار



  خودش.. دمید جلو یصندل  یرو رو فیک.. شدم سوار

 و یرشاد که یدست  یبرا و نشست فرمون پشت

 .دادم تکون  سر تنها کردند بلند امکیس

 

 .امنه ریمس قربان-

 

 .کن حرکت  عتریسر پس-

 

 یپشت به رو سرم من و اومد در حرکت به نیماش

 . دادم هیتک یصندل

 

 قربان؟-

 

  کیت کیت یصدا از.. موندم منتظر و گفتم یهوم

 چرا که شدم متوجه دنشیچ یپ چپ به بعد و راهنما

 .کرد مکث

 



  رفته.. ستنی ن خونه االن خانوم روشن اما رهید کمی-

 .ونی هما آقا مالقات زندان بودن

 

..  نزد یحرف   هم انیجو..  ندادم نشون یواکنش چیه

 چشم من و کرد متوقف رو نیماش بعد  ربع کی قایدق

  برام رو در و شد ادهیپ من از قبل انیجو.. کردم باز

 دور رو نیماش.. بست رو در و شدم ادهیپ.. کرد باز

 .گرفت دست به رو فمیک  انیجو و میزد

 

 . انیجو کن باز درو-

 

 رونیب بشی ج از رو یبزرگ دیکل دسته ع یمط  انیجو و

  وارد خواست.. شدم داخل من و کرد باز رو در.. آورد

 گرفتم رو دیکل دسته و فی ک.. کردم دراز دست که بشه

 :گفتم و

 

 ..  بمون رونیب تو-

 

 



 

      

 

 ن یوتیگ#

 340پ#

 

 

 

 

 :برداشت عقب به گام  هی و داد تکون سر عیمط

 

 .نباش دید تو-

 

 رو در بشنوم، رو َچشمش تا کنم صبر  نکهیا بدون و

 کردم باز دیکل  با رو ساختمون در.. شدم  داخل و بستم

 رونیب رو کتم.. دمیچیپ راست سمت به..  شدم وارد و

 دست.. انداختم سالن وسط مبل یرو فمیک با و آوردم

  گره.. زدم خودم دور به یچرخ و گرفتم کمر به



 یرو ساعت.. آوردم رونشیب و کردم باز  رو کراواتم

 ها پله از.. داد یم نشون  رو مین و کی  عدد دستم مچ

  ثابت ونیهما اتاق ی بسته در یرو نگاهم.. رفتم باال

 د؟ یخند یم من ی نداشته  شیر به نجایا.. موند

 

 نام هی با تازه که یا خونه.. بود یامن یجا   حاال  اتابک

  حال  روزها  نیا.. شد مشت دستم.. بودم دهیخر یجعل

  قبول رو باخت.. بودم زدانی من اما.. نداشتم یدرست

..  کردم باز رو ونیهما اتاق  یروبرو در  .. کردم ینم

  عکس قاب.. بزرگ ی پنجره و دراور.. کمد.. تخت هی

  یبرادرها از یکی اتاق  داد یم نشون تخت کنار

 رو ونیهما  یکنار اتاق.. بستم رو در.. بود روشن

  نیهم.. دمید ینم روشن از  یآثار  چیه من.. کردم باز

 متوجه دم،ید رو دشیسف و  اهیس یها یواریکاغذد که

  شیکنار اتاق.. باشه روشن اتاق تونست ینم نیا شدم

 وارید به در و کردم بازش.. بود مونده یباق اتاق تنها

 با که بسته ی پنجره هی.. نفره تک تخت.. شد دهیکوب

 عکس.. بود شده دهیپوش دیسف ری حر یها پرده

..  کمد و یش یآرا زیم.. راست سمت وارید به بزرگش

.. بزنم پوزخند شد باعث  وارشید  یصورت رنگ



 و یفقه کتاب نیچند از بود پر چپ سمت ی کتابخونه

 ..قرآن و البالغه نهج و یمدن

 

 چراغ هنوز.. شده تلنبار ی  پرونده چند  و ری تحر زیم

 تمام بزنم  حدس تونستم یوم بود روشن ش مطالعه

 و گذاشتم اتاق داخل به  پا.. کرده یم  کار رو شب

 و ستادمی ا عکسش یروبرو.. کردم فوت رو نفسم

  داشتم که یآتش.. کرد شتریب رو خشمم  سرخش لبخند

 لبخند نیهم   حفظ خاطر  به شدم یم خاکستر  باهاش

 و رفتم رش ی تحر زیم سمت به.. زدم پوزخند.. بود

 نامه غهیص  دنید با.. کردم باز رو کوچکش یکشو

 نگه نجایا رو یمهم نیا به زیچ.. دیپر  باال ابروهام

 و زدم  رو ش مطالعه چراغ ی دکمه داشت؟ یم

..  شدم خارج اتاق از و  بستم رو کشو.. شد خاموش

  نیاول یرو و شدم سالن وارد و کردم  رد رو ها پله

..  داشتم اشراف اومدنش ری مس به نجایا.. نشستم مبل

  امکیپ به یحت و آوردم رونشیب.. زد برهیو تلفنم

 به دوباره بخونم نکهیا بدون.. نکردم توجه ترانه

  و باز یصدا بعد ساعت مین بایتقر.. برگردوندم بمیج

..  داشت یم بر گام آهسته.. دمیشن رو در شدن بسته

 . بود شده مشکوک در نبودن قفل به انگار



 

  نجاست؟یا یکس-
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 گلدون   که دمیشن یحت.. بود ترس از صداش لرزش

 .گرفت دست به رو کنسول یرو

 

 .رونیب ایب یشنو یم صدامو اگه.. یآها-



 

 و زد یغیج  دنمید محض  به و دیچیپ راست سمت به

 .زدم زل بهش خونسرد من

 

 .کردم  سکته! ؟ییتو زدانی.. یوا-

 

 چیه همچنان من و کرد یم فوت تند تند رو نفسش

 به رو گلدون و دیکش هم در ابرو.. نداشتم یواکنش

 ی مقنعه و یا سورمه یمانتو.. برگردوند کنسول

  مبل یرو رو فشیک.. گذروندم نظر از  رو اهشیس

 .کرد براندازم  مشکوک و انداخت

 

 تو نمیبب.. تو نکنه ن تو؟ یاومد یچجور شده؟ یچ-

 ؟یدار دیکل

 

..  نداشتم هم  اخم یحت من.. ندادم رو جوابش  هم باز

..  شدم بلند جا از من و اومد سمتم به گام چند کالفه

  رونیب رو شمقنعه دست  هی با و ستادیا مقابلم درست



  وسطش فرق و  بود بافته پشت از رو موهاش.. دیکش

 . دمید یم رو

 

 از من ی اجازه یب که  زشته کارت چقدر یدون یم-

  خونم تو پا خبر یب و یبساز دیکل دمی کل دسته یرو

 ؟یبذار

 

 مین شهامتش به من  و کرد سکوت.. زدم پوزخند

  با.. کرد یم  ری ش رو دختر نیا رانیا.. انداختم  ینگاه

  رشیش باز موضوع نیهم  و داشت مالقات ونیهما

 . بود کرده

 

  بهت هربار الزمه.. کور موش منه ی  خونه نجایا-

 بگم؟

 

 فیرد داشت.. کرد پشت  کشان پوف.. گرفت  حرصش

 از من..  کرد یم باز رو  بلندش یمانتو یها دکمه

 .زدمیم حدس رو چادرش یحت فشیک یبرآمدگ یرو

 



 کجا؟-

 

 یم ترسش  حساب  به رو برنگشتنش.. ستادیا

 ونیهما با مالقاتش از دونست یم حتم به.. گذاشتم

 ی پله دو همون از.. نبود مهم من یبرا.. داشتم خبر

 سرش پشت درست و رفتم باال شکل  رهیدا مین

  ینیسنگ اونقدر باالخره.. خورد ینم تکون.. ستادمیا

 کرد نگام رهیخ  رهیخ.. برگشت که کرد حس رو نگاهم

 : گفتم من و

 

 رو وقتم از  دوساعت از شتریب یچ یبرا یدون یم-

  نمت؟یبب تا گذاشتم
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 رو دهنش آب دادن فرو من و دیپر رخش  از رنگ

 . دمید

 

 بابام؟ مالقات رفتم چون.. چون-

 

  به.. شدم دور ازش و گرفتم دشیترس نگاه از چشم

 صورتش تو دستم که یا اندازه  به.. گام چند ی اندازه

 . زدیم یسرخ به دستش پشت پوست هنوز.. ادین فرود

 

 ... دلم فقط برگشتم تازه من خب..  من زدان؟ی-

 

 :دمیپر کالمش ونیم به

 



 ستین مهم برام  زتیچ همه یب یبابا اون با مالقاتت-

 .روشن

 

..  خورد   جا کلماتم آروم یادا و یخونسرد از

 . دمید یم رو دشیسف تاپ من.. کرد کم رو فاصلمون

 

 شده؟  یچ پس.. پس-

 

  مشتاق تو از من! شده؟ یچ یبدون یدار دوست که-

 رو کلفت گردن آدم چهارتا بدونم دارم دوست.. ترم

 مخونه  به من نبود تو شبونه  تا یکرد دایپ یچطور

 دزد؟  ای یلیوک تو ؟یبزن دستبرد

 

 .د یپر باال ابروهاش ناباورانه

 

  یچ کیکش تر،ن ییپا کوچه دوتا.. یدزد نیماش هی با-

  چه تو مثل یدختر هی بدونم خوام یم  دادن؟ یم رو

 دختر تو  نکنه نمیبب داره؟ مرد چهارتا با یارتباط

 ؟یکن یم ینیخبرچ یک یبرا.. مخبر   و یونیهما



 

  و بود شده گشاد داشت، امکان که ییجا   تا چشماش

 یسانت پنج ی  فاصله تو و  رفتم جلو.. باز مهین دهنش

 :زدم لب صورتش از یمتر

 

  داده؟ شنهادی پ یبهتر یها  نهیگز بهت بهمن نکنه-

  سگ یبابا دیشا ای ماهتاج؟ ای یکن یم  کار ویل یبرا

 خبره چه! ؟... دهیم ادی رو چاه و راه بهت صفتت

 روشن؟

 

 رو دستم کف انعطاف یب  من و بود زده شوک هنوز

  هنوز.. رفت عقب قدم هی و دمیکوب نشیس ی قفسه به

  یحت.. ختیر ینم اشک.. داشت یبرنم نگاهم  از چشم

 و کرد یم  فکر حرفام به داشت انگار.. نداشت بغض

  و آهسته یل یخ هنوز من.. بود دهینرس جه ی نت به هنوز

 .زدمیم حرف   خونسرد

 

  یکار  کم من، برج ی تیامن یها تی گ از شدن رد-

 آسون اتاقم یورود در رمز کردن هک.. ستین



.. ماهتاج داشتن نسبت.. اتابک بودن زنده.. ستین

  یپا یوقت از.. یباش نداشته خبر تو که  نمونده یراز

 در دستم از قرارام ی رشته شد، باز میزندگ به تو

.. یبود دهیفهم رو یمهمون  تو نکهیا مثال.. رفت

  ؟ی ریگ یم خط یک از روشن؟
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 رژه اعصابم خط یرو داشت بودنش مبهوت کم کم

 که بودم یز یچ اون از تر اعصاب یب من و رفت یم



 چشم و گرفتم رو بازوش.. باشم داشته رو تحملش

 : آوردم زبون به شمرده شمرده رو  حرفم بسته

 

 ریز.. ببندم نجایهم رو تیزندگ دفتر تونم یم-

.. روشن بگو .. کنم چالت سالن نیهم ی ها کیسرام

 از تر شرف یب کدوم  یبرا ؟یریگ یم آمار یک از

 ؟ یکن یم  کار یونیهما

 

 زدان؟ی-

 

 هنوز چرا نکه یا و بود گرفته رو چشمام یجلو  خون

  نزارش لحن به.. دونستم ینم خودم بودم خونسرد هم

 من و دیکش هم در چهره دستم فشار از.. زدم پوزخند

 .دمیکوب پله راه ستون به رو کمرش

 

 .یکن یم اشتباه یدار.. یدار-

 

 یعسل به رهیخ و دادم تکون راست و  چپ به یسر

 : زدم لب هاش



 

 بگو.. ییتو  رهیم خطا رو  راهش که ی اون.. نه من-

 ؟یر یگ یم خط یک .. از.. روشن

 

 .چکسیه-

 

..  شد اکو بزرگ سالن تو بار  نیچند ادش،یفر یصدا

 دیلرز یم روشن و من حدفاصل در موهام از تار چند

 :کردم اخم من و

 

 . ارمیم حرفت به من.. ایب من با.. باشه چکس؟یه-

 

  راه یها لهیم  دور هاش پنجه و برداشت تقال به دست

 :زدم لب ی حرص و برگشتم سمتش به.. شد قفل پله

 

  حرف به رو تو یچجور  بلدم من.. روشن ایب دنبالم-

 . ارمیب

 



 :شد تر مظلومانه  زارش لحن و گرفت رو دستم مچ

 

  چکسیه از من.. چکسی ه خورم یم  قسم.. زدانی-

 ... فقط.. فقط.. ستمین وصل ییجا به.. رمیگ ینم خط

 

  منتظر و کردم نگاش پرسشگر.. ستادمیا و کردم ولش

 رونیب ها  لهیم دور از رو دستش ی حلقه.. موندم

 :داد ادامه رو حرفش و دیکش

 

  ای کرد نفوذ تخونه  به شهیم نمیبب خواستم یم فقط-

 رو دشیق من که بود باال تخونه  تیامن نقدریا.. نه

  کار چکسیه یبرا من خورم یم قسم زدانی.. زدم

 یدوستا از  چندتا هی ید ید که هم ییاونا.. کنم ینم

 .. پزشک دندون دکتر همون.. بودن نیآرم
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  گام هی که خوند   نگاهم از یچ دونم ینم.. شد کج لبم

 ی نشونه به رو دستش هردو و برداشت عقب به

 :آورد  باال میتسل

 

 فشار تحت منو تو.. بودم یبد ط یشرا تو من-

  فقط.. کردم یم امتحان رو یراه هر دیبا من.. یگذاشت

.. کنم محافظت اموالم از..  بابام از.. خودم  از خواستم

 راه ینخوا  تو تا دمیفهم.. شد یچ یدید هم تهش

 . ندارم یفرار

 



 راه نیب اما دیکش کنار رو خودش روشن و رفتم جلو

 .شد هم در صورتش و گرفتم رو دستش مچ

 

 رو قتیحق ی همه من..  کن ولم خدا رو تو زدان؟ی-

 خودم من.. نکرد کمک بهم چکسیه.. گفتم بهت

 دفاع خودم از فقط.. پشتوانه یب.. بودم تنها .. خواستم

 .کردم

 

 خودم به بود، هام پنجه ریاس دستش مچ  که همونطور

 پچ گوشش کنار خشمم  ی همه با و کردم  کشینزد

 :زدم

 

  به داره که ساله دوازده.. تو یبابا.. روشن نه االن-

 اوج تو  من یکن یم فکر.. کشه یم نفس من خاطر

 سرم رو بال نیا تو  یبابا دمیفهم ی وقت.. یجوون

 هی مثل تونستم ینم بکشمش؟ تونستم ینم آورده،

 ساله دوازده کنم؟ لهش پاهام و دست ری ز خائن سگ

  من.. من.. روشن کشه یم نفس یقرض  داره که

 تو.. برسه مرگش موعد  یوقت تا بمونه زنده خواستم

 که یکس همون.. بهمن ؟یکرد فکر یچ خودت با



 داره هنوز کرده کارایچ میزندگ با یدون  یم خوب

 ی اراده و لیم به فقط.. تو اسارت.. کشه یم نفس

 رو کنن فکر تا دمیکش  نییپا خودمو.. داره ربط من

 کن نگاه من به.. ینیب  یم االن که یمن نیا.. ابران

 .روشن

 

.. لرزش.. ترسش.. بود س یخ اشک از  صورتش حاال

 .نبود مهم یا ذره برام اشکش

 

  لییعزرا.. باباتم لییعزرا من.. نیبب منو.. آره-

 که ییکسا  تک به تک لیی عزرا.. تو لییعزرا.. بهمن

  به رو بابات بار   کثافت یزندگ .. کردن نابود رو میزندگ

 هم ونیهما جون اجل لحظه نیهم اگه.. یونیمد من

 دادم اجازه ساله دوازده که .. یمن نید ر یز ابد تا بشم

 .بکشه نفس هنوز

 

  هولش عقب به.. شد مشت نمیس یرو روشن دست

  پشت بهش.. خواست ینم رو تنش لمس دلم .. دادم

 :زدم لب یحرص و کردم



 

..  نفهمم من و کنه یکار یکس نشده دهییزا مادر از-

  خبردارم.. روشن بََرم از رو تشبونه  خواب  یحت من

.. باشه رفتارت به حواست.. گذره یم  مغزت تو یچ

  یچ ممکنه یلعنت زندان اون تو ندارم  خبر نکن فکر

 که بعد ی  دفعه یول.. باشه گذشته ونی هما و تو نیب

 بهت بذار.. فروخت  رو قشیرف  چرا بگو بهش.. یرفت

 ی پته خودش تا دمیم بهش  رو فرصت نیا.. بگه

 گفت زدانی بگو.. زهی بر آب یرو رو  اشیگندکار

  که یروز تا دمیبخش.. منه بخشش ونی مد رو جونش

 .کنه اعتراف کارش به خودش

 

 نیب و رفتم فمیک و کت سمت به یحرص یپوزخند با

 .گرفتم مشتم

 

   زدان؟ی-
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  با.. زدم زل  اشکش از س ی خ ی چهره به و ستادمیا

 .افتاد هاش اشک جون به دست پشت

 

..  کردم یم  گوش حرفت  به اول همون کاش.. کاش-

 ... کنم یم خواهش زدان؟ی

 

 از.. اطیح از.. سالن از حرف یب و کردم نگاش فقط

 .شدم دور شیلعنت ابونی خ از و کوچه

 



 یرو و دادم تیرضا باالخره بعد، ابونیخ دو بایتقر

 بمیتعق مدت تمام انیجو.. نشستم نیماش عقب یصندل

  یپشت به رو  سرم.. کرد ینم  نگام یحت حاال  و کرد یم

.. خورد مشامم  به گاریس یبو و دادم هیتک یصندل

  یها انگشت نیب گاریس و کردم باز رو پلکم یال

 دهیکش عقب به ها یصندل یال از.. دمید رو انیجو

 .زدم بهش یقیعم پک و گرفتم ازش من و بود

 

 .برج برگرد-

 

 .چشم-

 

  

  

  ******************* 

  

  

  



 هی.. انداختم ینگاه مین بهمن به و انداختم پا یرو پا

 یکی بار ی قوه چراغ نور ریز رو یراطیق چند الماس

 رو لبم.. کرد یم چک رو  تشیاصل داشت و بود گرفته

..  ندادم نشون یواکنش چیه و کردم سی خ  یسکیو با

 مست یکم دیشا.. دمیشن یم رو کشدارش یها نفس

 :گفت و زد زل من به شده  زیر ییها چشم با.. بود

 

 .کن چک رو نیا ایب-

 

..  شدم بلند و گذاشتم وسط یچوب زیم یرو  رو جام

  دو نیب.. گرفتم ازش من و گرفت سمتم  به رو الماس

 . بود اصل.. کردم براندازش  خوب  انگشت

 

 .اصله سنگ-

 

 .کوتاه یلیخ.. دیخند

 

 .یدار  نگهش یتون یم.. تو یبرا-



 

  جهینت به.. کنم معنا  رو یمهربون ن یا کردم یسع

  خم زیم یرو و گرفتم مشتم نیب رو الماس.. دمینرس

 .شدم

 

 ه؟یچ دیجد کار-

 

  نیا به ربط  یب سکوتش.. داشت اجیاحت من به هنوز

 هم به از.. زدینم یحرف اتابک از.. نبود موضوع

 ی مهره هنوز چون گفت ینم هاش نقشه خوردن

 .نبودم سوخته

 

 یم یطی شرا هر تو و  شهی هم نکهیا.. ادیم خوشم-

 دایپ کم تو مثل یآدم.. گهی م یچ نگاهم یبفهم یتون

 .شهیم

 

..  کردم پشت بهش.. بهمن از تر یطوالن .. دمیخند

 . کرد یم عرق مشتم نیب  داشت الماس

 



  خوب.. شهینم دایپ اصال.. نه کم.. بهمن نکن اشتباه-

 .یکن دایپ یا  قاره چیه تو من مثل یتون ینم یدون یم

 

 درون ظروف در انعکاسش از.. شد بلند که کردم حس

 به داشت که بزنم حدس تونستم یم یا شه یش ی بوفه

 .. ومدیم سمتم
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 تا.. ستمین دنبالش  منم اما کنم دایپ تونم ینم.. درسته-

 و سر هی من.. کنم استفاده ازت تونم یم دارمت یوقت

 . باالترم اطرافم  یالشخورا ی همه از گردن

 

.. داشتم نفرت خودم  از.. بود من ونیمد رو نیا

 .برگشتم سمتش به یکج لبخند با.. کردم یم تمومش

 

 آخرت، کار نیا.. یمن دست ریز تو که افتخاره  باعث-

 من.. خوابم  یم پول یبو  با شب.. کرده  پر رو حسابام

 .زدانی برم یم لذت قدرت نیا از دارم

 

  لبخندم همچنان هاش چشم به رهیخ و دادم تکون سر

 :زدم لب  خونسرد و  کردم حفظ رو

 

 اون ی همه االن.. ستم ین دستت ری ز گهید البته-

 برگشتم یوقت از.. ننیب ی م تو کیشر منو  الشخورا،

..  کردم رد رو  همه من.. داشتم دیجد کار شنهادیپ یکل

 .برسم برج  یکارا به دیبا

 



  پر رو جامم.. برداشت زیم  یرو از رو ی سکیو  یبطر

 .زدیم برق کثافتش یها چشم.. اومد سمتم به و کرد

 

 چون یکن یم استراحت مدت هی.. یکرد یخوب کار-

 آماده رو خودت من شنهادیپ یبرا دارم دوست من

 دیجد سال لیاوا.. پرسودتر.. بزرگتر کار هی.. یکن

 .میکن یم شروع

 

 رو یسکیو و دادم  قورت رو دهنم بدطعم بزاق

 و کردم پخش جام دور تا دور رو اتشی محتو.. گرفتم

 :گفتم

 

 هست؟ یچ کار،-

 

 شلوارک و شرت یت به من و زد  کتفم به یدست

  راحت ال یو تو معموال.. انداختم ینگاه مین کتونش

 .دیپوش ینم یگاه  یحت و دیپوش  یم لباس

 



 و دارو.. یضرور اقالم.. قاچاق هی  شهیهم مثل-

 . دختر

 

  دستمال یال  رو الماس و دمیکش سر الجرعه رو جام

 :گفتم و انداختم کتم بیج درون و دمیچی پ بمیسرج

 

 .ستمین دختر قاچاق کار تو من-

 

 :شد یجد  لحنش

 

 .یکن رد یتون ینم.. ستهیل تو اسمت یول-

 

 نیب رو جام و گرفتم رو  دستش.. شدم  کینزد بهش

 :زدم  لب خودش از تر یجد و دادم جا  انگشتاش

 

 با یکرد یم  ستیل وارد  رو اسمم نکهیا از قبل دیبا-

  یهمکار کار نیا تو.. من.. یکرد یم  مشورت من

 خالصه کماهی به استراحتم دمیم حیترج.. کنم ینم



  ترانه یبرا دیبا من و افتاده عقب برج یکارا.. نشه

 .بزن خط  رو اسمم.. بذارم وقت هم

 

 نشون یواکنش یول زدمیم حدس رو نگاهش بهت من

 تمام تو اونقدر.. کردم یمخف  رو پوزخندم من و نداد

  کرده یهمکار  باهاش یهرکار  تو گذشته سال هشت

 قبل و دادی م آزارش داشت ینافرمان نیا  حاال که بودم

 : دادم ادامه قبل اقتدار همون با بزنه یحرف  نکهیا از

 

  ایلیسیس.. ایب زودتر هم تو.. برسم خانوما  به من-

 .. برگشته تازه
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 اتاق در از  نگاهش، یمعنا  و اخم به  توجه بدون و

  یلبخند مچهین  بهش آخر ی  لحظه و زدم  رونیب کارش

 .بستم درو و زدم

 

 . دنبالت ومدمیم داشتم.. زدانی یوا-

 

 از.. نمشی بب خواست ی نم دلم ابدا من و بود ترانه

  یکار بهمن  نظر تحت من  نجایا اما بودم  شکار دستش

  رو خودش و دمیچرخ  سمتش به.. ومدی برنم دستم از

 و نشست کتم ی لبه دو دستش هردو.. رسوند بهم

  یم خوب  من و داشت غم  هاش چشم.. کرد مرتبش

 رو خودم و شد کج لبم.. نبود مهم برام اما دونستم

 ...ببوسمش کردم وادار



 به.. دیخند نفسش و گذاشتم شیشونیپ یرو لب

 شد حلقه گردنم دور دستش که داد جرات و دل خودش

 :زد لب حس از پر و

 

 . زدانی دارم  دوست یلیخ-

 

  گوشش کنار  درست و نشست برهنش کمر یرو دستم

 :گفتم گلو ته از

 

 .کنم یم تحملت بهمن خاطر به-

 

 هم به در چهارچوب تو بهمن و شد باز سرم پشت در

 یکش عقب قصد ترانه.. انداخت ینگاه ما یآغوش

  ی سرشونه یرو رو لبم و شد منقبض فکم.. نداشت

 :دمیشن رو بهمن یصدا.. داشتم نگه ترانه

 

 رو زمیعز خواهر  کنم، باز که درو کردم ینم فکرشم-

  لذت یلیخ  من یبرا صحنه نیا.. نمیبب کمی شر بغل تو

 . بخشه



 

  ازم و کردم فوت ترانه گردن  یرو رو میحرص نفس

  سوزش به من و گرفت رو بازوم اما گرفت فاصله

 . کردم یتوجه یب  میزخم یبازو

 

 .یداداش کن عادت-

 

 رو لبم زحمت به.. شد بلند هوا به بهمن ی خنده و

 :گفتم و آوردم کش

 

 نباش بهمن یها چشم نگران تو.. داره عادت بهمن-

 .ترانه

 

 فاصله من از ترانه د،ی خند حرفم دییتا به که بهمن

 .شد کی نزد بهم بهمن  و دیچسب نشی س به و گرفت

 

.. یزد زنگ که  خوب چقدر..  بود شده تنگ برات دلم-

 شام؟ میبر.. بود شده  تنگ هم یس یس یبرا دلم



 

  ناراحت.. بود  بهمن قرار  یب یها چشم به حواسم من

  ای بود ناراحت ای.. دمیفهم  یم من.. دیرس یم نظر به

  یرو به داشت یسع.. کرد یم فکر یز یچ به داشت

 یبرا من و گرفت رو م یزخم یبازو.. ارهین خودش

 نشون یواکنش چیه اما شد تنگ نفسم یا  لحظه

 . کرد براندازم و دیکش هم در چهره مشکوک.. ندادم

 

 ..  میایم زدانی و من نییپا برو تو.. ترانه باشه-
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  باز رو نگاهش و گرفت فاصله بهمن از  یناراض ترانه

  یرو دستش همچنان.. حس از پر.. دمید خودم به

 یقیموس یصدا نییپا از.. یلعنت.. شدیم فشرده بازوم

  هی دنید تدارک حال در ا یلیسیس.. دیرس یم گوش به

 یتا هی بهمن رفت که ترانه.. بود  کی رمانت شب

 .دیپر  باال ابروش

 

 یم حس دارم  که یزیچ نیا انایاح شده؟ یچ بازوت-

 ست؟ین بانداژ کنم

 

  شتریب  دستش.. بودم سوال نیا دنی شن منتظر من

 .کرد عرق درد از دستم  کف.. فشرد رو بازوم

 

  تبهکار نفر چند با شد، بسته قرارداد که یشب همون-

  رو یزیچ هی من از داشتن قصد ایگو.. شدم ریدرگ



 پسشون از تونستم.. نباش نگران.. دی نبا که رنیبگ

 .ستین مهم .. کردم حروم گلوله چندتا فقط.. امیبرب

 

 از پر و برد  باال رو سرش و برداشت دست باالخره

 :زد  زل بهم غرور

 

 در رو شدنت یزخم یتالف یباش تونسته دوارمیام-

  از یتونست مثال ؟یبفهم رو هدفشون یتونست .. یاریب

 فقط ای ؟یکن دفاع رنیبگ خواستن  یم که یز یچ همون

 ؟یکرد حروم گلوله

 

  به گام چند و کردم پنهون دستم پشت رو پوزخندم

 : گفتم و برداشتم یچوب ی ها  پله سمت

 

 . کرد خی  غذا میبر.. دادم انجام بود الزم  که یکار-

 

.. نمیبب شچهره تو رو کالمم ریتاث تا  نکردم صبر و

  ها پله نییپا من.. بودم شده پروا یب یکم امشب

 باالخره و رسوند من به رو خودش بهمن که دمیرس



  یشلوار و دیسف جذب ی تنه مین.. دمید رو ایلیسیس

 نشون یخوب  به رو تراشش خوش یها  رون.. نیج

.. دیرس یم  شلوارش کمر تا بلندش بند گردن .. داد یم

 ترانه.. داشتم دوست رو رنگش ییطال یموها من

  یسرتاسر ی پنجره کنار ی چهارنفره زیم پشت

 .بود نشسته

 

 .زمیعز یداد بیترت  یزیم چه-

 

  یپاها.. زد لبخند بهمن فیتعر نیا  از ایلیسیس و

 دست بهمن.. دمید یم زی م ریز از رو ترانه  ی برهنه

  دور رو زیم خودش.. میرفت شیپ و گذاشت کمرم پشت

 .نشست و زد

 

 .کنم زونیآو من بده.. اریب رونیب رو کتت-

 

 از زودتر دستش و کردم گوش رو ا یل یسیس حرف

 .آورد رونی ب رو کتم و نشست کمرم پشت من واکنش

 



 تو یمت یق ی هیهد هی.. باش کتم مراقب ایلیسیس-

 ..  ارزشمنده یلیخ  برام.. بمهیج
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  صداش  به یناز  ایلیسیس.. داد تکون سر بهمن و

 : ختیر

 

 ترانه؟ ه؟یک یبرا.. عه-



 

  ترانه نگاه برق خواستم ینم.. نذاشتم منتظرش ادیز

 :زدم لب الی خ یب و آمرانه.. بشه شتریب

 

 .من یبرا.. بهمنه طرف از هیهد هی.. نه-

 

 بهمن.. نشستم بود چپم سمت که ترانه کنار لبخند با و

 ترانه.. کرد یم نگاه من به شمع دو نور  پشت حاال

 . شکست رو سکوتش

 

 . یداد یم نشون منم به هست؟ یچ-

 

 شل رو کراواتم گره من و  برگشت زود  یلیخ  ایلیسیس

 .کردم

 

 ... ینیب یم بعدا ستین مهم-

 



  یحس چیه  لحنش از من..  داد رو ترانه جواب بهمن

 :نکردم  افتیدر

 

.. زمیعز خواهر  بخور شامتو.. یراطیق چند  الماس هی-

 . یاریب وارث هی که یباش داشته توان اونقدر دیبا

 

 سرفه به و  شد هول ترانه.. کردم فکر وارث  به من و

 در یابروها  با و کردم پر  آب با رو وانشیل من.. افتاد

  ترانه و  نشست کنارم  ایلیسیس.. گرفتم مقابلش هم

 .گرفت دستم از دهیترس

 

 .بهمن نباش نگران تو..  رسم یم بهش ادیز من-

 

  برخورد من و دینوش لرزون دست با  رو آب ترانه

..  کردم حس پام ساق به رو ایلیسیس دار پاشنه کفش

 کاهو تکه چند و گرفتم دست به چنگال و کردم اخم

 .شد رشیاس

 



..  گذره یم  درخواستم از  ماه سه بایتقر.. دوارمیام-

 . بشم ییدا دارم دوست من

 

 خوب.. دمید یم رو ترانه محسوس یدگیپر رنگ من

 یبرا  یخوب  لیدل انگار که  ایلیسیس.. خوب یلیخ.. بود

 : گفت و دیخند معنادار بود کرده دایپ من کردن دلسرد

 

 .بشه دار بچه تونه ینم  ترانه دیشا-

 

  زیم یرو رو دستش چنگال و کرد اخم ظیغل بهمن

  بغض ترانه.. شد جمع  خودش تو ایل یسیس و دیکوب

 : گفت کرده

 

 بچه که ساله سه زدانی و من فقط.. ستین ینطور یا-

  عوارض کردن یریجلوگ   حال هر به.. مینخواست 

  کمی تونه یم داداشم.. ست ین یدنیخر که بچه.. داره

 .کنه صبر شدن ییدا یبرا

 



 دهن به  رو کاهو یها  تکه شهیهم از تر لکسیر

 .گذاشتم

 

 ماه نه به داشتم دوست من یول.. نطورهی هم حتما-

.. ترانه بجنب.. کنم بغل رو زدانی و تو ی  بچه دهینرس

 ..  بجنب
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 با رو جامش ایلیسیس.. داد یم دستور بهش داشت

 هر در.. داد هیتک یصندل یپشت به و کرد پر شراب

 رهیخ زن.. کردم یم حس رو نگاهش ی نیسنگ یحالت

 رو بزرگش یها دست و نگاه من.. بود یا کننده

 .داشتم دوست

 

 . نباش نگران.. بهمن باشه-

 

 دهن به کباب یا تکه و شد خم زی م یرو بهمن

  رو کیاست من.. خورد  یا خامه ماست با و گذاشت

 به رو پز  مین کیاست از یا تکه.. دادم یم حیترج

 و کرد پر ی سکیو با رو جامم  ایلیسیس و گذاشتم دهنم

 .کردم مزمزه رو  طعمش من

 

 .ممنون .. ایلیسی س شده خوب  یلیخ طعمش-

 

 .زدم ضربه  جامش به من و آورد باال  رو جامش

 

 ...یسالمت به و  جونت نوش-



 

 :کردم تموم رو شجمله  من

 

 . یروزیپ یسالمت به-

 

 جامش.. گرفتم نظر تحت رو بهمن العمل عکس نباریا

 رد یسرسر  نگاهش برق از من و  آورد باال رو

 .دادم تکون یسر و زدم لبخند.. نشدم

 

 .یسالمت به-

 

 به یحت من و نشست زانوم یرو ترانه ازیپرن دست

 رهی بگ جرات و دل شد باعث نیهم.. دمی نچرخ سمتش

 یتیال  کیموز یصدا هنوز.. دیکش باال تا رو دستش و

  من.. دیرس یم گوش به بود کرده انتخاب ایلیسیس که

 یم رو لذت تینها یسکی و و کیاست طعم از داشتم

 .بردم

 



 زدان؟ی  میبرقص باهم-

 

.. دمیچرخ  سمتش به.. خورد جا  ایلیسیس  من، یجا به

 رد رو درخواستش کرد ی م التماس داشت نگاهش با

 شوکه.. گرفتم رو دستش و  شدم بلند جا از فقط.. نکنم

  داغ داغ سرم.. افتاد شماره به نفسش و شد بلند جا از

  بهتر یزمان چه و زدمیم  حرف ترانه با دیبا اما.. بود

 کمرش پشت دست زیم از فاصله متر چند  با حاال؟ از

 .چسبوندمش خودم به و گذاشتم

 

 زدان؟ی-

 

 گونه.. بود کرده صدا رو اسمم تبدار، و  آهسته یلیخ

 عطر قیعم.. بستم چشم و چسبوندم گونش به

  لب تکون نیکمتر با و دمیکش شامه به رو نشیریش

 :گفتم

 

 دستوراتش از یچطور ینگفت داداشت به چرا-

  به تو رو من با دنیخواب مگه هوم؟ ؟ی کرد یچیسرپ



 ؟..یبش خوابم ریز یخواست فقط ؟ینکرد کتهید بهمن

  ؟یخواست ینم بچه
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  خودم به تر حرارت پر تر، داغ من و دیلرز  خودش به

 و بهمن بازم مهین یها  پلک یال از..  چسبوندمش

  تند و تند من به پشت ایلیس یس.. دمید یم رو ایلیسیس

 .برد یم لذت داشت بهمن و داد یم تکون رو پاش

 



  شدن دار بچه  یبرا االن کردم حس فقط من.. زدانی-

 .زوده

 

  ضربان.. گذاشتم دید معرض به لبخند با  رو پوزخندم

 .بود رفته باال قلبم

 

  چهارساله و یس یدار.. سالته سه و یس چرا؟-

 یول.. بود بچه خاطر به من با یخوابگ هم.. یشیم

 ؟یخورد  قرص هربار.. یدیکش کنار  رو خودت

 هربار؟ 

 

 .شنوه یم بهمن.. زدانی واشتری.. شششیه-

 

 کمر داشت دوست ترانه.. دمیکش موهاش یال ینیب

  به هاش لباس اکثر.. بذاره دید معرض به رو  کشیبار

  دادم یم تکون رو خودم آروم.. بود لخت سبک نیهم

 ماهر.. آورد یم در رو دنیرقص یادا هم ترانه و

  که دمید و  گفت ایلیسیس به  یز یچ یرلبیز بهمن.. بود

 معنادار نگاه مین.. شد بلند جا از ع یمط ایلیسیس



 ترانه گوش به رو لبم و کردم حس رو ایلیسیس

 :گفتم آرومتر و چسبوندم

 

.. منه با تو هیتنب.. یکرد کاریچ که گمینم.. نترس-

 ینم بهمن گوش به رو مونییزناشو مسائل من

 کنم ادبت خودم دمیم حی ترج مسئله نی ا تو.. رسونم

 .ترانه

 

 . ببندم پلک شد باعث ایلیسیس گرم  عطر یبو

 

 زدان؟ی یکن  کاریچ یچ.. ی خوا یم یم-

 

 ...دل ته از و قیعم.. زدم لبخند

 

..  یکن یم  حس خودت تو منو خواب تو فقط گهید-

..  یدیم حیتوض بهمن یبرا خودت رو نشدنت دار بچه

 . یبد لو رو خودت خودت،.. نهیا من روش

 



..  دمیکش گوشش ی الله ی نرم یرو رو  زبونم نوک و

 هی با و کردم دورش خودم  از.. دیکش آه لرز  و ترس با

 .چسبوندمش خودم به  باز چرخش

 

 ... نکارویا من با.. من  با زدانی.. نه-

 

.. نکردم  باز پلک و کردم حس رو ایلی سیس برگشتن

  با رو حرفش ترانه و رفت شیپ زیم کنار تا که دمیشن

 .گذاشت مهین بهمن یصدا دنیشن

 

  و حس امشب من.. برقص ایلیسیس با هم دور هی-

 .ندارم رقص حال

 

 صدم کی فقط.. کرد جدا من از رو خودش ترانه و

..  دیرس یم  نظر به کبود.. زدم زل شچهره به هیثان

 .کرد پر رو ترانه یجا خوش سر ایلیسیس

 

 .دارم دوست یلیخ  دنیرقص من-



 

.. نشست یصندل یرو و دیکش عقب مغموم ترانه

 آوردن یبرا ایلیسیس.. دمید زیم یرو رو  ودکا یبطر

 یبرآمدگ یرو  ایلیسیس  یها دست.. بود رفته ودکا

  ینگاه می ن صورتش به من و نشست نمیس یعضالن

 یبرق.. زدی م برق بشدت  چشماش یها یآب.. انداختم

 .. یخوشحال از
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 .باش زود.. برس خودت به.. ترانه بخور-

 

 دوست  رو ترانه یاجبار خوردن و  سکوت من و

 .داشتم

 

 زدان؟ی-

 

 من.. کرد یم باز رو ودکا درب   داشت بهمن

 .بود برادر و خواهر به حواسم یچهارچشم

 

 ا؟ یلیسیس بله-

 

  رو خودش  ماهرانه یلیخ  و آورد نییپا رو صداش تن

 :داد تکون  آهنگ تمیر با

 

 .ستی ن باردار ترانه که خوشحالم-

 



  یرو چپم دست و گذاشتم بازوش ی رو رو دستم

 حس زن نیا به.. چرا دروغ.. نشست کمرش یگود

 .بهمن ی ممنوعه به.. داشتم

 

 آرامش  و شب خواب.. تو یلعنت یچشما.. زدانی-

 .گرفته رو روزم

 

  بهم شکسته، پا و دست و  یفارس ی جمله نیا نباریا

  روزها گفتنش یبرا.. داشت یآن حس هی که فهموند

 بردم شیپ گوشش  کنار تا رو سرم.. بود نکرده تالش

 :گفتم و

 

 دار یپا تا  سرتو یدار  من به که یحس.. ایلیسیس-

 .برهیم

 

 رو لبش.. کردم یم حس رو قلبش ی کوبنده تپش من

 من حاال.. نزد یحرف و گذاشت م ترقوه استخون یرو

 یصدا اما.. دمشید  ینم و بودم بهمن  به پشت



  هنوز ترانه که  داد یم نشون چنگال و قاشق  برخورد

 . کرد یم زیسرر معدش به زهر مثل رو غذا داشت

 

..  بار هی.. زدانی.. کردم ادیز  سکیر تو  خاطر به من-

 ینم ازت نیا از شیب.. کن امتحان من  با بار هی فقط

 . خوام

 

 رو هاش انگشت.. شد داغ شنهادیپ نیا از گوشم

 نیچند و کردم دورش خودم از دست تکون با و گرفتم

 آخر در و دی چرخ یم ماهرانه یلیخ.. چرخوندمش بار

  من و شد  خم پشت از و گذاشتم کمرش پشت دست

 و بود افتاده شماره به نفسش.. شدم خم  گردنش یرو

 عرق سیخ جانیه از.. کردم لمس رو تنش یسیخ من

 داشتم باز.. دیچسب بهم باز و کرد راست کمر.. بود

 و سرد.. حالت یب.. دم ید یم رو بهمن یها نگاه

 کرد یم فکر یچ به نکهیا.. بود زده زل  بهم متفکر

 .دمیفهم ینم هم من یحت رو

 

 .یستین یزیچ بهمن ی معشوقه  جز من یبرا-



 

 :زد لب جان یه  پر یها  زدن نفس نفس نیب.. دیخند

 

  تو.. بخواب من با بهمن ی معشوقه عنوان به پس-

 به رو تو من.. زدانی مهمه؟ بهمن یبرا یکن یم فکر

 رو تو اقتیل ترانه.. یمن یبرا تو.. ارمیم دستت

 ..  نداره
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  با سکس دونستم یم خوب اتفاقا.. ابدا.. ومدینم بدم

  نکاریا اما دونستم یم خوب.. داشت یلذت چه زن نیا

 هم بهمن مثل یکس مال به من.. هرگز.. کردم ینم رو

  و شهوت داشت نکهیا وجود با یحت.. نداشتم چشم

 یم ای لیسیس رو نیا .. دیبار یم چشمام از الکل

  ازش رو شهوت بشه که بود اون از ماهرتر.. دونست

 :کرد یمخف

 

 قدرت مگه.. کنم کمک بهت  تونم یم منم  عوض به-

 یم آسون برات رو دنشیرس ریمس من ؟یخوا ینم

  لذت.. تو  یبرا قدرت..  کن فکر شنهادمیپ به.. کنم

 .من یبرا

 

  شیپ وقت یلیخ از من.. داشت رو شییتوانا ایلیسیس

 راه بهمن تخت به دوم بار  یبرا یوقت.. دونستم یم

 باور ایلیسی س ییتوانا به  من.. شد موندگار و کرد دایپ

 .داشتم

 

 .ندارم شک.. یتون یم مطمئنم-



 

 یم عرق هم من یحت.. بود شده تندتر حرکاتم  حاال

 پشت از پرشتاب  یلیخ و زد یچرخ ایل یسیس.. ختمیر

  ش شده دراز رون یرو دستم من  و دیچسب بهم

 باسن بزرگ یبرآمدگ یرو  درست مردونم.. نشست

 سرخ یها چشم به رهیخ  نگاهم و بود ایلیسیس

 ...بهمن

 

  خراب حالش.. شتریب شهیهم از.. شدیم مست داشت

 و خورد ینم یزیچ.. کرد ینم نگاه من به ترانه.. بود

  یادیز.. شناختم یم کرد یم تحمل که یفشار من

 که بودم  دهینفهم فقط.. داشتم شناخت زن نیا یرو

 .خواست ینم من از بچه هی دلش

..  بود گنگ برام هنوز.. دونستم ی نم رو علتش

 :گفت و ستاد یا نمیس به نهی س ایلیسیس

 

 .زدانی کن فکر خوب-

 

 :گفتم لب حرکت نیکمتر با



 

 .کنم یم فکر-

 

 توان پر دستش و کردم  حس رو لبخندش وضوح به

 ینم قبول  من.. زدم پوزخند.. انداخت  رد نمیس یرو

 .کرد استفاده ایلی سیس از شدیم دیشا اما کردم

 

 تو.. خواد یم یسکیو هی دلم.. شدم خسته من-

 . ایل یسیس بکش رو زحمتش

 

 کرد، فوت پرفشار که رو نفسش.. گذشتم کنارش از و

 اومد زیم سمت  به شهوت از پر ایلیسیس.. کردم حس

  مرموز بهمن و دیبوس رو لبش.. شد خم  بهمن یرو و

 و کردم کج سر ترانه کنار.. کرد براندازم خمار و

 :گفتم

 

 .عمارت میگرد یبرم بپوش گهید کمی-

 



 لذت شد باعث  فروغش  یب یها چشم و کرد سربلند

 شد گرفته سمتم به که یسکیو جام نبود؟ حقش.. ببرم

 : گفتم و گرفتم دستش از

 

 .باغ تو رمیم-

 

  شهوت و  داشتم التهاب..  دمیشن رو بهمن ی باشه و

 ترانه.. زدم پوزخند خودم حال به.. کرد یم خفم داشت

  داد یم شنهادیپ بهم ایلیسیس.. داشتم رو روشن.. بود

 ... من و

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 354پ#

 



 

 

 

 سرد باد به و دادم هل رو یا شهیش در و دمیکش پوف

  جام و گذاشتم آزاد رو کراواتم گره.. کردم یتوجه یب

 پلک و دمی چش رو طعمش بسته چشم.. زدم لب به رو

 یم رو سرم  پشت شخص یها قدم یصدا.. بستم

 ... بود ترانه .. شناختم

  باز چشم و زدم لب به رو جام باز من و  ستادیا کنارم

 .گرفت سمتم به رو کتم و بود دهیپوش پالتو.. کردم

 

 . زمیعز بپوش.. سرده هوا-

 

  و کردم اخم.. رهیبگ ازم رو جام تا کرد دراز دست و

 :گفتم

 

 یرانندگ.. شمیم مست  دارم من ؟یکرد یخداحافظ-

 . میبر عیسر که کن یخداحافظ .. شهی م سخت برام



 

  دیکش عقب رو دستش.. دیلرز یم وجودش و صداش

 .انداخت نییپا سر و

 

 .ایب زود نیماش تو رمیم.. آره-

 

 شهیش در چهارچوب تو ایلیسیس.. دادم تکون  سر فقط

  ایلیسیس سمت به.. رفت که ترانه.. بود ستادهیا یا

 : دادم قرار مخاطب رو بهمن و رفتم

 

 . ریبخ شب.. یچ همه  بابت ممنون-

 

 مست.. داد تکون هوا تو یدست.. دی چرخ سمتم به

 :گفت که دمیشن اما بود مست

 

 . یخور  ینم خط.. ستهیل تو اسمت-

 



  با.. کردم ی نم یهمکار  من.. زدیم خط.. زدم پوزخند

 فاصله همون از.. شدم  دور ایلیسیس  به ینگاه مین

  من دنیرس از قبل ترانه.. کردم پاتند و زدم رو موتیر

 و دمیکش سر الجرعه رو جام من و بود شده سوار

  استارت و شدم سوار.. انداختم ها چمن  یرو همونجا

 الماس.. بود  ترانه دست نیب بمیسرج دستمال.. زدم

 .زد برق ی کیتار تو و دی کش رونیب رو

 

 گفت؟  بهمن که هیا هیهد همون نیا-

 

  از.. مستم کرد یم فکر ترانه.. شد تر قی عم پوزخندم

 .کردم شتریب رو میمست خودم و شدم  خارج الیو در

 

  دیجد کار تو دهیم باج بهم داره.. ستین هیهد-

 یم.. ترانه سرش به زده پاک بهمن.. کنم شیهمراه

 . کنم شیهمراه دختر قاچاق تو من خواد

 

 . دمیخند یتظاهر  یمست با من و دی چرخ سمتم به

 



  پول حرص انقدر شما چرا.. شدم خسته من.. اوف-

 .فهمم ینم.. نیزن یم

 

  رو جونش  پول، قلمرو در فقط بهمن.. دمیفهم یم من

  من.. حتم به.. مرد یم پول بدون.. کرد یم حفظ

 یم که یزی چ اون ی همه من حاال.. دادم ینم اجازه

  رو اتابک ییجابجا بیترت دیبا فردا.. داشتم  خواستم

 . دادم یم ماهتاج  کاخ به

 

 

.. دمیرس عمارت به زمان کساعتی با  معمول طبق

 یمابق اما بود کنترل اتاق حتم  به.. دمید ی نم رو فرهاد

 زودتر ترانه.. بودند مشغول  کارشون به نیمحافظ 

  رونیب رو کراواتم.. گرفت دست به رو کتم و شد ادهیپ

  به شونه و برداشتم عقب یصندل از رو فمیک و آوردم

 به نینوش.. میشد خونه وارد ترانه  ی شونه

 و من از  رو پالتو و فی ک و کت.. اومد استقبالمون

 . گرفت ترانه

 



 .نیاومد خوش.. خانوم سالم.. آقا سالم-

 

 . نینوش یسکیو.. ممنون-

 

 : کرد مخالفت ترانه نباریا و

 

 یتون یم نینوش.. یخورد ادیز امشب..  زدانی بسه-

 . یبر

 

  کردم یم یسع  فقط من.. دمیخند و دمیکش هم در ابرو

 همراه خودش با و گرفت رو بازوم ریز.. باشم مست

.. انداختم ترانه  یرو رو وزنم ینیسنگ از یمین.. کرد

  مدام.. میشد اتاق وارد و برد  باال ها پله  از منو زور با

 . زدمیم پوزخند

 

 .. اری ب فشار خودت به کمی.. یکرد لهم زدان؟ی-
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  یها چراغ ی همه.. رفت شی پ تخت کنار تا یسخت به

  ی اجازه افتاده، فرو یها پرده و بود خاموش اتاق

 پوف و نشوند تخت لب رو من. دادند ینم نور نفوذ

  باال چشم.. کرد روشن رو یکنار آباژور .. دیکش

 مثال مرد به داشت و بود گرفته کمر به  دست.. دمیکش

 :کرد یم نگاه  مقابلش مست

 

 .زدانی گرفت درد کمرم ؟یخورد نقدریا چرا-

 



 ترانه.. دمیکش دراز بود، زونی آو پاهام که همونطور

 یرو.. آورد رونیب رو  جورابم و کفش کشان پوف

 . شد خم  تنم یرو و زد زانو تخت

 

 بذار سرتو کنم  کمک پاشو.. نخواب ینطوریا زدان؟ی-

 . بالش رو

 

  تخت یرو  سرم یباال.. ندادم نشون یواکنش چیه

 صاف کرد کمک بود که یزحمت هر به و نشست

 غر مدام.. کرد میتنظ  سرم ریز رو بالش .. بخوابم

 .زدیم

 

.. یدیم الکل یبو چقدر..  یبخور نقدریا نبود الزم-

 .یکن یم یرو ادهی ز یدار دایجد

 

  یها دکمه تک به تک.. زدم پوزخند نامحسوس

 نییپا کمربندم، کردن باز با و کرد باز  رو رهنمیپ

 .دیکش رون یب شلوارم از رو رهنمیپ

 



 زدان؟ ی.. ارمیب درش بذار-

 

  خودم یرو و گرفتم رو دستش و گفتم یهوم

..  کرد کج رو سرش و دیکش نیه شوکه.. انداختمش

 :کرد  یم فرار الکل  یبو از داشت

 

 .یدیم الکل یبو یلیخ ؟یکن یم کاریچ زدان؟ی-

 

 نم یس یرو مشتش و کردم فوت  صورتش تو رو نفسم

 . نشست

 

 ترانه؟-

 

 ؟ یخوا یم ی ز یچ جونم؟-

 

  میتنظ تنم یرو رو ترانه و دادم خودم به یتکون

 .زدیم غر کمتر حاال.. کردم

 



 هی.. خواد یم  ماساژ هی دلم.. خستم یلیخ  ترانه.. آره-

 حرفت هنوز کن باور.. آسوده الیخ هی.. راحت خواب

 .شهیم تکرار  سرم تو

 

 .زدمیم حرف تر نامفهوم و تر کشدار لحظه  به لحظه

 

 یکمک من از حرفم؟ کدوم شده؟ یچ  برم قربونت-

  قرص برات بدم؟ ماساژت من یخوا یم اد؟یبرم

 ارم؟یب آرامبخش

 

 از اما دمینبوس.. گذاشتم لبم یرو رو دستش کف

 .شد سیخ عرق

 

 رفاه یبرا اگه.. رونیب  بکشم کار نیا از خوام یم-

  برج یکارا.. دارم یکاف حد به بود، تو ای خودم حال

 بهمن یدید و یدیشن.. ارهیم فشار بهم  یلیخ داره

 .ارهیم فشار بهم داره

 



.. گذاشت نمیس  یرو رو سرش.. دمیشن گفت که یهوم

 رو گردنش و دمیکش قی عم نفس هی.. کردم باز پلک

 .گذاشتم سرش یرو رو لبم.. گرفتم

 

 ندارم دوست من زدانی ؟ یباش خوب کنم کاریچ من-

 .باشمت داشته خوام یم.. بدم دست  از رو تو

 

 :گفتم و دمیکش پوف.. بود شده دهیکوب خمیم

 

 .کنم یهمکار  کار نیا تو بهمن با خواد ینم دلم-

 

 هدفم به تر  سخت یها راه  با خواستم ینم گهید من

..  بده رییتغ رو بهمن نظر تونست یم ترانه.. برسم

 کار یل یخ هنوز من.. نشه دشمن من با که یطور

 ..  داشتم
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  حاال.. زنمی م حرف بهمن با من.. برم قربونت  باشه-

 . عشقم بخواب.. بخواب

 

  ییصدا  یب پوزخند و دادم تکون تی رضا با یسر

 .داشتم کار هم ایلیسیس با.. زدم

 

 کنم عوض لباس منم.. ارمیب رونیب رو  لباسات بذار-

 . میبخواب و

 



 با و آورد رونیب رو رهنمیپ.. شد بلند و کردم ولش

  یم باز پلک یال از.. دی کش نییپا رو شلوارم  زحمت

 با.. آورد یم  رونیب رو کوتاهش لباس داشت  که دمید

  یرو رو پتو و دیخز  تخت یرو ریز  لباس همون

 و کرد حلقه کمرم دور دستشو.. دی کش هردومون

 ...  پوففف.. دیخند

  

  

  

  ******************* 

  

  

 .چکسیه.. نشه مزاحممون چکسیه-

 

 در به رو.. بستم دالور مبهوت صورت ی رو رو در و

 بهش رو میشونیپ و دادم هیتک بهش  رو مشتم

  هنوز.. داشتم درد سر شبید یمست از هنوز .. دمیکوب

 هنوز.. کردم یم حس  سماجتش تمام با رو شهوت



 چشمم از آخ .. سوخت یم  بهمن یها حرف  از گوشم

 ...هنوز که

 

..  کنم تکرارش خودم  یبرا یحت خواست ینم دلم

 من.. نداختی م خط اعصابم یرو دستگاه و دم یصدا

..  دادم یم دست از رو استقامتم ی همه داشتم کم کم

 اوج ی نقطه در درست که  حاال.. دمیترس یم خودم از

 .آوردم یم کم دینبا بودم

 

 پسرم؟ زدان؟ی-

 

 رهیت.. خدا  آخ.. ضعف از.. درد از دیلرز یم صداش

 اتاق نیا.. دمیچرخ  سمتش به.. دیلرز یم کمرم ی

  ملحفه و رنگ دیسف ی دونفره تخت.. بود بزرگ یلیخ

 شکسته.. داد  یم نشون بهم  رو فشینح جسم کرم، ی

  یال ،یمشک  یمو تار چند  یگاه.. بود شده رتریپ و تر

.. نبود ازشون یاثر یحت  حاال اما دمید  یم محاسنش

  دهنم یرو رو دستم من و  آورد لب به ی کمرنگ لبخند

 ... رفتم جلو و کردم چفت



  رو دیخورش نور نفوذ ی اجازه افتاده، فرو  یها پرده

  حالم کیتار مهین یفضا ن یهم.. بهتر چه و دادند ینم

 عادت  نور به انگار هام چشم.. کرد یم بهتر رو

 تاب.. رمردیپ به پشت.. نشستم تخت لب..  نداشتند

.. نشست کمرم  یرو دستش باز.. نداشتم رو دنشید

 . بودند شده نیی تع قبل از اتفاقات نیا انگار

 

  ؟یراحت نجایا بابا؟ جونم-
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  زانو یرو  و بستم چشم.. دمیشن گوش به من و دیخند

 .داشتم  نگه رونم یرو رو آرنجم و شدم خم

 

  دورم پروانه  مثل ماهتاج باشه؟ بد شهیم  مگه.. خوبه-

 . چرخه یم

 

  هنوز ویل.. داشت اجیاحت کمک به خودش زن اون

  قصد فعال گفت  یم ماهتاج که نطوریا و بود برنگشته

 .نداشت  برگشت

 

 رو راستش من به.. بابا زدانی پسرم؟ یخوب تو-

 ...! یندار که ی مشکل.. بگو

 

 یم دالور که یکماهی  اون از.. مونده کم.. بابا نه-

 خورم یم قسم.. بابا اریب تاب.. گذشت هم دوماه گفت،

 .ینیبب و یبمون دیبا.. کنم تمومش  دیجد سال قبل

 



  که کردم یم فکر نیا به داشتم.. گرفت نوازش  دستش

  داشتم؟ بعد سال صد تا رو دادنش دست از تحمل اصال

 ینم خودم تو رو دیجد  مرگ هی تحمل من.. نداشتم

 .کردم پوف قیعم رو نفسم.. دمید

 

  یخال رو پشتت حاالها حاال من.. نباش نگران .. باشه-

 ینیب یم  اگه.. شدم ری گ نیزم و ریپ  اگه.. کنم ینم

 یکارا حداقل و بدم تکون رو پام ندارم توان یحت

 و خفت نیا تو خاطر به اما.. بکنم رو میشخص

..  زدانی.. یباش یراض تو تا کنم یم تحمل رو یخوار

  یبرا خوام  یم عمر طول  خدا از هرشب من جان بابا

 جز گناه سراپا من از.. تو یبرا تحمل توان و خودم

 .پسرم ادیبرنم  یکار نیا

 

 یرو دستم.. کردم یم حس ابعادش تمام با رو بغض

 از من و زد ضربه کمرم به  بار نیچند.. نشست گردنم

 یبرا یحت و رفتم شیپ پنجره کنار تا.. شدم بلند جا

 داشتم یحرف  چه.. نکردم بلند دست پرده زدن کنار

 .تونستم ینم گهید من گفتن؟ یبرا

 



 اون بشنوم شده که هم دروغ به بذار.. بزن حرف-

  شیآت تو گهید بشنوم.. یخوب بشنوم.. گلستونه رونیب

..  افتادم ریگ تو بدون اتاق هی تو من.. پسرم .. یستین

  راه جلوم ریش نیع و بودم خودم یپاها رو یوقت تا

 و خواهر مرگ واسه.. دمیکش ینم یسخت .. یرفتیم

 شدیم مگه.. یبود جلوم تو  چون ختمینر اشک مادرت

  بابا ایب خت؟یر اشک خورده زخم نر    ریش  هی یجلو

 ...رو تنت کنم بو بذار.. کنم بغلت بذار.. جان

 

 زدانی نیا  حال واقعا خواست؟ یم چرا گفت؟ یم چرا

 یم اشک داشت.. کردم  پشت پنجره به د؟ید ینم رو

 سه و هفتاد قایدق خوردم؟  ینم تکون چرا من و ختیر

 از زودتر.. شد ریپ موعد از زودتر.. داشت سن سال

.. شکست نداشتم رو انتظارش یوقت.. شد لیعل موعد

 باشن کرده وصل یهزارتن  یها وزنه پاهام  به انگار

  و نشستم تخت لب و رفتم  جلو اما نداشتم حرکت توان

 و گرفتم رو دستش.. کردم جمع رو  راستم یزانو

 .. دمیبوس
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 358پ#

 

 

 

 پسر.. رو زدانی نیا نه..  کن بغلم.. بزن دست.. ایب-

 االن  ..  یداشت شیپ سال دوازده تا که همون.. خودتو

..  اریب خاطر  به شیپ سال یس تو منو.. نکش بو منو

 باغ رونیب بگم نخواه ازم اما.. بود سالم دو یوقت

.. ستین که انهیجر در یزندگ بگم نخواه.. گلستانه

 شیپ سال دوازده فرخزاد ی خانواده یبرا یزندگ

 منم یشد حذف یمدرک و سند هر از تو.. شد متوقف

  باد به.. یپرست  ناموس از.. رتیغ از.. یمردونگ از

 بغل خودتو پسر بابا؟.. نه رو زدانی نیا.. رفتم فنا

 .. کن

 



.. آورد یم کم نفس داشت..  دمید یم رو بغضش من

 دست با و گذاشتم لبش یرو رو ژنیاکس ماسک

 :زدم لب ملتمسانه و شدم خم سرش یرو.. گرفتم

 

 . زوده یلیخ  هنوز.. بکش نفس-

 

  پلکم پشت.. نشست صورتم یرو و آورد باال دست

 یب و  بود سیخ سی خ  هاش چشم.. سوخت یم

 خواستم ینم.. گرفتم  رو صورتش یسیخ.. فروغ

 .نمیبب

 

  یالیخ یب به رو خودم دیبا .. گنیم راست همه دیشا-

 یم سرم یرتیغ یب کاله.. بمونم کنارت تا زدمیم

 به کرد فرو قلبم تو دردو نیا یهرک ذاشتمیم و دمیکش

 و نشستم یم روت جلو دیبا دیشا.. برسه  شیزندگ

 رو خودم تهش و کردم یم  دود گاریس  پشت گاریس

 گرفتم ادی خودت از من اما.. خالص و کشتم یم

 کثافت نی ا به پا جنگ ن یهم خاطر به  مگه.. بجنگم

 ... من.. من خواهرت یبرا تو ؟ینذاشت



 

 نفس هنوز من خاطر به اتابک.. بدم ادامه نتونستم و

 باز.. تر یحرص.. تر محکم .. تر قیعم .. دیکش یم

 چشمم.. دمیکش دراز کنارش و دمیبوس رو دستش کف

.. اتابک یها نفس به گوشم و بود اتاق سقف به

 :گفت  فیضع یل یخ که دمیشن

 

 .یزدانی همون  هم هنوز تو-

 

..  قهیدق پنج فقط.. رفتم یم و موندم یم قهیدق پنج فقط

 و شدم بلند آخر در.. دمیکش نفس آهسته و بستم چشم

 چشم به و کردم  میتنظ بدنش یرو رو پتو.. ستادمیا

 گرفته آروم.. ختیر ینم اشک حاال.. زدم زل هاش

..  شدیم نییپا و باال میمال نشیس ی قفسه و بود

 .دمیکش محاسنش به یدست و آوردم نییپا  رو ماسکش

 

 زدان؟ی-

 



  یرو رو سردش نفس و گذاشتم شیشونیپ یرو لب

 : کردم حس گردنم

 

 ...یکن باور کن  یسع.. نکن تیاذ خودتو.. جان بابا-

 

 مادرم، مرگ.. سنای مرگ.. بودم کرده باور من

 ینم اجازه باورم  سماجت  و بودم کرده باور .. فردوس

 .بکشم نفس داد

 

 تا چند هرروز  گمیم.. هست دالور.. کن استراحت-

 نکن خسته  خودتو.. کنه چک تتویوضع ادیب دکتر

 .. بزنه زنگ بهم دالور بگو یداشت یهرکار .. بابا

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#
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  دهنش یرو رو ماسک باز من و داد تکون سر

  من و اومد در صدا به تلفنم.. گرفتم فاصله و گذاشتم

 روشن ی  شماره دنید با.. آوردم رونشیب عجله با

  کردم رد رو  تماس اتابک به ینگاه مین با.. کردم اخم

 رو در ی رهیدستگ..  رفتم شیپ یخروج در کنار تا و

 رو دالور در، شدن باز  محض به و دمیکش نییپا

  صدا به تلفنم  باز.. بود نخورده تکون جاش از.. دمید

 ینم کنار  در یجلو از دالور .. روشن باز و اومد در

 . کردم رد رو روشن تماس اخم با.. رفت

 

 دالور؟  هیچ-

 

 برنداشت چشم هیثان پنج.. زد زل بهم و  کرد زیر چشم

 رد رو روشن تماس دوباره من و دیکش کنار  آخر در و



  به ینگران دل با باز و زدم رونیب اتاق در از.. کردم

 در و دمیکش یقیعم نفس.. انداختم ینگاه مین اتابک

 . بستم رو

 

 زدان؟ی-

 

.. انداختم شلوارم بیج به و کردم لنتیسا رو تلفن

  دالور سمت به.. فرستاد امکیپ که  شدم متوجه

 .کردم براندازش اخم همون با و برگشتم

 

 هست؟ یمشکل-

 

  زنگ داشت باز.. نبود بردار دست روشن.. یلعنت

 .شدم  کالفه.. زدیم

 

 .بزنم حرف  باهات دیبا-

 



 یکم با نفر هی.. انداختم راهرو یسو دو  به ینگاه مین

 .دیکش یم  یط رو نیزم داشت فاصله

 

 شه؟ ینم نجایا-

 

 .ستادی ا مقابلم درست و اومد جلو

 

 آماده یزی هرچ یبرا رو  خودت بگم خواستم.. شهیم-

 بهبود به رو ممکنه که هیطور  شیماریب روند.. کن

 ...اصل در اما بره

 

 برهیو.. کردم کم اخمم از.. شدیم یمتالش داشت قلبم

 :کنم  صحبت کوتاه کردم یسع من و شد قطع

 

 .رهیبم دینبا-

 

 کنه برخورد کتفم به نکهیا از قبل و آورد باال دست

 : گفتم و گرفتم فاصله



 

 . خداحافظ.. بمونم ادیز تونم ینم-

 

 یصدا دور از اما بزنه یحرف تا نموندم منتظر و

 ها نرده به رو دستم.. دم یشن رو کردنش یخداحافظ

 که یآرامش ی همه.. کنم یر یجلوگ افتادنم از تا گرفتم

  به بودم، کرده جمع اتابک کنار حضورم  قهیدق پنج در

 عمارت بزرگ ی محوطه  به یک دمینفهم.. رفت فنا باد

  یم رو انتظارم نشیماش فرمون پشت انیجو.. دمیرس

  طیمح  یها ژنیاکس به دنیکش نفس یبرا من و دیکش

 بسته چشم.. برن فرو هام هیر به تا کردم التماس

 و کردم یط رو نیماش به دنیرس ی احتمال ریمس

  چپم سمت درست کم سرعت با ینیماش که دمیشن

 .شد متوقف
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  رو ماهتاج لحظه همون.. کردم باز چشم و ستادمیا

 و یمشک شلوار  و کت.. شد ادهیپ نیماش از که دمید

 هی و برداشت رو شیآفتاب  نکیع.. همرنگش یروسر

 راه به.. گرفت سرش یرو  رو یرنگ دیسف چتر نفر

 و زد لبخند.. ستادیا نیماش هردو حدفاصل در و افتاد

 .دادم اخم با رو جوابش من

 

 ؟ یریم یدار-

 

 یم درون از پاهام که زدیم برهیو یجور میلعنت تلفن

 خواست؟ یم یچ روشن.. دیلرز

 

 نزد؟ یحرف بهت چطوره؟ اتابک حال.. شدم متوجه-



 

 رو دستم  مچ که برداشتم مخالفش سمت به گام هی

 .گرفت

 

 زدان؟ی-

 

  دیجد امکیپ هی باز.. نزدم  هم یحرف اما نخوردم تکون

 .داشتم

 

  خوب یبرا  باش مطمئن.. هستم اتابک مراقب من-

.. ارمیم دکتر گهید یکشورا از شده اگه یحت شدنش

 .کن نگاه من به زدانی.. فقط

 

  و نبود خوب اصال حالم.. کردم  کج گردن  نچیا چند فقط

 تونست یم ماهتاج  کنم باور خواستم یم  وجود تمام با

 .کنه کی نزد بهبود به رو  اتابک حال

 



 هدفت به زودتر تا کنم کمک بهت تونم یم من-

 بهم.. ذارمیم  ارتیاخت در من یخواست یچ  هر.. یبرس

 .یبرادرم تک ی بازمونده تنها تو.. کن اعتماد

 

 پس رو دستم.. شاهرگم یرو  شد ریشمش حرفش نیا

 : شکستم رو سکوتم مهر و دمیکش

 

 ینم کمک هاش یبدبخت مسبب از یعاقل آدم چیه-

 .رهیگ

 

  ماهتاج.. شدم سوار و کردم باز رو نیماش در و

  رو یدستور یلحن با من و  بود نشسته غم به نگاهش

 :گفتم  انیجو به

 

 .. کن حرکت-

 . قربان چشم-

 



  دور رو وسط حوض.. دمیکش پوف من  و زد استارت

 رونی ب بمیج از رو تلفن .. شد دور متر چند و زد

  یها امکیپ من و بود ربع و ازدهی ساعت.. آوردم

 کردم  باز رو روشن

 

 " بردار خدا تورو  ؟ییکجا زدان ی.. سالم"

 

  زندان دارن  دمیفهم امروز.. کنم یم خواهش زدان؟ی"

 "خبره؟ چه  نجایا.. کنن یم عوض رو بابام

 

 وصل رو تماس یعصب.. دیلرز دستم نیب تلفن باز

.. دمیشن رو روشن ی دهیترس  و ونیگر یصدا و کردم

 :بود رونی ب انگار

 

 .. یشنو یم صدامو  الو؟ زدان؟ی-

-  .... 

 .. بده جواب خدا تورو زدانی-
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  انیجو کنجکاو نگاه من  و میشد خارج عمارت در از

 . دمید یم خودم  یرو رو

 

 .خواستم من-

 

 یم هیگر هنوز.. نشد  منظورم متوجه درست انگار

 .کرد



 

  یزیچ ه ی ؟یخواست تو ویچ.. زدانی ؟یچ یعنی ی-

 .ی دیم سکته منو یدار.. بگو

 

 یم سردرد از داشتم..  گرفتم چنگ  به رو موهام

 سردردم متوجه و دادم یا  اشاره انیجو به رو.. مردم

 :گفت که  دمیشن.. شد

 

 .رمیگ یم قرص  داروخونه از-

 

 پخش یگوش  تو رو صدام و کردم بسته و باز پلک

 :کردم

 

 تقاضا منم ؟..بدم نجات رو جونش ینخواست  مگه-

 امن براش زندان اون.. کنن عوض رو جاش دادم

  اونجا فعال.. کتریکوچ زندان هی فرستادمش.. نبود

 .کنم یدگیرس کارش به وقتش به تا بمونه

 



 مدام باباش خاطر به.. برگشت ریتاخ با و  رفت نفسش

 .دیخند هیگر نی ب زد؟یم زنگ

 

  خوبه؟ حالش یعنی.. عی  ؟یگیم راست زدانی.. یوا-

 اد؟ینم سرش ییبال

 

 و کرد شتری ب رو سرعتش انیجو.. ندادم رو جوابش

 با و کرد پارک رو نیماش  داروخونه نیاول دنید با

 . شد ادهیپ و گرفت اجازه سر تکون

 

 زنگ من به  مزخرف مسائل نیا بابت گهید روشن؟-

  یبرا رو هات ینگران دل که ستمین کاریب من.. نزن

 .بشنوم بابات

 

 رو نفسش یصدا  یا لحظه یبرا یحت من و خورد جا

 مشت نیب رو دردناکم سر.. زدم پوزخند.. دمینشن

 .گرفتم

 

 زدان؟ی-



 

 بله؟-

 

 به باز زود یلیخ اما.. کرد سکوت تندم لحن از

 :گفت و  اومد خودش

 

.. نتونستم ی ول زدمیم زنگ دینبا دونم یم.. دیببخش-

.. دمیترس دنیم رییتغ رو زندانش دارن دمیشن یوقت

 ...دیشا که کردم فکر

 

 حرف به باز و دیکش پوف.. نداد ادامه گهید خودش

 :اومد

 

 یم درست  یزی چ هی ناهار یبرا.. خونه رمیم.. من-

.. خب.. یدار وقت و یدار دوست اگه .. اگه.. کنم

 درست برات من.. تا یدار دوست یچ  بگو.. یعنی

 .کنم

 



  ابونی خ عرض از عجله با داشت که دمید رو انیجو

 :گفتم برسه  نکهیا از قبل تا.. گذشت یم

 

 . خداحافظ.. کن برپا ییتنها رو جشنت-

 

  کرد صدام  روشن ارم،یب نییپا رو تلفن  خواستم تا اما

 .شد باز انیجو توسط نیماش در و
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 دراز سمتم  به انیجو دست و زدم گوشم به رو تلفن

 و گرفتم ازش رو قرص  ی بسته و آب یبطر.. شد

  دمید شدن سوار یبرا  رو تعللش یوقت.. بست درو

 .بزنم حرف راحت خواست یم  شدم متوجه

 

 ؟یکرد  قطع الو؟-

 

 قرص.. کرد سکوت و کردم فوت یگوش تو رو نفسم

 روشن که بود یقرص همون از.. آوردم رونیب

 . دمی بلع آب یا جرعه با.. داشت

 

  جشن خوام ی نم.. اما خوشحالم  بابام خاطر به درسته-

 دیشا کردم فکر .. خب ستم؟ین زنت.. من  مگه.. رمیبگ

 هرچند.. کنم  درست ناهار برات حداقل  که باشه بهتر

 هم به ناهارت میتا ممکنه و کشه یم طول برسم تا

 . شمیم خوشحال.. من خب یایب اگه.. اگه یول بخوره

 



 و رک اما خواست یم دلم..  بودم صادق خودم با من

 : گفتم پرده یب

 

 فهیوظ به گه ید وقت هی.. برسم برج یکارها  به دیبا-

 نکنم فکر منم که یوقت هی.. برس تی همسردار ی

 .یکن یم جبران  بابات حق در رو  لطفم یدار

 

 باشه.. یدار حق خب.. اما.. ستین ینطوریا.. زدانی-

 دوست یبگ اگه البته.. منتظرتم شام یبرا من.. پس

 .کنم درست یچ یدار

 

  یال پنجه و بود ستادهیا نیماش به پشت انیجو

 . ختیر یم هم به رو  کتش باد.. برد فرو موهاش

 

 ترانه دیشا.. ستجمعه شب امشب،.. دمینم قول-

.. نمون کاری ب تو حال هر به.. باشه داشته یا برنامه

 .کن درست یزیچ هی

 



 شهیش به تقه چند.. کردم قطع بهتش یرو  رو تلفن و

 زود یل یخ.. دیچرخ ن یماش سمت به انیجو و زدم

 رو کمربندش.. شد سوار و رسوند بهم رو خودش

 .زد استارت و بست

 

 قربان؟ برم کجا-

 

 .برج-

 

 .انداخت ی نگاه مین صورتم به نهیآ از و گفت یچشم

 

 شد؟ بهتر سردردتون-

 

  سرم.. بود شده فراموشم.. کردم ینم حسش یحت من

 انیجو.. بستم چشم و دادم هیتک یصندل  یپشت به رو

 دیبا.. یلعنت آخ.. کردم فکر اتابک به من و نزد یحرف

 ..  دیبا.. موند یم زنده
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 . زدانی آقا میدیرس-

 

 رونیب آهسته یلیخ و کردم  حبس نهیس تو رو نفسم

  رهیدستگ و برداشتم یصندل از رو مهی تک.. فرستادم

 از فاصله متر هی با که یچراغ.. دمیکش نییپا رو

 کوچه و  بود سوخته داشت، قرار روشن ی خونه



  انیجو  و شدم ادهیپ.. دیرس یم نظر به تر کیتار

 .ستادیا و کرد باز درو  زود یلیخ

 

 قربان؟-

 

 و دیکش مرتبش شیر به یدست.. دمیچرخ سمتش به

 خوب حالم جهت  یب و خودیب.. داشتم اخم.. اومد جلو

 بهمن.. دونستم یم رو لشیدل من  هرچند.. نبود

 ترانه که  نداشتم خبر  من و بود نزده زنگ امروز

 داشت سرد یهوا.. نه ای بود برده  شیپ از یکار

 تموم سرما نیا چرا.. خت یر یم هم به رو اعصابم

 شد؟ینم

 

 بمونم؟ منتظرتون-

 

 پشت از.. انداختم روشن ی خونه در  به ینگاه مین

  روشن یها چراغ تونستم یم شیفلز زی ر یها  شبکه

  من و دیکش یم رو انتظارم حتم به.. نم یبب رو خونه

 بودم؟  اومده نجایا به چرا



 

  یدار یکار اگه بزن، یچرخ  هی برو.. نمون منتظر-

 . زنمیم زنگ بهت خودم من. بده انجام

 

  محکم رو فیک ی دسته من و انداخت نیی پا سر عیمط

 اما برداشتم خونه سمت به گام هی.. گرفتم تر

 . بود ستادهیا هنوز انیجو.. ستادمیا

 

 .ارشیب برام.. یدار  رو یسکیو هنوز دونم یم-

 

 .چشم-

 

  ریتاخ ه یثان چند با و رفت عقب صندوق سمت به

 .گرفت باال رو یبطر  رانهیدل و ستادیا روبروم

 

 .دییبفرما-

 



  داد یم نشون نیا.. بود نکرده یرییتغ بار نیآخر از

  ینگاه مین و  گرفتم دستش از.. بود نزده لب بهش که

 . انداختم کوچه سمت دو به

 

 .یبر یتون یم-

 

 .ندارم رفتن یبرا ییجا.. مونم یم  من جسارتا-

 

  که داشتم خبر  من وگرنه.. بود نگران چون  رفت ینم

 ینم .. بود شده آشنا  دختر هی با دایجد انیجو

  و انیجو از عکس هی.. بودمش دهید اما شناختمش

  پوست و اهی س یموها با.. اندام الغر دختر همون

 .. یگندم

 

  به معصوم.. ومدیم انیجو به و داشت یخوب  ی چهره

 ینم انی جو یرو به رو نیا من.. دیرس یم نظر

.. باشه صدرا خودش یبرا دادم یم  اجازه.. آوردم

 .نفره هفت  ی خانواده هی از سوم پسر.. یناظر صدرا

 



 .نباش دید تو فقط-
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 .ن ینباش نگران.. قربان چشم-

 

  زنگ به دستم  نکهیا از قبل اما ستادمیا در یروبرو 

 یمعطل یب انیجو.. زدم پوزخند.. شد  باز در برسه

 به رو نی ماش یبوق تک با و نشست فرمون پشت



 ینم رو روشن یرفتارها  نیا.. درآورد حرکت

 .بستم رو در و گذاشتم  خونه داخل به پا.. دمیپسند

 هی با.. شد  باز ساختمون در و رفتم باال  پله چند از

 نکنم نگاش ادیز کردم یسع من و ستادی ا فاصله متر

  ی مشک یرودوش و دار پولک ی دکولته تاپ  همون اما

  داشت، امتداد پا ساق تا که رو جذبش دامن و رنگ

 در رو  رژلبش ینارنج رنگ و عطر یبو.. دمید

 . دادم  صی تشخ اول ی  وهله همون

 

 .یاومد خوش خو.. سالم-

 

..  شد کج راست به لبم بود؟ خجالت  از لکنت نیا

 .گرفت رو فمیک و اومد جلو.. ندادم رو جوابش

 

  من بده رو کتت و اورکت یدار دوست اگه.. تو ایب-

 . کنم زونیآو

 

 .تونم  یم خودم..  ستین الزم-

 



  پشت رو در و شدم وارد.. نکرد کم یزی چ  لبخندش از

 یرو گلدون کنار رو یسک یو ی شهیش.. بستم سرم

 رو فمیک.. آوردم رونیب رو اورکتم و گذاشتم کنسول

 رو اورکتم و گذاشت  در کنار یچوب  یجاکفش یرو

  بسته ی دکمه تک و برگردوندم رو اخم  با.. گرفت

 هم با.. آوردم رونشیب و کردم باز رو کتم ی شده

 . میکرد زونیآو

 

  ای یخور یم  یچا.. یا خسته کم هی.. کنم فکر.. هوم-

 قهوه؟

 

 لبخند همون همچنان.. انداختم  ینگاه مین سمتش به

..  دمید یم تازه انگار من.. بود لبش ی گوشه  یشینما

 سمت ی چونه یرو  درست رنگ اهیس خال هی

 و گرفتم  چشم.. کمرنگ و زیر یلیخ.. بود راستش

 .زدم تا و کردم  باز رو نمیسرآست یها دکمه

 نیاول یرو  و رفتم ییرایپذ سمت به دست  به یبطر

 یم رو انتظارم ها پله یباال هنوز.. نشستم مبل

 .شدی م پررنگ و کمرنگ  لبخندش مدام.. دیکش

 



 .اریب  برام جام هی یدار اگه فقط-

 

  نشیس ریز تا بلنداش.. زد گوشش پشت رو موهاش

 .بود  بلندتر پشتش.. دیرس یم

 

 . ارمیم االن نیهم.. چشم-

 

 رو دهنم آب.. دیرس یم  مشامم به پلو زرشک یبو

 شده کنترل یشتابزدگ همون با روشن و دادم قورت

  الکل یبو و کردم باز رو یبطر در.. شد دور

  و خورد یسکندر .. برگشت زود یلیخ.. کرد مدهوشم

 گونه.. داشت نگه من مبل ی دسته  با رو خودش

 :دی خند باز و گرفت رنگ هاش

 

 .. شدم هول کمی من.. دیببخش-
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  رنگ ییطال  عیما با و گرفتم  ازش رو جام  حالت یب

 دستم یرو شیمقدار و زیلبر.. کردم پر یسکیو

 . دیچک

 

 . نخور یخال ی معده با-

 

 خنده نیب و  دیکش عقب رو خودش که کردم نگاش زیت

 : داد ادامه  مزخرفش و یشینما ی

 



  گفت انیجو آقا.. خوردم ا یلیسیس با که اوندفعه.. خب-

 ... تا بخورم یز یچ هی قبلش

 

 ضرب هی رو  اتشیمحتو ی همه و زدم  لب به رو جام

  رو یبطر در من و نداد ادامه رو حرفش.. دمینوش

 روشن خواست یم دلم فقط.. شدم بلند  جا از و بستم

 امشب دختر نیا.. کنه  تموم رو مسخره شینما نیا

 از بهتر یک و کرد یم یباز تئاتر داشت.. نبود خودش

 د؟ یفهم یم من

 

 حاضره؟-

 

 :دیپرس جیگ

 

 ؟یچ-

 

..  شدیم مچاله  دستم نی ب جام.. دمیچرخ سمتش به

.. ختیر یم هم به رو اعصابم داشت لبخندش.. یلعنت

 نیا از اخمم.. خورد رو لبخندش دهیترس و رفتم جلو



 دختر نیا خواستم؟ یم یچ نجایا من.. شدینم تر ظیغل

 تین  شدینم چوقتی ه.. داد یم یباز  منو داشت

 ...آخ.. ونیهما دختر.. دیفهم رو شیاصل

 

 اصرار مگه  ؟ینکرد مهمون  شام یبرا  منو مگه-

 ؟ینیبب  منو ینداشت

 

  برداشتم زیخ سمتش به من و برداشت عقب به گام هی

  اهشیس خال حاال.. فشردم رو چونش حرکت  هی تو و

 .بود شده یمخف انگشتام پشت

 

 . آمادست آم شام ش شده؟ یچ یچ زدان؟ی-

 

 مست توان یسکیو کیپ  هی.. دادم تکون سر یحرص

  نیا.. داغ داغ.. بودم کرده داغ اما نداشت رو کردنم

 .نشست یم تنم به روشن  از حرارت

 



 ی زهیغر به.. برس فتیوظ به و برو پس.. خوبه-

  با شکمم ریز کردن ارضا ی فهیوظ.. برس میگرسنگ

 .من

 

 و گفت یا  باشه عیمط و دیلرز  چونش.. کردم ولش و

  باز رو یبطر در.. دمیکش پوف یحرص.. شد دور

  از و انداختم مبل یرو رو جام.. زدم لب به و کردم

 طعم یسکیو نیا امشب.. سوخت پلکم پشت شیتند

 .داد یم زهر

 

 .ایب.. دمیچ زویم-

 

 برداشتم لب.. سوخت یم  معدم که بودم خورده اونقدر

  دمشید.. رفتم  آشپزخونه سمت به دست به یبطر و

  زرشک..  کرد یم پر آب  از هارو وانیل داشت که

 ساالد یها کاسه .. شده ونیبر مرغ و یزعفرون  یپلو

 جالبتر همش از.. دلستر و دوغ و نوشابه.. ماست و

 .دیدرخش یم روشن که بود یشمع دو
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 آشپزخونه در روبه و زیم پشت  و زدم پوزخند

 یسوختگ آثار هنوز من و دیلرز یم دستش.. نشستم

 .دادم یم صی تشخ پوستش یرو از رو

 

 .کشم یم برات من-

 

 . نیبش ریبگ..  ستین الزم-

 



  زیم تا فاصلش.. نشست روبروم  درست  اما کرد مکث

 پخته که ییغذا به باز و دمیکش هم در ابرو.. بود ادیز

 .داشت یخوب  یبو و رنگ.. انداختم ی نگاه مین بود

 

 دیجد زندان  تو بود؟ چطور ؟یدینپرس رو  بابات حال-

 راحته؟ 

 

 حس کرد یم  تحمل داشت که یفشار من.. کرد سربلند

 دنیکش زجر دنید..  داد یم لذت حس بهم .. کردم یم

 یخوب حال اما کرد  ینم آروم رو دردم دختر نیا

 .داشت

 

 ریغ فروش و دیخر و قاچاق یکاال بابت که یروز-

  در یجلو  یداشت.. ادمهی  خوب رو زندان افتاد یقانون

 تمام من.. یکن آزادش که یزدیم بال بال یکالنتر

 آزادش تا یکرد خفه رو خودت که دمید یم رو تالشت

 .یکن

 



  ی شده سرخ پوست یرو  از رو بغض یبرجستگ

 دهیرس خودش به نقدریا  من یبرا.. دمید یم گردنش

 بود؟

 

 یا تکه ز،یم وسط بزرگ کارد با و کردم دراز دست

 با و گذاشتم بشقابم درون  و کردم جدا مرغ ی نهیس از

 .داشت یخوب طعم.. بردم دهن  به چنگال

 

 .نکردم دعوت رو تو  بابام خاطر به..  من زدان؟ی-

 

  منو داشت خوبش حال.. نه من یبرا بود؟ مهم مگه

 .داد یم آزار

 

 ه؟یچ خاطر به-

 

 .خودت-

 



  حاال.. بخندم شد باعث زدنش حرف حیصر و رک نیا

 یا تکه.. کردم یم حس  خونم تو رو الکل  رد داشتم

  دیکش جلو رو خودش.. گذاشتم دهن به مرغ از دیجد

..  شد بلند هوا به یصندل  یها هیپا برخورد یصدا و

 پس پا اما دیرس ینم  من به ش شده دراز دست

 . دینکش

 

  ونمیهما دختر من.. نباش تلخ نقدریا من  با زدان؟ی-

 .نکردم  یکار من.. رمیتقص یب اما.. درست

 

  من و بود روشن با حق حتما.. بود نطور یهم  حتما

 دستش به نگاهم و دادم تکون سر.. کردم یم اشتباه

 رم؟ یبگ داشت توقع.. افتاد

 

 ترس از دارم .. من.. بزن دست انگشتام به.. نیبب-

 یم دایپ قدرت حس من ترسوندن با.. زنمیم خی تو اخم

  ؟یکن
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 دهنم یجلو  رو مشتم و دادم هیتک یصندل یپشت به

  و دادم  قورت زور به رو یلعنت مرغ.. داشتم نگه

 :گفتم

 

  هی تو من.. یبخور رو شامت سکوت تو دمیم هشدار-

  تو یحت که دمیم دست از رو خودم کنترل  یطیشرا

 .ونی هما دختر گنجه ینم باورت

 



 نییپا سر مغموم.. کردم پر برنج از رو بشقابم و

.. کنم آروم رو معدم سوزش دادم حیترج من و انداخت

  و برنج قاشق پنج ی اندازه به.. دیکش غذا  من از بعد

 از یمین بایتقر.. مرغ  از کیکوچ یل یخ  ی تکه هی

 .زدم لب به  رو یسکیو  یبطر و خوردم رو بشقابم

 

 . شدن  سرخ یلیخ چشمات  ؟ینخور گهید شهیم-

 

 گذاشتم زیم یرو  رو یبطر.. دمیکش خوردن از دست

  و شد بلند.. کردم شل رو  کراواتم گره.. شدم بلند و

 اخم هاش  چشم به رهیخ.. شد رفتنم رونیب مانع

 به مدام  نشیس ی قفسه.. انداخت نییپا سر.. کردم

 .دیچیپ  مینیب ریز عطرش یبو.. شدیم پرت جلو

 

 زدان؟ی-

 

 و دمیکش باال ینیب.. نیسنگ سرم و بود  باال بدنم یدما

 دو هاش چشم.. گذروندم نظر  از رو وجودش ی همه

 یم بسته و باز لبش.. دیلرز  یم ابروهاش.. زدیم دو



  و کرد یم  تعلل نمیس به برخورد یبرا دستش.. شد

 :زدم لب فقط من

 

 جشن.. خوردم رو شامت.. کردم قبول رو دعوتت-

  تموم نجایهم بذار.. روشن کنار برو.. شد  لیتکم بابات

 .شه

 

 نمیس یرو دستش و داد جرات خودش به باالخره

.. رفت نیب از ابروهاش لرزش و بست چشم  و نشست

  یسرما داشت و بود کرده خی.. گفت یم راست

 ته از رو  صداش.. کرد یم منتقل تنم به رو دستش

 :دمیشن گلو

 

 به خورم یم قسم ؟یکن ینم باور رو  حرفم چرا-

 . نمتیبب خواستم یم من.. یستین نجایا بابام خاطر

 

 چرا؟-

 



..  نداشتم تعادل چندان  من.. شد کینزد  بهم شتریب

 . کرد یم آهسته رو حرکاتم داشت الکل

 

 در همش من میبرگشت یوقت از.. تنهام روز طول تمام-

 طرف هی از.. میکالنتر و دادگاه تو یدوندگ حال

.. ییتنها و شب  طرف هی از .. بابام یبرا  هام یدلنگران

  آقا حال نگران.. بگم دروغ بهت تونم ینم  طرف هی از

 ...الخصوص یعل.. هستم  هم اتابک

 

 یعسل به رهیخ.. کرد سربلند و دیشن رو پوزخندم

 :گفتم سشیخ  یها

 

 .ستین تو  درد اتابک-

 

 ... من زدانی.. توئه یبابا  چون.. هست-

 

 . شد خشک  هوا تو دستش و گرفتم فاصله ازش

 



 دنیشن یبرا یوقت من کن باور.. روشن کن بس-

  زنگ من شکم کردن پر یبرا گهید.. ندارم خزعبالتت

  اگه که خته یر رستوران شهر نیا تو اونقدر.. نزن

 ترانه.. برم دیبا گهید من.. نمونم گرسنه  نرم هم خونه

 ..  منتظرمه
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  دمیکش نییپا رو نمیآست.. زدم رونیب آشپزخونه از و

 سمتم به  باز که بستم یم رو هاش  دکمه داشتم و



 ساعدم  یرو رو اورکتم و دمیپوش رو کتم.. اومد

 رو صداش که بودم برنداشته رو فمیک هنوز .. انداختم

 :دمیشن

 

 .نرو-

 

..  کرد یم  سست رو رفتنم یپا داشت حرف، نیهم

 داغ سکس  هی دلم.. بود دهینخواب  قبل شب از مردونم

  خواست یم دلم.. ونیهما  دختر با.. خواست یم

  یها مرغ  که کنم لیتحم  وجودش به رو خودم  یجور

 .بزنن زار حالش به آسمون

 

 .بمون گهید کمی-

 

 داشت.. بزنم حدس رو زمان تونستم یم  هم دهیند من

 .بود زنم روشن و شدیم شب مهین

 

 .نرو کنم یم خواهش زدان؟ی-



 

.. انداخت نییپا سر دید منو تا.. برگشتم سمتش به

  نیا.. دیلرز یم و بود کرده  قالب هم تو  رو دستاش

 مصرانه و  رفتم جلو خواست؟ یم یچ جونم از دختر

.. بود  ختهیر من از ترسش  انگار.. نخورد تکون

 هیگر.. کرد سربلند که ستادمیا فاصله گام هی با درست

 اشکش قطرات تا بود بند مو هی به اما کرد ینم

 . بشه ریسراز

 

 ؟یخوا  یم یچ-

 

 . یبمون امشب که خوام یم-

 

 . شد دهیکش لبام به چشمام  از نگاهش و شد کج لبم

 

 ؟ی خوا یم یچ موندنم از بعد ؟یچ بعدش-

 



 کتفم یرو رو شگونه و کرد تموم رو فاصله

  و عطر یبو.. بود موهاش نیب درست می نیب.. چسبوند

 ی زهیغر  ی همه داشت.. دمیکش نفس رو شامپوش

..  بودم تشنه من.. کرد یم ختهیبرانگ رو مردونم

  یپا و  دست.. نه من یپا و دست.. داشتم عطش

 .دیلرز  یم میمردونگ

 

 همه نیا از بعد فقط خوام یم.. خوام  ینم یزیچ-

 . بخوابم آرامش تو شب ه ی یدلنگران و  یخستگ مدت

 

 من یهست متوجه.. روشن دشمنت؟ کنار من؟ کنار-

 م؟یک

 

 یم هالکم داشت.. خورد یم تکون نمی س یرو فکش

 .کرد

 

.. روشنم منم.. یخانوادگ نام یب زدانی.. دونم یم-

 لیفام نیا  با نقدریا چرا.. یخال روشن خودت بقول

 ؟یدیم آزار رو جفتمون



 

 گذرونده تخت هی یرو ترانه با مین و سال سه من

.. شناختم یم رو زنونه یها  حربه ی همه.. بودم

 یم شنهادیپ بهم ممکن  شکل نیتر انهیناش با داشت

  نیا.. دیرس  یم کجا به آرامش نیا دونست  یم.. داد

 .شد یم ختم کجا به موندن

 

  یخال روشن تو نه.. خوب دختر نزن گول خودتو ایب-

 آورد سرم بابات که ییبالها تونم یم من نه یهست

 تو با.. روشن باروتم انبار هی االن من.. کنم فراموش

  وسط نیا من.. برسم انفجار به یچطور ستین معلوم

 .. کن رحم خودت به.. نمیب ینم بیآس
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 هیزاو نیا  از.. دمیکش نیی پا چشم من و کرد بلند سر

 نور.. دیرس  یم نظر به باتریز یلیخ هاش چشم رنگ

 برق و بود افتاده چشماش تو سرمون یباال المپ

 .زدیم

 

  انبار همون تونم یم  منم که یکن ی نم فکر چرا-

 .ونمی هما دختر منم ؟یهست تو که باشم یباروت

 

 بیآس من  به تونست یم اندازه همون به یعنی نیا

 بزنه؟

 

 ه؟یچ  منظورت-

 



 یبرنم ازم چشم.. شد مشت رهنمیپ  یرو دستش

  و کرد براندازم یطوالن یا هی ثان تا رهیخ رهیخ.. داشت

 لبم با لبش نکهیا از قبل و شد بلند پا  ی پنجه یرو

 و گرفتم رو بازوش هردو  باشه داشته یبرخورد

 : دمیغر من و  موند باز مهین لبش.. دمیکش

 

 .روشن بدون خودتو حد-

 

 . یشوهرم تو .. دونم یم-

 

  دندون به رو نمییپا لب کرد؟ یم یغلط  چه داشت

  تقال اومدن جلو یبرا همچنان.. زدم پوزخند و گرفتم

 . کردم یم  کنترلش فقط  من و کرد یم

 

  ؟یخواست  ینم نویهم اول روز از مگه زدان؟ی هیچ-

 ؟ینکرد عقدم یر یبگ موی باکرگ نکهیا  خاطر به مگه

 شده؟  عوض یچ

 



 و چسبوندمش خودم به.. دمینخند اما بود گرفته خندم

 نیب قایدق مینیب.. دمی کش  بو عطرشو نامحسوس

  رو شیلعنت نفس شدن تند من و دیچرخ یم موهاش

 یم  سکس دلم.. زدیم شمیآت داشت.. کردم حس

 حس وجودش تو رو تمامم خواست یم دلم.. خواست

  خواست یم  دلم.. کنم لمس  رو شیتنگ  و یداغ.. کنه

 لبم.. بزنم مهر.. کنم فتح رو تنش ی  نقطه به نقطه

 رو تنم فشیخف آه یصدا و چسبوندم  گوشش به رو

 :زدم پچ  آهسته یلیخ  اما.. لرزوند

 

  رو تو خواستم یم یوقت تا.. یشد عوض تو.. تو-

 ببرم رو استفاده تینها تنت از و بکشونم تخت یرو

.. یتر مشتاق منم از تو االن.. یخواست  ینم که

 یدار.. پاکمهر روشن.. ونی هما دختر.. نیبب خودتو

  من.. یکن یم خفه خودتو من با یخوابگ هم واسه

 االن..  رمیبگ ازت لذت  با تویباکرگ خواستم ینم

 لذت یبد جون پاهام و دست ریز  که یهرجور

 .دمینم شانسو نیا بهت من.. یبریم

 



  عقب و کردم ولش پوزخند با.. افتاد رعشه به بدنش

  همه هام چشم به رهیخ.. زد بغل رو خودش.. دمیکش

 :گفت  و کرد جمع رو شهامتش ی

 

..  کنم ینم  باور صداته تو که یحرص.. حرفاتو من-

 لذت من یخواست یم واقعا تو اگه زدانی.. تو چون

..  بخوام ازت من یکرد ینم صبر.. بشم تیاذ و نبرم

  قصدش  خونه نیهم تو که یشب همون.. نه اول بار

 رحم من  چشم اشک به  یداد یم انجامش یداشت رو

 از.. باش راست رو خودت با.. نه من با.. یکرد ینم

 االن.. بشم مجبور  بابام خاطر به بود قرار من هم اول

  لیدل هر ای بابامه  یبرا کنه یم یفرق چه ه؟یچ تو درد

 .. یا گهید
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  تکون یبرا یبزاق چیه.. دیچسب دهنم سقف به زبونم

 مقابل درست نگاهش ی روز یپ برق.. نداشتم دادنش

  متجاوز از من دیفهم  یم چه دختر ن یا.. بود دمید

  تجاوز میمردونگ و رتیغ به.. سنای به.. زارمیب بودن

  نیع زد یم شین داشت.. دیفهم یم  چه.. بود شده

 چیه.. ذاتش سر از.. نهیک سر از نه حتم به.. عقرب

 کرده مختل رو مغزم الکل انگار.. نداشتم یبهتر  فکر

 شیلعنت کالم ریتاث دادم اجازه و کردم نگاش فقط.. بود

  دیکش جلو خودشو و رفت نگاهش از برق.. نهیبب رو

 .گرفتم رو من و

 

 ... من زدان؟ی-

 



 هیثان ده از شتریب اگر.. کرد سکوت و آوردم باال دست

  آستانه از.. شکستم یم رو گردنش موندم یم گهید ی

.. زدم رونیب در از و کردم پشت.. بود خارج صبرم ی

 به و کردم حس در پشت تا صندلشو برخورد  یصدا

 دهیکوب یصدا  و شدم خارج خونه در از.. افتادم راه

  بود شده پارک دورتر متر چند که رو ین یماش شدنش

 هیثان یس  فقط.. شد بلند رشیآژ و درآورد صدا به

  حضور.. کنه ترمز پام یجلو انیجو  تا دیکش طول

 ادهیپ از قبل رو عقب در.. کردم یم حس رو روشن

 .نشستم یصندل یرو و کردم باز انیجو شدن

 

 .کن حرکت-

 

 خونه؟  برم.. قربان چشم-

 

.. درآورد  حرکت به رو ن یماش و دادم تکون  سر فقط

 اومده نجایا تا دنبالم.. داشت پا و دست حرفش .. یلعنت

 گوشم کنار رو زشیآم  استهزا یها خنده من و بود

  یبرا.. سوخت بودنش دختر یبرا دلم من.. دمیشن یم

 یحق چه به.. مادرم.. خواهرم یبرا.. بودنش فیضع



  نیا زد؟یم حرف یمدل نیا فرخزاد زدانی با.. من با

  از من؟ از آورد؟ یم دست  به کجا از رو  جسارت همه

 ون؟ یهما

 

 قربان؟-

 

..  کردم نگاه جلو ی نهیآ تو انی جو یابرو و چشم به

 .زدیم رهی ت نگاهش رنگ و داشت اخم

 

.. گمرک از داشتم تماس هی اما.. خوام یم معذرت-

 یکس یعنی.. نبود یمهم  زیچ.. مسئله اون ی درباره

 یم حرف ازش.. ماست  دست االن کرده نکارویا که

 .ستین یمشکل.. کشم

 

  سرم فرق از عرق.. کردم فوت نامحسوس رو نفسم

  سال هشت.. خسته.. بودم خسته واقعا.. دیجوش یم

 بود؟  هیثان چند

 چه خودش با روشن.. باشم بهمن خواستم ینم من

 ..  داشتم سردرد باز... آخ کرد؟ یم یفکر
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  رو فرهاد شد، رد خونه یورود در از نیماش یوقت

  تکون هوا در  یدست.. زدیم حرف تلفن با داشت.. دمید

 : گفتم نیماش  توقف محض به و داد

 

 رو اطراف یها چراغ  بگو فرهاد به رفتن وقت-

 . کنه ادتریز



 

 . ریبخ شبتون.. چشم-

 

 چند به.. شد دور یبوق تک با انیجو و شدم ادهیپ

 پا و کردم یتوجه یب کردن احترام یادا که ینگهبان

 و فی ک نینوش معمول طبق.. گذاشتم عمارت به

 .گرفت رو اورکتم

 

 ن؟ یخورد شام.. دینباش خسته.. سالم-

 

 داشتم رو ها پله از رفتن باال قصد و دادم تکون سر

..  کردم کج گردن چپ به.. شد مانعم ترانه یصدا که

 .بود ستادهیا سالن وسط ترانه

 

 . نجامی ا من زدان؟ی-

 

 لباس چندان.. کردم براندازش سردرد با و اخم پر

  هربار از بودم خسته واقعا من و نداشت  یمناسب



 کوتاه دامن هی و یمشک  یبند تاپ هی.. کردن گوشزد

 ینم حالش به یفرق چندان نازکش یرودوش.. زرد

 نیسوت که  دمید یم فاصله نیهم از یحت من.. کرد

 .نداشت

 

 . کنم استراحت برم من نی ندار اجیاحت ی زیچ اگه آقا-

 

 فاصله پله  از.. شد دور حرف یب و دادم تکون یدست

 یعسل زیم.. برداشتم سمتش به گام چند و گرفتم

 و قرمز شراب یبطر هی.. گذروندم نظر  از رو کنارش

 ... پر مهین السیگ

 

 ؟ید ینخواب چرا-

 

 .بودم منتظرت  چون-

 

 که ینگهبان من.. گرفت دست به رو  جام و شد خم

 پوزخند.. دمی د شدیم رد بزرگ ی پنجره کنار از داشت

 .زدم



 

 رو ها پرده خونه؟ اهل ی   همه منتظر ا ی من؟ منتظر-

 . یننداخت

 

  یب.. کرد یم یباز نقش خوب حداقل ای.. بود مست

  تر شراب السیگ با رو لبش باز و اومد سمتم به تعادل

 .کرد

 

 مگه.. زدانی یکن یم نی توه زنت به.. من به یدار-

 کنه؟ نگاه تو زن به داره جرات یکس

 

 :گفتم و  دمیکش پوف.. دیطلب ینم اجازه کردن نگاه

 

 .یمست یکاف حد  به االنم نیهم..  نخور گهید-

 

 امکان کردم یم حس من.. وارفته و شل.. دیخند

  یرو دست.. ارهیب باال رو معدش اتیمحتو داشت

 .گذاشت نمیس



 

 ؟یبرگشت مست که یبود کجا.. یمست  هم خودت تو-

 ؟ یخورد مشروب برج تو

 

 از رو جام و دادم هیتک خودم به رو فشیظر اندام

 .گرفتم دستش

 

 ؟یبود کجا ؟ی خورد یک با.. زدانی بگو-

 

 راه سمت به و گذاشتم کنسول ی لبه راه نیب رو جام

  و انداختم خودم یرو  رو وزنش ی همه .. رفتم پله

 :گفتم

 

 .خوردم  نیماش  تو ریمس تو-

 

 دستش و م یرفت باال ها پله از.. مستانه و بلند.. دیخند

 .افتادم سرفه به.. دیکش و نشست کراواتم به

 



 ترانه؟ یکن یم کاریچ-

 

 .دیخند یم مستانه  هنوز.. کردم شل رو کراواتم گره و

 

 .یشینم خفه نترس.. هست  حواسم-

 

  صندل.. برداشتم رو یرودوش و نشوندمش تخت لب

 .دیکش دراز و آوردم رونیب رو هاش

 

 .ترانه بخواب-

 

 از یمست.. شدم خم سمتش به و دیکش رو  کراواتم باز

 .دیبار یم چشماش

 

 رید تو یول..  بخورم خواستم ینم.. یکرد رید یلیخ-

 .. ستجمعه  شب امشب.. یاومد
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 دمیکش پوف.. نبود که مونییتنها ی جمعه شب نیاول

  رهنمی پ یباال ی دکمه دو و  آوردم رونیب  رو کراواتم و

 .گذاشتم  باز رو

 

 . زدانی یلیخ.. یانصاف یب یلیخ-

 

  یبرا.. انداختم نیزم رو و آوردم  رونیب رو کتم

 .نداشتم حال و حس لباس کردن عوض

 



  به یحت..  روز طول تمام.. شدم آماده تو یبرا من-

 .زدم حرف بهمن با خاطرت

 

 شبید من.. اوردمین خودم یرو به اما.. شدم کنجکاو

  رونیب رهنمیپ با و کردم باز  رو کمربندم.. بودم مست

 .دمیکش دراز کنارش.. آوردم

 

 از رو اسمت که کردم شیراض من اما  بود سخت-

  گفتم.. یخواست تو نگفتم.. بزنه خط  ستیل یتو

 واقعا خواد یم دلم من.. یباش کنارم دارم دوست

 .یباش

 

  حلقه شکمم دور دستش و دیکش سمتم  به رو خودش

.. گرفت نوازش پهلوم یرو هاش  انگشت و شد

 نشون یواکنش چیه من و نشست پام یرو  پاهاش

  داشتم.. نشوند  یم عرق به رو تنم شهوت،.. ندادم

 همه.. دیچ یپ یم تنم تو مار هی مثل.. گرفتم یم آتش

 اگه کردم یم احساس.. بود منقبض عضالتم ی

 . شدم یم  ارضا کرد، یم برخورد مردونم به دستش



 

 .بخواب لطفا.. ترانه هستم-

 

  رو دستش شلوارم کمر یرو.. برد نیی پا رو دستش

 :زدم لب تبدار و  خمار و گرفتم

 

 .ترانه رمیم ینخواب االن نیهم اگه-

 

 تو.. یفشار تحت نمیبب تونم  یم هیزاو نیا از چرا؟-

 .کنم یم  آرومت من بکش  دراز فقط.. نکن یکار

 

 :گفتم خمارتر و تر یجد.. کردم خفه گلو  تو رو آخم

 

 .ندارم سکس به یلیم.. خوام ینم من-

 

 .شد  شتریب دستش یتقال.. دیخند

 



 من تو خودشو خواد یم  دلش اون.. داره اون یول-

 .کنه حس

 

  باال کمی صدام یعصب و زدم پس رو دستش تر محکم

 :رفت

 

.. بره کجا ،یک   رمیگ یم  میتصم من.. منه مال اون-

 . ریبخ شب

 

 . ریبخ شب.. هوم-

 

  رونیب مانند پوف رو نفسم من و شد حرکت یب ترانه

 پدرم داشت.. دیخواب ینم شهوت نیا یلعنت.. فرستادم

 . شدم بلند و زدم کنار رو ترانه.. آورد یم در رو

 

 ؟ یریم کجا-

 

 . رمیبگ دوش خوام یم-



 

  آب دونستم یم خوب خودم اما.. رفتم حموم  سمت به

  خارج حموم از قبل از بدتر.. نبود دردم یدوا هم سرد

 بود وقت یلی خ.. کرد یم پاره رو شورتم  داشت.. شدم

  شهوت  یبرا  روزها ن یا.. دمیرس ینم  حال نیا به

 تر پررنگ  شهیهم از میزندگ تو نقشش و  نداشتم ییجا

  بودم کرده تحملش یسخت به  روز طول تمام.. بود شده

  داریب و خواب.. انداختم ینگاه  مین ترانه به... حاال و

 گلوم.. کردم یم حس نفسش یصدا  از من.. بود

 یم ق یعم یها نفس بس از بود  خشک  خشک

 زد یغلت ترانه و دمیکش دراز  تخت یرو باز.. دمیکش

 .دیچسب  بهم باز و

 

 ...آخ-

 

 تا.. بود گذاشته مردونم ی رو قایدق رو راستش  یزانو

 .دیخند  د،یشن رو آخم

 

 ؟ ینشد خوب-



 

 :دمیغر  یعصب و زدم  کنار رو پاش

 

 ..  نذار سرم به سر-
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  رونیب رو تاپش  حرکت هی  تو و گرفت فاصله کنارم از

 فرمش خوش  یها نهیس..  انداخت تخت نییپا و آورد

 .دادم قورت رو دهنم آب.. گرفت رو قرارم

 

 نگه میتحر تو تنمو نییپا  یول.. همیتنب تو دونم یم-

 .کنم آرومت بذار.. دار

 

 مردونم یرو  رو دستش یناگهان ؟..بود  یچ  منظورش

 رو دردناکم  آخ.. شد دهیکش عقب به گردنم و گذاشت

  باز آزادش دست  با رو حوله گره.. رسوندم گوشش به

  به انگشت با رو شکمم عضالت گونه نوازش و کرد

 هام  هیر فقط انگار.. بود تنگ نفسم.. انداخت سوزش

 از بودم پر.. بازدم نه.. بودند شده ساخته دم یبرا

 دستش نیب شورت  یرو از.. الکل تند یبو  و ژنیاکس

 شده سنگ و بزرگ چقدر دونستم یم خودم.. گرفت

..  کردم یم  فرو ترانه تو رو  مردونم ته تا  هربار.. بود

 .رفت یم نافش تا که کردم یم حس

 

 ..زدانی.. یوا-



 

  داغ دست.. دادم یم فشار تشک یرو رو خودم  محکم

 حس انفجارش به رو  ی بدنه یرو  رو شیلعنت و

 . کردم صدا رو اسمش شده تند یها نفس نیب.. کردم

 

 در میتحر از منو یندار دوست االن زدان؟ی جونم-

 ؟ یاریب

 

 و ازین نیا به لعنت.. شهوت یلعنت حس به لعنت

 ...عجز

 

 . ترانه بخواب ریبگ.. نه-

 

 و شد خم.. رفت نفسم که کرد یشهوتناک ی خنده تک

 یسیخ نش یشمیابر یموها  ختنیر فرو با همزمان

 . کردم حس سرش  یرو رو لبش

 

 ...آخخخخخ-



 

 اجازه.. دمیکش عقب رو سرش و گرفتم رو موهاش

 . دادم ینم

 

 زدان؟ی-

 

 تو و گرفتم چپم دست با رو گلوش یآن میتصم هی تو

 :دمیتوپ صورتش

 

 .برگردم ممیتصم از من ین یبب  خوابشو-

 

 بهتش.. ستادمیا خودم و کردم پرتش تخت یرو و

 رونیب اتاق از.. افتاد هیگر به و دینکش  طول ادیز

 ..  زدم

  

  

  ************************** 

  



  

  

 سمت در  و شد ادهیپ انیجو.. دیلرز دستم نیب تلفن

 رو تماس و دادم تکون  یدست من و کرد باز رو من

 هر و ستادیا نیماش از فاصله گام هی با.. کردم وصل

 .کرد قالب هم تو رو دستش دو

 

 . سالم-

 

 .شد پخش یگوش تو  بهمن مرموز همچنان  یصدا

 

 ایب.. یبش دلتنگم ادیز ندارم دوست.. زدانی سالم-

 . انبار

 

 :زدم لب انیجو  به رهیخ

 

 .بعد یبرا بذار.. برج دمیرس تازه-

 



 خندش به یا هیثان صدم  چند هر و کرد یا خنده تک

 : داد ادامه

 

 ... پسر منتظرتم .. یندار وقت کساعتی از شتریب-
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 نییپا رو تلفن.. شد کینزد و دادم یعالمت انیجو به

 .شد قطع تماس  و آوردم



 

 . انبار میریم نیبش-

 

  یلیخ.. ندادم نشون یواکنش چیه.. زد زل بهم متعجب

 خودش و بست درو و کرد  جور و جمع خودشو زود

 .نشست فرمون پشت

 

 هم یمنش..  بده اطالع و  بزن زنگ طلب قتیحق به-

 .کنه  کنسل روزمو کل یقرارا

 

  یم گاریس دلم.. بست فرو لب و گفت یچشم  نامطمئن

  گاریس بسته هی خودم یبرا  روتیب  از.. خواست

 :گفتم و کردم تازه  ینفس.. بودم ده یخر مرغوب

 

 . بده منم گار یس ی بسته داشبورد از-

 

 به رو گاریس چرم پاکت و کرد دراز دست حرف یب

  زنگ یمنش به و دیکش  رونیب رو تلفنش.. داد دستم



  یها صحبت به و دمیکش رونیب گاریس نخ هی.. زد

 گذاشتم لبم ی گوشه رو گاریس.. ندادم  تی اهم انیجو

 و بود جمعه .. خونسردتر شهیهم از.. زدم پک و

  یلیتعط برج.. یخال  روز از وقت نیا ها ابونیخ

 طبقات و بود باز چهارساعته و ستیب پاساژ .. نداشت

 نداشتم یاستراحت میتا چیه من.. باز همچنان یحیتفر

 .. اجبار به مگر

 رو نگرانش نگاه نهیآ از.. شد تموم انی جو تماس

 . دمید

 

 برج نگران.. شد کنسل امروزتون یقرارها قربان؟-

 .نینباش

 

 یحرف چی ه انبار به دنیرس تا و دادم تکون  سر فقط

  من و کرد باز رو در انیجو.. نشد بدل و رد نمونیب

 ابرو من که بود باال نیمحافظ تعداد نقدریا.. شدم ادهیپ

  ساختمون کنار  نیماش تا پونزده از شیب.. انداختم باال

  به ینگاه مین..  بود شده پارک انبار ی رفته در زهوار

  با انبار یمتر چندهزار ی  محوطه کل.. انداختم  اطراف

  دستم کف مثل  رو مکان ن یا.. بود شده دهیپوش فنس



  یشگیهم محل.. داشتم آمد و رفت ادیز.. شناختم یم

  من که نی محافظ از یکی .. قاچاق یکاالها ینگهدار

  پرهام، به رو.. اومد سمتمون به شناختمش یم خوب

 :دادم قرار مخاطب رو انیجو

 

 .بمون نجایهم تو-

 

 ... زدانی آقا یول-

 

  یدست.. ستادیا مقابلم اخم با پرهام.. نداد ادامه خودش

 یصدا انیجو   به ینگاه مین با و دیکش کتش  نیآست به

 :رسوند گوشم به  رو خشدارش

 

 ...تنها گفت آقا-

 

 پرهام.. افتادم راه به و گرفتم انیجو از رو فمیک من و

 شب یبارندگ از کفشم.. کردن دنبالم گهید نفر چند و

 و دیکوب در به زمردش انگشتر با.. شد یگل گذشته

 داشت دیخورش  دیشد نور.. شد باز که دینکش یطول



..  گذاشتم داخل به پا هیبق  از جلوتر من.. داد یم آزارم

 :گفت و رسوند  بهم رو خودش پرهام

 

 ..  طرف نیا از.. ستنین سالن تو-
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  از پر بزرگ دالون هی.. دمیچ یپ راست به چپ،  یجا به

.. شدیم  مجزا سالن از پرده هی با فقط که بود اتاق

 .شدیم اکو بزرگ یفضا تو پرهام یصدا



 

 .باقر ایب تو فقط.. نیبمون شما-

 

 رو پرده.. ندادم نشون یالعمل عکس چ یه باز من و

  دیخورش نور.. بود سرم پشت  همچنان باقر  و زد کنار

  من و بود افتاده نیزم ی رو  هوا یها  هیتهو  یال از

  یم که دمید یم رو هاش پره از شده جادیا یا هیسا

 .دیچرخ 

 

 .آقا طرف نیا از-

 

  از یکی.. انداختم ینگاه مین دستش ریمس به من و

 به و دادم تکون یسر..  داد یم نشون رو ها اتاق

 گوشم به ییصدا چیه همچنان.. شدم دهیکش سمت اون

 . خورد ینم

 

 . این  جلوتر نیا از.. باقر-

 



.. کرد میهمراه خودش پرهام.. دمیشن رو باقر چشم و

 یبو.. کردم مکث من و داد هل داخل به  رو یآهن در

 داخل به پا.. کرد فعال رو مغزم یسنسورها گاریس

  هی.. دمید مقابلم رو گهید نفر دو و بهمن.. گذاشتم

  شده بسته من به پشت و ی صندل یرو پسر هی و دختر

 ینم صی تشخ رو بودنشون هوشیب ای اریهوش.. بودن

..  زدنیم یحرف نه و خوردن یم تکون نه چون دادم

 .آوردم ابرو  نیب یاخم

 

 برگردم اجازه با من.. زدانی آقا شونمیا.. آقا بفرما-

 . پُست سر

 

  یها دستکش من و شد دور بهمن دست  تکون با

 سمت یآهن  شکل لیمستط زیم هی.. دمید رو چرمش

  چند و باز ی جعبه هی.. بود وارید به دهیچسب  و چپم

 . داد یم  لیتشک رو ز یم اتیمحتو ی   همه اسلحه

 

 . سالم-

 



..  اومد سمتم به بهمن و کردم دست به دست رو فمیک

 .دیکش یم  گاریس داشت

 

 .یاومد خوش.. جان  زدانی سالم-

 

 تکون سر فقط دهیکش اتو و  پوش شلوار و کت نفر دو

 .دادم  جواب سر  تکون همون  با من و دادن

 

 ه؟ یخبر نجایا.. ممنون-

 

.. ستادیا کنارم سر ی متوال یها تکون همون با

 یم هم به رو اعصابم بود انگشتش نی ب که یگار یس

 یشینما من و رفت باال بدنم یدما کبارهی.. ختیر

 مرد دو  هر زیت نگاه.. خاروندم رو لبم ی گوشه

 .. بود روانم و روح ی آرشه دهیاتوکش

 یصندل یرو رو فمیک من و کرد همراه  خودش با منو

  هم باهاش و گذاشتم راست سمت وارید به دهیچسب

 .ستادمی ا پسر و دختر  یروبرو  درست..  شدم قدم
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 و یس پسر هی.. نمیبب رو صورتشون تونستم یم حاال

 یا دهیورز  و پر کلیه.. ل یبیس و شیر  با.. ساله چند

 بلند قدش که  داد یم نشون دشیکش ی پاها و داشت

 به سرخ خون با که کتون شلوار و شرت یت هی.. بود

  نا انگار.. دمید رو خاموشش نگاه.. دیرس یم نظر

  نظر به بدتر دختر تیوضع.. بکشه نفس یحت نداشت

  یرو.. سرخ یپوست و کوتاه یموها.. دیرس یم

  یخمار.. بود ختهیر  خون بلندش  نیآست رهنیپ



..  بودن کرده  مصرف مواد که  داد یم نشون نگاهشون

 ...دیشا ای

 

.. پور یاحمد  جالل   سرگرد جناب.. کنم یم یمعرف-

 .غفار  ترایم ستوان  هم خانوم نیا

 

  به ینگاه مین جالل.. کرد پر رو فضا کل شخندشین و

 یکی.. کردم حس رو نگاهش نفرت من و انداخت من

 کنارم و زد دور رو بهمن ده یاتوکش یمردها همون از

..  بودم نگرفته  روبروم از چشم هنوز من.. ستادیا

 . شد کج چپ به سرش و شکست گردن ترایم

 

 . کردم داشونیپ من.. کردن یم یجاسوس داشتن-

 

 زل بهش من.. دیخند بلندتر که دیشن بهمن رو حرفش

 که داشت چاقو از کمرنگ یرد گردنش یرو.. زدم

 درست.. شدیم شیپ سال یلی خ به مربوط بود معلوم

 ... چونه تا  گلو بکیس از

 



 اطالعاتمون گفتم ینم بهت من اگه.. کفتار کن بس-

 .یدیفهم ینم تو که کنه یم  دایپ درز داره

 

 بهمن با داشت که یمرد همون حرف جواب در کفتار

 :گفت یپرتمسخر  لحن با دیخند یم

 

  شهیهم یاصل کار.. الشخور یبکش بو یبلد فقط تو-

 .منه با

 

 به رو  کفتار و داد تکون یدست خنده نیب بهمن و

 .اومد سمتم به خودش و داد  هل یا گوشه

 

 بهمن؟ هیچ هیقض-

 

  ی مکالمه متوجه من و ستادیا الشخور کنار کفتار

 از پر نگاهش همچنان جالل.. شدم ینم فشونیضع

 .شد بهمن دست ریاس کتفم.. بود نفرت

 



 .کن نگاه  خوب رو حرومزاده دوتا نیا.. گمیم بهت-

 

 پشت از آروم  الشخور و کفتار بهمن دست  تکون با

 .رفتند یخروج در  سمت به سرم

 

 و پر تو.. کنه ینافرمان من از که هیکس عاقبت نیا-

 در یباز جاسوس که هیکس عاقبت.. چهیبپ من یپا

 من دستگاه و دم تو هدفدار که هیکس عاقبت.. ارهیب

 .باشم نداشته خبر من و بچرخه

 

 کنارم از بهمن.. دیکوب یم  محکم قمیشق و گردن نبض

  رونیب الشخور و کفتار که کردم حس و  گرفت فاصله

 یصدا بار نیچند.. شد بسته سرشون پشت در و زدن

 کمر جالل  یروبرو  درست بهمن.. دیچیپ سرم تو در

 .گرفت دست به چونشو و کرد خم

 

  ؟یفهم ینم و یعلف رو ای خوبه؟  حالت االن-

 یک سگ تو.. خطا به مادر.. ناموس یب  ی حرومزاده

  ها؟.. بهمن.. من دستگاه و دم تو یبد جولون یباش
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 واقعا هردوشون اما دمیشن  یم رو ترایم  فیخف ی ناله

.. اومد جوش به خونم...نداشتن یدفاع چی ه یبرا یینا

 کم نگاه من.. ستادمیا اما برداشتم سمتشون به گام هی

  یمحکم مشت بهمن.. دمی د خودم یرو رو  جالل فروغ

 دهنش.. شد پرت عقب به سرش که دی کوب دهنش تو

  خون برگشت یقبل حال به که سرش.. بود خون از پر

 .دیچک  چونش یرو لبش کنار از



 

 .دمیم نشونت-

 

 حال.. کردم شل رو کراواتم گره و گرفتم کمر به دست

 گردنش هنوز.. رفت ترایم سمت به.. داشتم خفگش

  خارج دهنش  از یزیر   یها ناله آهسته و بود کج

  دست من و شد کج ترایم سمت به سرش جالل.. شدیم

  نشست ترایم یها  نهیس یرو که دمید رو بهمن فیکث

 رو رتمیغ رگ جالل، دفاع یب و زیر یها  تکون و

  اونقدر.. بود تر دفاع یب  جالل از ترایم.. کرد داریب

  هاش ناله من که داشت انیجر عروقش تو مخدر مواد

 هوا به بهمن هیکر ی خنده.. دمیشن یم زحمت به رو

  ترایم یپاها نیب دستشو و شد خم شتریب.. شد بلند

  دستم.. دمید رو انگشتاش یفشردگ من و برد فرو

  ها اسلحه همون  از یکی  خواست یم دلم و شد مشت

 .کنم ی خال مخش تو  رو آخر فشنگ تا بردارم رو

 

 پاره رو خودشون  لمس نیهم واسه دخترا  ی همه-

 آره؟  غفار؟ ترا یم یدار دوست. کنن یم

 



..  کرد پر رو  نمور اتاق وارید و در عربدش یصدا و

 .شدی نم تر ظیغل نیا از اخمم

 

 ؟یکن یم کاریچ یدار بهمن؟-

 

 : دیچرخ سمتم به مزخرفش ی خنده با

 

 دختر نیا نکهیا از قبل خوام یم.. نیبب ک ینزد از ایب-

  نظرم به.. باشه تختم مهمون  ساعت چند بکشم رو

 کنم یم فکر.. نده دستش از هم تو..  هیخوب مورد

 ...برگ ریز انگور مثل.. ستنخورده  دست

 

 : گفتم و رفتم  جلو.. گرفتم تهوع حالت

 

 و خون  و چرک تو که یدختر نیهمچ نکنم فکر-

 . بخوره تو  با یخوابگ هم درد به زنهی م غلت کثافت

 



 دستش فشار به حواسم من.. چرخوند سر سمتم به

 آخ.. گرفتم یم جنون داشتم.. بود ترای م یپاها نیب

 ...نه ایخدا

 

 ..  دارم یبهتر  فکر براش کن صبر.. باتوئه حق-

 که صورت همون به.. انداخت گردنش دور دست

 شصتش درشت انگشت دو.. بود گرفته رو  سنای گردن

 با داشت جالل.. گرفت قرار حنجرش یباال قایدق

 یم تکون یصندل یرو رو خودش یجون  یب همون

 :زد حرف که دمیشن و داد

 

 ..یض ض عو ع ع  کن ش ل و-

 

 .گذاشت سرش یرو رو  صداش که دینشن  بهمن نویا

 

 .. زدانی اریب برام تفنگو اون-
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  یعفت یب به  مردن،.. کرد یم پمپاژ خون بشدت قلبم

 از یکی و رفتم یلیمستط زیم سمت به.. داشت شرف

 فرار راه نفر دو نیا..  گرفتم دست به  هارو تفنگ

 تونستم یم فقط من.. بود مرگ عاقبتشون.. نداشتن

 .کنم محافظت آبروش از

 

 یخاص برق  نگاهش.. گرفتم سمتش  به رو تفنگ

 سرفه به ترایم و گرفت دستم از رو تفنگ.. داشت



  عقب گام چند بهمن و کرد سرفه کشدار و بلند.. افتاد

 .ستادیا

  نفس... اما بشه یفرج دیشا تا بود در به  نگاهم مدام

 گرفته، دود اتاق نیا وارید و در از.. دمیکش یقیعم

 و کردم چفت دهنم یجلو رو مشتم.. دی بار یم کثافت

  بجنبم خودم به تا و دی کش رو اسلحه ضامن بهمن

 .بست رو چشام گلوله  کیشل یصدا

 

 . شد تموم.. الفاتحه-

 

 دیجوش یم  جالل ی نهیس از که یخون.. کردم باز پلک

 از روح رفتن وضوح  به من.. افتاد گردنش و دمید

  ترایم یرو  رو اسلحه ی لوله.. کردم  حس رو تنش

  از یپوزخند نزارم حال به.. زدم پوزخند.. کرد میتنظ

 . زدم درد سر

... گلوله کی شل باز و انداخت بهم ینگاه  مین بهمن

  هنوز معوج و کج لبخند همون و شد منقبض فکم

 .بود لبم ی گوشه

 



 ... بووووووم.. شد تموم-

 

  زیم سمت به و داد یچرخ انگشتش دور  رو اسلحه

 .کرد رها همونجا رو  اسلحه و رفت

 

 ... کیشر تو با ها جنازه رد  کردن پاک-

 

  از و زد کتفم به یدست چندشناک، ی خنده همون با و

  یحال چه تو و داشتم یحس چه نکهیا.. رفت  رونیب در

..  بود کج لبم همچنان.. نداشتم خبر هم خودم بودم

 دستم دو هر.. کرد جلب رو نظرم زیم یرو  ی اسلحه

 نهادم از یآه.. زدم زل دستم کف به و آوردم باال رو

 رونیب در از و گرفتم چنگ به رو فمیک و شد بلند

 یم دور از رو بهمن خوندن آواز یصدا.. زدم

 رو پرده و کردم رد رو شکل دالون ریمس.. دمیشن

 بهمن یروبرو  درست باقر و پرهام.. زدم کنار

  به پرهام و رفت باقر د،ید رو من تا.. بودن ستادهیا

  خوشحال و  یراض که دمید رو بهمن من.. اومد سمتم

 در و آورد  رونیب رو دستکشش. داد  یم تکون سر

 .برد فرو رنگش  یمداد نوک  کت بیج



 

 م؟ یکن کاریچ ها جنازه با ه؟یچ  دستورتون-

 

 :زدم لب بهمن  به رهیخ

 

 .نباش نگران.. کمک فرستم یم نفر چند هی من-

 

 ریمس.. ستادمیا بهمن کنار درست.. افتادم راه به و

  انبار در.. کردم کج سر.. بود انبار رون یب  نگاهش

  جلب رو نظرم  یزیچ نی ماش چند جز و  بود باز مهین

 : نکرد

 

 جاسوسن؟ نایا یدی فهم یچطور -

 

 و آورد رونیب رو گارشیس پاکت.. دیخند   طرفه کی

 لبش ی گوشه و دیکش رونیب نخ هی نگاهم  دربرابر

 .گذاشت

 



  کاریچ یک  دونم یم.. جمعه حواسم یچهارچشم من-

 ..  یدون یم نویا کردم یم فکر.. کنه یم
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  به ینگاه مین.. فرستادم  رونیب نامحسوس رو نفسم

 :زدم لب خونسرد و انداختم  ساعتم

 

 فرستم یم .. افتاده عقب برج یکارا.. برم دیبا من-

 .کنن یپاکساز رو نجایا چندنفر



 

 شده زیر ی ها  چشم با و  زد گارشیس به یقیعم پک

 :کرد پوف سمتم به رو دودش

 

  منم.. یدی م انجام خوب  رو کارت دونم یم.. باشه-

 یحساب.. کنم استراحت  و رمیبگ دوش هی خونه برم

 .شدم خسته

 

  من.. شد دور ازم و زد گارشیس به یپک  خنده نیب و

  ها جنازه سر یباال زدمیم  حدس.. دمید ی نم رو پرهام

 و کفتار.. زدم رونیب انبار در از کشان پوف.. باشه

 به داشت بهمن و بودن ستادهیا یا گوشه  الشخور

 بود نشسته فرمون پشت  انیجو.. رفت یم سمتشون

 رو کتش ی دکمه دو و شد ادهیپ دنمید محض به

 ... یلعنت.. بودن شده یگل هام کفش.. بست

 

 بهمن به  توجه بدون و کردم دست به دست رو فمیک

  نشده کم ابدا نیمحافظ تعداد از.. رفتم انی جو سمت به

  در.. کرد  ینم پنهونش و داشت دلهره انیجو.. بود



 رو صداش شدن سوار از قبل من و کرد باز رو عقب

 :دمیشن

 

 خبره؟  چه نجا یا.. قربان-

 

 فرمون پشت آشفته و بست رو در.. ندادم رو جوابش

 . نشست

 

 یصدا  نیا.. کنم یم اشتباه من که نیبگ قربان؟-

 ...گلوله کیشل

 

 داشت.. کرد سکوت و بردم باال یعصب رو دستم

 شده چفت فک نیب از.. خت یر یم هم به رو اعصابم

 :گفتم

 

  که میدار جنازه دوتا.. نجایا انیب نفر چند بزن زنگ-

 .م یش خالص دستشون از دیبا

 



 رونیب حدقه  از هاش چشم  و موند باز مهین دهنش

..  دمید رو لرزونش دست و دهیپر رنگ من.. زد

 :گفتم تر یجد  و زدم پوزخند

 

 .انیجو کن حرکت-

 

 بهمن به  رو آخر نگاه من و زد استارت شده هول

  من و کرد یم دود گاریس من به رو  حاال.. انداختم

  رو خونم خون .. دمید یم رو ش روزمندانهیپ لبخند

 به داشتم که بود باال اونقدر بدنم یدما.. خورد یم

 رو انیجو دست تلفن.. شدم یم کینزد  ری تبخ مرز

  یم ها بچه اطالع به رو دیجد  تیمامور داشت.. دمید

 .رسوند

..  کرد یم درد  دندونام فیرد ی همه فکم، انقباض از

 هردو و بهمن یجلو از.. فرستادم نیی پا رو شهیش

 مشتم م،یشد رد که کنارش ی دهیاتوکش ی حرومزاده

.. چرخوند سر عقب به انیجو.. دمیکوب رونم  یرو رو

 . بزنه یحرف  نداشت جرات

 



 ..  کشتن رو سیپل دوتا-
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..  میبود نشده دور انبار بزرگ ی محوطه از هنوز

 نیب اما  اومد باال شیشونیپ به دنیکوب یبرا دستش

  دینبا دونست یم.. دیکوب رونش به و شد مونیپش راه

 .بندازه شک به رو بهمن که بده انجام یحرکت

 



 نیبد اجازه زدااااان؟ی آقا.. ناموس یب  ی حرومزاده-

 ... من نیبذار.. بشکنم رو گردنش خودم من

 

 یکاف حد به.. نگو یچیه..  ببند.. انیجو شو ساکت-

 . هستم یکفر

 

 خشم از وجودش  ی همه که دمید من  و بست لب و

 از باالخره .. آوردم رونیب رو تلفنم.. دیلرز یم

 بود دشت طرف دو از.. میزد رونیب انبار ی محوطه

 ...دشت و

 نمیمخاطب  ست یل.. نداشت  وجود یتوجه  قابل زیچ چیه

.. زدم انگشت ایسلیس ی  شماره یرو و کردم رد رو

 گوشم به رو تلفن من و بود یبرقرار  حال در تماس

 یسع اگرچه دم؛یشن رو ش  زده وحشت  یصدا و زدم

 :داشت کردنش پنهون در

 

 ؟یخوب زدان؟ی-

 



  من و بود گردنش به دستش انیجو.. دمیکش  باال چشم

 .نداشت نفس یحت  دونستم یم

 

 حدس که همونطور.. کنم  یم جبران رو  امروزت کار-

 .رفت شیپ یزد

 

 نهیآ از انی جو  کنجکاو نگاه.. دیخند کوتاه مکث هی با

 .بود  من متوجه

 

 ... بودم گفته بهت..  دونستم یم-

 

 فیکث دست برخورد از هنوز .. بود ناآروم قلبم هنوز

 از گوشم هنوز.. بودم عذاب تو دختر اون تن به بهمن

 :زدم لب اما زدی م زنگ گلوله  کیشل یصدا

 

 .اومد کارم  به انگشتم اثر بردن نیب از-

 



.. بردیم رو لذت تینها داشت.. دیخند بلند ایلیسیس و

.. خورد  یم دردم به ای لیسیس اطالعات دونستم یم

 یم خوب رو بهمن هدف  من.. نبود یسخت حدس

 .دونستم

 

.. یکرد قبول منو کمک که خوشحالم.. هیعال یلیخ-

 . یهان  خبرتم  منتظر

 

 و کم رو سرعتش.. زد زل بهم واج  و هاج انیجو

.  کرد من معطوف رو توجهش و حواس  ی همه

 به یلیتما هم من و شدی نم هام حرف  متوجه درست

 .نداشتم حیتوض

 

 . ایلیسی س خداحافظ-

 

  رو قرص ی بسته فمیک از و کردم قطع رو تلفن و

 از رو آب  یبطر.. دمی بلع رو یکی و  آوردم رونیب

 جرعه چند و گرفتم انیجو ی شده دراز دست

  به ایلیسی س با رو صبحم چهار ی مکالمه.. دمینوش



 گفته بهم مو به مو رو بهمن ی نقشه.. آوردم خاطر

 ... یلعنت.. سوخت یم انگشتام سر.. بود

  ریز خواست ینم دلم.. بود جسور یاد یز دختر نیا

..  کردم یم  رد رو سکسش شنهادیپ اما بمونم نشید  

 ...یول داشتم لیم نکاریا به که نبود ذکر به الزم

  پوزخند من و بست نقش تلفنم  یرو روشن ی شماره

 :زدم

 

  کجاست؟ روشن یدار خبر-
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  هیثان چند  با و گرفت دست به رو تلفنش.. کرد مکث

 : گفت ریتاخ

 

 هستن دفترشون االن دهیم نشون ابیرد  که نطوریا-

 .قربان

 

 به میداشت  تازه.. کردم رد رو تماس و دادم سرتکون

  منو انیجو  یصدا که میشد یم کینزد تهران  یورود

 .آورد  رونیب هپروت عالم از

 

 برج خانوم ترانه داد خبر  موریت االن اما.. دیببخش-

 .دارن فیتشر

 

 فقط حرفش  جواب در و دمیکش شمیر ته به یدست

 :گفتم

 



  شیپ یمشکل خوام ینم ان؟یجو یزد حرف آدمات با-

 هی منه، ی  عهده به ها جنازه  یپاکساز  که حاال.. ادیب

 هم ها جنازه  تو که کن دایپ یقانون ی پزشک از نفر

.. انیجو کن جمع رو  حواست.. نمونه من از یرد

 . هیاتیح   یلیخ مسئله

 

..  بود بلد  رو کارش خودش.. داد تکون سر تند تند

  ساعت.. شدی نم خوب هم قرص با یحت  حاال دردم سر

 کرد؟ یم کاریچ برج ترانه و بود نشده ده هنوز

 

 بود؟  دهیکش نقشه براتون بهمن قربان؟-

 

 چیه.. کردم بازگو براش رو انیجر کوتاه یلیخ

 چیه من از بهمن... بهتر چه و نداد نشون  یواکنش

 ردکثافت کردن پاک مسئول من یوقت نداشت، یمدرک

  جا خودم از یرد چیه بودم بلد پس بودم هاش یکار

 یرو من انگشت اثر کردن حک با داشت قصد.. نذارم

 منو بود، کشته  رو سیپل تا دو باهاش  که یا اسلحه

 ... اما باشم شبرده و بنده. کنه یهرکار به وادار



 نیماش باالخره.. بودم پر یا مسئله هر یبرا من

 ادهیپ اول ی لحظه همون.. شد متوقف برج مقابل

 رو کتش ی لبه دو.. دمید رو طلب قتیحق شدنم،

 در رو یداغ بحث نفر چند با.. نبره باد تا بود گرفته

  یورود سمت به دست به فیک من و بود گرفته شیپ

 که ادیب سمتم به خواست  و دید منو.. رفتم  شیپ برج

  که دمید آخر ی  لحظه و  دادم ادامه راهم به الیخ یب

 داشت وجود یمشکل اگر.. ستادیا مقابلش  انیجو

 نفر چند یبرا راه نیب.. رسوند یم اطالعم به انیجو

 ریتصو.. گذاشتم آسانسور به پا و کردم بلند دست

 .نبود یجالب زیچ ابدا نهیآ در م شده منعکس
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 بلند داشت شمیر ته.. دمیکش م آشفته یموها  به یدست

  با آسانسور توقف محض به و دمیکش پوف.. شدیم

 چند و دیکش نیه ترس با.. شدم نهیس به  نهیس یمنش

 .ستادیا عقب گام

 

 .دمیترس ن؟ییشما قربان یوا-

 

  و جمع رو خودش.. زدم رونیب آسانسور از اخم با

 : آورد لب به  یزورک یلبخند و کرد جور

 

 خانومتون قربان.. زهیچ.. اوم.. خوام یم معذرت-

 رو قراراتون و نیاری نم فیتشر که  گفتم.. اومدن

.. خب منم بمونن کردن اصرار یول نیکرد کنسل

 . کنفرانس اتاق فرستادمشون

 



 به پا و دادم تکون سر فقط شیپرچونگ از خسته

 :اومد سرم پشت.. گذاشتم سالن

 

 کنم؟ کنسل رو عصرتون امروز یقرارها قربان؟-

 

 سر و بود دستش نیب پرونده چندتا.. ستادیا روبروم

 . انداخت نییپا

 

 ترانه.. اتاقم ارنیب یسک یو برام بگو.. کن کنسل-

 . کن ییراهنما هم  رو خانوم

 

 : افتاد لکنت به

 

 .االن نیهم.. چشم چ-

 

 نییپا رو رهیدستگ و رفتم اتاقم سمت به من و

 یصدا و دمید رو ترانه چشم ی گوشه از.. دمیکش

 :خورد گوشم به یمنش



 

 . خانوم ترانه دییبفرما.. آوردن  فیتشر فرخزاد یآقا-

 

 :داد رو جوابش  یخودخواه با و غرور از پر ترانه

 

 .اریب خنک و تازه  پرتقال آب برام.. دمید خودم-

 

  یرخت چوب به رو فمیک و کت و گذاشتم  باز مهین درو

 کفشش بلند یها پاشنه برخورد از.. کردم زونیآو

 .ومدیم اتاقم سمت به که  شدم متوجه

 

 . خانوم  خدمتتون ارمی م االن نیهم-

 

 کنم نگاش نکهیا بدون در، شدن بسته محض به

 :زدم لب یحرص

 

 یم دستور من از فقط هم یمنش.. کارمه محل نجایا-

 ینم یحال یمنش به و رون یب رمینم االنم اگه.. رهیگ



  تکرار  گهید.. خودته  تیشخص خاطر به فقط کنم،

 .نشه

 

.. برگشتم سمتش به من و کرد فوت آهسته رو نفسش

  باز انگشتام سر یحس ی ب با رو رهنمی پ  یها نیآست

  از.. بود دهیرس خودش به یلیخ.. زدم تا و کردم

  خارج برنز از داشت کم کم پوستش.. شتریب شهیهم

  عشوه.. گشت یم بر سابق یدیسف همون به و شدیم

 به رو شالش و  باز جلو یمانتو و داد گردنش به یا

 .کرد زونیآو  یرخت چوب

 

  فیک.. گذروندم نظر از رو نشیج شلوار و دیسف تاپ

 سمتم به خودش  و گذاشت کارم زیم یرو  رو شیدست

 نظر ریز  رو حرکاتش ی همه مدت تمام من.. اومد

 .کردم اضافه اخمم به.. داشتم

 

 شدنت یرتیغ.. دارم دوست یلیخ یشیم که بداخالق-

 ...  یول.. داره لذت یلیخ
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  نشییپا لب.. دیکش شمیر ته یرو رو شنشانه  انگشت

 ترانه که کردم فکر نیا به من و گرفت دندون به رو

 داشت؟ تفاوت ی ابونیخ زن هی با درصد چند

 

  یدار حق ییجا هی تا.. زدانی ستمین دستات ریز من-

 که حد هی از.. یکن رفتار بامن یدار دوست یهرجور

  تو یخدمتکارا مثل هم تو به شمیم مجبور  بگذره،

 . میک من کنم یحال خونه



 

 تو رو دستم هردو.. زدم زل بهش و کردم  کج گردن

  رفت چپ به راستم سمت از.. بردم فرو شلوارم بیج

 .دیچرخ سمتم به و

 

 ییزا یچ چه از من که بفهمونم بهت شمیم  مجبور مثال-

..  ییپولشو..  رشوه.. یآدمکش.. قاچاق از.. دارم خبر

 به دادن قرض پول.. مخدر مواد حمل کار تو مشارکت

..  دارم اطالعات یادیز ازت من.. دارو یایماف عده هی

 .یندون خودتم دیشا که اونقدر

 

 هم مدرک گفت، یم  اطالعاتش از  که یهمونقدر

 یمدرک چیه من از یعن ی بهمن امروز   کار داشت؟

 یلیخ.. بودم بلد خوب رو  ردپا کردن پاک من.. نداشت

 دستگاه  و دم نیا به سال چهار از کمتر تو.. خوب

..  کردم نگاش فقط خونسرد  یلیخ..  بودم دهیرس

 .ستادیا مقابلم درست اخم با و گرفت  حرصش

 

 ؟ی بگ نارویا و ی ا یب نجایا تا شده باعث یچ-



 

 من و شد سرخ پوستش کرد، فکر که علتش به

... سکس. دمیشن رو کردنش  قروچه  دندون یصدا

 ترانه با گه ید من که بود نیا واضحش د  یتهد علت  

 . دمیخواب ینم

 

.. رفتم شیپ پنجره کنار تا و گرفتم فاصله کنارش از 

 .زدیم زنگ گوشم هنوز

 

 ... تو.. زدانی-

 

..  نده ادامه ترانه شد باعث که خورد در به تقه چند و

  باال رو صداش.. کرد بازش و رفت در کنار تا عجله با

 :برد

 

 .رونیب گمشو و بذار نویا زود ه؟یچ-

 



 هم به رو حالم داشت.. کرد اطاعت دهی ترس یمنش و

  به محکم رو در ترانه رفت، رونیب که یمنش.. زدیم

 رو دشیتهد انگشت دونستم  یم دهیند من و دیکوب هم

 : داد یم تکون هوا تو

 

  یم مجبورم یدار.. زدانی  یکرد خسته  منو واقعا تو-

 دوست اصال که بزنم رو یحرف و کنم  رو یکار یکن

  آشغال کهیت هی مثل من با دمیم اخطار بهت.. ندارم

  نشون بهت رو خودم ذات بلدم منم وگرنه.. نکن رفتار

  بدبخت و زبون یب یکن یم فکر که اونقدرم من.. بدم

 یم خوب که یکس.. بهمنم خواهر..  من.. ستمین

 .یشناس
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 خودش از.. شناختمش یم.. نبود گفتن  به یازین

 ...شتریب

 فاصله پنجره از یسکی و دنینوش به  لمیم خاطر به

 و رفتم کارم زیم کنار تا شیعصب نگاه ریز و گرفتم

 به ترانه.. زدم لب به و برداشتم رو یسکیو جام

 به.. رفت نشونه رو کمرم مشتش و اومد سمتم

 رو صدام و گرفتم رو شیبعد مشت و برگشتم سمتش

 : بردم باال

 

 که ست ین یکاف خونه تو.. هیکاف.. کن تمومش-

 االن نیهم ؟یکن یم منتقل هم نجایا به رو دعواهات

..  نیبب  لمیف.. بخواب.. ریبگ دوش..  خونه برگرد

 نیهم.. نرو راه من اعصاب رو فقط.. برقص .. بخور

 ... حاال

 



 و گرفتم رو پرتقال آب وانیل و دادم هولش عقب به

 .دادم  دستش به

 

 بعدش.. خنکت و تازه پرتقال آب نمیا.. باش زود-

 .نمتیبب خوام ینم

 

 یناگهان حرکت هی تو.. دیجوش اشکش ی چشمه

 :افتاد هیگر به و دیپاش صورتم تو رو وانیل اتیمحتو

 

 .متنفرم.. زدانی متنفرم ازت.. کنه لعنتت خدا-

 

  پرتقال آب طعم و گرفتم دندون به رو لبم  بسته چشم

 دست  به رو لشیوسا که کردم حس.. دمیچش رو

 یسیخ دست با.. دیکوب هم به درو و  رفت و گرفت

 .فرستادم  لعنت ترانه  به و گرفتم رو صورتم

 افاقه و برداشتم وسط زیم  یرو از دستمال برگ چند

 سمت به و دمیکوب واری د به رو یسکی و جام.. نکرد

  لباس و گرفتم یم دوش دیبا.. رفتم استراحت  اتاق



  یب من و دراومد  صدا به باز تلفنم.. کردم یم عوض

 .گذاشتم حموم  به پا توجه

 

 

 ******************** 

 

 

  معدم یرو دستم  و زدم عقب رو جوجه ظرف

  یگوش.. شدم بلند جا از و گفتم یلب ریز  یآخ.. نشست

 و گرفتم رو  آبدارخونه ی  شماره و برداشتم رو تلفن

 :زدم لب دهینشن رو صداش

 

 . کن ز یتم زویم ایب-

 

 سردرد شبید از.. گذاشتم دستگاه یرو  رو تلفن و

.. نبود ری اخ یها یناکام به ربط یب.. بود  نکرده ولم

  نمیآست و گفتم یدییبفرما من و خورد در به تقه چند

  حال پنجره پشت یفضا یکیتار.. آوردم نییپا رو



 دست به ها جنازه االن تا حتم به.. داشت یمزخرف

 .بود افتاده سیپل

 

 ...زویم اومدم قربان-

 

..  داد ادامه کارش به سکوت تو و دادم تکون یدست

..  بود روشن دونستم یم من و اومد در صدا به تلفنم

  یم یچ.. داشت یبرنم سرم از دست دختر نیا

 خواست؟ 

 

 رونیب و گفت یا اجازه با یآبدارچ و دمیکش یپوف

 از نانیاطم محض به و گرفتم دست به رو تلفن.. زد

  تلفن و کردم وصل رو تماس روشن، ی  شماره دنید

 : زدم گوشم  به یحرص رو
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 .سالم  زدان؟ی الو؟-

 

- ... 

 

 یها چراغ یسوسو به و رفتم شیپ پنجره کنار تا

 .کرد فوت یگوش تو کالفه رو نفسش.. زدم زل شهر

 

 .شناسمت یم هم سکوتت از من-

 



 . زدم پوزخند

 

  من ای نیی پا یایم تو.. برجم تو االن.. من.. زدانی-

 باال؟  امیب

 

 :رفت باال اراده یب  صدام و دمیکش هم در ابرو

 

 نجا؟ یا یایب داد اجازه بهت یک-

 

 نداشت خبر و آورد یم در رو حرصم داشت.. دیخند

 .شدیم تموم گرون براش اندازه چه تا که

 

 فقط.. کنه سوارت جا هی زنمیم زنگ انیجو به-

 جون که باشه  باارزش اونقدر اومدنت لیدل دوارمیام

 .فته ین  خطر تو بابات  و خودت

 

  عیسر و  تند انیجو یبرا و کردم قطع رو تلفن و

 نوشتم 



 

 هی ببر کن سوارش .. کجاست روشن نی بب  بزن زنگ"

 " امیم  منم امن یجا

 

 در از دست به فیک.. دمیپوش و رفتم کتم سمت به و

  محض  به.. کرد یم کار  هنوز یمنش.. زدم رونیب

 .ستادیا دنمید

 

 .یبر یتون یم-

 

 .قربان دینباش خسته.. ممنون.. چشم بله-

 

  همکف ی  طبقه به رو خودم و زدم رونیب سالن از

 نگهبان. بود پارک ژهیو  گاهی جا تو نمیماش.. رسوندم

 و کرد خارج پارک از رو  نمیماش عجله با دید منو تا

 پشت..  شد ادهیپ و رفتم جلو.. شد  متوقف جلوم

 فقط گفتنش دینباش خسته جواب در و نشستم  فرمون

 به انیجو امکیپ زدم که استارت.. دادم تکون سر

 دیرس دستم



 

 ..."کافه هست، شاپ  یکاف هی باالتر ابونیخ دوتا"

 

 ربع هی.. بودمش دهید.. کردم یرانندگ سمت همون به

  به فیک و فشردم رو موتی ر.. شدم ادهیپ و دمیرس بعد

  یباال آونگ.. رفتم یچراغون یها پله سمت  به دست

  اول نگاه چرخش همون تو.. داشت اومدنم از خبر در

  یکمتر نور که ییجا و  شاپ یکاف یانتها رو روشن

 .اومد سمتم به  چپ از انیجو..  دمید داشت

 

 . منتظرم رونیب من قربان؟-

 

 : گفتم و دادم تکون یسر

 

 .من حساب به بده سفارش یزیچ هی.. بمون-

 

 یعصب و نااستوار یها گام با من و نزد یحرف  عیمط

 همون اما  نبود شلوغ  ادیز.. رفتم روشن سمت به



  راه صدا  و سر یحساب داشتن حضور که یچندنفر

 یروبرو   درست.. دنیخند یم بلند و بودن انداخته

  پا یرو پا و زد لبخند خونسرد یلیخ.. نشستم روشن

 . کردم اخم و گذاشتم ن یزم یرو رو فمیک.. انداخت

 

 .شنوم یم-
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  یزیچ افشیق از کردم یسع.. زدیم  لبخند همچنان

  یرو یدیق یب با شالش و بود کرده شیآرا.. بفهمم

 .زدم پوزخند.. نمود یم  رخ موهاش

  هل سمتم به رو منو و د یکش جلو رو خودش  روشن

 : داد

 

 هی با خورم یم یشکالت یبستن من.. کن انتخاب-

 .شمیم تشنه خورم یم یبستن یوقت چون.. آب وانیل

 

 .کرد یم امتحان رو صبرم داشت

 

  منم که یدون یم.. ستی ن لمیم باب کافه نیا یمنو-

 . خورم یم  یسکیو فقط

 

 من اما شد تر قیعم لبخندش.. انداخت باال ابرو

 یبرا بود لبخند جور هی ن یا.. دمید ینم رو دندونش

 . من کردن یعصبان

 



 نجامیهم  یبتون که یدار یپارت اونقدر خداروشکر-

 از پول کمی با بگو بهش  هست انیجو.. یکن دایپ

 . رهیبگ کافه صاحب

 

 به چشمام از نگاهش..  گذاشتم زیم ی رو رو مشتم

 یجد.. برداشت خنده از دست باالخره و دیرس مشتم

 :شد

 

 یبستن برام بگو.. نه ای  یخوا یم تو دونم  ینم من-

 .زدانی ارن یب آب وانیل  هی و یشکالت

 

  یجوون گارسون به رو و کردم فوت پرفشار رو نفسم

  و دادم یا اشاره ومدیم سمت نیا به داشت خودش که

 دستش تو کیکوچ ی دفترچه هی.. شد خم  زیم یرو

 :بود

 

 خانوم؟  یچ شما آقا؟ دیدار لیم یچ-

 

 :زد لب من از زودتر روشن یول کردم باز لب



 

 . آب بزرگ وانیل هی با یشکالت  یبستن-

 

 و کرد نگام یسوال من روبه  و کرد ادداشتی لبخند با

 : گفتم روشن به رو من

 

 .نیهم فقط-

 

 .دوختم  چشماش به رو زمیت نگاه رفت که گارسون

 

 یزد رو  حرفات نکهیا از بعد یتون یم.. بگو حاال-

 .ی بخور یبستن

 

 . بگم خوردم یوقت دمیم حی ترج.. بتونم دونم  یم دیبع-

 

  به ینگاه مین.. دیخند یم  مسخرش شی نما به داشت

  رو دستش دیسف یکیسرام فنجون.. انداختم  انیجو

  هول دنمید با.. بود قهوه دیشا که زدم حدس.. دمید



 پوف.. افتاد سرفه به و آورد  نییپا رو فنجون و شد

.. خاروندم  رو میشونیپ. گرفتم چشم ازش و دمیکش

.. زدینم یحرف چیه روشن.. شدمیم  یعصب داشتم

 و بود داده هی تک چرم مبل یپشت به خونسرد  یلیخ

  ربع کی گذشت از بعد.. داد یم تکون رو پاهاش

 مین خوردنش ولع با به من و دیرس سفارش باالخره

  نگاه ریز و آوردم رونیب رو تلفنم.. انداختم  ینگاه

 نوشتم ان یجو یبرا روشن ی رهیخ

 

 " کجان؟ بهمن  و ترانه ن یبب کن چک"
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 :مضمون نیا با نوشتم یامیپ  دالور یبرا و

 

 برج از قبل فردا بشه اگه چطوره؟ اتابک حاال.. سالم"

 "نگفت؟ یزیچ ماهتاج.. سمت اون امیم سر هی

 

  محض  به روشن متفکر ی چهره و کردم بلند سر

  دستم نی ب تلفن.. شد باز یشینما یلبخند به دنم،ید

 د یلرز

 

 هم بهمن.. ست خونه  فرهاد ی گفته طبق  خانوم ترانه"

 " خوردن  شام رستوران هی تو.. رونیب  ایلیسیس با

 

 زدان؟ی  شده یزیچ-

 



 مهین به شیبستن ظرف و دمیکوب رونم به رو تلفن

 :گفتم و دادم هل مقابلش رو آب وانیل.. بود دهیرس

 

  نمیبب رو خوردنت  یبستن تا ندارم وقت صبح تا من-

 .روشن

 

 چشمم به مدام چونش  یرو خال.. دیخند هم باز

 .ومدیم

 

 . گمیم کن تحمل ه؟یسخت کار-

 

 سرش و بود داده هیتک یچوب یصندل یپشت  به انیجو

 .کردم شکار رو نامحسوسش لبخند.. بود تلفنش گرم

 

 شینما هی فقط  امشب دارم دوست وجودم تمام با من-

 رو شیتالف دونم  یم خوب بعدش چون.. باشه مسخره

 .ارمیب در یچطور

 



 :شد هم در چهرش و کرد اخم

 

 .. نخواستم اصال.. باشم راحت یذارینم.. ستین-

  نیا.. شد نهیس به دست و داد هیتک مبل یپشت به و

 و زدم پوزخند بود؟ سالش  هشت و ستی ب واقعا دختر

 :دمیکش جلو رو خودم

 

 . بزن حرفتو-

 

.. دیکش جلو  رو خودش و کرد فوت پرفشار رو نفسش

 .زدیم دو  دو نگاهش

 

 خوندم یم  رو یا نامه وکالت  قرارداد داشتم امروز-

 ...بابام امالک و ملک درمورد.. یداد بهم تو که

 

 همون به درست.. زد یکج لبخند.. کردم اخم پرسوال

 ... هه.. من سبک

 



  دقت که خوب .. نامه وکالت اتمام خیتار  به دمیرس-

 سهم تو یحق   چیه دوماهه االن تو شدم  متوجه کردم

 تصرف  و دخل حق کماهی فقط.. یندار بابام االرث

 ...یعنی.. یندار گهید.. یداشت

 

 رزومندانشیپ صورت  به و شدم بلند زیم پشت از

 اخم و شد  جلب ما به نفر چند حواس.. زدم پوزخند

 :کردم

 

 زنمیم دید رو  خوردنت دارم دوساعته ن،یا خاطر به-

  ن؟یهم فقط روشن؟
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 :دیبار یم خون نگاهش از.. کرد سپر نهیس و شد بلند

 

 گهید که  کنم یحال بهت خواستم فقط.. نیهم.. بله-

 من ی  خونه یتو پاتو من ی اجازه  یب یندار حق

 ؟یفهم یم یندار حق.. یبذار

 

  کم کم داشت ای دیفهم  ینم ای.. شد بلند نهادم از آه

 .داد یم دست از  رو مشاعرش

 

 .گمیم  بهت که هیبار نیآخر نیا-

 

  ینیسنگ.. ستادمیا بهش کینزد و زدم دور رو زیم

..  کردم یم  حس رو شاپ  یکاف در حاضر افراد نگاه



 دواریتهد رو انگشتم.. داشت ینم بر  من از چشم

 :زدم لب و دادم تکون  مقابلش

 

 روشن؟ یدار من با ی نسبت چه تو-

 

 رو دستش مچ و رفتم جلوتر من و نداد رو جوابم

 کینزد یک ی کردم حس.. چسبوندم خودم به و گرفتم

 :زدم پچ آهسته من و شد

 

 سال نه و نود تا.. یمن زن تو.. روشن نه؟ یگینم-

 و خونه.. یمون یم یباق من زن همچنان گهید

 فقط وکالتنامه اون.. مربوطن من به  تو ی خانواده

 نیا به االن ون،یهما دختر  ...  تو که.. بود نیهم یبرا

..  یبد دست از  رو مشاعرت که.. یبرس  یوونگید حال

 و مال به یاجیاحت چه من.. نیبب خودتو تیوضع

 روشن؟ دارم تو  یبابا  اموال

 

  حرف آهسته یلیخ که دمیشن کنارم رو انیجو یصدا

 :زدیم



 

 .میبر بهتره.. کنم یم خواهش.. زدانی آقا-

 

 ولش.. کردم ریسراز روشن نگاه به رو نگاهم خشم

  خورده شکست روشن به رو.. ستادمیا  عقب و کردم

 :دادم قرار مخاطب رو انیجو

 

 .شخونه  ببر رو روشن-

 

  یجلو و انداختم زیم یرو یتومن صد اسکانس  هی و

  دهینرس.. زدم رونیب شاپ  یکاف از جمع  ی رهیخ نگاه

 کردم  باز رو دالور ام یپ نیماش به

 

 من باشه.. نباش نگران.. خوبه بابات حال.. سالم"

 .."  بزنم حرف  باهات دیبا اتفاقا.. منتظرتم

  

  

  



  ****************************** 

  

  

 زدان؟ی-

 

 یم رو پاش یها صندل شدن  دهیکش یصدا .. ستادمیا

 به نگاه مین هی با.. ومدیم سمتم به داشت که دمیشن

 ها پله راه سمت به سر  تکون با و برو گفتم انیجو

..   دمید ها پله همون یباال رو دالور من.. رفت

 متوقف کنارم صدا باالخره.. داشت  حرف  نگاهش

  نباریا.. دوختم ماهتاج به و  گرفتم دالور از چشم.. شد

  رو بافتش رنگ یا قهوه یرودوش.. نبود شهیهم مثل

 رهیخ بهم یا لحظه یبرا و فشرد خودش  به محکم

..  موندم منتظر و دمیکش شمیر ته به یدست.. موند

 اتصال نداشت قصد اما دونستم ی نم رو علتش

 . کنه قطع رو نگاهمون

 

 ..  دمیشن ییزایچ هی.. مطلب اصل سر رمیم راست هی-
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 به باالخره انی جو.. منتظرم بفهمه تا کردم صاف نهیس

 . شدن دور دمید مقابل از  و دیرس دالور

 

  ییباال درصد خون شون تو..  دنیرس قتل به  سیپل دوتا-

 و یشکستگ  عالمه  هی با.. شده دایپ مخدر مواد

 ...یکبود

 



  یموها و چروک و نیچ به و کردم تر زبون با رو لبم

  بود؟ یک واقعا زن نیا.. انداختم ینگاه مین دشیسف

 کجا؟ از دونست؟ یم من با رو ارتباطش

 

 کشته گلوله  هی با هردو.. شدن شکنجه هفته کی-

 زود یلیخ که افتاده ییجا  هی هاشون جنازه و شدن

 ...قاتل از ینشون و رد چیه بدون.. بشن دایپ

 

 و دمیشن  راست سمت از  رو یکس یها قدم یصدا

 ینیس.. بود خدمه از یکی.. گرفت چشم  من از ماهتاج

  قرص بسته دو.. ستادیا ماهتاج کنار درست دست به

  رو قرص ی ها بسته و دی خند ماهتاج.. آب  وانیل هی و

 آب با و گذاشت دهن به یکی هرکدوم  از و برداشت

  من و کرد مرخص رو خدمتکار دست با.. دیبلع

 .کردم نگاش فقط حرف  یب همچنان

 

 زدان؟ی ستی ن آشنا برات-

 



  خونسرد و شد کج لبم.. داشت خبر کامال.. دونست یم

 :زدم لب

 

 بهمن؟ دستگاه و دم تو ای  یدار جاسوس یکالنتر تو-

 

 حداقل به رو فاصلمون و برداشت دنیخند از دست

 .شدم مانع راه نیب من و آورد باال دست.. رسوند

 

 مهم برام.. نگرانم من.. یبرادرم پسر تو زدان؟ی-

 خوام یم.. ایماف ای سیپل.. کنم یهمکار یک با ستین

 .کنم جبران کردم که یکار شده هرطور

 

 مینیب به یدست یشینما.. نبود خودم دست  پوزخندم

  با یشلوار  و کت محافظ  نفر دو.. کردم کج سر و زدم

 .بودند ستادهیا فاصله یاندک

 

 هی با من ارتباط بفهمم تا کنم یم رو تالشم تمام دارم-

 بابت کنه یم ینگران داره که هی چ پدر خواهر

 ی همه باعث زن، همون  خود که یحال در.. طمیشرا



 من یکارا  تو لطفا.. جان  عمه.. افتاده که هیاتفاقات

 نفوذ امیاطراف  تو اندازه همون به من.. نکن دخالت

  جاسوس اون دمیم هشدار بهت.. یدار شما که دارم

  دونم یم دیبع.. رونیب بکشه که بشه آگاه هست یهرک

 یم بو داره  سگ مثل  بهمن نروزایا.. بمونه زنده

 یایگو افتاد سیپل دوتا اون یبرا که  یاتفاق.. کشه

 .هست  زیچ همه

 

 یحرص.. گرفت رو کتم ی گوشه که کردم رفتن قصد

  به باز رو خودش.. نرفت نیب از کجخندم و ستادمیا

 .رسوند روبروم

 

  رو مقاومتت اما کنم یم درک  رو نفرتت و تیعصبان-

 دردت به تونم یم من.. کن اعتماد من به.. زدانی.. نه

  به منم.. دوستته حتم به..  تو دشمن   دشمن  .. بخورم

 .. خوام یم رو بهمن ینابود تو ی اندازه
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 :زدم لب فقط.. نداشتم کردن بحث یبرا یحال و حس

 

 بمونه ادمی کنم یم یسع.. باشه خواستم یکمک اگه-

 .جان عمه یباش یانتخاب ی نهیگز یتون یم هم شما

 

  یب قصد من.. دمیکش رونیب دستش از رو کتم و

 یادیز من ماهتاج مثل ی زن یبرا اما نداشتم  یحرمت

 . بودم مالحظه  با و مهربون

 



 یم بهت باالخره اما.. یکن ینم اعتماد دونم یم-

 خواهرت و  مادرت مرگ تو ناخواسته من که فهمونم

 .بود ناخواسته کامال..  داشتم نقش

 

 که یخشم با و ستادمیا راه نیب.. کرد ورم رتمیغ رگ

 سمتش به نداشتم کردنش پنهون در یسع ابدا

  به.. دمید یم رو زانوهاش لرزش من.. برگشتم

 سمتش  به و نکردم تحمل.. بود بند پا  یرو یسخت

 فک نیب از و کردم براندازش نییپا به باال از.. رفتم

 :دمیغر شمرده شمرده شده چفت

 

  کردم؟ دایپ یتیوضع چه با رو سنای من  یدار خبر-

 تو پرت ی جاده هی تو مرد؟ یچجور مادرم یدار خبر

  از روز شبانه  هی.. دمید رو شزده خی ی جنازه هیترک

  جک ی طعمه که بود خدا خواست .. گذشت یم مرگش

 ؟یدار خبر ؟یچ رو مادرم.. نشد جنگل یجونورا و

 از مثال تا بود شکسته رو مشروب ی شهیش هی

 رحم شرف یب اون که یحال در... کنه دفاع خودش

 بدنش و تن از و داد یم جون داشت.. نداشت

 دارم که رتیغ یب هی م؟یک  من یکن یم فکر .. نگذشت



 منم یکرد فکر آره؟ جنگم؟ یم یریس  شکم سر از

 اسمش تا بدم ادامه رو بابام راه دلخواه  که شمام نیع

 انتقام دارم  من.. نه.. خانوم  ماهتاج نه نره؟ نیب از

 سپردم رو بابام اگه.. ی ستیل تو هم شما.. رمیگ یم

  از.. من از.. خودشه خواست  خاطر به.. امانت دستت

 . کن حذر.. باش دور میزندگ  از.. من انتقام

 

  یفضا تحمل..  شدم دور و نکردم صبر نی ا از شتریب و

  ها پله تا.. نداشتم رو انتها یب و بزرگ عمارت نیا

 پاش هی انیجو.. دمید رو  دالور و انیجو کردم رد رو

..  ستادیا صاف دید منو تا بود داده هیتک وارید به رو

 من و کرد قالب جلوش دستشو دو هر دالور

 .ستادمیا نشونیماب

 

 !ینداشت یخوب ی مکالمه  انگار-

 

 :گفتم یدستور انیجو به رو.. ندادم رو دالور جواب

 



 اون بگو.. بزن ونیهما  زندان سییر به تلفن هی-

..  دارن نگه یانفراد تو جهت یب روز دو رو مردک

  با خوام ینم هفته دو  تا.. غذا وعده  هی یروز فقط

  یبرا ینطوریا.. باشه داشته مالقات هم دخترش اون

 .بهتره جفتشون

 

  دالور.. شد دور و گفت چشم مخالفت یب انیجو

  از.. زدم زل بهش  هم در یابروها  با من  و زد پوزخند

 .داشت خبر خوب خودش.. بودم زاریب مرد نیا

  

  خارج کنترل از داره خشمت.. زدانی  ایب خودت به-

 .شهیم

 

 سرم تو یخبردار تو مگه ؟یکن یم ن ییتع تو نویا-

   گذره؟ یم یچ
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 لیدل کارم هر  یبرا اما بودم نیخشمگ.. بست فرو لب

 : گفت که گذشتم کنارش از.. داشتم یکاف

 

 .میبزن  حرف دیبا-

 

 ...اتابک دنید از بعد.. باشه-

 

 انیجو   ی مکالمه به  توجه یب و  نکردم صبر و

 اتابک.. رفتم داخل و دمیکش  نییپا رو در ی رهیدستگ

  تخت سمت به.. چرخوند سر سمتم به و بود داریب

 پشت از رو لبخندش.. نشستم معمول طبق و رفتم



  ندادم اجازه یول آورد باال دست.. دمید ماسک

 . بزنه کنار رو ماسکش

 

 جان؟  بابا یخوب-

 

 وصل نش یس به بازش ی قهی از کابل و میس چند

 و صبر چه.. یتوان چه.. داشتم یجون  چه.. بود

 ییکذا آرامش همون با یول  گرفتم نفرت حال.. یطاقت

 : گفتم بودم داده پرورش خودم تو که

 

 .شمیم  بهتر نمتیب یم  سرحال نجایا امیم.. خوبم-

 

  هنوز.. آورد دستم به یفشار و داد تکون سر آهسته

 .بود حس یب انگشتام سر

 

 .فهمم یم دردتو  من.. باباجان.. گنینم نویا چشمات-

 

 .دادم قورت ریشمش مثل رو دهنم نداشته آب



 

 سرخ اگه  آلودست یهوا  و یخواب یب از چشام-

 . خوبم وگرنه .. زنهیم

 

  صورتش به یدست.. زد  کنار رو ماسکش باالخره

 .دمیشن رو فشیضع یصدا  و دمیکش

 

.. پسرم ستی ن  خوب  نگاهت حال.. گمینم  رو شیسرخ-

  رم،یبم نکهیا از قبل بار هی.. بار هی فقط خواد یم دلم

 دروغ بابات به حالتو بار  هی.. یخوب واقعا که نمیبب

 .ینگ

 

  من.. نداشتم گفتن یبرا  یجواب چیه.. شد کج لبم

  اونو حداقل دیبا.. کردم یم دایپ رو ماهتاج جاسوس

 . دادم  یم نجات یحتم مرگ هی از

 

.. ینیب یم  یبد شکست رو  تیماریب یکن  تحمل اگه-

 اعمالشون یسزا به رو ونیهما و بهمن که یروز

 ببرم، روشن یلبا  یرو از لبخندو که یروز .. برسونم



 قول.. رنیگ یم ادی رو دنیخند چشمام.. خندم یم

 . نسوزم نقدریا حداقل.. دمید یچ کنم فراموش دمیم

 

 رو قلبم انگار .. فشرد تر  پرجون و شتریب رو دستم

 که بستم چشم.. دمیکش  درد که بود گرفته مشت نیب

 :گفت

 

 .نداره یگناه روشن اما.. آره هم ونیهما.. آره بهمن-

 

 .کردم یم اثبات هم روشن خود به نویا.. داشت

 

  نفروخت؟ رو تو دخترش، خاطر به  ونیهما مگه-

 به خودش یآبرو حفظ و جون  نجات  خاطر به مگه

 دختر هی به بهمن دختر، نیهم  یجا به نزد؟ زخم من

.. گناهه یب  روشن نگو.. بابا نکرد رحم ساله زدهیس

 ..  یسوزون یم منو  یدار که نگو
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 روشن دنید  با هربار من.. کرد سکوت و گفت یهوم

..  بود داغ روشن یباکرگ.. دمیرس یم  جنون مرز به

 به و شد مشت دستم.. زدیم  شیآت رو گرمیج که یداغ

 ماسک.. یعصب  و کیستریه  حالت هی.. افتادم رعشه

 کمر به دست.. شدم بلند و گذاشتم دهنش یرو رو

 تو سرعت با  خون.. رفتم  شیپ پنجره کنار تا و گرفتم

.. بود باال بدنم یدما و داشت انیجر بدنم عروق تمام

  ی هیال همون ینیسنگ ریز.. فشار نیا ریز داشتم

 یم چه یکس..  دادم یم  جون روشن  یباکرگ نازک

  من نوجوون  خواهر  .. من گناه یب خواهر دیفهم



  د؟یفهم یم روشن.. مرد یچجور.. شد زن یچجور

 دوازده.. کرد یزندگ نعمت و ناز تو سال دوازده

 اما.. کنم عروس خودم  رو سنای تونستم یم.. سال

 . شد پرپر  بود نشکفته هنوز یوقت  شده چیپ کفن

 

 جان؟ بابا زدان؟ی-

 

 :دادم رو جوابش بسته چشم

 

 بابا؟  جانم-

 

 .کنارم  ایب.. ایب-

 

 ضامنش.. داشت رو اسلحه  هی حکم  گلوم تو بغض

 همون با.. بشه کیشل تا کردم ینم باز .. بود پلکم

 و رفتم  شیپ  تخت کنار تا فشرده هم  به یها چشم

 بود جون یب.. نشست صورتم یرو دستش.. نشستم

 ... داغ اما



 

 یم لیتبد گذشته زدانی همون به رو تو که یهرکار-

..  شد تموم روزا نیا یوقت نذار اما.. بده انجام کنه

  نگاه همون.. خوام یم لبخندتو من.. ینشناس  خودتو

 . جان بابا نساز منیاهر هی خودت از.. خوام یم رو

 

..  زدم لب به رو دستش  کف و دادم تکون  سر فقط

 .دمیبوس قیعم

 

 داشته تو مثل  بچه هی که نداره نویا شانس یپدر هر-

 .باشه

 

  فکر ماشه چکوندن به هنوز من و دی لرز یم چونم

 ...سنای  آخ.. کردم یم

 زنده یبرا من و کرد یم  رو شیزندگ داشت روشن

 یم باج آدم و عالم به اون ی حرومزاده پدر موندن

  جز و داشت رو کشتنش قصد بهمن داشتم خبر.. دادم

  نگهبانش.. نبود امن مرد  اون یبرا کجا چیه یانفراد

 .شناختم  یم رو



 

 که نداره رو شانس ن یا هم یپسر چ یه کنم فکر-

 . بزنه بهش حرفو نیا باباش

 

 یم حق بهش.. داشتم یپر دل هم هنوز  اتابک از من

..  شدینم.. امیب کنار خودم  با تونستم ینم اما دادم

  پلکم یال باالخره من و دیخند.. ذاشتینم سنای ریتصو

  و شدم خم من و دیکش قیعم نفس هی.. کردم باز رو

 .دمیبوس رو شیشونیپ

 

 دونم ینم.. بابا برج برگردم دیبا منم.. کن استراحت-

  ینم.. برسم رید ممکنه.. داره بامن یحرف   چه دالور

 .کنم درست دیترد و شک خوام

 

 صورتش  یرو رو ماسک.. کرد بسته و باز پلک

 .شدم بلند و کردم میتنظ

 

 .. پسرم باش خودت  مراقب-
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..  زدم رونی ب اتاقش از و فرستادم  رونیب شل رو نفسم

 شدیم نگاهش از.. بود ستادهیا در یروبرو  انیجو

 دالور.. داد  یم انجام یخوب به رو تیمامور که دیفهم

 رو در  من و اومد سمتم به انیجو.. دمید ینم رو

 .بستم

 

  من.. هستن  شما منتظر سالن تو دالور آقا قربان؟-

 قربان؟ برم کجا



 

 .ایب دنبالم-

 

  کنار رو دالور.. رفتم نییپا ها پله از.. افتادم راه به و

 فنجون هی.. دمید ییرایپذ سالن  یسرتاسر یها  پنجره

 کنارمون از خدمه دو.. دینوش یم و بود دستش یچا

 :گفتم انیجو به من  و شدن رد

 

 . کجاست  ایلیسیس نیبب کن چک.. بمون محوطه تو-

 

 . قربان چشم-

 

 گوشه یخونگ بار.. رفتم  شیپ دالور سمت به خودم و

  به.. شد عوض نظرم راه نیب.. دمی د رو وارید ی

 یسکی و.. شد من متوجه دالور و رفتم  بار سمت

 و دمیکش رون یب رو نیشامپا ی شهیش.. نبود موجود

 مهین تا و داشتم نگه دستم کف نیب رو ه یپا بدون جام

 و گذاشت زیم  یرو رو دستش فنجون دالور.. کردم پر



 به رو سرد  جام و بستم رو  یبطر در.. اومد سمتم به

 .ستادیا کنارم درست.. زدم لب

 

 ؟ یخوب-

 

 .دالور جواد نپرس منو  حال گهید تو-

 

  الجرعه  رو جام اتیمحتو من و دیکش پوف یحرص

 .کردم پرش باز و دمیکش سر

 

 زدان؟ی.. آروم-

 

  و شهیش پشت از و زدم یشون یپ به رو سرد  ی شهیش

..  زدم زل دالور  نامفهوم ریتصو به درونش اتیمحتو

 .نشست کتفم یرو دستش

 

..  یا خسته روزا نیا دونم یم.. یفشار تو دونم یم-

 ...اما



 

  بود؟ مونده یباق یحرف بگه؟ خواست یم  یچ ؟یچ اما

 دونسته.. دونستم یم رو راه  نیا آخر و اول خودم من

 .سوختم یم داشتم

 

 کمک بده اجازه بهش.. کن گوش ماهتاج حرف به-

 .کنه

 

  ینم انگار.. نداشت یشوخ ابدا.. آوردم نییپا رو جام

 .دیفهم

 

 منم.. نفرته اسمش چرخه یم چشمات تو که یاون-

 اعتماد یشکیه به.. یندار من از یخوش دل دونم یم

 و رزنیپ نیا یدال و درد یپا من.. بدتر من یندار

 . یحساب مرد گنینم راهیب.. نشستم  رمردیپ

 

 ؟یشناس یم رو ماهتاج جاسوس-

 



.. زدم لب به رو جام.. دی کش پوف ربطم یب سوال از

 یم یسکیو دلم.. دم یبلع یم.. کردم ینم مزمزه

 .کرد ینم دوا من از یدرد نیشامپا و خواست

 

  فقط من.. ندارم دونستنش  به هم یلیتما.. شناسم ینم-

  حرکت باز چشم با.. ینش  مرتکب یاشتباه  خوامیم

 . کن

 

 و گذاشتم  یبطر  کنار رو یخال جام و دادم تکون سر

 :گفتم

 

  کن داشیپ برام.. کن جو و پرس.. باش دیمف کمی-

 . دالور

 

  که شدم دور متر ده از شیب.. شدم رد کنارش از و

 : کرد صدام

 

 ..  کن  صبر زدان؟ی-
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 و بود آورده  رونیب رو کتش.. رسوند بهم رو خودش

 :کردم  نگاش یسوال.. زدیم تا رو نش یآست داشت

 

..  بده سرعت کارات به تونه یم ماهتاج.. بزن انبریم-

 . کن گوش منو حرف

 



 : گفتم و دمیکش رخش به رو پوزخندم

 

 و لج سر از کن باور.. دالور انبرمیم تو خودم من-

.. خوره ینم من درد به ماهتاج.. ستین یلجباز 

.. خورد یم خودش درد به بود، خوب اگه افکارش

 گوشه ای بودم مرده ای االن نبودم بلد رو کارم من اگه

  ماهتاج جاسوس برام.. خوردم یم خنک  آب زندون ی

 .یداد  نجات رو یکی  جون حداقل..  کن دایپ رو

 

 یلیخ.. شدم رد کنارش از یا اضافه حرف یب و

  خارج  ساختمون در از .. داشتم یم  بر گام آهسته

 زود یلیخ من و بود مکالمه حال در انیجو.. شدم

  یا لحظه من و کرد باز رو عقب در.. ستادمیا کنارش

 سمت نگ یپارک از داشت نیماش هی.. کردم مکث

 رو ماهتاج من و شد یم خارج ساختمون راست

 یکی.. زد رون یب ساختمون از آماده و حاضر.. دمید

 و کت من و بود گرفته رو  بغلش ریز ها  خدمتکار از

 قرار حتم به.. گذروندم نظر از رو بلندش دامن

 یم بهم نویا پشیت.. بود دربسته  طیمح ه ی تو مالقاتش

  مین.. کرد ی م باابهتش یل یخ شی سیانگل  کاله.. فهموند



 بسته در و شدم سوار من و انداخت  من به ینگاه

 :گفت نشستن محض به انیجو.. شد

 

  صحبت زندان سییر با.. قربان بودن شگاهیآرا-

 .یانفراد رهیم گهید کساعتی.. کردم

 

 . نداشتم شک..  موند یم زنده دونستم یم اما بود رید

 

 . برج میریم.. کن حرکت-

 

 ارم؟یب یسک یو براتون نیخوا یم.. قربان چشم بله-

 

.. بستم چشم و دادم تکون راست و  چپ به یسر

  ایلیسیس به شب دیبا و داشتم مهم ی جلسه هی امروز

 سکس، هی یبرا د،یکش یم رو انتظارم.. زدمیم زنگ

  هی.. میبود دهیرس توافق به باهاش که یز یچ همون

 .. یلعنت... من به بهمن فروختن   یازا  در سکس

  



  

  

  ***************************** 

  

  

 یقوس و کش و کردم مرتب رو زیم یرو یها پرونده

 مطالعه چراغ.. شدم بلند زیم پشت از و  دادم بدنم به

 و رفتم شیپ یلباس  چوب سمت به و کردم خاموش رو

 رونشیب من و دیلرز بمیج در تلفنم.. دمیپوش رو کتم

 ی مهیضم  آدرس هی.. بود ایسلیس ی شماره.. آوردم

 دهنم طعم..  کردم اخم من و بود کرده  شیاحوالپرس

 هی به یدی شد لیم شهیهم مثل باز و بود ترش و تلخ

 نوشتم فقط .. داشتم یسک یو شات هی  و گاریس نخ

 

 "  باشه"
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  و بود کیتار اتاق یفضا..  گرفتم چنگ به رو فمیک و

 ... یعصب و کالفه.. بودم خسته من

 

 نبود یمنش.. کردم قفل رو  در و شدم خارج اتاق در از

 یم رو موری ت یها قدم یصدا  فقط.. یخال  کال طبقه و

  یسر..  داد یم کیکش سالن از رونیب که دمیشن

 یب موریت به و زدم رونیب سالن در از و دادم تکون

 حدس اما نداشتم یخبر چی ه انیجو از.. کردم یتوجه

  منتظر.. باشه ماهتاج جاسوس کردن دایپ ریدرگ زدمیم



  آسانسور با.. بود یسکیر کارش.. موندم یم تماسش

  خارج نیکاب از دید منو تا  نگهبان و دمیرس  همکف به

  نمیماش ی ژهیو گاهی جا سمت به سر تکون  با و شد

  در هنوز برج و بود شلوغ همچنان ابون یخ.. رفت

 به من و دیبار یم بارون نم نم داشت.. آمد و رفت

.. نشستم فرمون پشت نگهبان، شدن ادهیپ  محض

 نباریا.. زد بره یو تلفنم باز که بودم نزده  استارت هنوز

..  کردم رد  رو تماسش حوصله یب من و بود ترانه

  حرکت به رو نیماش من و داد تکون  یدست نگهبان

 وصل رو تماسش.. نبود بردار دست ترانه.. درآوردم

 :شد  پخش نیماش یفضا تو صداش و کردم

 

  من.. مهین و دوازده ساعت ؟ییکجا معلومه.. سالم-

 .زدانی ترسم یم خونه تو

 

 بار.. داشتم خبر من و بود شده دلتنگ.. دیترس ینم

 دیبا.. موندم یم برج شب یها مهی ن تا نبود اولم

 : گفتم و زدم پوزخند فقط.. کرد یم رفتار تر مانهیحک

 



.. فردا یبرا  بذارم تونم  ینم که دارم ی کار قرار هی-

 تا یدار  نگه رو ترست یتون یم..  برم مجبورم

 .برگردم

 

 یصدا  زود یلیخ اما.. کرد سکوت که موند مات

 :رسوند گوشم به رو شیعصب

 

 ایب االن نیهم.. زدانی ؟ یکار قرار و شب وقت نیا-

 ...خونه

 

 شد تموم کارم من بخواب..  کنم یم یرانندگ دارم من-

 . کنم قطع مجبورم االنم.. گردم یبرم

 

..  کردم  قطع رو تماس بزنه، یحرف نکه یا از قبل و

  یاری درست مغزم.. کردم یم فکر ایلیسیس به داشتم

  صراحتا  دادم؟ یم تن شخواسته  به دیبا.. کرد ینم

 ... اما.. نه

 



  خونه هی آدرس.. دادم ادامه رمیمس به و دمیکش یپوف

 از هفدهم ی طبقه.. داشت فاصله یلیخ برج از که بود

 یلیخ.. بود یباهوش دختر.. بزرگ مجتمع هی

 ... باهوش
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  مجتمع مخالف سمت رو نیماش بعد ساعت مین بایتقر

 یب انیجو  گرفتن تماس یبرا  انتظارم.. داشتم نگه

 بهش نداشتم قصد همچنان من و بود مونده جهینت



  فمیک.. شدم ادهیپ و دمیکش گردنم به یدست.. بزنم زنگ

 ینگاه مین با و برداشتم یکنار یصندل از رو

 . دمیکش پوف ابونی خ یسو هردو به مشکوک

  ینگاه مین  روبروم ساختمون به و گرفتم باال رو سرم

  چراغش..  زدم دید رو  نظر مورد ی طبقه .. انداختم

 به پا و گذشتم  ابونیخ عرض از من و بود روشن

  نظر از  رو شخونیپ  پشت رمردیپ.. گذاشتم یالب

..  رفتم آسانسور سمت به حیتوض یب و گذروندم

..  نشد من متوجه چندان انگار و بود تلفن سرگرم

  نظر مورد ی دکمه و گذاشتم آسانسور به پا باالخره

  در یروبرو.. نبود طبقه ن یا در چکسیه.. فشردم رو

 .بود باز مهین در یال اما ستادمیا نظر مورد واحد

 

  دهید پنجره از رو اومدنم ایلیسیس که تصور نیا با

 چیه.. دمیکش سرک و دادم هل داخل به رو در بود،

 اما کردم شک یا لحظه.. دیرس ینم گوش به ییصدا

 قهوه در هی .. زدم دید رو  اطراف و گذاشتم داخل به پا

.. گذشتم کی بار  ییراهرو از من و بود  چپم سمت یا

 یب و روشن ونیزیتلو و رنگ کرم مبلمان دست هی

 .داشت ی عیطب  حالت زیچ همه.. صدا



 

 ا؟ یلیسیس-

 

  رو فمیک.. دمیکش هم در ابرو.. دمینشن ییصدا باز اما

 به فکرم.. رفتم جلو و چرخوندم دست به دست

  رو احتماالت و تصورات ی همه.. دیکش  پر ییهرجا 

  یصدا و گرفتم رو ایلیسیس ی شماره.. گرفتم نظر در

  باز مهین در داخل از و ییرایپذ یانتها از  رو آهنگش

 به و شد جابجا  گلوم بکیس.. دمیشن ها اتاق از یکی

 .دمیترس  ینم ابدا.. رفتم سمت همون

 

  باز مهین  در پشت درهم و ظی غل یها  اخم همون با

 نگاه همون با من و بود  خاموش چراغش.. ستادمیا

 به یژی غ با در.. بود حموم که دادم  صی تشخ اول

  یکنار وارید به رو دستم من و شد داده هل داخل

 نکهیا از قبل و کردم روشن رو چراغ و دمیکش

 در غرق ی  جنازه و شد  قطع تلفن زنگ کنم، صداش

 . دمید حموم وان تو رو ای لیسیس خون

 



  رو باز هاش چشم  و دیجوش یم خون نشیس از هنوز

 ... سقف به

  تو زیچ هی فقط.. دمینکش عقب اما افتاد کوبش به قلبم

 اون کار داشت؟ خبر بهمن.. خورد ی م چرخ سرم

 بود؟

  سر پشت از رو یکس یها گام یصدا که دینکش یطول

 ...نفر پنج بایتقر.. نبود نفر هی.. دمیشن
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 چشم.. بود کیتفک قابل ی خوب به هاشون قدم یصدا

  نیآخر به داشتم.. نگرفتم ایلیسیس ی زده وق نگاه از

  یحرف ومدینم  ادمی.. کردم یم فکر ایلیسیس با ممکالمه 

 .باشه شده بدل و رد نمونیب مشکوک

 

 زدان؟ی-

 

 پا ی  پاشنه یرو... تر ظیغل اخمم و شد کج لبم

  لبش یرو لبخند.. زدم زل صدا صاحب به و دمیچرخ 

 جلو.. کرد  یم بارور وجودم تو رو  خشم ی شهیر

 . نخوردم تکون من و اومد

 

 ...نجایا.. ایب من با-

 

  پشت محافظ چهار به ی نگاه مین و آوردم باال دست

 ... کلفت گردن همه.. انداختم سرش

 



 ! ماهتاج-

 

 ی گوشه لبخند همون با و داد تکون  دییتا به یسر

 :گفت لب

 

  خبر مالقات نیا از بهمن.. بود رفته لو ایلیسیس-

 و بهمن نکهیا از قبل  میبر نجایا از دیبا.. داشت

 .برسن سر آدمهاش

 

 ماهتاج؟  نبود؟ بهمن کار ایلیسیس قتل

  جنازه به چشم  ی گوشه  از گهید بار و کردم کج سر

 و ظیغل شیآرا.. انداختم ینگاه مین  ایلیسیس ی

 ...باز یموها

  زیم یرو.. کرد استشمام رو  عطرش یبو  شدیم یحت

 .زدمیم جیگ هنوز من و بود دهیچ  بساط مبلمان وسط

 

 .میبر دیبا زدان؟ی-

 



 به رو و دیکش جلو رو سرش نیمحافظ  از یکی

 :زد  لب ماهتاج

 

 .میبر دیبا.. کنی نزد یلیخ ما به ؟..خانوم-

 

 در سمت به بزنه یحرف ماهتاج نکهیا از قبل من و

 و رسوندم آسانسور  به رو خودم.. کردم  پاتند یخروج

  در، شدن بسته از قبل اما.. فشردم رو همکف ی دکمه

  پا مکث با ماهتاج و شد مانع  نیمحافظ   از یکی دست

 .گذاشت یفلز و سرد  اتاقک به

 

 .نیایب ی کنار با شما-

 

 یصدا و دادم قورت رو دهنم آب.. شد بسته در و

 . انداخت لرزه به رو اعصابم یتارها   میمال کیموز

 

 ماهتاج؟ خبره  چه نجایا-

 



 ریمس تو میتون یم.. خونه گردم یبرم تو با من-

 . میکن صحبت

 

  شلوار و   رنگ یمشک  بلند کت.. کردم سکوت فقط

 یلیخ  یروسر با.. گذروندم نظر از رو دشیسف

  از ایلیسیس خون در غرق ریتصو.. شدی م تر متفاوت

.. بود سوال  از پر سرم تو و رفت ینم کنار دمید مقابل

  ماهتاج که یسر من و می زد رونیب آسانسور از باهم

  چهار هر.. زدم پوزخند.. دمید داد تکون رمردیپ یبرا

 :گفت  یکی و وستنی پ ما به محافظ

 

 .دارن فاصله ابونیخ هی بایتقر-

 

 یعنی.. فاجعه یعنی داشت خبر  مالقات نیا از بهمن اگه

 اثر بردن نیب از ی نقشه.. من با ایلی سیس یهمدست

  زهایچ یل یخ.. ها سیپل ی جنازه رفتن لو.. انگشت

 ... یلعنت.. دونست یم رو
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..  ظاهر  در حداقل.. بودم خونسرد همچنان من اما

 یرو من  از قبل ماهتاج و فشردم رو ن یماش موتیر

  درست ماهتاج نیمحافظ از  یکی و نشست جلو یصندل

 : ستادیا کنارم

 

 خونه تا رو شما نیماش هی .. امانت شما  دست خانوم-

 .کنه یم اسکورت

 



  پشت سر  تکون با فقط  و زدم پوزخند.. شد کج لبم

  یاسکورت ن یماش اول ی لحظه  همون.. نشستم  فرمون

 .نبود اومدنم از  قبل.. دمید رو

 

  در دیبا.. درآوردم حرکت به  رو نیماش و  زدم استارت

 از قهیدق دو هنوز.. زدمیم دور دوربرگردون نیاول

  وسط رو بهمن نیماش که بودم نرفته رو ریمس

 .دادم صی تشخ ابونی خ یسو  اون کیتراف

 

 زدان؟ی-

 

  دهید نمیماش نکهیا از قبل و فشردم گاز پدال یرو پا

  نیا.. ندادم  رو ماهتاج جواب.. شدم دور محل از بشه

 لو از من.. ختیر یم هم به رو اعصابم داشت زن

 .نداشتم یترس چیه بهمن و رفتن

 

 ؟ یخوب تو-

 



  به و داد  قورت رو لبخندش د،ید که  رو زمیت نگاه

 حال در یآتشفشان  به هیشب.. داد هیتک یصندل یپشت

 :گفتم خونسردتر  شهیهم از اما.. بودم فوران

 

 رو انی جر ی همه م،ی برس  نکهیا از قبل خوام یم-

 .بدونم

 

 تا کرد دراز دست.. فرستاد رونیب مانند آه رو نفسش

 ...زاریب یلمس  هر از من و کنه لمسم

 خاطرم تو رو  یچ ا،یلیسی س سقف   به رهیخ  یها چشم

 ...یلعنت آخ.. خون.. برهنش مهین بدن  کرد؟ یم زنده

  

 زدان؟ی-

 

 رو خون طعم  و گرفتم گاز رو لبم اسمم؟ ن؟یهم فقط

 زن نیا تا نداشتم یتوقع چی ه من.. کردم  حس دهنم تو

 باالخره اما.. کنه درک کردم یم تحمل  که رو یفشار

 یاندک با ی سر پشت نیماش .. شکست رو سکوتش



  جوون ی راننده هی.. کرد یم اسکورتمون فاصله

 .داشت

 

   شد؟یم یچ کردم ینم دخالت من اگه  یدون یم-
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  من و کرد یم بازخواستم بهمن.. افتاد ینم یاتفاق

 ... نیهم.. گفتم یم بهش رو قتیحق نیع



  نذاشته اونجا به پا یجنس  ی رابطه هی جاد یا یبرا من

 .بودم

 

 شیپ وقت ی لیخ از اما نداشت خبر خودش  ایلیسیس-

 کرد دایپ سی پل رو ها جنازه اون یوقت.. بود نظر تحت

  تو از نتونست بهمن و داد  هاشون خانواده  لیتحو و

 داشت.. شد مشکوک  ایلیسیس به کنه، دایپ آتو هی

  یم.. بندازه تله یتو رو تو تا کرد یم استفاده ازش

 . بکشه رو  تو یچندمتر ی خونه همون تو خواست

 

  یدود.. زدی م فواره آتش بدنم از.. نبود  سخت حدسش

 . کردم یم حس شدیم بلند سرم از که

 

.. نکن یکار.. من بدون.. زدانی کردم کمک بهت من-

 . باشم همراهت من بذار

 

  گورادویف هی گارم،یس ی بسته از و کردم دراز دست

 روشن فندک با و گذاشتم لبم ی گوشه.. دمیکش رونیب



 شدت به قلبم اما دمیکش یم نفس آهسته من.. کردم

 .کرد ی م پمپاژ خون

  

 گم؟ یم یچ ی شیم متوجه-

 

 :دمیکش رخش به رو  پوزخندم و زدم یقیعم پک

 

  جرم  به ارتکاب نی ح  رو تو خواست یم بهمن-

  ایلیسیس  با و خونه اون تو رو تو اگه.. کنه ریدستگ

 . کرد یم  تموم رو کارت لحظه همون د،ید یم تنها

 

 یفکر  چه خودش با زن نیا.. زدم پک  گاریس به باز

.. شدینم تر  ظیغل نیا از اخمم ؟یفکر چه.. کرد یم

  رو خودم کی ستریه من و نشست بازوم به دستش

 دستم از یا  هیثان یبرا فرمون  کنترل و دمیکش عقب

  من و شد  بلند هوا به میکنار  نیماش بوق.. شد خارج

 :گفتم انعطاف یب

 

 .نزن دست من به-



 

 :کرد تکرار بار نیچند رو  حرفش ینگران و ترس با

 

 .زدانی باشه.. باشه-

 

 .زدیم چشمک مدام یسر  پشت نیماش خطر   چراغ

 

 قبل ی دفعه مثل بازم ه؟ی چ هدفت بدونم دارم دوست-

 اتابک داره نقشه بهمن یدونست یم.. بفهمم تونم ینم

 مداخله خودت  و ینگفت اما بکشه منو.. بدزده رو

 رو پام من تا یکرد صبر و یدونست یم نباریا.. یکرد

  و بشم روبرو ایلیسیس ی  جنازه با بذارم خونه اون تو

   ه؟یچ هدفت.. یبد نجاتم ش یآت  وسط از
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 : برد باال رو صداش.. نکرد مکث یحت

 

 که هیبار نیدوم نیا.. ه یجد چقدر مسئله یبفهم که-

..  کنم یم  محافظت یحتم  مرگ هی برابر  در تو از

  هنوز.. نکردم و کردم یم اتابک  قبال در دیبا که یکار

 یم ییکارا چه من یدون ی نم.. زدانی یشناس  ینم منو

  رو پدربزرگت گاهی جا و  یصندل اگر من.. بکنم تونم

 مطمئن.. کرد انتخاب منو خودش چون  کردم تصاحب

 مثل.. کنم پر گروه نی ا تو رو جاش تونم یم بود

  به من که ینان یاطم مثل.. داره تو به اتابک که یحس

 از نفر هزار.. نبودم تنها من.. دارم تو عملکرد

  نجایا تا.. کردن  یم کار دستم  ریز پدربزرگت یآدمها

 کمک به تو .. زدانی.. تو بعد به نیا از یتونست تنها

 . یدار اجیاحت

 

  یال رو راستم دست و گذاشتم لبم ی گوشه رو گاریس

  رو ظشیغل  دود و زدم یقیعم پک و بردم فرو موهام

 و کردم کج یسر.. سوخت  یم نمیس نیب.. دمیبلع



 رگ.. گذروندم نظر از رو ماهتاج کبود   صورت

 تاب من و دیکش یم ریت مغزم تا پام کف از یدردناک

 ابونیخ ی  گوشه آهسته یلیخ رو نیماش .. اوردمین

 کنارم ی سر پشت نیماش .. کردم پارک شلوغ مهین

  حرف داشت.. دیکش نیی پا رو شهیش و شد متوقف

 .زدیم

 

 یاتفاق چه  قایدق انبار ی تو روز اون  دونم یم من-

 حقت در یفداکار چه  ایلیسیس که دارم خبر.. افتاد

 بود یاتفاق نیبهتر شدنش کشته سبک  نیا به.. کرد

 یشکل نیا اونو بهمن.. بده رخ براش تونست  یم که

  یلیخ براش تو، به دادن آمار انهیمخف.. کشت ینم

 .شدیم تموم گرون

 

 یکنار نیماش  یها نیسرنش از یکی که  شدم متوجه

 و بستم چشم.. بشه کینزد  نکرد جرات اما شد ادهیپ

  ریز هنوز ن یماش. دادم هیتک یصندل یپشت به رو سرم

 .بود روشن پام

 



 داشت؟ نظر  در یمرگ چه  براش یبدون یخوا یم-

 ابونیب ولگرد یها سگ خوراک.. کردن  تکه تکه

 .کردم لطف بهش من.. شدیم

 

 همه قیعم  نفس هی با.. بود لبم ی گوشه هنوز  گاریس

 . آوردم نشییپا و کردم پوف رو دودش ی

 

 خوام یم.. داره خبر امشب موضوع از اتابک-

 یم تو خبرداره بهمن.. یکن حفظ خودتو  یخونسرد

  تو خبرداره.. کرده تجاوز فردوس  و سنای به که یدون

 اما دونه یم  وقته یلیخ.. یدون یم رو مرگشون علت

  فقط.. اوردهین خودش ی رو به نه و تو  یرو به نه

 تیامن با شد،ی م مربوط تو به که یا مسئله هر  هرروز

 .کنه  یم و کرد یم  دنبال یباالتر 

 

 یهمدست من  با ایلیسیس  که بود دهیفهم یزمان چه از

 .دونستم ی م دیبا کرده؟

 

   ده؟یم اطالعات من به ایلیسیس که شده خبردار  یک از-
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.. برگشتم سمتش به و کردم باز چشم.. نداد رو جوابم

  من و کرد  کج گردن.. زد یم یسرخ به هنوز رنگش

 رو ما عقب و جلو از نی ماش نیسرنش هردو که دمید

 . داد یم  آزارم ها نیماش نور.. دادن یم پوشش

 



 امشب  اما.. زدانی دونم ینم رو قشیدق زمان من-

  ینم دخالت من اگه افتاد ینم تو یبرا  یخوب اتفاقات

 .کردم

 

 لبم به رو نگاهش ریمس من و زدم یواضح  پوزخند

 : گفتم شمرده شمرده و  زدم گاریس به یپک.. دمید

 

 نقدریا که یجاسوس اون بدونم دارم دوست-

.. کهینزد بهمن  به یلیخ حتما ه؟یک موثقه اطالعاتش

 نیا از چکسیه با بهمن ه؟یک پس ستی ن ایلیسیس اگه

 یم یجاسوس برات داره یک.. زنهینم حرف مسائل

 ماهتاج؟  کنه

 

 که ییروبرو.. زد زل روبرو به و برگردوند رو ازم

  خبر یب  خدا از یها  نیماش و لیطو یابونی خ جز

  پس جواب دیبا.. ومدمینم کوتاه نباریا.. نداشت یزیچ

 ... ی لعنت.. داد یم

 رو تموم مهین گاریس و دمیکش نییپا مهی ن تا رو شهیش

  نیآخر از مونده یباق دود نیآخر و انداختم  رونیب



  دمید یلحظات یبرا و کردم پوف رونی ب به رو پکش

 .شد تار

 

 بهم.. من با کردن مخالفت  یجا.. نداره یتیاهم-

 .می ببر نیب از رو  بهمن باهم بذار.. کن اعتماد

 

  خواست  ینم دلم.. دمی کش ملتهبم صورت به یدست

 ...اما کنم قبول

 

 تو زدانی.. یبشناس رو دشمنت دیبا.. مبارزه  از قبل-

  زویچ هی یول.. یدار ییباال اطالعات بهمن ی درباره

 و فوت ی همه چوقتیه گر کوزه هی.. یدون  ینم هنوز

  طول تمام  من.. دهینم ادی شاگردش به رو کار فن

  تو.. دمیم حق بهت.. گذروندم کار نیا تو رو، عمرم

 به همراه هی  داشتن.. یکرد یط تنها رو  ریمس شهیهم

 یمرد همون حق   به ی نوه تو.. کنه یم تتیاذ حتم

  من به.. کردم پر یصندل ی رو  رو جاش من که یهست

 . کن اعتماد

 



 و رون کنار رو مشده مشت دست و دادم تکون یسر

 :دمیکش قیعم نفس هی و کردم پنهون در

 

 ه؟ یچ بهمن  یبعد حرکت-

 

 ی رهیت  و باال قلبم ضربان همچنان.. زد لبخند باز

 .بود عرق سیخ کمرم

 

 ...تو با مکالمه هی  زنمیم حدس-

 

  من نگاهش  ریمس حاال .. دمیچرخ   سمتش به باز

  صورتم یرو و کرد دراز دست.. من یها چشم.. بودم

 .کرد لمس رو مشده اصالح تازه شی ر ته.. نشست

 

  نه.. من نه ؟یدید پدربزرگت از یعکس حال به تا-

 چشم.. می نداشت  شباهت ریاردش به چکدومیه  اتابک

 به  هیشب.. اتابک  به هیشب نه اما سبز   تو یها

 ...ریاردش



 

 آه و دیکش  پس رو دستش د،یند یواکنش من از یوقت

 .شد خارج نشیس از یظیغل

 

 یآدم.. نرو مالقاتش به  تنها زد زنگ بهت که بهمن-

 امشب.. کنه یم رفتار  ینیب شیپ رقابلیغ اون مثل

 کنه یم فکر.. بشه روبرو ایلیسیس ی جنازه با یوقت

 یم خودت.. خوام یم من که یزیچ.. ی کشت اونو تو

 .یکن کاریچ دیبا یدون

 

  دهید رو مرد اون یها  چشم ریتصو من.. ریاردش

 و اهیس عکس هی.. نبود  صی تشخ قابل اما.. بودم

 فقط.. اهیس  به لیما یسبز.. رفته رو و رنگ دیسف

 .. بستم چشم باز و دمیکش نفس آهسته
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 خودم به یتکون  کرد وادارم همراهم تلفن زنگ یصدا

  رو پلکم یال کردن باز توان و بودم خسته یلیخ.. بدم

 همون شکمم  رو یزیچ  ینیسنگ حس با.. نداشتم

 .دمیفهم رو بودنش ترانه اول ی  لحظه

 

 .عشقم ریبخ صبح-

 

 و خورد یم  زنگ تلفنم هنوز.. دمیکش یا کالفه پوف

  رو پلکم یال باالخره.. نداشت شدن بلند قصد ترانه



 نرم رو لبم و شد خم  سرم یرو ترانه.. کردم باز

 .دیبوس

 

  چهل و کساعتی فقط.. زوده شدنت داریب یبرا کمی-

 .یدیخواب قهیدق پنج و

 

 رو تلفنم تا کردم دراز دست و زدم کنارش ساعدم با

  تلفن و کرد یدست شیپ  اون.. بردارم ی عسل یرو از

 .گفت یهوم ترانه.. شد قطع صدا.. برداشت رو

 

 داره؟ کارتیچ صبح وقت نی ا.. داداشمه-

 

  یم یخواب  یب از چشمام که یحال در و شدم زیخ مین

 :زدم کنارش و گرفتم  ازش رو  تلفن سوخت،

 

 زدان؟ی-

 



  قبل شب یها  لباس همون هنوز.. رفتم نییپا تخت از

  صدا به تلفنم باز.. دادم  یم عرق گند ی بو و بود تنم

 اومد نییپا تخت  از تازه که ترانه به رو من و دراومد

 :گفتم یدستور

 

 دوش شه تموم که تلفنم.. کن آماده لباس دست هی-

 یلیخ  کنن حاضر هم  صبحونه بگو.. رمیگ یم

 .گرسنمه

 

  اتاق در از گفتنش" زم یعز باشه" به  توجه یب و

 نیزم کف و نبود پام جوراب  و کفش.. زدم رونیب

  که دمید و کردم وصل رو تلفن باالخره.. سرد بایتقر

 . بود نشده هم  شیش هنوز

 

 بهمن؟ الو؟-

 

 شدم داخل و کردم باز رو کار اتاق در من و کرد مکث

 رو نفسش کردن فوت یصدا.. بستم سرم پشت درو و

 تونستم یم.. دمیکش شمیر ته به یدست و دمیشن



  چهار.. زیم کنار ستادهیا.. بزنم حدس رو حالتش

  پا یرو پا و دیکوب یم زیم  به رو چپش  دست انگشت

 یمرد حالت.. شناختم یم  رو حالت نیا.. بود انداخته

 . بود خورده یباز که

 

  خوب شب ید دوارمیام.. ریبخ صبح.. زدانی سالم-

 . یباش دهیخواب

 

 یم منو که انگار.. کردم یمخف دست با  رو پوزخندم

 تونستم یم و بود باز رهنمیپ  یباال ی  دکمه دو.. دید

  من که  یزیچ.. نمیبب  رو نمیس یموها کم شیرو

 . دادم ینم بهشون رشد ی اجازه چوقتیه

 

 بهمن؟ نمتیبب کجا-

 

 شک.. بود تنها الیو تو کارش اتاق تو.. کرد مکث باز

 .نداشتم

 



  یایم نگو ترانه به.. بخور صبحونه هی.. ریبگ دوش-

 .. زدانی کنم مالقاتت تنها خوام یم.. نجایا
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  ینم.. نبود محافظ یب حتم به گفت یم  که" ییتنها"

 .رفتم  یم انیجو با.. باشه تونست

 



 .نمتیب یم زود.. حتما-

 

  تلفن یخداحافظ یب و زدم حدس رو دادنش تکون سر

 یم حس یصدفرسخ  از رو ترانه یبو.. کردم قطع رو

 رو نفسم.. بود ستادهی ا فالگوش در پشت.. کردم

  باال کمی رو صدام جهت یب و کردم فوت نامحسوس

 .بود نشده قطع تلفن هنوز که انگار.. بردم

 و رفتم در سمت به صدا  و سر نیکمتر بدون آهسته

 :زدم لب همزمان

 

 حواسم مثال.. بهمن جمعه یچهارچشم حواسم من-

 ...که هست

 

  نیه زده وحشت ترانه و کردم باز درو شتاب پر و

  به ترس با.. آوردم نییپا  رو تلفن و کردم اخم.. دیکش

 :افتاد پته تته

 

 ... که شدم ش  نگران ن فقط ف .. من م.. زدانی زی ی-

 



 با و رفتم جلو.. شد ساکت د،ید که رو  خشمم و اخم

 نداشتم، کردنش پنهون در یسع ابدا که  یخشم همون

  پشت وارید به رو کمرش و گرفتم رو فشیظر  یبازو

 :بردم باال رو صدام و دمیکوب سرش

 

 یم اگه .. من ؟یکن  یم یغلط چه یدار ترانه؟-

 اتاق اون از یکن گوش من مکالمات  به تو خواستم

 یم یرو  ادهیز یلیخ یدار .. زدم ینم رونیب یکوفت

 ...یلیخ.. یکن

 

 گذاشت مشتم یرو دست و شد جمع درد از شچهره 

 :دیکش آخ و

 

.. یشکوند رو بازوم استخون کن ولم.. خب یلیخ-

..  یکن کنترل خودتو یتون  ینم یحت دایجد تو زدانی

 چته؟  واقعا.. یکن یم رفتار من با یدار دوس هرجور

 

 وارید سمت به محکم و  دادم تکون تاسف به یسر

 .گرفتم فاصله ازش.. کردم ولش و دادم فشارش



 

 آخرت بار.. ترانه یستیوام فالگوش باشه آخرت بار-

 .باشه

 

 :دمیشن رو صداش  که بودم اتاق کینزد

 

 .برادرم اون یشوهرم تو ؟یکن ی م ترش چرا-

 

 چنگ به رو حولم.. بود نکرده حاضر لباس برام یحت

 رو گرم و سرد  آب ریش.. گذاشتم حموم به پا و گرفتم

  یم چک رو قبلم شب اعالنات داشتم.. کردم  باز هم با

  انیجو از امکیپ هی بامداد سه ساعت  درست.. کردم

 بود  نوشته فقط.. داشتم

 

 قربان.. نکردم دایپ جاسوس اون از یاطالعات  چیه"

..  شدم وارد نیکن فکر که یهرراه از.. دیفهم شهینم

 "میبفهم رممکنهیغ

 



 و آوردم  رونیب رو شلوارم و کردم باز رو کمربندم

 تو من یصدا .. گرفتم رو انیجو ی شماره همزمان

 درز رونیب به دونستمیم و شدیم گم آب شرشر یصدا

 .داد جواب بوق نیسوم از بعد .. کرد ینم

 

 . ریبخ صبح قربان؟ الو؟-

 

..  بوده خواب  که فهموند بهم آلودش خواب یصدا

  باز انگشت دو با رو هام دکمه از مونده یباق فیرد

 .ستادم یا آب دوش ریز و کردم

 

 میبر باهم دیبا.. نجایا ا یب شو حاضر انیجو.. سالم-

 .. الیو
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 :گفت عیمط اما دونستم یم.. بود خسته یلیخ

 

 . فتمیم راه حاال نیهم.. چشم-

 

  به رو آرنجم و دادم سوق عقب به دست با رو موهام

 :زدم وارید

 

 ...بخور ی ز یچ هی و ریبگ دوش.. نکن عجله یلیخ-

 



  و رمیگیم یز ی چ هی ریمس تو.. رمیگ یم دوش.. چشم-

 خوبه؟ حالتون شما  قربان؟ فقط.. خورم یم

 

 و گرفتم ی قیعم دم اما شد یم تنگ دوش ریز نفسم

 دمید مقابل  هنوز  ایلیسیس یلعنت ریتصو.. بستم چشم

  ی واسطه به که یخون جوشش و باز یها  چشم.. بود

 :دیلرز یم مشتم .. بود شده جادیا گلوله

 

 .خوبم.. انیجو  خوبم-

 

 .امیب بپوشم من پس.. خداروشکر-

 

 کم رو مییشنوا گوشم، یرو   آب عیسر  و تند انیجر

 انی جو کنار  رو یا زنونه فیخف یصدا  اما بود کرده

 :گفت که کردم حس

 

 عشقم؟ یکن یم صحبت  یک با-

 



  یخداحافظ هی با عیسر و تند و زده خجالت انیجو و

  جا یرو رو تلفن.. زدم پوزخند.. کرد  قطع رو تلفن

 که یهمون  از شامپو؛ کمی با و گذاشتم  یخال ی  صابون

 دوش هی به و شستم رو موها داشت، دوست ترانه

 دست به تلفن و پوش حوله.. کردم اکتفا ساعته ربع

  اما بود تخت ی لبه آماده لباسم.. زدم رونیب حموم از

 یم تخت سمت به که همزمان.. دمید  ینم رو ترانه

 نوشتم  انیجو  یبرا رفتم

 

 " خبر؟ چه  روشن از"

 

 دور رو کمربند و دمی پوش رو رنگ یمشک شلوار

 گرفتن از بعد  رو حوله.. داشتم نگه باز و بستم کمرم

 رهنیپ.. انداختم تخت ی لبه و آوردم رونیب موهام نم

  امکیپ.. زدم تن و آوردم رونیب یلباس چوب از رو

 کردم  باز رو انیجو

 

  حاال تا شب  هشت از شبید.. قربان هستن  خونه"

 "ومدن ین رونیب



 

  رو هام دکمه فیرد.. دمیکش پوف و دادم تکون یسر

 رو کمربندم و دادم جا شلوار تو رو نشییپا و بستم

 داشتم امکیپ هی انیجو از باز.. بستم

 

 روشن شب، ده یساعتا.. بگم کردم فراموش  نویا"

 " پزشک دندون دکتر همون.. داشتن مهمون هی خانوم

 

..  شدینم آدم دختر نیا.. شد مشت دستم نیب تلفن

 ...یلعنت

  یروبرو.. کردم محکم رو گرهش و بستم رو کراواتم

  با.. کردم خشک  رو موهام سشوار با و  ستادمیا نهیآ

 نوشتم  انیجو یبرا و دادم حالتش دست

 

 "خواست؟ یم یچ یدار  خبر خونه؟  داخل رفت"

 

  یرو رو رنگم یمشک کت و دمیپوش کفش و جوراب

 .زدم رونیب اتاق از دست به فیک و انداختم ساعدم



 

 یچ بفهمم نتونستم متاسفانه اما.. داخل رفتن بله"

 " گفتن
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 ... یلعنت.. شد متورم گردنم رگ

 از رو ترانه یها زدن غر یصدا رفتم نییپا ها پله از

  دمید یم ر ی حر یها پرده پشت از.. دمی شن آشپزخونه

 شبید..  بودند دادن ک یکش حال در  ها نگهبان که



 ترانه.. گذاشتم آشپزخونه  به پا.. بودم دهیند رو فرهاد

 تا که جذب تاپ هی.. بود کرده عوض لباس.. دمید رو

 و ها شونه  از یکی.. دیرس یم باسنش خط ریز

  محسوس خط تونستم ی م من و بود رونیب بازوش

 و نیج یبرمودا  شلوار.. نمیبب رو ش ترقوه  استخون

 حضورم  متوجه زودتر نینوش.. دار پاشنه یصندل

 .گذاشت زیم یرو دستشو یمربا ظرف.. شد

 

 ... صبحونه  دییبفرما.. ریبخ صبح.. آقا سالم-

 

 به لبخند با.. شد قطع ترانه یها زدن غر باالخره

 .گرفت رو کتم و فیک و اومد سمتم

 

  درست یعال ی صبحونه هی برات.. عشقم نیبش-

 .کردم

 

 حروف.. بودم دهیخر من رو ترانه گردن بند گردن

 وادار دنشیخر به منو خودش،  اصرار.. اسمم اول

 . بود کرده



 

 و نشستم خودم مخصوص یصندل ی رو حرف یب

 :دادم باهم رو هردو جواب

 

 . ریبخ صبح باشه.. ممنون-

 

  که داد یم نشون نینوش یها  لب یرو یزور  لبخند

  یرو رو کتم و فیک ترانه.. بود کالفه  ترانه دست از

 راستم  سمت خودش و گذاشت ها یصندل از یکی

 :گفت یدستور و نشست

 

 .نینوش کن گرم ریش-

 

  اتیمحتو.. شد مشغول کارش به یچشم با نینوش و

.. گوجه.. اریخ.. وهیم  از پر یظرف.. بود ادیز زیم

 داشت قرار من یجلو که یبشقاب اما.. تمشک  یمربا

 .بود زیم اتی محتو ی همه از یمخلوط

 



 . اریب یسکی و ر،ی ش یجا به من یبرا-

 

 : داد تکون جلوم دیتهد با رو چنگال  اخم با ترانه

 

 نینوش.. یکن مصرف الکل روز از موقع نیا ذارمینم-

 .یاریب  ستین الزم

 

 به چنگال اخم با.. نداشتم کردن بحث حال و حس

 خودم.. گذاشتم دهنم به موز  برش چند و گرفتم دست

 یعصب یحساب.. دادم نشون خوردن مشغول رو

 .کردم یم فکر بهمن به داشتم.. یلیخ.. بودم

 

 به من و گرفت قرار بشقابم کنار ر،یش دار دسته وانیل

 .انداختم ینگاه مین ترانه خندون  یها چشم

 

 .کردم گرم براتون ریش.. آقا دییبفرما-

 



 از یدیببخش  با نینوش و دادم تکون هوا تو یدست

 بلد رو دستم حرکت هر یمعنا.. زد رونیب آشپزخونه

  اداره زن نیهم دست به فقط نجایا نیهم  یبرا.. بود

  خونه از زدنم رونیب محض به.. دونست یم.. شدیم

 .آورد یم نیماش تا رو یسکیو جام

 

 ترانه؟-

 

 یب.. چرخوند سر سمتم به  و ستادیا حرکت از دهنش

 : زدم لب هوا

 

 ..  دهی رس قتل به شبید ایلیسیس-
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 سرفه به  و کرد نگام رهیخ رهیخ.. موند  مات اول

 .افتاد

 کمال در من و بود دهیپر گلوش  تو لقمه انگار

 به و کردم پر یوانیل ز ی م یرو پارچ از یخونسرد

  راست کمر.. زدیم یکبود به رنگش.. گرفتم سمتش

 به رو آب وانیل و زدم کمرش  به ضربه چند و کردم

 و مات.. دینوش جرعه چند و کردم ک ینزد دهنش

 :دمید  رو چشماش یسرخ من و ستادیا ریمتح

 

 بهمن به ب کرده؟ نکارویا یک ؟یچجور چرا؟ واقعا؟-

 داره؟  دا  خبر خب خ خ

 

 مین وانیل و گرفتم فاصله ازش اخم با و شد کج لبم

 : گفتم و گذاشتم وسط زیم یرو  رو خورده



 

 ...کشتمش من.. بهمن  و من به.. بود کرده انتیخ-

 

 ی چشمه.. بود تر سخت کشتنش از حرف، نیا گفتن

 .داد تکون سر  ناباور و دی جوش اشکش

 

..  من.. من.. باشه داشته قتیحق تونه ینم.. نه-

 زدان؟ی

 

 به رو  فمیک و کت و فرستادم  رونیب شل رو نفسم

 نینوش که بودم برنداشته قدم هی هنوز  و گرفتم چنگ

 .شد داخل و گفت یا اجازه با

 

  خبرتون گفت فرهاد.. رونن یب انیجو  آقا.. دیببخش-

 .کنم

 

 بهم رو  خودش ترانه.. رفت و دادم تکون یسر

 :ستادیا روبروم و رسوند



 

  کاری چ خواد یم بهمن یعنی.. داداشم شه؟یم یچ االن-

 اون چون که نکنه.. نکنه کرده؟ احضار رو تو کنه؟

 ...یکشت زنو

 

 : گفتم و دادم تکون نه عالمت به یسر

 

  خونه فقط تو.. منه با بهمن  یبرا دادنش حیتوض-

 به بسپر.. نزن یحرف باره نیا در یکس با.. بمون

 . فعال.. برم دیبا من باشه؟.. من

 

  بغلم محکم.. شد مانع ترانه باز که کردم رفتن قصد و

 .چسبوند نمیس به رو سرش و کرد

 

 .باش مراقب خدا رو تو..  ترسم یم یلیخ من زدانی-

 

 رو سرش شهیهم مثل باز خواست ینم دلم یحت

..  کردم جداش خودم از و گفتم یا باشه فقط.. ببوسم



  اما شد دهیکش لبم سمت به و شد بلند پا  ی پنجه یرو

 .دیبوس رو  شمیر ته و کردم کج سر

 

 .. نمونه منتظر نیا از شتریب بهمن بهتره-
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..  زدم رون یب  آشپزخونه از و شدم رد کنارش از و

 رو دستش  یسکیو من و  بود ستادهیا راه نیب نینوش

 ازش من و اومد جلو.. بود ینیس کی  درون.. دمید

 رو جام.. گرفت قرار دلم.. دمیکش سر الجرعه و گرفتم

 : گفت که دمیشن و برگردوندم ینیس به

 

 .آقا ر یبخ  روزتون-

 

..  زدم رون یب ساختمون در از و دادم تکون یسر

 یکم انیجو نیماش و بود ستادهیا ها پله نییپا فرهاد

 ها پله.. دیدرخش یم جون  کم د  یخورش نور ریز دورتر

 ها نگهبان از دونفر نیماب فرهاد.. کردم یط رو

 یلیخ و کردم مکث یا لحظه یبرا من و بود ستادهیا

 :زدم لب یجد

 

 . رهینم ییجا  ترانه امروز-

 

 ...حتما.. قربان چشم.. ریبخ صبح-

 



  محض به و  دمید خودم نیماش  فرمون پشت رو انیجو

  شلوار و کت.. شدم رد فرهاد کنار از.. شد  ادهیپ دنمید

  کردم یسع و  گذروندم نظر از رو انیجو رنگ یطوس

 که یشرم من.. نکنم تجسم دختر همون کنار رو اون

 و کرد باز رو عقب در..  کردم حس بود نگاهش تو

 نیماش و بست رو عقب در متعجب.. نشستم جلو من

 .نشست فرمون پشت و زد دور رو

 یمنیا کمربند باهم.. داشتم نگه رونم یرو رو فمیک

 و گذاشتم چشمم  یرو یآفتاب  نکیع من و میبست رو

 :گفتم

 

 .برون آروم.. نکن عجله یلیخ-

 

 .قربان چشم بله-

 

 در سمت به و زد  دور و شد کنده جا از نیماش

  یم درد و زدی م نبض هام قهیشق.. کرد حرکت یخروج

  قرص همون یحت شدم ینم  خوب یقرص چیه با.. کرد

 . کرد یم مصرف گرنیم یبرا روشن که یمسکن



 

  یزیچ.. خواسته رو شما یمهم کار یبرا بهمن حتما-

 قربان؟ شده

 

 از یبوق تک  با انیجو و  شد باز نیمحافظ توسط در

 :زدم لب خونسرد یلیخ.. زد رون یب محوطه

 

 من  با دهیفهم.. دهیرس قتل به ایل یسیس شبید-

 .کرده یهمدست

 

  بازوش به یدست من و کرد نگام جیگ ی ا لحظه یبرا

 : گفتم و زدم

 

 .باش جلوت  مراقب-

 

  خلوت ابونیخ به و گرفت ازم چشم دستپاچه و هول

 رخ داشت تازه دیخورش و  بود یابر مهین  هوا.. دوخت

 . داد یم نشون



 

 ه؟یچ انیجر یعنی.. من قربان؟ ق-

 

..  نزدم یحرف و کردم فکر اومده شیپ اناتیجر به من

 کردم باز رو فمیک.. داد ح یترج رو سکوت هم انیجو

  رونیب برنج ی دونه هی ی  اندازه کوچک دستگاه هی و

 :گفتم و کردم جاساز کتم ی قهی  ریز و آوردم

 

 ..  کن جمع حواستو یطی شرا هر تحت.. شنود  -
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  یا اسلحه من  و موند رهیخ بهم کوتاه یا  هیثان نگران

 پوف و  آوردم رونیب بود فمیک درون شبید از که

 :دمیکش

 

 یباش مسلح دوارمیام.. ادیب شیپ یچ  ستین معلوم-

 . انیجو

 

  ی برآمده یها رگ تونستم یم.. کرد  کج یگردن

 هم بود دهیترس  هم.. نمیبب رو دستش پشت و یشونیپ

 ...نگران

 

  نیا سکیر  نقدریا که حاال کاش.. قربان..  فقط.. دارم-

 .برم من نیذاشتیم باالست  مالقات

 

 هم بهمن نویا کشتم من  رو ایلیسیس ؟ی بگ یچ یبر-

 .نهیبب منو خواد ی م.. دونه یم



 

 یم دست از رو فرمون و  خودش کنترل داشت کم کم

  بود سخت.. کرد براندازم متعجب.. دمیخند کوتاه.. داد

.. بایز دختر اون با تخت یرو  انیجو نکردن تجسم

 : گفتم و کردم اخم  زود یلیخ

 

 یبرا نایا.. کشه ینم منو بهمن.. نباش نگران-

 بهمن.. رمشیبگ کم دست خوام ینم فقط.. احتماالته

  یکشورا و رانیا یاها یماف نیخطرناکتر از یکی

 .هیعرب

 

 :گفت قبل ی جیگ همون با  اما شد راحت  الشیخ  انگار

 

 و رانیا خطرناک یمردها  بزرگ همون  جزو هم شما-

 قراردادها طرف از بارها.. نیهست یعرب  یکشورا

 ن؟یکشت  شما رو ایل یسیس واقعا قربان؟.. دمیشن

 

..  دادم هیتک یصندل یپشت به و ندادم رو جوابش

 .دمیکش پوف و گرفتم مشتم ن یب رو اسلحه



 

 من دستور به.. میدیرس ال یو به بعد قهیدق چهل بایتقر

 من و داشت نگه رو نیماش فاصله متر  ستیدو با

  محض به حتم به.. برگردوندم فمیک به  باز رو اسلحه

 دست خودش بهمن ای شدمیم یبدن یبازرس  ای ورود

 . بود یمناسبتر ی نهیگز فم یک.. گذاشت یم کمرم پشت

 

  ماهتاج با من نیخوا یم.. نگرانم من زدان؟ی آقا-

 ...که گفتن یم دالور  آقا بزنم؟ حرف  خانوم

 

 و کن حرکت دادم اشاره و دادم تکون هوا تو یدست

  باز کیاتومات در.. درآورد حرکت به رو نیماش عیمط

  بعد قهیدق پنج.. شناخت یم رو من نیماش پالک.. شد

  در دم.. موندم منتظر و شدم ادهیپ انیجو از زودتر من

.. شدیم  محافظت کریپ  غول نگهبان  دو با یورود

 کنارم ی معطل یب انیجو  و اومدن جلو هم با هردو

 ...یشگیهم ی فاصله گام هی همون با.. ستادیا

 

 . نیاومد خوش.. زدانی آقا سالم-



 

 انیجو بدن یباال یدما  من.. برداشتم  جلو به گام هی

 همه نیا.. شدمیم یعصب داشتم و کردم یم حس رو

 .نبود الزم ترس

 

 .نیبش  یبازرس دیبا-

 

..  زدم زل  هردو به اخم با اما کردم ی م رو فکرش

  و دادم انیجو  دست به رو فمیک و شدم کی نزد شتریب

 :گفتم ظیغل  اخم همون با

 

  یبازرس نمیب ینم یازین.. نمیبب رو بهمن اومدم من-

 .. بشم
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 نامعلوم هاش چشم رنگ.. اومد جلو یراست سمت نفر

 .بود

 

 یکار من از.. نیبش یبازرس دادن دستور بهمن آقا-

 . ادیبرنم

 

 هی شلوارم کمر پشت از و کردم باز رو کتم ی دکمه

 و گرفتم سمتش به وارونه و آوردم رونیب اسلحه

 :گفتم

 

 .کنار بکش حاال.. سالحمه تنها نیا-



 

  به پرسوال.  گرفت رو اسلحه و اومد جلو شیکنار نفر

  صدام من و زد زل نامعلوم یها چشم با مرد همون

 :بردم  باالتر رو

 

 دیبا باشم؟ شما یچشم  ی مناظره منتظر دیبا یک تا-

 .نمیبب رو بهمن زودتر

 

 :گفت و دیکش کنار و کرد  فوت نامحسوس رو نفسش

 

 .نیری بگ رو اسلحتون نیتون یم برگشت  موقع-

 

 :زدم  لب پراستهزا یلحن با و دادم تکون سر

 

 .انیجو می بر.. تو یبرا-

 

 :دیکش هم در ابرو و شد مانع مرد همون  باز یول

 



 ...تنها-

 

 :اومد حرف به انی جو باالخره

 

 یم بد وگرنه.. کنار بکش.. آقام یشخص محافظ من-

 .ینیب

 

  فمیک یعصب.. کرد سکوت انیجو و آوردم باال دست

 :زدم لب آهسته  یلیخ و گرفتم انی جو از رو

 

 نجات رو خودت جون فقط افتاد یاتفاق اگه.. بمون تو-

 . بده

 

 و شوندیپ یب رو اسمم دلهره با و دیکش  باال چشم

 :آورد زبون به پسوند

 

 زدان؟ی-

 



  یحال بهش  چشم با.. کردم کج لب و  شد باز اخمم

 رییتغ من.. رفت عقب قدم هی و باش ع یمط که کردم

 لبش.. کردم حس رو پوستش یها رنگدانه یناگهان

 هم در مقابلش دستش دو هر و گرفت دندون نیب رو

 :گفتم  و زدم یچرخ  پا ی پاشنه یرو.. شد قالب

 

 کجاست؟ بهمن-

 

 ...طرف نیا از-

 

  کنار معموال ایلیسیس..  رفتم جلو و  نکردم صبر و

  یادآوری با باز.. دیکش یم رو انتظارم در، نیهم

 .. یلعنت.. کردم اخم جنازش

 

 . کارشونن دفتر تو باال آقا-

 

 :زدم  لب خونسرد و یدستور

 



 ..  قهوه بهمن احتماال .. یسکیو من یبرا-
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 یول بودند  شده یکفر سرم پشت یمردها دونستم یم

 دمیشن رو ش یحرص و نامطمئن چشم.. نبود مهم برام

.. بود بسته اتاقش در.. رفتم  باال یچوب  یها پله از و

 دیبا و بودم ومدهین کنار ایلیسیس مرگ با هنوز من

 . زدم در به تقه چند و نکردم صبر یحت  گفتم؟ یم یچ



 دمیشن رو بهمن  انعطاف ی ب و خشک دیی بفرما یصدا

  نییپا رو رهیدستگ.. افتاد کوبش به قلبم اراده یب و

 .بود نشسته کارش زیم پشت.. شدم داخل و دمیکش

  من و کرد  یم ییخودنما  زشیم یرو قهوه فنجون دو

 قرار خورد، ینم مشامم به گاریس یبو  نکهیا از

 یرو بهمن یپاها.. بستم سرم پشت رو در.. گرفتم

  تک هی یرو فاصله یکم با رو فمیک من و بود زشیم

  باال چشم باالخره.. ستادمیا اتاق نیب  و انداختم مبل

 .کرد براندازم مرموز و دیکش

 

 . سالم-

 

 یصندل یرو  از و انداخت رو پاهاش جواب،  یجا به

 یحت.. نداشتم مرگ از یترس من.. شد  بلند متحرکش

 یم رو  جونم گلوله چند  کیشل با لحظه نیهم اگر

 به عمرم دادم ینم اجازه اما نداشتم  یهراس گرفت

.. برسه اتمام به فیکث ی هرزه مرد  نیا ی واسطه

 ضرب زی م یرو  انگشت چهار با و زد دور رو زیم

 . انداخت پا یرو  پا و گرفت

 



  یدینخواب چرا.. یبود داریب شب تمام ادیم نظر به-

 بهمن؟

 

 از درست یرگ.. شد جابجا فکش و دیکش هم در ابرو

  نیا من.. زدیم نبض  سرش اواسط تا قهیشق کنار

 . شناختم یم  رو حاالتش

 

  شمال ی  خونه هی تو رو  ایلیسیس ی  جنازه شبید-

 چشم با و خون غرق.. برهنه مهین.. کردم دایپ شهر

 ... باز یها

 

  یم.. داشت خاطر به رو  سنای حاالت.. دونست یم

 تو.. کرد زنده رو خشمم موضوع نی هم و دونست

  میلعنت زبون..  گرفتم گر من و زدیم عربده وجودم تمام

.. بود زنده هنوز مرد نیا.. دیچسب دهنم سقف به

 ...سال دوازده از  بعد.. دیکش ی م نفس هنوز

 

 .کشته اونو قلبش به گلوله کی شل با نفر هی-

 



 قرار هدف رو  هام طعمه مغز  شهیهم من دونست یم

  نظر از رو  وجودم یاجزا ی همه مشکوک.. دادمیم

 به و کرد جدا زیم از رو دستش باالخره.. گذروند

..  کردم یم  نگاش حالت یب همچنان من.. اومد سمتم

 یبرا.. داشتم فاصله متر  مین و کی بایتقر فیک تا

 خود و داشتم  اجیاحت زمان هیثان ده به آوردنش رونیب

 هیثان پنج از شیب کردن کیشل و دادن قرار هدف

 .ستادیا من از فاصله گام کی با درست.. بردیم وقت

 

   زدان؟ی یبگ یزیچ  یخوا ینم-
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 کج سر نکهیا بدون و آوردم رونیب رو میآفتاب  نکیع

 و کردم پرت فمیک یاحتمال محل و راست سمت به کنم

 :گفتم

 

 .کشتم من رو ایلیسیس-

 

 سر من و نشست چپم فک یرو قایدق محکمش مشت

 و شد هم در چهرم درد از بسته، چشم اما.. نکردم کج

 آتشفشان به و کردم باز چشم زمان، هیثان دو از بعد

  یها رگ ی همه.. زدم زل مقابلم ی کرده فوران

 ...خون دنیبلع یبرا بودند کرده باز دهن  شیوجود

 

 زدااااااااان؟؟؟؟؟؟؟ ی-

 



 زدیم یکبود به هاش لب.. دیلرز یم خشم از صداش

  درد از فکم فقط.. نداشتم یحالت چیه  همچنان من و

  و دادم یمالش  رو فکم دست با من و بود شده جابجا

 :گفتم

 

  که.. حرومزاده ی جنده هی.. بود خائن هی زن اون-

  بهت پشت از کرد، دایپ خوابتو رگ تا و  دیخواب  باهات

.. کشتم  رو هرزه اون تو خاطر به من.. زد خنجر

 هم به تو با شراکتم تا  کردم آلوده خون به دستمو

 برخالف درست.. نکنم لگدمال رو میوفادار تا.. نخوره

 بهمن؟ یناراحت  کشتنش  بابت از که نگو.. بهمن تو

 

 مدام شینی ب یها پره و دیکش یم خرناسه  خرس مثل

 یآمادگ من و دیلرز یم مشتش.. شدی م بسته و باز

  نیب یظیغل اخم.. ادیب فرود صورتم یرو  باز داشتم

 :گفتم قبل از تر قاطع  و آوردم ابرو

 

  حماقت  ؟یناراحت بود  خوابت ریز سال چند چون-

 دم تو نداشت اقتیل ،ییهرجا یابونیخ زن هی.. یکرد

.. داشت خبر تیزندگ بم و ریز از.. باشه تو دستگاه و



 سر تو  با و بذاره کاله تو سر من، با  خواست یم

  منو بعدا نبود معلوم فروخت من به رو تو االن.. من

 شب و روز ینداشت خبر  که نگو.. بفروشه یک به

 !داشت منو با زدن کیت قصد

 

..  دمیشن یم رو دستش یها  استخون ترق ترق یصدا

 متشیق گرون تاپ لپ دنی کوب با رو بلندش ی عربده

  هنوز.. رسوند گوشم به کمتر پنجره ی شهیش به

 به مشت با که بود دهینخواب شهیش شدن خورد یصدا

 .افتاد زش یم لیوسا و  اسباب جون

 

 کشتنشو قصد خودم من.. آشغال  ی جنده.. حرومزاده-

 ... خودم.. کنم  کشیت کهی ت خواستم یم خودم.. داشتم

 

  یم دیبع زد،یم که ییها  عربده با.. انداختم باال ابرو

 دو و رفتم جلو.. برسه گوشش به من یصدا دونستم

  با و انعطاف یب رو کمرش و گرفتم رو کتش ی لبه

 ونیلیم  ینقاش یتابلو.. دمیکوب واری د به خشونت

..  بود فتادهین هنوز کمرش با فقط و شکست شیدالر

 :زدم ادیفر صورتش از  یمتر یلیم چند ی فاصله تو



 

 به مادر ی لقمه حروم اون یدونست یم ؟یداشت خبر-

  من.. من بهمن؟ ینگفت من به و کنه یم انتیخ  خطا

 اعتماد بهت.. یکرد یم دیبا تو که کردم  رو یکار

  لحظه همون.. بپرسم ازت نکردم صبر یحت.. کردم

 تو چون.. کنه ینم کار تو یبرا دختر نیا دمیفهم

..  اما.. یکن امتحان زن هی  با منو یستین  احمق نقدریا

   آره؟ بهمن؟ یداشت شک من به... تو
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  کردم یم جلوش  و عقب یطور  و گرفتم یم رو کتش

 به تشر با.. شدیم دهیکوب نشیس به محکم مشتم که

 :زد داد بلندتر و داد هولم عقب

 

..  یکن یم ی باز ریش دم با یدار زدان؟ی.. کنار گمشو-

 عملش یسزا به اما.. نه من دست به اگرچه  زن اون

  بارها.. زدیم کیت ناموس یب یتو.. تو با.. دیرس

 ...یوقت اما.. اوردمین خودم یرو به و دمید

 

 نیزم به  ضرب با سرش پشت یتابلو و نداد ادامه

  جلو هم  در یها اخم با و زدم پوزخند.. شد دهیکوب

  و دادم تکون مقابلش رو دمیتهد انگشت .. رفتم

 :گفتم مغرضانه

 

 یدیفهم داد  لو بهم منو از گرفتن آتو ی نقشه یوقت-

 یم نه؟ مگه کنه ی م انتیخ بهت داره زن اون

 یم خوب تو بهمن؟ گردنم؟ یبنداز قتل  دوتا یخواست



  حاال.. ستمی ن  اول یروزا  گوسفند اون گهید من یدون

 من یخواست تو.. آموز دست ر  یش هی ر  ی ش هی طرفت

 نقشه.. نداشتم نقشه تو یبرا من.. اما.. باشم نیا

 . آشغال الشخور کردم اعتماد.. دمینکش

 

.. شد اکو بار چند و نیچند  صداش و زد قهقهه یعصب

 صداشو بهمن. شد داخل و داد هل درو پرشتاب نفر هی

 :برد باالتر

 

 .رونیب همه.. رونیب نیش گم-

 

 درو و رفت اما.. بود یک  نمیبب تا برنگشتم یحت من

 رو کتم ی لبه دو و آورد هجوم بهم باز بهمن.. بست

 حسش نداشتم شک.. بودم شنود نگران   من.. گرفت

 ... ابدا .. کرد ینم

 

  از.. من من؟  یبرا حرومزاده؟ آره.. یشد ریش که-

..  زدانی کنم ینم حساب آدم رو تر گنده و رتریش تو

 .نکش شونه و شاخ  من یبرا



 

.. شدم دور و کردم جداش خودم از کوتاه تکون هی با

 چشم.. برگشتم سمتش به و زدم خودم دور  به یچرخ

 به لبم.. دیرس یم نظر به گداخته مس  مثل هاش

 :زدم  پوزخند و شد کج راست

 

  برات دارم ساله هشت..  بهمن.. ستمین من تو درد-

..  یداد راه یصندل اون به  منو تو خود..  کنم یم کار

 بگم یخوا یم.. ستمین تو آدم.. تو نیع میکی من االن

 چون یکرد خطر  احساس.. گمیم بهت من ه؟یچ دردت

 نه؟ مگه.. زندست اتابک  یدیفهم

 

  باال و گرفت کف نامعلوم ی نقطه همون  از چشم

  ینم باور..  کرد براندازم نیخشمگ و میمستق.. دیکش

  یحت رو  نیا.. کنم فاش رو مسئله نیا خودم کرد

 زدم یبلندتر پوزخند.. دونستن ینم اتابک و ماهتاج

 ی فاصله تو و رفتم جلو  نگاهش خشم برابر در و

 :زدم لب صورتش از چیه

 



  خبر یدیکش که ییها نقشه از منم.. زندست اتابک-

  اعالم رو بودنمون حساب  یب نجایهم بذار.. دارم

 نقشه بار هزار حال به تا  که دارم خبر..  بهمن.. میکن

 اهیس  خاک به منو  یخواست.. ید یکش قتلمو ی

 ازدواج ترانه و من که یروز تو و من.. یبنشون

 جا همه.. نکردم من.. مینکن  انتیخ میکرد عهد میکرد

 یدیرس یینوا و نون هی به  من خاطر به.. بودم آدمت

 ...افتاد زبونا سر اسمت و

 

 و بود عرق  سیخ.. دیلرز یم صورتش ی اجزا  ی همه

 صحنه نیتر نیدلنش انگار.. بردم یم لذت داشتم من

 .. بردم یم لذت داشتم که آخ.. بود عمرم ی
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 چون.. داشت ادیز دشمن چون نگفتم  اتابک از من-

  طالب کردم یم کار باهاشون که ییکسا تک به تک

..  بود یزندگ تو من ی بازمونده تنها.. بودن جونش

 خوام یم.. بگو  بهمن؟ یکرد یم کاریچ.. من یجا تو

 .بدونم

 

 یم که آورد ینم زبون به.. گفت ینم مادرم و سنای از

  خفه.. کرد یم سکوت.. کنم یم چالش نجایهم دونست

 .شدیم

 یم دلش انگار که یطور.. دیکش قیعم نفس هی

 تا کنه خودش  مال رو طیمح  ژنیاکس ی همه  خواست

 پنجره کنار تا و گرفت فاصله ازم.. ارمی ب کم نفس من

  هنوز.. افتادند تکاپو به ها شهیش خورده  و رفت



 نامحسوس رد پشت، از من و دیکش یم خرناسه

 . دمید یم  کتش یرو رو عرق یسیخ

 

  نشونه رو نشیس خورده،  ایلیسیس به که یا گلوله-

 کرده؟ کمک بهت یک.. ینکرد نکارویا تو.. گرفته

 

 من و دیچرخ سمتم به.. دمیکش رخش به رو پوزخندم

 نفس تند کردم یم تالش داشتم.. انداختم باال ابرو

 .دی کوب یم محکم  قلبم اما نکشم

 

  رو هرزه اون  خودم یدستا با خودم من.. چکسیه-

  خراب رو  خوشکلش صورت  نخواستم فقط.. کشتم

  رو صورتش ریتصو آخر ی لحظه داشتم دوست.. کنم

 .یدار نگه خاطرت تو

 

  گردن.. اومد جلو و کرد فرو بشیج  تو رو مشتش

 عرق سیخ.. کردم براندازش چشم نییپا از و دمیکش

 .داشت اخم و بود

 



  یم یوقت.. بهمن نگرفتم رو سواالم جواب من-

  نقشه چرا ؟ینگفت من به چرا زندست اتابک  یدونست

 آتو من از یخواست چرا ؟یدیکش منو قتل و یدزد ی

 بهمن؟ یترس یم نقدریا یچ از تو.. بگو  ؟..یر یبگ

  خواهر اون اگه.. خواهرتم یقانون و یرسم شوهر من

 پدر داشتم االن کرد، ینم مصرف قرص احمقت

 .شدمیم تخواهرزاده

 

  هنوز انگار.. کرد زیر چشم و شد تر ظیغل اخمش

 .دادم تکون سر پوزخند با.. بود نکرده درک  رو حرفم

 

 من از یلیدل  هر به بنا خواهرت.. یزد حدس درست-

 تا بود، که  یهرچ رو تمیمامور من.. نخواست بچه

..  کنم اعتماد بهت که خواستم.. دادم انجام درست حاال

 اعتماد که کردم اشتباه.. کردم اشتباه من انگار اما

 نیزم یبرا من سر پشت یداشت مدت تمام تو.. کردم

  روت به و دونستم یم..  یدیکش یم نقشه  من زدن

 یابونیخ زن نیهم اگه.. یبردار دست دیشا اوردمین

 ای بودم مرده ای االن بود، نگفته نقشت از یاجنب

 خراب.. بهمن.. خوردم یم  خنک آب زندان ی گوشه



  منو یزد زنگ.. مونیکار  شراکت به یزد  گند.. یکرد

   ؟یکن مواخذه کهیزن اون خاطر به
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..  نزد ی حرف و آوردم باال دست من و کرد باز دهن

 : گفتم یواضح  پوزخند  با و گرفتم چنگ به رو فمیک

 

 . یببر  شیپ رو کارات من بدون یبتون  دوارمیام-



 

 اسمم خشم پر و برد باال رو صداش ده،ینرس در به

 : کرد صدا رو

 

 زداااان؟ی-

 

 همه و بود  خشک  خشک گلوم.. برنگشتم اما ستادمیا

 باز دهن ژنیاکس یا ذره  یبرا میپوست ی ها روزنه ی

 . بودم نی سنگ کوه کی ی اندازه به.. بودند کرده

 

 ...تند یلیخ.. یریم تند یدار-

 

  حال من و بود کرده عرق انگشتام نیب فیک ی دسته

 با من و دیجوش  یم سرم فرق از عرق.. نداشتم یخوب

..  کردم پاکش قمیشق ی گوشه از شصت انگشت سر

..  کردم براندازش ظیغل یاخم  با و دمیچرخ سمتش به

 و کرد شل  رو کراواتش گره و آورد رونیب رو کتش

  دو و کرد پرت  یا گوشه به رو هردو.. آورد رونشیب

 سمتم به و گذاشت باز رو رهنشیپ  یباال ی دکمه



  فقط اسلحه تا که حاال.. دمیلرز یم درون از.. اومد

 هی کشتمش؟ ینم چرا داشتم فاصله زمان هیثان ستیب

 ...ابروهاش وسط درست ریت

 

 نیا یتیامن ستمیس کل من  و نداشت شتری ب محافظ دوتا

 یراحت نیا به رو بهمن من اما.. بودم بر از رو خونه

..  مردی م ذره به ذره د یبا.. کردم ینم راحت ایدن از

 .کرد یم التماس مرگ یبرا و کند یم جون

 

  ایلیسیس.. یبزن هم به من  با رو شراکتت یتون ینم-

 تو که بهتر همون.. نداشت ارزش یا ذره من یبرا

 نداره حق منه  خواب ریز  که یکس.. یکند  رو َکلَک ش

 ...بزنه الس یکس با

 

 صبح نه  تا یزیچ.. انداختم  ساعتم  به ینگاه مین

  شیبرزخ صورت به و کردم بلند سر من و بود نمونده

 نزدن هم به یبرا.. نداشت قرار و آروم.. زدم زل

 به.. داشت اجیاحت من به.. کرد یم یهرکار  شراکت

 ...شی زندگ لییعزرا



 

  یک ؟ی گذاشت احترام تمیموقع و من  به کجا چرا؟-

 و عالم به.. کتمیشر من یگیم ؟یداشت کامل اعتماد

 رو قتلم ی نقشه کجا..  منه با زدانی یدیم پز آدم

.. دینرس بهت یضرر زمان چیه من از یوقت ؟ینداشت

 به منو  و یبکش رو بابام  یدیچ یم  توطئه یداشت

 .یبشون اهیس خاک

 

  یم.. یکرد پنهون من از.. نه هیبق از رو اتابک.. تو-

 ؟یفهم

 

 و خشم یب.. کرد انی ب آهسته یلیخ  رو جمله نیا

 ...تیعصبان و حرص

 نشیس به رو منشانه  انگشت و دمیکش جلو رو خودم

 :زدم لب اخم با و دمیکوب

 

 به.. مادرتو و پدر قتل.. خواهرتو  نبودن باکره هم تو-

..  یکرد پنهون من از رو روتیب تو من انداختن دام

 و پدر که یبود تو داشتم خبر من  سال همه نیا



  اما ینیبش قدرت یصندل  رو یبتون تا ، یکشت مادرتو

 میزندگ ی همه باش نداشته توقع من از.. نگفتم یچیه

 رو تیزندگ ی  همه خودت یوقت.. کنم بازگو برات رو

 باشه مهم برات دینبا ساده یکار پنهون هی.. ینگفت

 .. بهمن
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  یم هم به مرد نیا از  حالم.. گرفتم فاصله ازش

  دادنشو جون خواست یم  دلم.. یلعنت.. یلعنت.. خورد

 . نمیبب چشم به

 

 هم از راهمون.. بهمن شمی نم مزاحمت نیا از شیب-

 .شد تموم  نجایهم ما شراکت.. جداست

 

..  گذاشتم  تنها رو برافروخته بهمن و  نکردم صبر و

 از یکی.. زدم رونیب اتاق از و کردم باز درو

 من و دیکش یم رو انتظارمون  در پشت  نیمحافظ 

 پوزخند با..  دمید رو دستش ی قهوه و  یسکیو ینیس

 یم خوب رو  حالم بهمن  ی عربده.. گذشتم کنارش از

 .کرد

 یشگیهم محل به و کردم رد رو ی چوب  یها پله

 بشدت بدنم یدما.. کردم یتوجه یب ای لی سیس حضور

  محض به انیجو... انفجار به رو سرم و بود باال

 یکم با محافظ.. رسوند من به رو خودش دو با دنمید

 : گفتم من و بود ستادهیا ما از فاصله

 



 .برس بهمن به-

 

 بهم انیجو.. رفت ساختمون سمت به دلهره  و اخم با

 :دیرس

 

 شد؟  یچ ن؟یخوب.. زدانی زی  آقا آ قربان؟-

 

.. آوردم  باال دست و دمیکش یدردمند و قیعم نفس

 به ضربه چند من و شد دهیکش دستم به  نگاهش ریمس

 :زدم لب آهسته یلیخ  و زدم کتفش

 

 .فهیرد یچ  همه.. خوبم-

 

  باز رو جلو در و اومد دنبالم به.. گذشتم کنارش از و

 همه.. انداختم یصندل یرو  رو مخسته   تن من و کرد

.. یلعنت ماهتاج.. بود شده  ضبط و ثبت مکالماتمون  ی

 رو سرم.. زد استارت و  نشست فرمون پشت انیجو

 . دادم  هیتک دستم به



 

 قربان؟-

 

 حرکت به رو نیماش.. ندادم نشون یواکنش چیه

 و کرد باز رو داشبورد در که کردم حس من و درآورد

  داده دست از رو رمقم ی همه.. دیکش  رونی ب یزیچ

 و جون قاتل.. داشتم حماقت  و حقارت احساس.. بودم

  نفس هنوز.. بودم نکشته رو مادرم و خواهر  ناموس

 . کرد یم  درد بشدت فکم.. دیکش یم

 

 .زدانی آقا نیبخور نویا-

 

 ازش فقط.. آب یبطر و بود قرص هی.. کردم  باز چشم

  رو نگاهش ینیسنگ من.. دمیبلع حرف یب و گرفتم

.. نفرت.. داشتم انزجار حال.. دمید  یم فکم یرو

 یم حس ییباال شدت  با رو همه سماجت.. خشم

 ...یلعنت آخ.. زدیم فواره آتش پاهام  کف از.. کردم

 

 ؟یچ ی سکیو ن؟یخوا یم گاریس-



 

.. کرد سکوت انیجو باالخره و دادم تکون دست فقط

 چشمام.. خواست  یم یطوالن  و قیعم  خواب هی دلم

  د،یکش ی م نفس هنوز بهمن یوقت تا.. سوخت یم

 یپشت به رو سرم.. بود حروم من بر راحت خواب

 روشن اسم..  دراومد صدا به تلفنم و دادم هیتک یصندل

 یباال  قوز دختر نیا.. انداخت چنگ اعصابم خط یرو

..  کنم دیتبع رو دکتر اون بود بهتر دیشا.. بود قوز

 :زدم لب و دمیکش یقیعم نفس

 

 یب دکتر اون کسب پروانه یدار وقت دوروز فقط-

  از منحوسش وجود خوام یم.. یکن باطل رو ناموس

 . انیجو دوروز فقط.. بشه پاک رانیا

 

 .چشم.. قربان چشم-

 

 ..  آخ.. آخ
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 .کردم صبر و زدم گوشم به رو تلفن

 

 زدان؟ی .. سالم الو؟-

 

..  نداشتم نفس هنوز و دی کوب یم محکم  قلبم هنوز من

 . کرد کم رو سرعتش  انیجو و دمیکش نیی پا رو شهیش

 

 زدان؟ی  یهست الو؟-



 

 بکیس.. افتاد سوزش به و کردم تر زبون با رو لبم

 .شد جابجا بار نیچند گلوم

 

 ه؟یچ-

 

  الشیخ دمیفهم کرد فوت  یگوش تو که رو نفسش

  متوجه.. انداختم انیجو به ینگاه مین.. شد آسوده

  چک رو روشن یمکان تیموقع تلفنش با و شد سوالم

 .ستخونه   هنوز که فهموند بهم لب تکون با و کرد

 

 خونه؟   یایم ای برج؟ امیب.. لطفا نمت؟یبب شهیم-

 

.. بودمش دهیند شاپ یکاف  تو مکالمه  نیآخر از بعد

 کامل اطالعات رفتارش و اعمال  ی همه از اما

  وجود تمام با.. کرد یم درد هام قهیشق نبض.. داشتم

 . کنم خفه خودم یها دست  با رو یکی خواست یم دلم

 



  من.. ی بگ تلفن یپا یتون یم ؟یچ  با ارتباط در-

 سرم کار  یکی و هزار.. دارم قرار نفر چند با امروز

 . ختهیر

 

 تونستم ینم.. کردم حس دیکش که یهوم و کرد مکث

 که دمیشن اما کنه یم کار ی چ و کجاست بزنم حدس

 به صندلش برخورد از رو نیا.. رفت یم راه داشت

 .بود برافروخته  هنوز انیجو.. دمیفهم یم نیزم

 

 .نمتیبب دیبا من.. لطفا .. شهینم-

 

 و آوردم رونشیب.. آوردم خاطر به  رو شنود تازه

 و کردم باز رو دهنم.. داشتم نگه انگشتم سر یرو

  که اونقدر.. دمیجو و  گذاشتم دندون نیب رو شنود

  باز ی شهی ش همون از و  شد راحت بشیتخر از المیخ

 : گفتم و کردم پرت  رونیب به

 



  باهات هم تخونه  تو دمی م حیترج.. ستین امن برج-

 رو آدرس هی شد خلوت سرم یوقت.. نکنم مالقات

 ... اونجا ایب فرستم یم برات

 

  و دادم تکون سر.. دیبار یم تیرضا صداش  از حاال

 داشت سرد مهین باد.. چرخوندم سر انی جو سمت به

 ...یلعنت.. نداختیم ملتهبم تن به لرز

 

 . نمتیبب زود دیبا من زدانی االن؟ ؟یفرست یم یک-

 

..  دمیکش آخ و نشست فکم یرو دستم ناخودآگاه

 :دمیشن رو  روشن یصدا و دیچرخ سمتم به انیجو

 

  ؟یخوب زدان؟ی شد؟ یچ الو؟-
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  من و زد زل جاده به دید که رو اخمم ان یجو.. یلعنت

 :زدم لب قبل از تر یجد

 

 برم دیبا االن.. شد خلوت سرم یوقت.. ستی ن یزیچ-

 ..کردم رید االنم نیهم.. برج

 

 :گفت  رانهی مچگ

 

 خوبه؟ حالت تو نمیبب زدان؟ی ؟یستین برج االن مگه-

 ؟یکن ی م کاری چ یدار.. یدیکش آخ که دمیشن االن



 

 :گفتم یالیخ یب با اما دونستم ی نم رو علتش

 

  خبرم منتظر.. کنم قطع دیبا.. کرد لگد پامو ترانه-

 .خوش روز.. باش

 

 بستم چشم ان یجو به توجه یب و کردم قطع رو تلفن و

 نداشتم شک.. دادم هیتک یصندل یپشت  به رو سرم و

  زبون با ای.. داشت یبرنم شراکت نیا از دست بهمن

 رو نیهم هم من.. گردوند یبرم منو زور با ای خوش

 ..  دینبا.. گذشت یم من از دینبا بهمن.. خواستم یم

  

  

  ************************* 

  

  

  



  یا شهیش وار رهیدا زیم پشت و گذاشتم قیآالچ به پا

  یرو رو دستم دو هر  و نشستم یفلز یها  هیپا با

..  مرطوب و بود سرد هوا..  گذاشتم یصندل یها دست

 یم رو کفشم یرو نم من  و بود اومده بند  بارون تازه

  جادیا ها چمن یرو زدن قدم ی واسطه به که دمید

 روشن یصدا  که گرفتم هوا از یقیعم  دم .. بود شده

 :دمیشن سر پشت از رو

 

 زدان؟ی-

 

 یورود در از و دادم هیتک لبم یرو رو چپم  دست فقط

.. دمیکش باال چشم من و کرد مکث.. شد  وارد قیآالچ

 شده گذاشته کار اطراف که  ییها چراغ از بایتقر فضا

 کامل و واضح تونستم یم و بود روشن بود،

 با که هاش چشم یها یعسل تیشفاف مثال.. نمشیبب

  سرخ رژلب.. دیرس یم نظر به براق ملی ر و چشم  خط

  الک یها ناخن من یحت.. گرفته رنگ یها گونه و

  یپالتو.. دمید اول یبررس  همون تو رو شخورده 

  روشنتر رو پوستش اهشیس شال و بود تنش یپشم

.. نداشتم یحالت چیه همچنان من.. داد یم نشون



 یصندل نیکترینزد و برداشت یرگیخ از دست باالخره

 .کرد  انتخاب نشستن یبرا رو

 

  ؟ی کرد انتخاب رو  نجایا چرا-
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 خونه نیا چون.. داشتم ادیز لیدل.. یمزخرف سوال چه

  و خونه از چون.. بود امن چون.. داشتم دوست رو

 اما... خواست یم دلم چون.. داشت فاصله کارم محل

 .نزدم یحرف  روشن به

 

 دهنشو از شده ساطع بخار من و کرد فوت رو نفسش

 ینم بر حرکاتش از چشم.. دمید یاد یز وضوح با

 یم رو عجله همه نیا علت داشتم دوست.. داشتم

 .دمیفهم

 

 دارم و یستین خودت کنم یم فکر دارم کم  کم زدان؟ی-

 به تا.. بگو یزیچ هی خب.. زنم یم حرف عکست با

 .بزرگه  یلیخ خونه نیا.. کردم سکته برسم نجایا

 

  پشت   از و راستم سمت.. چرخوندم اطراف به یسر

  رو بزرگ استخر تونستم یم ق،یآالچ کوتاه وارک  ید

.. رنگ دیسف  ساختمون تا شده سنگفرش ریمس.. نمیبب

  تاب هی فقط چپم سمت و  محوطه یانتها نیماش دوتا

 یم محوطه یها چراغ  و یسرسبز وسط دیسف

 .دیدرخش



 

 . یکن یم تلف  جهت یب و  خودیب رو وقتم یدار بازم-

 

  دستش.. یآسودگ  به نباریا.. کرد فوت رو  نفسش باز

  و کرد دنی وز به شروع یسرد باد.. نشست قلبش رو

 .دیلرز کمرم ی رهیت

 

 .یخودت شدم مطمئن حاال.. خداروشکر-

 

 : گفتم و کردم اشاره  زیم یرو اتیمحتو به

 

 .کن  پر جاممو-

 

 قیعم باز مهین یدهن و شده گشاد یها  چشم با

  و شد بلند چون  نبود تکرار به یازین اما کرد براندازم

  جامم و  کرد باز رو یبطر  در بود که یزحمت هر به

.. گرفت سمتم به و کرد  پر رنگش ییطال   عیما با رو

 :گفتم و گرفتم ازش و موندم رهیخ  هاش چشم به



 

 .کن یهمراه منو .. زیبر هم  خودت یبرا-

 

 ینم دونست یم اما کنه مخالفت تا کرد باز دهن

 و کرد  پر رو جام.. کنه مخالفت  من با تونست

 مزمزه و زدم لبم به  رو جام بسته چشم .. نشست

 قرارداد دوتا.. داشت لذت  شتریب شهیهم از.. کردم

 از پول یتوجه قابل مقدار نکهیا با و بودم بسته مهم

  کی عرض در نداشتم شک اما بود شده کسر حسابم

 .گشت یبرم حسابم به برابر نیچند با ندهیآ ماه

 که دونستم یم فقط.. نداشتم بهمن از یخبر چندان

 هر حاال.. داشت مالقات الشخور و کفتار همون با باز

 اسری همون ای کفتار.. شناختم یم  خوب رو دو

 .ارمنشید دیام ای الشخور.. یمیکر

 

 .شنوم یم.. خب-

 

  یا شهیش زیم ریز از من و بود آورده نییپا رو جام

  شد متوجه و کرد دنبال رو نگاهم ریمس..  دمشید یم



 زد لب به رو  جام.. بمونه صامت و ساکت نداشت حق

  یسکیو از یا ذره فقط و گرفت رو شی نی ب یانتها و

 .شد  جمع چهرش و دینوش رو

 

 .. تلخه یلیخ نیا.. یوا-
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 باز و دمیکش  سر الجرعه رو جامم و شدم  بلند جا از

 .کردم پرش



 

 ام؟ یب یخواست چرا.. بزن حرفتو روشن؟-

 

  تلفن جواب.. نداشتم شک من.. زدیم زنگ بهم بهمن

  تا ویل حشمت، ی گفته طبق اما بودم نداده رو ماهتاج

  روز چهار یعنی.. گشت یم بر هفته نیهم آخر

 ...گهید

  سمت درست.. کردم حس  کینزد از رو روشن یصدا

 :بود ستادهیا چپم

 

 ...بابام.. زدانی-

 

 و دیگز  لب دهیترس که چرخوندم سر  سمتش به

  رو جام باز  و آوردم ابرو  به یظیغل اخم.. کرد سکوت

  نییپا سر  و نشست قیآالچ  وارید یرو.. زدم لب به

 در چهره باز .. دینوش و زد جام به لب باز.. انداخت

 .زدیم برق  لبش که دمید و دیکش هم

 

 .باشه نداشته تماس لبات با کن یسع-



 

  و دادم یا اشاره یسکیو  به من و کرد نگام  پرسشگر

 :گفتم

 

.. یدار نگه  دهنت تو دینبا.. کنه یم  حس یب لبتو-

 . بخور و حلقت ته زیبر

 

 یب و کهوی یلیخ.. برد باال رو جام  و گفت یآهان

  زیسرر حلقش به رو وانیل اتیمحتو ی  همه حواس

  کنترل رو مخنده من و افتاد سرفه به..  دیبلع و کرد

 .نشست معدش و گردن رو دستش .. کردم

 

 هیچ نیا.. زدانی کنه لعنتت خدا.. سوختم.. آخخخخ-

 . سوخت معدم ایخدا یوا.. گلوم آخ ؟یخور یم

 

 یگر یناش با  روشن مثل و خاروندم رو  مینیب یشینما

  خونه نیا.. گرفتم فاصله ازش و دمیکش سر رو جام

..  نما.. ونیدکوراس.. ی لیخ داشتم دوست یلیخ رو

  ساخته خودم  انتخاب با رو زشیچ  همه.. یطراح



 یسرتاسر   یها پنجره همون درست من اتاق.. بودم

  بزرگ بالکن هی با که بود خونه یاصل ی نما یروبرو 

  الیخ با و قیعم خواب هی دلم.. داد یم نشون رخ

 یم قو پر با ی دونفره تخت همون یرو  راحت

 . خواست

 

  یهرچ یدار  اجازه امشب ه ی.. نترس بگو ؟یچ بابات-

 ... یبگ  یخوا یم

 

 زل بهم و برداشت کردن ناله و آخ از دست باالخره

 ینم.. داشت خاص ییرایگ هی امشب هاش چشم.. زد

 یرو و آورد رونیب رو  شالش و پالتو اما چرا دونم

 به یبطر و دادم یتکون رو جامم.. گذاشت یصندل

 تاب همون نگاهم ریمس حاال.. اومد سمتم به دست

 .بود دیسف

 

 بگم؟ تونم یم  بخوام یهرچ-

 



  یقیعم نفس من و کرد پر رو جامم.. کردم دییتا سر با

 تا بودم گذاشته جا  نیماش تو رو  تلفنم.. دمیکش

 یحت چکسیه.. نشه کردنم  خلوت مزاحم چکسیه

 بهم رو یمهم خبر بود قرار که یان ی جو.. انیجو

 ...برسونه

 

 .خوبه.. پس-

 

 و نشست وارید ی لبه باز و کرد پر هم  خودش جام

  روشن.. دادم هیتک ستون  به راستمو دست ساعد من

  رو تنش  لباس یسرخ تونستم یم و بود  چپم سمت

  با بازوش  هردو یرو اما داشت یبلند نیآست.. نمیبب

 .. بود لخت اشک از یطرح
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 ست؟ین سردت-

 

 رو بدنم الکل، با داشتم یسع  نیهم یبرا.. یلیخ.. بود

 .دارم نگه گرم

 

 شهینم.. سرده هم کمی..  ساکته یلیخ نجایا زدان؟ی-

 داخل؟  میبر

 

 رو روشن تا  نبود وقتش حاال. دادم یمنف جواب سر با

 کل و خونه نیا. کنم دعوت خونه نیا داخل به

 ...باال یلیخ.. داشت ییباال ارزش من یبرا  متعلقاتش



 حس. کردم  ثابت شباالتنه  یبرجستگ یرو  رو نگاهم

 سرم تو ن،ی ماش تنگ   یفضا اون و روتیب تو لمسش

 . دیچیپ

 

 یپالتو  نمیبب رو لباست من نکهیا یبرا ی نبود مجبور-

 .یار یدرب رو تنت

 

 و دیگز لب اما گرفت حرصش حرفم از که  شدم متوجه

 .کرد  کنترل رو خشمش یمصنوع لبخند هی با

 

 کنم یپندار  همذات تو با نکهیا خاطر به من یول-

 .آوردم رونشیب

 

 به داشت کراواتش و بود تنم مردونه  رهنیپ هی فقط

 الکل کردم حس اما نزدم یحرف .. آورد یم فشار گردنم

  جا از و  کرد زیر چشم..  کرد یم گرم رو تنم داشت

 در.. گذروند نظر از رو  صورتم مشکوک.. شد بلند

.. شد کترینزد و گرفت رو  چونم و آورد  باال دست آخر

 رو نفسم تبدارم پوست یرو سردش  یها انگشت



 یم که عطر هی.. داشت عطر تنش یلعنت. کرد تندتر

 ...کنه پاک  یزیهرچ  از رو ذهنم تونست

 

 ه؟ یچ یجا نیا زدان؟ی-

 

 به.. زدم لب به رو جام و دمیکش پس رو مچونه 

  یم خوب  هم خودش نویا.. دادم ینم  یجواب روشن

  دم.. نزد یحرف هم نی هم یبرا کنم  فکر.. دونست

 مثل.. فرستادم رونیب به یآهستگ به و گرفتم یقیعم

  ی لبه رو  جام و زد زل  تاب ی منظره همون به من

 هی تک کنارش رو دستش دو هر کف و گذاشت وارکید

 یاسب دم  رو بلندش یموها . شد خم جلو به و داد

 .زدم لب به رو جام من و بود بسته

 

 و مالقات ی اجازه.. یانفراد بردن بابامو که دمیشن-

 تو جز.. زدانی توئه کار دونم یم..  دنینم تلفن

 .کنه ینم یکار نی همچ چکسیه

 



 دختر نیا.. ختیر یم هم به رو اعصابم ونیهما اسم

 ینم درک منو حال  چکسی ه.. چکسیه د؟یفهم یم چه

 .کرد

 

 رو حالم  کسالی از بعد.. زد زنگ داداشم امروز-

 .دیپرس

 

 از.. سرما از نه.. د یلرز یم داشت حاال صداش

 ...بغض

 

  و بود کرده مانیزا تازه خانومش.. شدم  عمه دمیفهم-

 گذاشتن رو اسمش.. بارداره که نداشتم خبر یحت من

 ... ایجول

 

..  یلعنت آخ.. مداوم و دردناک.. زدیم نبض هام قهیشق

 ...یلیخ.. بودند معصوم ها دختربچه

 

 از گهید وقت چند تا داداشم یکی اون دمیفهم تازه-

 خودم یوقت تا.. من.. ایتالیا کنه یم مهاجرت ایاسترال



  یلیخ  حاال..  نبود مهم برام و دمیفهم ینم  بودم خارج

 یلیخ اومدم، ایدن به که ییجا.. تهران تو که وقته

 یها دنید و زدن زنگ نیهم به دمیام ی  همه.. تنهام

 . بابامه بار هی وقت چند

 

 و کرد حس رو قمیعم نفس.. شد جابجا  گلوم بکیس

 من و شدیم یخال داشت جامم.. چرخوند سر سمتم به

.. بودن سیخ هاش چشم.. خواستم  یم یسک یو هم باز

.. دیرس یم نظر به سرخ شینیب و د یلرز یم لبش

.. آورد یم در پا از رو دختر نیا داشت  بغض و سرما

 از حتم به.. نداشتم حسم از یدرست درک هم خودم من

 ..  بود الکل اثرات
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 ستی ن چکسیه.. زدانی تنهام یل یخ نجایا من-

  خونه.. زنهینم رو مخونه   در زنگ چکسیه.. نمشیبب

 یگاه یحت.. ندارم یدوست چیه.. رم ینم یکس ی

..  کنم کاری چ دیبا دونم ینم که شمیم کالفه اونقدر

 ینم افاقه اما کنم یم سرگرم موکالم و  کار با خودمو

  یم یآشپز.. سمینو یم شعر.. خونم یم کتاب.. کنه

  سالن وسط هوی بعد اما کنم یم زیتم رو  خونه.. کنم

  خوب رو حالم  چکدومیه چون.. زنمیم  زار و نمیشیم

  زنگ بهت شدم مجبور.. من.. امروز مثل.. کنه ینم

 .بزنم

 

  من و دیکش  نییپا چشم.. نکردم پنهان رو پوزخندم

 یسکی و جام درون که دمید رو اشکش ی قطره

  اشک جام  و خوردم رو میسکیو ی مونده ته.. دیچک

  و رهیخ نگاه ریز و گرفتم انگشتام  نیب رو روشن آلود

 .دمیکش سر الجرعه متعجبش



 

 زدان؟ی-

 

. برد باال رو  بدنم یدما روشن، آلود  اشک  جام   دنینوش

 باد و ختمیر یم عرق  داشتم.. بود داغ  داغ گوشم

 فاصله وارکید از.. کرد یم خراب رو  حالم سرد،

  کی کوچ فشار هی با.. نشست بازوم به دستش و گرفت

 به رو فاصلمون یناگهان یلیخ.. دمیچرخ سمتش به

 به لبش و دیکش بغلم  تو رو خودش  و رسوند چیه

 .دیچسب کتفم

 

  ینجوریا میزندگ کاش.. کاش.. تنهام یلیخ.. من-

 خودم از.. کنم کاریچ دیبا دونم ینم واقعا من.. نبود

 یحت.. کردم بغل رو تو االن.. نجامیا االن که ادیم بدم

..  متنفرم خودم از.. زنمیم  حرف  باهات  دارم نکهیا از

 یلیخ.. شمیم منفجر دارم.. ستین خودم دست.. من اما

  به یحت نویا.. کنم تحمل  تونم ینم گهید.. شدم خسته

 اونقدر.. دیفهم ینم دونم یم چون.. نگفتم داداشم

 من به یخوشحال از که بود خوشحال شدنش بابا یبرا

 زدان؟ ی.. خبرم  یب ازشون کسالهی که یمن.. زد زنگ



 

  برخورد نیا از من و شد حلقه کمرم دور دستش

  نفسم.. موندم مات روشن ی نهیس با نمی س ی انهیناش

. نکشم نفس رو عطرش  کردم یسع و کردم  حبس رو

  دادم،  یم کف از عنان اگر دونست یم خدا فقط

 . کردم یم یخال رو خودم  دیبا یچطور

 

  دختر یبرا  دیبا تو چرا اصال.. یدینم رو جوابم یحت-

  دل کرده خراب رو تیزندگ یکن یم فکر که یکس

 . یبسوزون

 

 از دست و گرفت خودش به نباریا.. زدم پوزخند باز

 یم اشک صدا  یب.. دیکش عقب و برداشت کمرم سر

... شتریب یحت.. دیلرز یم  همچنان صداش اما ختیر

 به...  بودم زده پوزخند خودم نزار حال به من

 یم اثر هام هورمون یرو داشت که یاحساسات

 ی افهیق.. لرزونش یصدا و میمال لحن.. گذاشت

 یول دمیرس یم جنون به داشتم... بشیغر و معصوم

 .شدم پنهان خشکم و سرد ی  پوسته پشت



 براندازش اخم با و فرستادم  رونیب شل رو نفسم

 .زد بغل رو خودش.. کردم

 

 در زنگ که  ییکسا هستن هنوز.. روشن یستین تنها-

 هستن.. یکن ییرایپذ ازشون تو و بزنن رو تخونه 

 اونقدر تو و بمونن تخونه تو ساعت مین که ییکسا

 ینم باور.. یبباف چرند من یبرا حاال که یهست حیوق

 یدرباره... من که یباش دهینشن ونیهما از هنوز کنم

  یکس دختر تو مطمئنم.. کنم ینم فکر گذشته، اتفاقات

 .کرد نابود منو یزندگ که یهست
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..  زد بغل رو خودش شتریب و دیلرز شتر یب شچونه 

  متحرک ی  مرده هی کردن جمع یبرا یحال  و حس من

  هر کنار کردنش تصور و دختر نیا از. نداشتم رو

  یعوض و یقالب  دکتر اون خصوصا. بودم متنفر یمرد

 .دیچسب یم روشن به کنه  مثل هربار که

 نیا تو  خواست ینم دلم احواالت، نیا ی همه با

 ...هوا

 سمتش به و برداشتم رو پالتوش و گرفتم فاصله ازش

 و دیکش  باال چشم.. انداختم دوشش یرو و رفتم

 برق فضا روشن و کیتار  تو.. دیچک اشکش همزمان

 رفتن قصد و گرفتم رو.. گذشت دلم از برقش و زد

 خی انگشتاش.. گرفت واسطه  یب رو  دستم که کردم

 . بود کرده

 

 هی تا بود اومده نیآرم.. یکن یم اشتباه یدار تو-

 نیزم هی.. بده بهم رو شخانواده مدارک از چندتا



  ازم.. افتاده ورثه انحصار تو که شهر از  خارج دارن

  اظهار با منم.. کنم قبول رو وکالتش من خواست

 اون از تو دونم یم چون.. نکردم قبول یشرمندگ

  قبول خودش  خاطر به.. نه تو خاطر به.. ادی نم خوشت

 .ادیب  شیپ یمشکل براش  خواستم ینم.. نکردم

 

.. نداشت خبر و زدیم زخم ها حرف ن یهم با داشت

 به لبم اد؟یب شیپ یمشکل اون یبرا خواست ینم

  رو جامم باز.. دمیکش پس رو دستم و شد کج راست

 .اومد سمتم به روشن باز و کردم پر

 

 یچیه  نیآرم و من نیب خورم یم  قسم زدان؟ی-

 کردم؟  یم کاری چ نجایا من االن بود، اگه.. ستین

 

  یب صدام و دمیچرخ  سمتش به مغرضانه و اخم پر

 :رفت  باال اراده

 

  دختر تو چون.. خب یلیخ بگم؟ من یخوا یم-

 یکی از یکن یم یدوست یکی  با.. یونیهما



..  روشن باباته ذات همون تو ذات.. سوءاستفاده

..  نداره یی جا رانیا تو  گهید هست که یهرک نیآرم

  و ستیب فقط.. یافتاد ازش محافظت فکر به رید کمی

 یلیخ.. بمونه  رانیا تو تونه یم گهید ساعت چهار

 نیا جز یی هرجا شهیم دیتبع حدتصورت از زودتر

  مزخرف نجایا نکهیا ی جا  االن بهتره.. شده خراب

 احمق  پزشک دندون  اون از و  یبر یبتراش

 .یکن یخداحافظ

 

  از.. موند  باز دهنش و کرد براندازم واج و هاج

  سر کامل رو جام آخر بار  یبرا و گرفتم  فاصله کنارش

 .دمیکش

 

 ؟یکرد کاریچ ؟یگیم یدار یچ.. تو زدان؟ی ی-

 

 برداشت رو شالش.. زدم  رونیب قی آالچ از پوزخند با

 یم رو تندش یها قدم یصدا  من.. اومد دنبالم به و

 :بشه هماهنگ بلندم یها گام  با خواست یم که دمیشن

 



 زدان؟ی ؟یکرد کاریچ زدان؟ی.. کن صبر-

 

 ریمس و شد متوقف من از فاصله گام چند با و ستادمیا

 هیگال از پر و دهیترس و مغموم.. برگشت رو رفته

 :گفت و  کرد کج گردن

 

.. ندارم یکار اون با که  من ؟یکن یم ی نطوریا چرا-

  خاطر به سال همه نیا.. نجانیا شخانواده ی همه

 تو زدانی.. دیکش عذاب یکل خانواده، نی هم از یدور

 ... یخودخواه  سر از یتون ینم

 

 : دیپر جا تو که دمیپر حرفش نیب داد با

 

 و خودت از نقدریا یکرد خستم.. روشن کن بس-

  از حجم اون وجود با منو راه همه نیا.. یگفت گرانید

  و زتیچ  همه یب یبابا  از که نجایا تا یکشوند کار،

 ؟یبزن حرف شرف یب مردک   اون

 



 موهاش بلند حجم.. انداخت نییپا سر باز  و دیگز لب

  داشتم من.. اومد جلو.. بود شده یمخف پالتوش پشت

  حس خونم تو  رو الکل رد داشتم تازه و گرفتم یم گر

 ..  کردم یم
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  خواستم ی نم واقعا.. من زدان؟ی.. خوام یم معذرت-

 . کنم دل و درد  خواستم.. فقط.. بگم نارویا

 



..  دمیکش قیعم نفس چند و برگردوندم رو یحرص

 .نخوردم تکون من و  نشست نمیس  یرو دستش

 

 زدان؟ی-

 

 روشن؟  هیچ-

 

  نشییپا لب.. دمیچرخ  سمتش به من  و کرد سکوت

  لیم یا لحظه یبرا من و بود جلوش دندون دوتا نیب

 :کردم اخم و زدم پسش اما.. افتاد سرم  به دنشیبوس

 

 کنم؟ خواهش هی شهیم-

 

 ...خدا آخ

 

 ؟یخوا  یم یچ-

 

 ...فقط ستی ن  یادیز زیچ-



 

 حیصر و رک من با دیبا.. ومدینم خوشم  هیحاش از

 باز.. شدیم  یطوالن یادیز  داشت مکثش.. زدیم حرف

..  دمیلرز اراده یب و کرد دنیوز به شروع یسرد باد

 .دیکش باال چشم نگران

 

 . سرده یلیخ هوا-

 

 شد بلند پا ی پنجه یرو و  اومد کترینزد.. شد کج لبم

  داغش نفس.. نخورد تکون و ستادیا لبم  یروبرو  و

  باال قلبم ضربان اراده یب من و شدیم پخش صورتم تو

 . بود کرده داغ رو تنم الکل،.. رفت

 

 یم بوسه هی من از ندونم که نبودم احمق اونقدر

 نه حداقل.. کردم ینم رو کار نیا من اما خواست

 ... لحظه نیا نه.. امشب نه.. امروز

 یم قوا تمام با.. دیفهم ینم واقعا.. دیفهم ینم دلم اما

  و لیم دربرابر داشتم فرخزاد، زدانی... من و خواست

  رو خودم..  آوردم یم کم قلبم، ی  گوشت جسم ی اراده



 بود یکاف لبمون  برخورد  مچهین همون و دمیکش نییپا

 شد حلقه گردنم دور دستش.. بده جرات خودش به که

 یآهنربا  دوتا مثل.. دیچسب لبش یرو لبم و

 اما مینداشت یهماهنگ باهم  روشن و من.. ناهمگون

...  دمشیبوس ارمیب باال دست نکهیا  بدون.. شدینم

 ...کننده وانهید و داغ و حرارت پر و قیعم

 

 لمس رو لباش جزء به جزء من از اجازه کسب یب لبم

  یشور و الکل طعم... هاش  لب لطافت و ینرم. کرد

  از شتریب و شتریب و کرد یم  وونمید داشت هاشاشک 

 همون با بود، دختر روشن. خواستم یم بوسه هی

 دینبا چرا. بودم کرده حسش زبونم با که یلعنت  بکارت  

 ...! نه چرا! دم؟یخواب یم زنم با

  هاش اشک شور طعم من و گرفت چنگ  به رو موهام

 داشتم.. دادم یم کف از عنان داشتم.. دمیچش رو

  خون فشار پر و محکم  قلبم.. کردم یم پاره ریزنج

  دینبا دختر  نیا.. فرستاد یم عروقم تمام به رو یداغ

 یم افتیدر  رو وجودم در دوانده شهیر مبهم  حس نیا

 بودنم یرعادیغ مبادا تا دمیکش ینم نفس یحت.. کرد

 شد، نامنظم و تند که روشن نفس... کنه  افتیدر را



. خواستی م شتریب شهیهم از روشن. برداشتم لب

 من با یخوابگهم به یحت دیشا.. بوسه نیا ی ادامه

 ...من تصورات مثل درست.. کرد یم فکر

  ید فرستادن رونیب همراه به. گرفتم فاصله ازش

 :گفتم کالبدم تو مونده یباق کربن دیاکس

 

 برگرد.. کنه یهمراه خونه  تا رو تو انی جو گمیم-

 .روشن

 

 زود یل یخ روشن.. بود شده آهسته و کند حرکاتم

  سنگفرش ی جاده به پا من و رسوند بهم رو خودش

 . دمی کش باال ینیب و  گذاشتم شده

 

 زدان؟ی-

 

  ابدا.. بودم شکار  خودم دست از و داشتم  اخم جهت یب

  مدام.. نبودم یراض افتهی رشد تازه احساسات نیا از

  ونیهما با رو روشن نسبت خودم یبرا داشتم یسع

 . بزنم جار
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  ؟یکن یم فرار من از یدار چرا.. کن صبر خدا رو تو-

 ؟ یدیترس

 

  من و ستادیا روبروم  زدن نفس نفس با و ستادمیا

 . دمید رو  دهنش بخار

 



  یک کرده؟ فرو مغزت تو رو یخزعبالت نیهمچ یک-

 روشن کنم؟ یم فرار ای دارم یترس تو از من گفته

 و ستی ب ؟یهست رفتارت و اعمال متوجه.. پاکمهر

 نیا و یدادگستر کی  هیپا لیوک هی.. سالته هشت

 عاشقانه؟ یشعرها

 

  باال چشم.. شد کینزد و نشست قلبش رو دستش

 تصور از و بود شده پخش باز شیلعنت لب رژ.. دیکش

 . دمیکش پوف یحرص باشه، گرفته رنگ لبام نکهیا

 

  یا گهید جور من.. یکن ینم فرار.. یترس ینم باشه-

 گوش  حرفام به و یس یوا کنم مجبورت تونم ینم

.. نزن حرف  من با یخودخواه با نقدریا..  زدانی.. یکن

  دارم قصد نه بخدا دارم؟ یحال  چه من ین یب ینم واقعا

..  دخترم.. آدمم منم یول.. رو خودم نه کنم تیاذ رو تو

 تا.. خورم یم  غصه.. شمی م ناراحت.. دارم احساسات

  چه که یبذار من یجا خودتو یکرد یسع  اصال حاال

 نکارویا بارها.. من خب باشم؟ داشته تونم  یم یحس

 .گذاشتم تو یجا خودمو.. کردم

 



  شیآت به رو خودم که اونقدر.. تلخ تلخ.. زدم پوزخند

 دمیکش شمیر ته به یدست گفت؟ یم یچ روشن.. دیکش

 .موندم  رهیخ بهش و

 

 یفرق ادیز تو و من یول.. یکن ینم باور دونم یم-

 ی اندازه به.. تنهام تو ی اندازه به منم.. میندار باهم

  زدان؟ی.. بدم دست از بابامو  نکهیا از ترسم یم تو

 از یک و یچطور  یدون ی م.. ندارم مادر تو مثل منم

  یبرا هنوز.. بود سالم ازدهی فقط من دادم؟ دستش

  یوقت روز  هی اما.. بود زود یلیخ بشم مادر  یب نکهیا

 یحت.. افتاده  تخت رو جون  یب دمید برگشتم مدرسه از

  خاطرم تو  یمبهم یزایچ هی فقط.. شد یچ دمینفهم

 بابام و بود  ختهیر رونیب کف دهنش از که هست

 هی از تازه و شد باز چشام یوقت.. نمشیبب نذاشت

 یخاکسپار  از هفته هی برگشتم، یزندگ به بزرگ شوک

 برادرام.. دم ینکش یبدبخت کم منم.. گذشت یم مامانم

 بابام.. نزدن سر بهم سال به سال.. رفتن و کردن ولم

 از منو خودش نکهیا با.. ندارم و دار ی همه شد

 ... بعدم.. زدیم زنگ هرروز اما کرد دور رانیا

 



  و ختیر یم  اشک فشار،  یا ذره بدون و زدیم حرف

 قلبم.. آورد ینم باال دست کردنشون پاک یبرا یحت

 من با رو دردش نهایا.. دیتپ یم زماندار و محکم

 دم؟یکش یچ من بفهمه تونست یم کرد؟ یم مشترک

 

  نمیس رو  دستش.. شد ن ییپا باال درد با  گلوم بکیس

 و زدیم دو  دو هام هیقرن هردو نیب نگاهش و نشست

 به هیشب.. نداشتم یحالت چیه. خوردم ینم تکون من

 ...مجسمه هی

 

 از تونم ینم.. برگردونم عقب به رو زمان تونم ینم-

 رو اتفاقات  اون یجلو  تونم ینم.. کنم کم دردت

 ... اما ... اما.. یتون ینم هم خودت تو.. رمیبگ

 

 پاک رو شگونه و چونه  یرو اشک دست پشت با

 و داشتم اخم  همچنان من.. شد تر کینزد بهم و کرد

 دیجوش یم  چشماش تو داشت که یخون  به حالت یب

 .. زدم زل
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 و ستی ب.. ستمین یقو ادیم نظر به که  اونقدر من-

  همون هنوز انگار.. نشدم بزرگ اما شده سالم هشت

 تنها که.. مرد مامانش که سالم ازدهی ی دختربچه

 فکر.. زدانی نیبب منو.. شد غربت ی آواره که.. شد

 میزندگ یها  سال تمام تو  تونستم چقدر من یکن یم

  یم یچ  همه از باشم؟ خوشحال دل  ته از و بخندم

 شهیهم.. امیکالس هم از.. زنا از.. مردا از.. دمیترس

  یشکیه  با داد ینم اجازه که بود تنم تو ترس هی

 .بزنم حرف  راحت



 

 نقطه به.. گرفتم چشم ازش و کردم تر زبون با رو لبم

 از رو نیماش هی توقف یصدا  و زدم زل ینامعلوم ی

 .بود انی جو حتم به.. کردم حس یورود  در سمت

 

 دردودل باهاش که یکس .. یکرد دایپ  باالخره یول-

 . یبخند و یکن

 

 .دیخند هیگر نیب و گرفت  انگشت ن یب رو شینیب

 

  نارویا چرا دونم ینم خودمم اما بهیعج.. تو.. آره-

 .گفتم

 

 .خوردم جا

 داشتم گفت؟ یم یچ روشن و بود نیآرم منظورم من

  دندونم یال لبش طعم! دم؟یخند یم و گفتم یم باهاش

!  بود؟ شده مرگم چه. کرد  یم مچاره یب داشت و بود

  کردن   فیضع توان   ،یحرف سه ی کلمه نیا... عشق

 مرد   نیقدرتمندتر و نی بزرگتر. داشت رو یهرکس



  یحس چه بابت نیا از. شدیم رام عشق، با هم جهان

 !داشتم؟

 تو داشت که یگناهی ب گناهکار  ... بود گناهکار روشن

 . کرد یم  شهیر وجودم

 

 رد انگشت دو با و  دمیکش عقب و نزدم یحرف 

 ... کردم پاک لبم ی رو از رو لب رژ یاحتمال

 

  بنداز شالتم اون.. بکش صورتت  و سر به یدست هی-

 یم خونه تا رو تو.. اومد انیجو کنم فکر.. سرت

 .تنهاست خونه ترانه.. برگردم دیبا من.. رسونه

 

  یدما و سوخت یم یمست عالئم و یخواب یب از چشام

  حوصله یب بزنه، یحرف کرد باز دهن تا.. بود باال بدنم

 شال راه نیب. دمیکش خودم دنبال و گرفتم رو بازوش

 : کرد غرغر و کرد  سرش رو

 

 . زدانی دستم.. یآ-

 



  ادهیپ یاندک از بعد باالخره و کردم یمحل  یب بهش

 بود درست حدسم.. دمیرس  یورود دونیم به ،یرو

  ول رو روشن.. دمید نشیماش  فرمون پشت رو انیجو

 من و شد ادهیپ متعجب.. رفتم سمتش به و کردم

 نفس با و  انداختم نییپا سر.. ستادمیا مقابلش  درست

 :گفت یتنگ

 

 ...جواب زدم  زنگ یهرچ قربان .. سالم-

 

 :دمیپر  حرفش نیب

 

 .برسون خونه  تا رو روشن-

 

 بود گذاشته مهین رو قبلش ی جمله که ینفس همون با

 :گفت

 

 . قربان چشم-

 



 و رسوند بهمون رو خودش روشن.. بست فرو لب و

 :زدم لب یدستور لحن همون با.. نکردم نگاش من

 

 برگرد و  شو سوار عیسر.. داره کار یلی خ انیجو-

 . خونه

 

  نشیماش سمت  به مغموم که دمید اما نزد  یحرف چیه

 چراغ نور ریز نشیماش رنگ رهیت یآب .. رفت شیپ

 .زدیم برق دار هیپا یها

 

  ماهتاج  شیپ قهیدق چند یول.. دیببخش زدان؟ی آقا-

 جواب شما گرفته تماس  گفت.. زد زنگ خانوم

 .. کنه صحبت  شما با خواست یم.. نینداد
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 و نیماش در شدن بسته  یصدا..  دادم تکون  سر فقط

  انیجو کنار از و دمی فهم رو روشن زدن استارت

.. نشستم فرمون  پشت حال و حس یب. گرفتم فاصله

 و سر رو نش یماش فرمونه هی دور هی با داشت روشن

 بود ستادهیا هنوز که دمید  رو انیجو من و کرد یم ته

 رو من یرگیخ تا.. شدیم ختم من به نگاهش ریمس و

 روشن.. نشست فرمون پشت و گرفت چشم د،ید

 و شد متوقف نمیماش کنار درست.. بود ن ییپا سرعتش

 با که زد بوق  تک هی.. ندادم  نشون یواکنش  چیه من

 .موندم منتظر و فرستادم نییپا رو شهی ش اجبار

 

 .زدانی یکرد ینم یرانندگ حال نیا با کاش-



 

  یحال بهش اخم همون با و چرخوندم سر  سمتش به

 رو از اما.. نداره یربط تو به.. نکن دخالت که کردم

 ی همه.. دیرس یم نظر به سرخ پوستش.. نرفت

 .بود دهیمک رو رژلبش  یسرخ

 

 . یکن تصادف حال نیا تو دمیترس فقط-

 

 پوف روشن و زد چراغ سرش پشت  انیجو نیماش

 .دیکش

 

 . کنم یم خواهش.. باش خودت  مراقب-

 

 و درآورد حرکت به رو نیماش کوتاه مکث هی با

 رو سرم.. کرد دنبال رو روشن سر، تکون با انیجو

 هوا به تلفنم  ی برهیو و دادم هیتک یصندل یپشت به

 ترانه.. آوردم رونشیب.. بود کتم بیج تو.. شد بلند

 زده زنگ ماهتاج دومرتبه بایتقر.. دادم رد من و بود



 و داشتم ترانه از امیپ هی.. انیجو بار چهار و بود

 کردم بازش

 

 یایم یک.. شمیم وونهید دارم ییتنها من زدانی"

 " خونه؟

 

 نوشتم  فقط

 

 " راهم تو"

 

 یم صبح به رو شب ن یا یچطور.. زدم  استارت و

  باال را شهیش دراومد حرکت به که نی ماش رسوندم؟

  از گاریس  نخ هی.. کردم روشن  رو یبخار و فرستادم

 فندک با و گذاشتم لبم ی گوشه و دمیکش رونیب پاکت

 رو میمست  گاریس نیا دونستم یم..  کردم روشن

 .نداشت یتیاهم برام اما کرد یم دوبرابر

 

..  شدم ادهیپ و دمیرس خونه به بعد قهیدق چهل بایتقر

 محکم رو هام قدم فرهاد  دنید با و خوردم یم تلو تلو



  من و داد تکون  یسر فاصله همون از.. برداشتم تر

  چنگ به رو تلفنم و فیک فقط.. نبستم رو نیماش در

 رو نفر چند دینباش خسته.. افتادم راه به و گرفتم

 و کرد باز رو در نینوش.. ندادم تی اهم و دمیشن

..  رفتم باال ها پله از.. گذاشتم جواب یب رو سالمش

  خبر دیتاب یم داخل از که یکم نور و اتاق باز مهین در

 رو در و گذاشتم داخل به پا.. داشت ترانه یداریب از

 بلند دنمی د محض به و بود تخت یرو.. بستم پشتم

 فاصله نیهم  از رو بلندش و ریحر خواب لباس.. شد

 . دمید  یم چشمام یتار  وجود با و

 

 زدان؟ی-
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.. دیلرز یم بشدت و بود ترس و بغض از پر صداش

.. افتاد هیگر به بلند و دیترک بغضش برسه، من به تا

 .کرد حلقه کمرم دور رو دستش

 

 ترانه؟ شده یچ .. شششیه-

 

  تند قطرات از نمیس.. کرد  هیگر بلندتر و نداد جواب اما

 و کردم ول رو فمیک.. شد سی خ سیخ اشکش داغ و

 .گرفتم رو بازوش

 

 نجا؟ یا اومد  بهمن شده؟ یچ.. کن نگاه من به.. ترانه-

 



 رو صورتش دست با و کرد نییپا باال رو سرش

..  چسبوندم تبدارش ی شونیپ به رو لبم.. پوشوند

 .بود واجب ترانه به دادن یتسل یبرا اما دمینبوس

 

 ؟یدیترس یزیچ از.. نجام یا من گهید االن.. آروم-

 

 : گفت بلند و هیگر نیب

 

  ینم من.. زدانی.. دمیترس هم یلیخ.. دمیترس.. آره-

 و ریس مثل دلم صبح از .. بدم دست از  رو تو خوام

 چرا.. چرا.. زدانی.. ایخدا یوا.. دیجوش یم سرکه

 دمیترس من.. من ؟یچجور آخه ؟یکشت رو ایلیسیس

 ... بهمن که

 

  به محکم.. کردم خفه نمی س رو رو حرفش ی ادامه و

  داغ داغ تنش و دیلرز یم دیب مثل.. فشردمش خودم

 .بود

 



  هنوز که  ینیب یم.. شد تموم گهید.. ترانه باشه-

 .شد تموم بهمنه و من نیب یهرچ.. زندم

 

  رو حرفم  یمعن داشت تازه انگار اما نکرد توجه اول

..  کرد بلند  سر و شد کم شیگر شدت از که دیفهم یم

 .داشتم نگهش بغلم تو  همچنان من

 

 ... شراکتتون.. یعنی ؟یچ یعنی-

 

 : گفتم و دادم تکون بله ی  نشونه به یسر  نانیاطم با

 

 خائن هی چون  کشتم رو ایلیسیس.. شد تموم شراکت-

 یم انتیخ بهمن به هم و من به هم.. بود هیدوسو

 .کرد

 

 رو دستش.. دیرس یم  نظر به سرخ سرخ  چشماش

 یب از داشتم و بودم مست یلیخ.. گذاشت نمیس یرو

 . دادم یم جون یخواب



 

 خورد؟ هم به شراکتتون اون با چرا ؟یچ بهمن.. پس-

  نکنه شده؟ خبر چه..  شدم جیگ من.. من زدان؟ی

 ... من با ازدواجت

 

 :زدم  لب یخواب  یب از عجز با و دمیکش پوف

 

 یطوالن خواب هی از بعد.. یلیخ.. ترانه خستم یلیخ-

 رو سرم دغدغه یب رو امشب  بذار فقط.. گمیم برات

 . ارمیدرب رو لباسام ندارم نا یحت.. بذارم  بالش رو

 

 :گرفت فاصله ازم و دیگز  لب یناراض

 

  ارمیدرب رو  لباسات من شهیم فقط.. بگو فردا.. باشه-

 .میبخواب فقط بخوابم؟ بغلت تو و

 

.. نشستم و رفتم تخت سمت  به واکنش و حرف یب

  دکمه و زد زانو  پام جلو ترانه و کردم باز رو کمربندم



 به ترانه و افتاد هم یرو چشمام.. کرد باز رو هام

  بالش یرو رو سرم.. دی کش رونیب رو  رهنمیپ یسخت

 و نشست شلوارم کمر به ترانه دست و گذاشتم

 .آورد رونشیب
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  رو انگشتاش لمس من و دیکش باال گردنم تا رو پتو

 کرد خاموش  رو آباژور.. کردم حس بازوم زخم یرو

 هنوز من و کرد یم هق  هق هنوز.. دی خز پتو ریز و



 از رو مغز نیا الکل.. یلعنت.. بود فتادهی ن کار از مغزم

 یب و سست.. کرد یم حسم یب فقط.. نداختینم کار

 ...حال

 

  بدم دست از رو  تو یلیدل هر به یروز هی  اگه زدان؟ی-

 .کنم تحمل تونم ینم خورم یم قسم.. شمیم وونهید

 

  باال نمیس همراه به ترانه سر و دمیکش یقیعم نفس

 .کرد حلقه کمرم  دور رو دستش و شد نییپا

  سکس به لی م اما حس یب و بودم مست بودم، خسته

 بردیم شیپ جنون مرز   تا  رو من هربار روشن. داشتم

 .نداشتم رو دادنش  انجام توان یلی دل به هربار و

 

 تنت کنم یم  حس یگاه که  یدیم الکل یبو  یجور هی-

 ... من.. زدانی.. داره رو بو نیهم

 

 . نداد ادامه و دی بوس رو نمیس

 



  نکن ول منو لطفا.. لطفا.. ذارمینم تنها رو تو من-

ت.. زدانی  ..  دارم دوس 

  

  

  ***************************** 

  

  

  

 کنم حس رو ترانه نبودن   تونستم یم  هم بسته چشم

  قطع شب یها  مهین تا که  هاش نوازش ی جا  هنوز اما

 به یتکون.. سوخت  یم پهلوم و نهیس یرو بود، نشده

 یعسل زیم  یرو ساعت.. شدم زیخ مین و دادم خودم

 رو پتو و دمیکش پوف.. داد یم نشون رو هفت عدد

 .نبود تنم  شورت هی همون جز یچیه.. زدم کنار

 

 هی دیشا.. بود نیسنگ گذشته، شب ی مست از سرم

 به پا دست به حوله.. کرد یم بهتر رو حالم دوش،

  آب زیر قطرات.. ستادمی ا دوش ریز و گذاشتم حموم

 یا کالفه پوف من و  نداختیم رد داغم تن یرو



 حموم از باالخره تا گذشت ربع کی از شتریب.. دمیکش

 ترانه.. خورد در به تقه چند.. زدم رونی ب  پوش حوله

 .زدینم در

 

 .ن ینوش تو ایب-

 

 و ستادمیا  کمد یروبرو من و کرد باز درو  مکث با و

 هی آزادم دست با و کردم خشک  رو موهام دست هی با

 بود درست حدسم.. دمیکش رونیب کمد  از لباس دست

 .ستادیا در چهارچوب همون تو نینوش و

 

 . ریبخ صبح آقا سالم-

 

 یبرا.. رفتم شیپ تخت کنار تا و گرفتم فاصله کمد از

 .. داشت تعلل اما بود اومده نجایا به یحرف گفتن
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 شده؟  یچ.. نینوش بزن حرفتو.. ریبخ صبح-

 

  رو نگاهش من و آورد  لب به یزیآم مصلحت  لبخند

 رو صداش تن و شد داخل  قدم  هی.. دمید  ها پله راه به

 : آورد نییپا

 

 .نیدار مهمون.. کنم صداتون امیب گفتن خانوم-

 

 رو ناخونده مهمون نی ا من.. نداشتم  فکر به یازین

 با نینوش و دادم تکون هوا تو یدست.. شناختم یم



 و کت یخونسرد  تینها در.. رفت رونی ب یدیببخش

  پنجره ی گوشه یقد ی نهی آ  یروبرو و دم یپوش شلوار

 . کردم مرتب وسواس با رو کراواتم و ستادمیا

 عطرم، از.. بود اسمم اول نم،یآست سر  یها دکمه

 دست، به فیک و کردم یاسپر دستم مچ و گردن یرو

  بیترک از.. شدم خارج اتاق از و زدم تلفنم  به یچنگ

 و کت اکثر.. ومدیم خوشم دیسف  و اهیس رنگ

 .شدیم خالصه رنگ نیا  تو شلوارهام

 

  به ناخونده مهمون ی قهقهه یصدا ها پله  راه اواسط

 پا بعد هیثان یس از کمتر  و زدم پوزخند.. دیرس گوشم

 یصندل یرو درست.. دمشید و گذاشتم  آشپزخونه به

 .کنم اخم شد باعث و  بود نشسته من  مخصوص

  از زودتر بهمن و بود نشسته  خودش  یسرجا ترانه

  روزها نیا  دیرس یم نظر به.. شد حضورم  متوجه او

 . بود شده حواس یب ترانه

 

 . زدانی سالم-

 



  رو یچ خواست یم شاد،  یصدا تن و ی خونسرد نیا

 برسونه؟  بهم

  من و شد بلند ترانه.. نکردم کم ی ز یچ اخمم از

 یرو.. بودم بهمن لب  ی گوشه لبخند خیم همچنان

  به لبش تا دیکش نییپا رو گردنم و شد بلند پا ی پنجه

 بهمن و من نگاه اتصال ی رشته.. برسه  شمیر ته

 . شدینم قطع

 

 . نیبش.. عشقم ریبخ صبح-

 

 دراز دست.. شد بلند و داد یتکون خودش به بهمن

 .گرفتم رو دستش یمشهود یتینارضا با من و کرد

 

 مسئله نیا رو ادیز من زدان؟ی نشستم تو یجا سر-

 .نیبش ایب.. ندارم تی حساس

 

 در به رو یصندل  نیکترینزد همون محو پوزخند هی با

 و انداخت باال  ابرو.. نشستم و کردم انتخاب یخروج

 و گرفت  نینوش از رو قهوه فنجون ترانه .. نشست



 به و گرفتم دست به کارد من و گذاشت بهمن یجلو

 .انداختم ینگاه م ین مربا و کره

 

 از چهارساعت و ستیب  هنوز یوقت کردم ینم فکر-

 .بهمن نمتیبب نجایا نگذشته مالقاتمون

 

  دمیکش باال چشم من.. معنادار اما کوتاه یلیخ.. دیخند

 و زد لب به.. دمید رو دستش رنگ  یآب فنجون و

  بود کرده خطر  احساس انگار ترانه.. دینوش  یا جرعه

 .کرد یم نگاه من به ترس با که

 

 .دمیند رو ترانه بود وقت یل یخ.. یدلتنگ-
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 چشم رنگش کرم شلوار و کت از و دادم تکون سر

 .گرفتم

  داد، هل سمتم به ترانه که یسبد از نون یا تکه

 دهن به و کردم آغشته مربا و کره با و برداشتم

 .زد رونیب در از و گفت  یا بااجازه نینوش.. گذاشتم

 

 .متاسفم یلی خ  ایلیسیس بابت من بهمن؟-

 

 از شدت به که یترس به رو و کرد یا خنده تک

 :زد لب بود مشهود ترانه یصدا

 

 .شد بسته من یبرا زن اون  ی دفترچه.. ستین مهم-

 



 لبش و د یلرز یم داشت.. بود ترانه به حواسم من

 .دیرس یم  نظر به کبود

 

 زدان؟ی-

 

 لب به و کردم پر پرتقال آب یوانیل ز،یم  یرو پارچ از

 و کرد اخم ندادم رو جوابش  نکهیا از بهمن.. زدم

 چشم.. دیکوب  زیم یرو رو فنجون و شد خم  زیم یرو

  قورت  رو دهنم نیریش  و خنک عیما و دمیکش باال

 :گفت  و آورد لب به یتصنع یلبخند ترانه.. دادم

 

 .نی بزن حرف صبحونه از بعد-

 

 رگ به درهم یها اخم با..  رفت باال صداش بهمن و

  و انداختم ینگاه مین ش یشونیپ و گردن ی برآمده

 :دیلرز شتریب و دیپر  جا تو ترانه

 

  صبحونه بعدا یتون  یم.. ترانه نکن دخالت تو-

 .یبخور 



 

  نشیس ی قفسه به داشتم من و افتاد پته تته به ترانه

 یصورت تاپ باز ی قهی یال از که کردم یم نگاه

  من که بشه بلند خواست. بود معلوم یخوب   به رنگش

 :گفتم و شدم مانع

 

  تو یدار یحرف اگه یتون یم.. بمونه ترانه بهتره-

 . یبزن ییرایپذ

 

 از رو نگاهش خشم که دیپسند رو شنهادمی پ انگار

  یرو رو کارد شد، که  بلند.. داد انتقال من به ترانه

 .شدم بلند و گذاشتم زیم

 

.. ستادیا  اما رفت یخروج در سمت به من از زودتر

 و خشم من و  برگشت ترانه سمت به.. من کنار درست

 . شناختم صداش از رو نهیک و تیعصبان و حرص

 

  هات ینافرمان خبر.. ترانه نشده صاف  تو با حسابم-

 .دارم ی تر مهم یکارا فعال یول.. دهیرس گوشم به



 

..  کردم حس رو ترانه پوست شدن رنگ به رنگ من

 .شد تر  بم و تر آهسته بهمن یصدا

 

 .زدانی ایب زود-

 

  یحت و انداخت نییپا سر  ترانه.. زد رونیب عیسر و

 . نداشت منو یها چشم به کردن نگاه جرات

 

  رو گونش راه اشک و بود شده بهمن منظور  متوجه

  یب و شدم بلند و دمیکش پس رو یصندل.. کرد دایپ

 هیگر بلند که  دمیشن و زدم رونیب آشپزخونه از یحرف

 .رفت یم ییرایپذ  سمت به حتم به بهمن.. کرد
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  با و دادم ی ا اشاره بهش و دمید رو نینوش راه نیب

 به دست رو فمیک.. رفت آشپزخونه سمت  به سر تکون

  یم من.. رفتم شیپ ییرایپذ سمت به و کردم دست

  اما داد یم  بیترت زود یل یخ رو مالقات نیا دونستم

  سر معموال.. بود بی عج خونه، نیا  در حضورش

  یبار نیدوم نیا گذشته سال سه تمام در دیشا.. زدینم

  پنجره پشت... گذاشت یم خونه نیا  به قدم که بود

..  قالب هم  به پشت از دستش دو هر و بود ستادهیا

 ی فاصله با.. برنگشت اما دیشن رو هام قدم یصدا

..  گذاشتم  مبل یرو رو فمیک و ستادمیا  ازش متر سه

 : گفتم و کردم تازه ینفس

 



  ستین مهم برام یدار من زن با ینسبت  چه تو نکهیا-

 .نکن بلند زنم رو صداتو.. من ی خونه تو.. بهمن

 

  د،ید که منو ی جد ی چهره اما برگشت سمتم به ناباور

 یوقت.. گرفت فاصله پنجره از و زد زل  بهم حالت یب

 از یرد یب.. بود خونسرد کامال ستادیا مقابلم درست

 ... حرص  و خشم

 

 .زنهیم اد یز حرف تیعصبان تو آدم-

 

 بهتر اما.. خوب یلیخ.. دمیفهم یم رو  حرفش یمعنا

 .بزنم ینفهم به  خودمو بود

 

  هات خواسته ی همه به ؟یباش یعصبان دیبا چرا تو-

  ایلیسیس مثل خائن و زونیآو زن هی شر از.. یدیرس

 از .. رهیم باال پارو  از پولت.. یشد خالص

  حساب..  نشده کم یز یچ  تینیرزمی ز یقراردادها

 چرا؟ تو.. رفته در دستت از هات تیموفق

 



..  زد پوزخند که شد کالمم ی طعنه متوجه  هم اون

  زل بهش  یظتر یغل اخم با و کرد کمتر رو فاصلمون

 .دمید دستش ضرب یرو رو  نگاهش.. زدم

 

  ن،یبدب آدم و عالم به و باشه  یعصبان دیبا که یاون-

  و دم تو که یزن از تو.. که یدار خاطر  به.. منم

 تینها من از داشت.. ی خورد یباز بود دستگاهت

 به.. بزنه ضربه تو به تا کرد یم رو سوءاستفاده

  یب.. تو ی نیبدب و شک  خاطر به.. تو حماقت خاطر

 ...تیاعتماد

 

 ی صفحه هی.. دهیجد روز هی امروز.. زدانی نرو تند-

 ... تو و من یزندگ تو دیجد

 

  بار از.. گرفتم فاصله کنارش از و دادم تکون سر

 و برداشتم یسکیو یبطر  وارید ی  گوشه بزرگ

 .برگشتم سمتش به دست به جام.. کردم بازش

 



  من و تو.. دیجد ی صفحه  هی و روز هی.. باتوئه حق-

 .می ش ینم جا صفحه هی تو گهید

 

  پر رو جامم.. اوردین خودش یرو به اما شد یعصبان

 سمتم به.. گذاشتم وسط  زیم یرو رو  یبطر و کردم

 تمام با و زدم لب به یخونسرد تینها  در من و اومد

 کردم  تکرار خودم با وجود

 

  یباز به باز منو.. کن منصرف منو.. باش زود"

 "کن دعوت

 

 فوت رو نفسش  بهم کینزد.. نبود یشدن  باز اخمم

 .دمیکش سر  الجرعه رو یسکیو ی همه من و کرد

 

 من کمک به هم دیجد ی صفحه هی کردن  باز یبرا تو-

 .. یدار اجیاحت
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 یم شک عقلش به داشتم.. دیپر باال ابروم یتا هی

 یم خودش.. بود بزرگ حماقت  هی حرفش نیا.. کردم

 .دونست

 

 .میکن معامله ه ی باهم بهتره-

 

 و کردم پر  رو جامم باز! معامله؟.. شدی م جالب داشت

 سر.. شدیم یطوالن سکوتش داشت.. زدم لب به



 اومدن از انیجو.. آخ.. کرد یم درد شدت  به میلعنت

 ... پووووففف داشت؟ خبر بهمن

 

 هی.. بمونه یباق همچنان ما شراکت خوام یم من-

 جلب صددرصد منو اعتماد تو.. سود سر دو ی معامله

  منم.. اتابک  اقامت محل آدرس دادن با.. یکن یم

 . رفته یخر و اومده  یخر کنم یم فراموش

 

 مشت دستم و کردم پنهان یسکیو پشت رو پوزخندم

 داشت.. لقمه حروم ی حرومزاده.. شرف  یب.. شد

 .شدی م تنگ نفسم

 

 اما هست سود سر دو شنهادیپ نیا یکن ینم فکر-

  سر یگیم یدار رسه؟ یم من به یسود  چه تو؟ یبرا

 نیچن که یکرد فکر یچ  خودت با کنم؟ معامله بابام

 ؟..یداد یشنهادیپ

 

 جام.. گذروند نظر از رو  وجودم ی همه و اومد جلو

 به هنوز.. دمیبلع رو همه و زدم لب به و دادم یتاب رو



  ینگهبان ر یحر  نازک ی پرده پشت از.. بود رهیخ من

 . دمید داد یم کیکش داشت که رو

 

 دمیشن.. ارمیب سرش ییبال خوام ینم.. نکن ترش-

  باهاش خوام یم فقط..  زدانی نداره  یمساعد حال

  جینتا یلیخ به کی کوچ کار هی نیا با من.. بزنم حرف

 .رسمیم

 

..  کردم ینم رو کار نیا من اما.. حتم به.. البته

 ...هرگز

 

  تو من انداختن ریگ ی نقشه  نکهیا از قبل اگه دیشا-

 یم رو شنهادیپ نیا بهم یدیکش یم رو انبار  و روتیب

 ی معشوقه من االن اما.. کردم یم قبول یداد

 به کردم اعتراف خودم.. کشتم رو تو ی حرومزاده

  بر هات نقشه ی همه از یدون یم.. اتابک بودن زنده

 ؟یگرد یم  اتابک دنبال هنوزم.. دارم خبر خودم هیعل

 یشیم  ریپ نکاریا یبرا کم کم یدار کنم یم حس

 ...بهمن



 

  به انگشتش نکهیا از قبل اما اومد سمتم  به برافروخته

 یبرا.. کرد کنترل رو خودش کنه، برخورد نمیس

 گروهک یها سرکرده نی بزرگتر که بهمن مثل یمرد

 داشتند، وحشت اسمش دنیشن از ییا یماف یها

 گرون یل یخ براش من، کردن   سپر نه یس ینطور یا

 من برابر در دیبا که دونست یم اما شدیم تموم

  پرفشار رو نفسش که دونست یم نویا.. باشه خوددار

 صداش و برگشت اومد که  یراه همون از و کرد فوت

 : رفت  باال کمی

 

..  زدانی ست ین تو مال با اسیق قابل ابدا من تجارب-

 که یمرد  نیا.. گذشتم داشتم یزندگ تو یهرچ از من

  دادن  دست از یبرا  یزیچ ستادهیا روبروت االن

  تو و من نیب تفاوت.. زدانی یدار تو.. تو اما.. نداره

 .. نهیا
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 از حتم به.. نهیبب رو کالمش ریتاث تا برگشت سمتم به

  من.. گفت یم اتابک از داشت.. زدینم  حرف ترانه

 . بود راحت او  بابت از المیخ

 

 از یبرا یچ یه تو ی اندازه به منم.. یکن یم اشتباه-

  محافظت ازش بلدم دارم، هم اگه.. ندارم دادن دست

 بلد رو کار خم و چم هنوز یوقت که همونطور.. کنم

 یز یچ با منو یتون ینم تو بهمن؟.. تونستم  نبودم،

 نمون،یب شراکت نخوردن هم به یبرا.. یکن دیتهد

 هی.. ضمانت هی.. سند هی.. باش بهتر زیچ هی دنبال



  ینم آب ریز سرمو بعد ی دفعه کنم باور من که یزیچ

 . ینیچ ینم سهیدس.. یکن

 

  یب که دمید یم رو شی نیب یها پره من و کرد اخم

  باهاش من.. بود یعصب.. شدیم بسته و باز اراده

  و ها چشم به.. دستاش به هیثان به هیثان..  کردم یزندگ

.. بشم بر از  رو حاالتش ی همه تا زدم زل هاش لب

 .بودم بهمن خود   من حاال

 

 با مالقات  هی بیترت خوام یم من ؟یخوا  یم یچ-

.. بزنم حرف شده هرطور باهاش دیبا.. ی بد رو اتابک

 .یبگ هیکاف فقط.. کنم فکر  شنهادتیپ  یرو تونم یم

 

..  شد کج لبم و فرستادم رونیب به نامحسوس رو نفسم

 داشتم، شناخت مرد نیا یرو من که اندازه همون به

  یم رو فکرم زد؟یم حدس رو حاالتم شناخت؟ یم منو

  حاال که بود گرفته نییپا دست منو اونقدر.. نه خوند؟

 .دونست ی نم یچیه دشمنش از.. من از دیفهم یم

 



 شراکت.. بهمن کنم ینم معامله تو با اتابک سر   من-

 ینیب یم اگه.. شهیم  مربوط کار به فقط تو و من

  نخواستم من.. بود تو خواست .. منه زنه  خواهرت،

 هی من از تو اما میباش  داشته باهم کار جز  یارتباط

 من یوفادار یبرا ضمانتت ترانه و یخواست  ضمانت

 من از ترانه خود که یا بچه.. بچه همون مثل.. بود

 . نخواست

 

  حالت.. صداش اما کرد یمخف رو ششده مشت دست

  رو خودش  داشت.. بود خونسرد  همچنان هاش چشم

 مطمئن و نکوبه فکم تو  رو مشتش تا کرد یم کنترل

 . خواست  یم دلش بودم

 

..  یکن یم یقاط هم با  رو یچ همه یدار زدان؟ی-

 به.. شراکتمونه به ربط یب اتابک، با من صحبت

 اون  یجا تو که یکس.. یمیقد همکار هی عنوان

 . دارم رو حق نیا.. نمشیبب دیبا ،ینشست

 



 ینم سر  باشه مخالف  نیطرف از یکی که یمالقات-

 سر برج به دیبا.. ندارم وقت ادیز من  بهمن؟.. رهیگ

 .بزنم

 

  با باز رو شفاصله.. دیکش نفس آهسته و کرد مکث

  باال ابرو.. نشست کتم یرو دستش.. کرد تموم من

 :برنداشتم خشمش از پر نگاه از چشم من و انداخت

 

 داشیپ تونستم نداشتم، نانیاطم بودنش زنده از یوقت-

 .تونم یم بازم پس کنم

 

 دستش و شد کج لبم.. کرد یم دیتهد منو علنا داشت

 خودش ی دگونهیتهد لحن  همون با و زدم پس رو

 :گفتم

 

  من که گفتم شیپ ی قهیدق چند نیهم.. نگذشته ادیز-

  نیا من به یوقت.. میشینم جا صفحه هی  تو گهید تو و

 اونوقت کرد، اعتماد بهت شهیم که یداد رو نانیاطم

 .کرد فکر شراکت ی درباره بشه دیشا
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 خودش به یتکون و داد تکون راست و  چپ به یسر

 یم رو  صورتش راست مرخین فقط حاال من.. داد

 ی شده برآمده کیبار رگ و فک انقباض.. دمید

 :بود دمید مقابل درست شقهیشق

 

 ؟ یخوا یم  یچ.. بگو-



 

  شمرده و خونسرد.. کردم یم شروع کی کوچ و کم از

 :زدم لب شمرده

 

 از خوام یم..  بردار من هی عل زیگر و بیتعق از دست-

 تمام تو.. باشم داشته خبر   کار اتییجز  زیر به زیر

  یم.. باشم داشته حضور قراردادهات عقد  و جلسات

 رو قراردادها طرف با هات تماس ی زمکالمهیر خوام

  کارهات تمام تو دیبا.. کتیشر عنوان به من.. بدونم

  بهمن؟.. اومدم قدرت تصاحب یبرا من.. باشم میسه

 راه خوام  ی م.. من.. یکن ینم افتیدر نیا جز من از

 بدون نویا.. کن فکر حرفام به.. بدم ادامه رو ریاردش

  یم من یکن یمخف من از  رو یزیچ بازم یبخوا اگه

  فکر خوب پس.. دارم رو  شییتوانا که یدونیم.. فهمم

 . کن

 

 به.. دونستم یم.. شروط  و شرط با اما کرد یم قبول

 زد زل بهم مرموز  نگاه همون با و کرد کج سر سمتم

 من به مرد نیا.. انداخت هم   جنگ به رو  ابروهاش و

 .کرد یم قبول.. کشت ینم منو.. داشت ازین



 

..  بردم یم  لذت داشتم من و شد منقبض شتریب فکش

 مثل.. نمیبب  گردنش یرو رو انگشتام رد تونستم یم

 .شدیم خفه داشت.. کرد سنای با که یکار همون

 

 ... فقط.. کنم یم  فکر بهش-

 

.. نداشتم  شک.. بگه رو شرطش نیاول خواست یم

 یب رو تنش یباال  حرارت  من.. دیکش جلو رو خودش

  ابرها یرو  داشتم.. دادم یم صی تشخ کردن، لمس

  رو سقوط انتظار هرلحظه من اما.. کردم یم پرواز

 ... مخ با سقوط.. داشتم

 

 وارث هی و یبخواب ترانه با دیبا.. زور با شده یحت-

 . یبساز  خودت و من خون از

 

  با.. شد اکو فضا تو خندم یصدا و  زدم یکجخند

  رو یبطر باز.. موند رهیخ  بهم درهم یابروها  همون

 یبزرگ ی جرعه و زدم لب به و گرفتم دست به



.. دمیخند یم هنوز.. دمیچرخ سمتش به و دمینوش

  من و بود داده قرار کنارش رو ششده مشت دست

 :گفتم خنده نیماب

 

 و برده هنوز من ،یداد رو بچه هی شنهاد یپ یوقت-

 هنوز.. نبودم کتیشر هنوز.. بهمن بودم تو ی بنده

 یتون ینم تو بهمن.. یبود دهینچ سهیدس من هیعل بر

 هم دلم اگه من.. یبد یدستور نیچن  من به حاال

..  رمیگ ینم  اجازه تو از  گهید بخواد بچه و یخوابگ

  من و نیب ی هرچ.. خوام ی نم مخالفت و  هیدییتا تو از

 با رو کار.. مونه یم خودش و من نیب.. ستترانه  و

 برو ای.. الیو برگرد.. نکن یقاط من ییزناشو روابط

.. یکن فکر حرفام ی درباره یتون یم مطمئنم.. شرکت

 اندازه همون به.. توام مثل یکی من.. بهمن

 .. خطرناک اندازه همون  به.. تکاریجنا
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  که دمید.. ننداخت نگاه م ین بهم یحت و داد تکون سر

..  شد کج  چپ به سرش  و رفت یخروج در سمت به

  سر باز..  بود دهید رو  ترانه بزنم حدس تونستم یم

 .زد رونیب و داد تکون

 

  بایتقر عی ما از لذت با و  چسبوندم لبم به رو یبطر

  رو ترانه و آوردم رونیب رو تلفنم.. دم ینوش گرمش

 اشک یبهار ابر مثل.. ومدیم سمتم به داشت  که دمید

 و ستادیا.. شدم مانع دست تکون با من و ختیر یم

 به و گرفتم رو انیجو ی شماره.. دیکوب پا حرص با

 :زدم گوشم

 



 قربان؟ جان-

 

 : زدم لب آهسته یلیخ ونیگر ی  ترانه به رو

 

 .برس اون به.. بهمن-

 

 :دمیشن  رو شیجد کامال یصدا و

 

 .الساعه.. چشم-

 

 کردم پی تا ماهتاج یبرا و کردم  قطع رو تلفن

 

 "باش مراقب.. اتابکه ریگیپ تی جد با بهمن"

 

..  رفتم ترانه سمت به  و گرفتم چنگ به رو فمیک

 :دمیشن رو آلودش بغض یصدا

 



 ؟ ..ی تونست چطور  زدان؟ی ؟یگفت بهمن به تو-

 

 خون یها  چشم به رو و دمیکوب نشیس به رو یبطر

 :زدم لب آلودش

 

 دیبا یخورد یم قرص من چشم از دور یداشت یوقت-

 من مشکل اون.. ترانه یکرد یم  رو االنت فکر

 .توئه مشکل .. ستین

 

 بود ماهتاج.. دیلرز دستم نیب تلفن

 

 "نباش  نگران"

 

 :گرفت رو کتم ی گوشه و دیکوب پا باز ترانه

 

  فقط.. من ؟..یسنگدل و رحم یب انقدر چرا زدان؟ی-

 .ینزن دست  بهم گهید تو بشم باردار اگه دمیترس

 



 گرفتم، دوش تازه انگار نه انگار.. بود خراب  اعصابم

  یم ممعده.. شدم یم هالک داشتم و بودم عرق سیخ

 :گفتم هیسف اندر عاقل ینگاه با ترانه به رو.. سوخت

 

 ضامن تونست یم بچه ینکرد فکر درصد کی-

 بشه؟  تیزندگ

 

 یعنی نشست رنگش یش ی م یها هیقرن تو که یترس

  خواهر.. شدینم باورم.. بود نکرده رو فکرش.. نه

  نکرده توجه موضوع نی ا به رانیا یای ماف نیبزرگتر

 . آخ.. آخ.. بود

 

.. یبخوا  بچه خاطر به منو تو نخواستم.. من-

  یکی بچم که.. خودم مادر نیع بشم یکی  منم نخواستم

 یکن یم فکر تو که اونقدرا من زدان؟ی.. بشه من مثل

  ینم.. دارم دوست واقعا رو تو من..  ستمین احمق

 ؟ینیب

 

 کردم پی تا عیسر و تند ماهتاج یبرا



 

.. ببره ییبو تو و من نیب  ارتباط از بهمن مبادا"

 " خوردنه آب مثل براش کردنش دایپ اونوقت
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.. ختیر یم  اشک و نداختیم چنگ کتم به  هنوز ترانه

 .انداخت آغوشم تو رو خودش و دمیکش  باال چشم

 



 رحم چکسیه به.. ترسم یم بهمن از  من زدان؟ی-

 ...چکسیه به.. نداره

 

 داد رو  جوابم ماهتاج

 

 " نباش نگران اصال"

 

 نقطه هیگر .. گذاشتم ترانه سر یرو لب و شدم خم

 . بود ضعفم

 

 به برو االن.. من با بهمن.. ترانه نترس .. باشه-

.. کن لکسی ر یجکوز تو کمی.. بزن زنگ ماساژورت

 برم دیبا من.. کن استراحت کمی و بخور یزیچ هی

 مراقب.. بزن زنگ بهم کار نیح لطفا.. لطفا.. برج

 . باش خودت

 

 همه.. گرفتم فاصله ازش و  دمیبوس رو سرش  یرو و

 ..  دمیکش پوف.. آخ.. بهمن آخ .. زدیم نبض وجودم ی



  

  

  ********************************* 

  

  

  

  رو کنفرانس اتاق در ی رهیدستگ و کردم دراز دست

..  دادم دست دیجد قرارداد طرف هردو با و کردم باز

  یخوب  به قرارداد عقد یپا سه هر  یامضا هنوز

 مرد ه ی.. داشتند رفتن عزم که بود نشده خشک

 ... عرب تاجر  هی و یسیانگل

 :گفت یسی انگل به و زد لبخند توماس

 

 یم مالقات رو گهیهمد هم باز.. خوشبختم یلیخ-

 .میکن

 

 به احمد و کرد  رها رو دستم باالخره و دادم تکون سر

 یب دشیسف یعرب لباس به من و داد انی پا لبخندش



  به.. زدند رونیب در از هم با هردو.. کردم یتوجه

 و گذاشت  اتاق داخل به پا  انیجو خروجشون  محض

  حالت چیه.. انداختم صورتش به ی نگاه مین من

 رو در و کردم کج لب جهت یب من اما نداشت  یخاص

 .رفتم شیپ کنفرانس  زیم کنار  تا و بستم

 

 قربان؟-

 

 دست به رو پرونده و  آوردم ابرو ن یب یزیر اخم

  از زونیآو بزرگ لوستر.. دمیچرخ سمتش به و گرفتم

.. دیکش جلو رو خودش.. دم ید یم نمونیماب رو، سقف

..  دمیکش پوف من و ستاد یا یچندمتر ی فاصله با

 . بود یرلفظیز  منتظر انگار

 

 .زدانی آقا دارم براتون غامیپ هی-

 

 نییپا  سر شرمنده.. فرستادم رونیب شل نفسمو

 بکیس.. کرد قالب جلوش رو دستش دو  هر و انداخت

 :زدم لب آمرانه یلیخ من و شد  جابجا گلوم



 

 ه؟ یبد خبر-

 

 ..  کنه خوشحال  رو شما نکنم فکر یول نه-
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 رو پرونده.. ستادمی ا مقابلش درست و رفتم جلو

 دونست یم خودش بودم مطمئن و دادم تکون جلوش

 .کنه کاریچ دیبا

 

 .یدار یخبر  چه نمی بب بگو حاال-

 

 .دیکش باال چشم و کرد پنهون سرش پشت رو پرونده

 

 بهم کنه، ی م محافظت ونیهما از که ینگهبان  همون-

 .کنه مالقات باهاتون خواسته ونیهما گفت.. زد زنگ

 

 پشت انیجو به و شد مشت دستم.. بست خی تنم

 بستم چشم.. دیتپ یم گلوم  تو درست قلبم انگار.. کردم

 :گفتم پوزخند با و

 

 سلول بفرستنش.. ارنیب رونشیب یانفراد از-

 چشم مبادا.. باشن کنارش مدام نفر دو  بگو.. خودش

  مونده.. دارم کار هنوز ون یهما با من.. بردارن ازش

 .. برسه نوبتش به تا



  

  

  

 ***************************** 

  

  

  

 در مقابل یشلوغ.. داد یم آزارم مردم آمد و رفت

 . خورد  یم خوره مثل  رو روحم ،یفلز  رنگ سبز

 

 نیا از اخمم.. کردم مشت فرمون یرو رو دستم 

 نشون رو صبح ازدهی نیماش ساعت.. شدینم تر ظیغل

... شتری ب شهیهم از.. بودم قرار یب  من و داد یم

  حاال و کردم یط رو ریمس نیا کساعتی که اونقدر

 .دمیکش یم انتظار که بود قهیدق چهل از شیب

 و بود نزده زنگ بهم هنوز اما نبودم خبر یب بهمن از

  من از یکس  اگر که کردم یم فکر نیا به داشتم من

 داشتم؟  یجواب گفتم؟ یم  یچ دیبا دیپرس یم رو حالم



 .نبود درک قابل هم خودم یبرا  حالم

 

 فرمون سر از دست باالخره من و کرد عرق دستم کف

 تیموقع با یکس یبرا.. برداشتم برگشته بخت

  یزیچ زدن، آب به گداری ب ینطور یا من، یاجتماع

  یمحل یروبرو  درست.. بود یخودکش به هیشب

 یم ها آدم نیهم از نفر کی اگر که بودم ستادهیا

 دهینرس هیثان به حتم به بودم، یآدم چطور من دیفهم

  یم رحمانه یب هم دیخورش نور.. کردند یم رمیدستگ

 .دیتاب

 

  دمید رو روشن  باالخره و کردم شل رو کراواتم گره

 که یتیجمع نیب از و شد خارج زندان کوچک در از که

  ادهیپ من و کرد عبور یسخت به بودند، کرده تجمع

 رو خودم برسه، نشی ماش به نکهیا از قبل.. شدم

 به درو دست کف با کرد  باز رو در تا. رسوندم بهش

 دستم به یعصب و دهیترس روشن و دمیکوب هم

 فرو لب دنمید با یول بزنه یحرف خواست.. برگشت

 . باخت رو خودش ی آن به و بست



 به و گرفتم فاصله گام هی من و دیپر رخش  از رنگ

 کرد باز لب  و زده وحشت  روشن.. کردم  اشاره نمیماش

  مین.. شد ساکت کردم، بسته  و باز پلک که من اما

  نیا انتظار دیشا.. انداخت ابونی خ یسو  دو به ینگاه

  موتیر.. برسه دادش به نفر هی که دیکش یم رو

 یرو.. افتاد راه به من از قبل و فشرد رو نشیماش

  ینگاه مین و مکث با من و نشست جلو یصندل

 یمعطل یب و  نشستم فرمون پشت اطراف، به مشکوک

  خارج پارک از اطیاحت با رو نیماش و  زدم استارت

 .کردم

 

 زدان؟ی-

 

  کی فقط و چرخوندم سر سمتش به خونسرد  یلیخ

.. کنم یابیارز رو وجودش ی همه تا دی کش طول هیثان

  به ییمانتو و یمشک ی مقنعه.. نداشت شیآرا ابدا

 لبش.. زد یم زار تنش به شیگشاد که رنگ همون

  انتظار.. کردم یم حس رو  التهابش من و بود کبود

 .نداشت منو دنید

 



 .. کن رهیذخ صداتو کمی-
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.. دیماس دهنش تو حرفش و زد زل بهم مبهوت  و مات

  باالخره.. زدینم یحرف مقصد به دنیرس تا بود بهتر

 یفرع ابون یخ هی به ابون یخ چند از  گذشتن از بعد

  یکم تردد روز از وقت نیا دونستم یم که دمیچیپ

 و داشتم نگه رو نیماش  یدرخت ی هیسا ریز.. داشت

.. دیچسب نیماش در به ترس  با روشن که کردم حس



.. دمیچرخ سمتش به و  کردم باز رو میمنیا کمربند

  با انگار.. دادم هیتک نیماش در به رو کمرم که یطور

 دهن با که کرد ینم تیکفا براش دنیکش نفس ینیب

..  دیتپ یم منظم قلبم.. دیکش یم قیعم  یها نفس باز

 فقط نویا.. نبود خوب حالم اما داشت یهماهنگ  نفسم

 . دمی فهم یم خودم

 

 خبر؟  چه-

 

 و کردم فوت نامحسوس  رو نفسم نداد، که رو جوابم

 به رو دستم نکهیا محض به.. دمیکش جلو رو خودم

 خودش از  محافظت یبرا کردم دراز داشبورد  سمت

 نزدم یحرف.. موندم حرکت یب من و آورد باال دست

 هی و آوردم رونیب رو گارمیس پاکت داشبورد از اما

 روشن فندک با و گذاشتم لبم ی گوشه  گورادویف نخ

 باالخره و کردم پوف رو ظشیغل دود دم همون.. کردم

 کمی کردم یم احساس.. چرخوند  سر سمتم به روشن

  تو همچنان.. چهارم.. سوم.. دوم پک.. شده آرومتر

 . شکست رو  سکوت خودش باالخره.. گذشت  سکوت

 



 نجا؟ یا میاومد یچ یبرا-

 

 که لیطو ابونیخ هی.. انداختم اطراف به ینگاه مین

..  دی د رو انتهاش روز  ییروشنا در  یحت شدینم

 شده محاصره عیوس یدشت با طرف کی  از که.. خلوت

 .بود

 

 .ینداد رو  سوالم جواب-

 

 .کرد براندازم پرسشگر و دیکش هم در ابرو

 

 یدگیرس خوب  بهش اونجا بود؟ چطور ونیهما  حال-

 شه؟یم

 

 .کردم حس صداش از رو یدیناام و ترس من

 

  بابام دادن خبر بهم.. زدانی.. یعنی.. فقط من بخدا ب-

 ... من .. دادم  مالقات درخواست منم.. سلولش برگشته



 

.. شد مشت دستش و گرفت قیعم دم هی.. کرد مکث

 :گفت لب تکون نیکمتر با و آورد نیی پا رو صداش

 

 .بود شده تنگ بابام یبرا دلم-

 

  یقتریعم پک بسته چشم.. دیلرز یم دستم نیب  گاریس

  فوت بسته ی شهیش سمت به رو دودش و زدم بهش

 انداخت نیی پا رو سرش.. دمیچرخ سمتش به و کردم

 . گرفت چنگ به رو فشیک ی گوشه و

 

 راحته؟  اونجا بود؟  چطور حالش-

 

 رو سوالم یمعنا هنوز انگار.. کرد بلند  سر ناباور

  ونیهما حال من دیگنج ینم  باورش تو ای.. دیفهم ینم

 و زد یا دهیترس لبخند هام چشم به رهیخ .. بپرسم رو

 :گفت

 



 .کنه ینم تیشکا معموال مع م یعنی.. بود خوب خ-

 

  و دم.. داشتیبرنم من از چشم هنوز.. دادم تکون سر

..  دمیکش ینم  نفس وگرنه بودند یاراد ر یغ هام بازدم

 گذشته سال دو و یس ی همه از.. بودم خسته  روحا

 ...شتریب

 

 . خوبه-

 

  یستین یعصبان.. که نهیا  منظورم ؟یخوب تو زدان؟ی-

  یاونطور زندان در دم  یوقت زدم؟ سر  بابام به که

 ... یگرفت  رو جلوم

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#
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 چشم  و زدم گاریس  به یپک باز من و نداد ادامه

 .داشتم سردرد.. بستم

 

 . کن گوش خوب پس کنم یم تکرار بار هی فقط-

 

 بودم ترسناک یادیز من ای.. زدیم حرف  لکنت با مدام

  که کرد یم یمخف من از رو یزیچ داشت روشن ای

... روز اون به یوا  و.. داشت رفتن لو از ترس

 ...یوا

 

 .دهیرس قتل به! ؟یشناس یم که رو ایلیسیس-

 

 ؟ یییییچ-



 

 کردم حس.. لرزوند رو گوشم ی پرده غشیج یصدا

 .اومد سمتم به و شد کنده نیماش در از باالخره که

 

 .یدیشن درست-

 

 ؟ یچجور کرده؟ نکارویا یک چرا؟ زدانی-

 

  افکارم انگار  اما نداشتم ینیچ مقدمه  به یازین من

 با دونم ینم .. کردم یم گم رو جمالت.. نداشت نظم

 زبون به بلند رو جشینت  اما کرد یفکر چه خودش

 :آورد

 

 ش؟یکشت تو ؟یکرد نکارویا تو.. تو-

 

 کردم باز چشم اما بگم روشن به رو نیا نداشتم قصد

 لبش یرو  رو دستش..  دمید رو نگاهش بهت و

  راست و  چپ به یسر ناباور و مبهوت و گذاشت



  گاریس به یپک.. کردم ینم دییتا یحت من.. داد تکون

 :گفتم قاطع و یجد یلیخ و زدم

 

 تو برنیم  رو نتیماش.. ی کن عوض رو تخونه  دیبا-

 خبر من یوقت  تا.. یثانو اطالع تا.. دتیجد  ی خونه

 دفترت مدت هی بازم یمجبور.. یمونیم  اونجا نکردم

.. ینیبب رو  ونیهما دینبا.. مهمتر همش از.. ینر

 ...چون

 

  من و داد یم  تکون سر راست و چپ به هنوز روشن

 خودم سمت به و گرفتم رو دستش مچ یحرص

.. شدینم کی نزد هم به شتریب نیا از ابروهام.. دمیکش

 .رسوند گوشش به بلندتر رو صدام

 

 تو و من  نیب اگه.. هیجد یلیخ هیقض نبار یا روشن؟-

 نهیب یم بیآس که یکس نیاول برسه، یارتباط به

  ستین مهم برام اون جون.. ونیهما بعدش.. ییتو

 گناهش تاوان به اونو یکس باشه قرار اگه یول

 روشن؟ یشنو یم.. منم.. برسونه



 

  ترق ترق یصدا من.. دیجوش اشکش ی چشمه

..  کردم یم حس مشتم نیب رو دستش  یها  استخون

 .دیکش هم در چهره

 

 یچ فهمم  ینم اصال.. کنم ینم باور من زدانی.. نه-

 ؟ ..زدان ی.. دستم آخ.. یآ.. تونم ینم.. یگیم

 

 ینم خودم ی وجهه نشدن خراب  خاطر به فقط

 ینطور یا یوقت  شیآرا یب  یها لب نیهم.. دمشیبوس

 عطش واقعا من و شدی م زی برانگ هوس دیلرز یم

 ..  داشتم
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  نارویا که بگو.. ینکشت اونو تو که بگو خدا تورو-

 . کنم یم خواهش زدان؟ی..  یگیم من ترسوندن یبرا

 

  دودش و زدم گاریس به یقیعم پک باز و شد کج لبم

 من .. کردم فوت روشن مخالف سمت به رو

 .بود اطراف به حواسم یچهارچشم

 

 گمیم من که یکار مدت هی.. کن اعتماد من به فقط-

  بابات به که بده قول بهم نجایهم.. روشن.. بده انجام

 تو فقط مدت هی.. یزن ینم سر برج به دفترت به

  الزم یز یهرچ اگه.. من  با داتیخر..  بمون خونه

  خونه از  یول.. کنم یم  هیته برات من بگو یداشت

 ...این رونیب یچکار ی ه یبرا

 



 بفرستم یا  خونه همون  به رو روشن داشتم میتصم

.. موندیم  اونجا اتابک روت، یب از برگشتنم لیاوا که

 اشک تند و تند.. نداشت خبر ازش بهمن و بود امن

 با و کردم ول رو دستش باالخره من و ختیر یم

 .داد مالشش  راستش دست

 

 شه؟یم یچ بابام-

 

 نویا.. رهیبگ  رو جونش من  جز  چکسیه ذارمینم من-

 .ندارم رو قصدش فعال منم.. باش مطمئن

 

 لب.. انداخت ینگاه می ن بهم عجز و  غصه و غم با

.. کرد هیگر  بلندتر و گرفت نییپا به رو  ییانحنا هاش

  انفجار به رو سرم.. کرد ی نم کنترل رو  خودش گهید

 .بود

 

  ییجنا  یها لمیف نیا هیشب میزندگ.. شهینم باورم-

 ینجور یا خوام ینم من.. شدم خسته.. شده ییکایآمر

  یتنها هی.. یفرار آدم هی.. روح هی مثل.. کنم یزندگ



  خبر خودش بعد کساعتی از که در دربه بدبخت

  شانسم تنها دیبا چرا شدم؟ ینجور یا چرا من.. نداره

 بغل رو  بابام تونم ینم یحت ؟..باشه نیا یزندگ تو

 .باشم یزندان قفس تو خوام  ینم من.. کنم

 

 هاش حرف ی همه برابر در و دمیکش جلو رو خودم

 :دمیتوپ صورتش تو

 

 مسئله.. روشن ؟یتون یم  ؟یچ جنازه هی عنوان به-

 ...یجد  یلیخ.. هیجد

 

.. زهینر اشک کرد یسع و گرفت دندون نیب رو لبش

  گارمیس ته و گرفت رو نمیآست.. نبود موفق چندان

  جلو رو خودش تیاهم یب اما ختیر  دستش پشت

 :زد لب یاشک و  سیخ نگاه همون با و دیکش

 

 تموم یک بگو فقط.. ندارم یا گهید شانس دونم یم-

 ماه؟ هی هفته؟ هی روز؟ هی چقدر؟ شه؟یم

 



 زمان به من اما ساعت هی بگم خواست یم دلم

 به یپک و دمیکش پس رو دستم.. نداشتم یاعتقاد

 خشنم لحن از.. افتادم سرفه  به نباریا.. زدم گاریس

 : دمیغر و نکردم کم یزیچ

 

 تموم رو  ناتمومم کار بتونم که اونقدر.. دونم ینم-

 .نکن ینافرمان  من یدستورا  از فقط..  روشن.. کنم
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  که شد گرمش انگار.. داد هیتک یصندل  یپشت به باز

 انداخته نشیس نیب طرف کی که رو فی ک چسبون بند

 رونش به رو مشیمال مشت و دیکش رونیب بود

 .دمیکش پوف.. دیکوب

 

 از.. هست خونه اون تو  یدار الزم له ی وس یهرچ-

 فرستم یم.. نباش نگران.. پوشاک و  یخوراک مواد

  برات یدار الزم یهرچ بگه ها بچه از یکی  به انیجو

 حال نگران.. یشیم بیغ کال  تو لحظه نی هم از.. ارهیب

.. گمیم خودت  واسه.. ضمنا.. نباش  هم بابات اون

  یکشو تو ذارنینم یاونجور رو نامه غهیص مدرک

 ... مطالعه زیم

 

  یحت و رفت باال  بدنش یدما که کردم حس وضوح به

 و انداخت نیی پا رو سرش.. شد فراموشش کردن هیگر

  برگشت سمتم به برافروخته.. کرد مکث  هیثان کی فقط

 : برد باال رو صداش و

 

 لم؟ یوسا سر یرفت یحق چه به.. تو-



 

 به که بود یمعن یب برام سوال نی ا اونقدر یحت

 به یدست و  زدم گاریس به یپک.. نکردم فکر جوابش

 ... یلعنت .. بود تنگ کراواتم گره.. دمیکش گردنم

 

 یم ییجا هی تا االنم.. یباش دهیفهم واقعا دوارمیام-

 برگردم دیبا.. یریم انی جو با رو شی باق  رسونمت

 .برج

 

 به یمیمال  مشت.. ومدین کوتاه خشمش موضع از

 هیتک یصندل یپشت به و گرفتم رو من و زد بازوم

 . دادم

 

 ...آخ-

 

 دست نیب رو سرش.. انداختم  ینگاه مین سمتش به

  گرنشیم حتما.. دمید ینم رو شچهره  من بود گرفته

  ینم خودمم یحت که یظ یغل اخم با.. بود کرده عود

 و کردم دراز دست گرفت ی م سرچشمه کجا  از دونستم



 آب یبطر هی با بود دهیخر انیجو که یقرص  ی بسته

 :گفتم و گرفتم سمتش به

 

  فشار بهت داره یزندگ که حاال بهتره.. بخور ریبگ-

 برات بابات  که یا یزندگ و من به زورت  و ارهیم

  یچیه ینجور یا.. یایب کنار  باهاش رسه،ی نم ساخته

 . شهینم درست

 

 آغوش به رو  لرزونش تن چرا! دمش؟ی بوس ینم چرا

 یم فکر آغوش و بوسه  به داشتم چرا!  دم؟یکش ینم

 ! لعنت... من به لعنت! کردم؟

 

  بهم خمار یها  چشم و درد از درهم ی چهره همون با

.. خورد و  گرفت رو آب و قرص حرف یب و زد زل

 پک.. نداشت هم زدن حرف قصد انگار  بهتر چه

 هیر به لذت با رو دودش و زدم گاریس به یقیعم

 لذت واقعا دمیبلع یم رو دود نیا نکهیا از.. فرستادم

 رونیب به ینیب نیب از رو دودش آهسته.. بردم یم

  هیتک نیماش در به رو دستم.. زدم استارت و فرستادم

 . کردم کج رو فرمون یدست  هی و دادم



 

 دمیند تو یخودخواه به یآدم عمرم  تو حال به تا-

 ..  زدانی
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 من به نسبت که یحس  نیا از من.. بودم  خوشحال

 و زدم پک  گاریس به باز..  داشتم کامل ت یرضا داشت

 :گفتم



 

 حس نیا  به رو تو رفتارم کدوم بدونم دارم دوست-

 .رسونده

 

  یطیشرا هر  در دختر نیا.. کرد نثارم ییباال  بلند هه

 .کرد یم حفظ رو  شیلعنت غرور

 

 . یبشنو رو ضعفم نقطه من از که  یخوند کور-

 

 :گفتم و فرستادم رونی ب  به گارویس دود پوزخند با

 

 تو یچ دونم یم االنم.. یبگ تو مونمینم  منتظر منم-

 یزندان قراره نکهیهم مثال.. روشن کرده وونهید رو

..  کردم دیتبع رو سالت نی چند دوست که نیهم.. یبش

 زن االن نکهیا.. ینیبب رو بابات ستین قرار که نیهم

 بگم؟  بازم ای ه یکاف.. یمن نیماش تو.. یمن

 



 و دمیشن رو دستش یآبمعدن  یبطر ترق ترق یصدا

 رونیب کتم یداخل  بیج از رو تلفنم.. زدم زل روبرو به

 ستادهیا قرار سر.. خوندم رو انی جو امکیپ و آوردم

 .بود فاصله ربع  کی  اونجا به دنیرس تا بود

 

 بزنم؟ تلفن که تونم یم-

 

 با سردردم..  ندادم رو جوابش و گرفتم کام  گارمیس از

  هی به.. بخوابم خواست  یم دلم.. شدینم  خوب قرص

  یا خونه همون تو.. اتاقم تو قیعم و یطوالن  خواب

 .بودم رفته روشن با شب اون که  داشتم اجیاحت

 

 .پرسم یم انیجو آقا از باشم داشته یسوال هر-

 

 یرو ونی هما درخواست.. کرد یم یدرست کار قایدق

  یبرا فرصت حتم به.. نه حاال.. بود اعصابم خط

 نیماش  دور از باالخره.. داشت ادیز  دنیکش انتظار

 اما بود شلوغ ابونیخ..  دادم صی تشخ رو انیجو

 رو نمیماش شده کنترل سرعت هی با.. نداشت کیتراف



 یب و یحرص روشن و کردم پارک انیجو از فاصله با

 یصندل یرو رو یآبمعدن و  قرص و شد ادهیپ انعطاف

 پوف.. رفت شیپ انیجو نیماش سمت به و کرد پرت

 و کردم  پرت رونیب به رو گاریس یمابق و دمیکش

 و کرد  باز روشن یبرا  درو انیجو.. شدم ادهیپ

  مین با.. اومد سمتم به بلند یها گام و عجله با خودش

 دستم..  کردم هم در  رو اخمام روشن به ینگاه

  آزارم کمتر دیخورش نور نیا تا شد چشمم  بونیسا

 . بده

 

 خوبه؟ یچ همه قربان .. سالم-

 

 امشب.. بهمنم تماس منتظر من فعال..  آره.. سالم-

 . زنهیم حتما فردا نزنه زنگ

 

 .زد  زل روشن به و کرد دییتا سر با رو حرفم

 

 بدم؟ حیتوض من ای اننیجر در ؟یچ خانوم  روشن-

 



 باشه دهیفهم رو حرفم دونستم یم دیبع.. شد کج لبم

 :گفتم اما

 

 . یبگ یز یچ  تو ستین الزم.. دونه یم  رو انیجر-

 

 رو شکالفه پوف و دیکش لشیبیس و شیر به یدست

  قصد هم من.. بود خسته یلیخ  انگار.. کردم حس

 نیهم یبرا.. دارم نگهش سرپا نیا از  شیب نداشتم

 :گفتم

 

 رمیم دارم.. باالتر تیحساس با.. کن چک رو رمیمس-

 .نمیبب رو اتابک

 

 : دیکش باال  چشم و داد تکون سر عیمط

 

 ..  کنم  یم چک االن نیهم.. چشم-
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 ستیدو که یزمان تا.. شدم  سوار و گرفتم فاصله ازش

  رو روشن نگاه ینیسنگ گرفتم، فاصله انی جو از متر

 .کردم یم حس

 

 عمارت بزرگ ی محوطه  تو رو نیماش  بعد کساعتی

  انیجو از اونقدر.. شدم  ادهیپ و کردم  پارک ماهتاج

 حد از شی ب  تیحساس وجود  با که بود راحت المیخ

  یمطمئن یها آدم من.. گذاشتم یم نجایا به پا بهمن

  یها یری سختگ ونیمد رو نیا.. داشتم دورواطرافم



 موتیر.. بستم  رو در و  شدم ادهیپ.. بودم بهمن خود

 به کراوات همچنان.. دمیکش کتم به یدست و فشردم رو

 .آورد یم فشار گردنم

 

  اما کردم تازه ینفس عمارت سمت به رفتن شیپ یبرا

 داد تکون ی سر.. نشست ابروم نیب یاخم ویل دنید با

  رو رنگش یآب یها چشم ییرایگ کج، لبخند  همون و

  من و بست  رو کتش ی دکمه تک.. کرد صدچندان

  نفر پونزده از شیب لحظه نیهم حداقل.. رفتم جلو

.. ستادمیا مقابلش  ریتاخ با .. دیچرخ یم  اطرافم محافظ

  نظر از رو  نگاهش یها یآب من و کرد دراز دست

 :زدم لب آمرانه  یلیخ و فشردم رو دستش.. گذروندم

 

 .میبش دلتنگ ینداد اجازه.. یبرگشت زود چقدر-

 

 .کرد حفظ رو کجخندش همچنان و کوتاه یلیخ.. دیخند

 

  حالت.. ذارهینم یخال رو صحنه هرگز مبارز هی-

 ؟ییپسردا چطوره



 

 و کردم تازه ینفس.. انداختم اطراف به ینگاه مین

 : گفتم و دمیکش پس رو دستم

 

 پسر  یاومد خوش  صحنه به پس.. خوبه یلیخ-

 . ماهتاج

 

 در  چوب  چهار از هنوز و شدم رد کنارش از

 : کرد صدام  که بودم نشده رد ساختمون

 

 فرخزاد؟ زدانی-

 

 رو یمهم حرف داشت قصد.. شناختم  یم رو لحنش

.. دمیچرخ  پا ی   پاشنه یرو..  کنه انیب یشوخ  قالب در

 .کرد باز طرف دو از رو دستش دو هر

 



  خودت با هنوز ؟یکن پنهان رو نسبتت یدار یسع-

 نیا از یچی ه نخوام من تا نباش نگران  ؟یومدین کنار

 .کنه ینم دا یپ درز خونه

 

  یم گاری س یبو بشدت.. دمیبلع رو دهنم بدطعم آب

 . دادم

 

 نکرده رییتغ یزیچ ما نیب.. انکار.. نه پنهان-

  اخت دیجد عنوان نیا با ادیز هم تو بهتره.. لئوناردو

 ... فعال.. بذارم تنهات مجبورم که ببخش.. ینکن دایپ

 

 با زودتر هرچه دیبا.. شدم دور و  نکردم صبر و

  دنمید با  خدمتکارها از یکی.. زدمیم حرف  اتابک

..  رفتم باال  ها پله از بزنه یحرف خواست تا کرد مکث

 پاهام دیسف  روپوش با یزن  و اتابک اتاق باز مهین در

 دایپ خروج راه نفسم انگار .. انداخت حرکت از رو

 با و افتاد کوبش به قلبم.. رفت تنم از روح و نکرد

 با و شدم رد زن کنار  از.. رفتم جلو  آشکار یترس

  هیتک وارید به رو دستم روم شیپ ی صحنه دنید

 . دادم



 

 .نیباش نجایا  دینبا شما آقا-

 

  من به توجهشون ماهتاج و دالور پرستار، حرف با

 انگار.. بود اتابک به نگاهم همچنان من و شد جلب

 مات باشند، ختهیر  سرم فرق به  یخی  آب سطل

 نیآست و داد یم شوک بهش داشت دکترش.. موندم

  به رو اتابک وجود کل که یفشار و خورده   تا یها

 نفس.. گرفت یم رو جونم داشت انداخت، یم لرزه

 ...نه د؟یکش ینم
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 تصورم حد از عتری سر دالور و شد مشت دستم

 و گرفت  رو مقابلم ریتصو از یمین.. ستادیا روبروم

 .زدم کنارش مبهوت من

 

 ؟ ..زدانی.. آروم زدان؟ی-

 

 به پا و زدم  کنارش تر پرشتاب من و کرد سد رو راهم

  نیا.. داد یم مرگ یبو فضا.. آخ.. گذاشتم اتاق

  سیخ  دکتر و شدم خم  تخت یرو.. نداشت امکان

  از دالور.. آورد یم فشار نشیس به همچنان عرق

 :دمیشن رو ماهتاج  یصدا  و داشت نگهم محکم پشت

 

 .زدانی شهینم.. شهی نم شیزیچ-

 

  صداش، و دیکش یم ممتد بوق  داشت شی لعنت دستگاه

  یآمادگ.. من.. انداخت یم  تکاپو به رو  بدنم یها رگ

 د؟یفهم ینم.. نداشتم رو صحنه نیا دنید



 

 ینم نفس.. بزنم ی حرف تا شدینم باز هم از لبم

  من و داد  شوک نشیس به دوباره و دوباره.. دمیکش

  فشیضع قلب  شدن مچاله و ها دنده شکستن نگران

  لب حرص پر و کردم قالب هم تو رو هام دست.. بودم

 :زدم

 

 ... االن.. کنار برو-

 

 دست یرو  رو چپم دست من و دیکش کنار دکتر و

 چند.. گذاشتم  نشیس ی قفسه یرو و دادم هیتک راستم

 به رو سرم گذشت؟ یم دنشینکش نفس از هیثان

 : زدم عربده  و بود انفجار

 

 ...بابااااااا.. نه حاال اتابک.. نهههههههه-

 

 گوشم به ییصدا چیه.. دادم شوک شنهی س به خودم و

  فشار نشی س به بار سه.. دوبار.. کباری.. دیرس ینم

 .شدم دهیکش پشت از که آوردم



 

 . ایب خودت  به.. هیکاف.. زدانی.. هیکاف-

 

 دینبا.. زدم پسش حرص پر من و بود دالور یصدا

 که حاال.. نبود خودم دست حالم.. دینبا.. مرد یم

  جا از داشت قلبم.. نه شدیم درست زی چ همه داشت

 . شدیم کنده

 

  خودت به.. برگشت.. کشه یم نفس داره زدان؟ی-

 ...ایب

 

..  کردم تکرار سرم  تو بار نیچند رو  حروف نیا

 و کج خطوط.. زدم زل کنارش  دستگاه به ناباورانه

 شدم پرت  تخت یرو.. بکشم نفس شد باعث  معوجش

 صورتش  یرو رو ژنی اکس ماسک دکتر که دمید و

 نییپا و باال.. کرد قیتزر سرمش  به یسرنگ و گذاشت

.. برگردوند تنم به رو روح شنه یس  ی قفسه شدن

  من.. نداشتم روح.. نداشتم نفس.. بودم عرق سیخ

 بودم؟ یک بودم؟ یچ



 

 و بود داغ داغ.. نشست صورتم یرو  ماهتاج دست

 ... خی کوه من

 

 آروم.. شد  تموم.. بود یقلب  ی حمله هی.. خداروشکر-

 .زدانی باش

 

  بستم چشم.. گرفتم نفرت حال دالور یصدا  دنیشن از

  یم که ی قیعم نفس نیب از و شده مشت دست با و

 :زدم لب دمیکش

 

 ...همه.. رونیب همه-
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  یاتابک و  موندم من و رفتند همه هیثان ده از کمتر تو

 ... نه .. دیکش یم نفس  هنوز که

..  نبود من حق نیا.. نداشت شکر.. کردم ینم شکر

 !داشتم؟ یحال چه و دادم یم دست از رو اتابک داشتم

..  شدم خم تنش  یرو و دادم یتکون خودم به یسخت به

 گره یانتها  تا راست دست با.. پا  و دست چهار

  به قیعم قیعم.. آوردم رونشیب و کردم باز کراواتمو

 نشست یم  ماسک یرو که یبخار  و نهیس ی قفسه

.. یقلب ی حمله.. نداشتم باور هنوز انگار.. زدم زل

 رو رهنمیپ ی  دکمه دو.. آخ.. نه.. آخ.. شوک .. سکته

  اتابک ی کرده عرق یشونیپ به رو لبم و گذاشتم باز

  نیا.. یقطب و سرد.. بود سرد من مثل.. چسبوندم

 .نداشت  دیخورش حتما  نیزم از نقطه

 



 خودت با.. نکن نکارویا من قلب با.. نکن بابا؟-

 .نکن نابودم.. نکن

 

  بودم؟ زنده داشتم؟ یحس چه اصال.. دیلرز یم وجودم

 به دکتر و  ماهتاج و دالور فیضع ی مکالمه  یصدا

  ماهتاج که دمیشن اما خواست ینم دلم.. خورد گوشم

 :گفت

 

 د؟ یرس سر تیموقع نیا تو االن چرا زدانی-

 

 :داشت جانی ه هنوز دالور یصدا

 

 .برگردوند رو اتابک اون.. بود که خداروشکر-

 

 جون یب  تن یرو کلمیه.. دیلرز یم کمرم ی رهیت

 یم انتها به داشتم من و بود انداخته هی سا اتابک

 .دمیرس



 التهابم.. زدم موهام به یچنگ  و دمیکش  کنار رو خودم

  یرو  میدرون لرزش..  شدم ینم خوب.. شدینم کم

 :داشت ریتاث صدام

 

  همه که حاال یندار حق.. یندار رو حقش تو اتابک؟-

  نیا از من با.. یریبگ خودتم  ،یگرفت رو میزندگ ی

 .ندارم تیظرف من.. نکن ها یشوخ

 

 دیبا.. رفتم  کنار تخت یرو از و دمیکوب مشت دهنم به

  من و خورد در به تقه چند.. دیبا.. دیکش یم نفس

 یم محکم قلبم.. بودم نکرده دایپ رو خودم هنوز

 شیپ قهیدق چند نیهم.. کرد  ینم یاری نفسم و دیکوب

 مرگ از  رو اتابک و بود لییعزرا گردن دور دستم

  تنه کی.. بودم خسته مبارزه نیا از.. دادم نجات

  من  .. بودم برگردونده اومد که یراه از  رو لییعزرا

  شدن نییپا  و باال به رهیخ.. داشتم جون  هنوز یلعنت

 وارد یکس و گفتم یدییبفرما لختش ی نهیس ی قفسه

 .شد

 

 . کنم چک رو  ماریب دیبا-



 

 از.. داشت نظر در ماهتاج که یکس.. بود دکترش

 تکون یسر.. داشتند قبولش همه و بود اومده کایآمر

 حدس و  رفتم پنجره سمت به.. گرفتم چشم و دادم

 رهیخ خودم  یرو رو  چشم  چهارتا که  نبود یسخت

  هیر به ژنیاکس دنیبلع یبرا هنوز و بستم پلک.. نمیبب

 ...آخ..  بودم دهینرس اگر.. کردم یم  التماس هام

 

 یصدا.. شناختم یم نشست، کمرم یرو که یدست

 من اما بود میخوشحال باعث دستگاه کوتاه یها  بوق

  تو رو پلکم کردن باز توان.. نداشتم زدن لبخند توان

 .دمید ینم خودم

 

 ..  یداد نجاتش تو.. خوبه بابات زدان؟ی-
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  احمق دکتر اون.. نه من..  داشتم نفرت حرف نیا از

 رید و نبودن احتمال فکر.. داد یم  نجاتش دیبا

  یلیخ دالور با داشت دکتر.. داد یم آزارم  دنم،یرس

  یم من و زدیم حرف  اتابک تیوضع از یتخصص

 دیبا.. خطرناک یقلب ی حمله  هی.. اتییجز با.. دمیشن

  من و کردند یم منتقل مارستانیب  به رو اتابک

  اتاق نیهم از یکی.. آوردم یم نجایا به رو مارستانیب

  دیبا.. ابدا.. نبود مهم  برام.. کردم یم  مجهز رو ها

 . موند یم زنده

 

 پسرم؟-

 



..  دمی چرخ سمتش به و کردم باز پلک  حرص پر

  شده دیکل یها دندون نیب از من و دیکش عقب دهیترس

 :گفتم

 

  گفت یم پسرم من به که یزن ش،یپ سال دوازده-

 رونی ب پسرت.. ماهتاج ستمین تو پسر من.. ُمرد

 .بذار تنها منو.. لطفا.. منتظرته

 

  از من و نزد یحرف.. دیگز لب و داد تکون سر متاسف

 و کج خطوط ی دوباره دنید.. گرفتم  فاصله کنارش

  خودش دالور.. گرفتم رو  و کردم اخم... دستگاه معوج

 : گفتم کرد باز دهن تا رسوند کنارم رو

 

 به هارو اتاق نیهم از یکی.. دالور دمیم  دستور بهت-

 مجهز داره  اجیاحت بهش اتابک  که یدستگاه و دم هر

 بدون دکتر تا چند.. مارستانیب بکن نجارویا.. کن

 گهید خوام ینم.. دالاااووور.. بدن کی کش استراحت

 ... نه گهید.. فتهیب اتفاق نیا

 



  میتسل ی نشونه به رو دستاش و داد تکون سر عیمط

 :آورد باال

 

  آرامبخش هی بهت بذار.. باش آروم فقط تو.. باشه-

 . کنم قیتزر

 

  دو با کرد ی م فکر واقعا ؟..زدیم حرف ی آرامش چه از

  ی صحنه از من دم؟یرس یم آرامش به آرامبخش  نیج

 رو لبم و انداختم نییپا رو سرم.. بودم  برگشته مرگ

 .نکوبم صورتش به  رو خشمم تا فشردم هم به

 

.. مارستانیب  میببر رو اتابک آقا دیبا.. فرخزاد یآقا-

 از یلیخ.. کرد جمع رو زاتیتجه ی همه شهی نم نجایا

 .مارستانهیب مختص ها دستگاه

 

 هنوز اتابک.. کنم کنترل  رو خودم آرامش کردم یسع

 دمیچرخ  سمتش به.. بود زنده هنوز.. دیکش یم نفس

 :کردم انیب دیتاک با رو حروف  کی به کی و

 



 چیه  اتابک یبرا.. بساز من یبرا مارستانیب هی پس-

  هیتخل رو مارستان یب کل.. ستین تر امن نجایا از کجا

 . کن

 

 زد کمرش به  یدست.. شد کالمم تیجد متوجه  باالخره

 یم نگاه اتابک به متفکرانه داشت.. دیکش پوف و

..  زدینم یحرف چکسیه و بودم منتظر هنوز من.. کرد

 ثابت که شکست  یم یدستگاه  فقط رو فضا سکوت

 یب.. نداشت قرار دلم.. بود زنده اتابک هنوز کرد یم

 نیا به روز، طول تمام  تو ناخوشم حال  و یحوصلگ

 ... نه داشت؟ ربط اتفاق

 

  طیشرا که هستم  متوجه.. کنم یم درستش من.. باشه-

  زاتیتجه تا کنم یم رو  تالشم تمام..  هیاتیح چقدر

 .میکن منتقل  نجایا به  رو ازین مورد

 

 قرار دمید معرض تو ماهتاج و دادم تکون سر دییتا به

 و دیرس یم نظر به سرخ دش،یسف پوست .. گرفت

  حاال.. نداشت ستادنیا ثابت توان.. دیلرز یم شچونه 



  ضعفش باالخره.. دمید یم  راستش دست تو عصا هی

 .بود دهیفهم رو

 

  چطوره؟  حالش االن-
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 نفسش دکتر.. رفت اتابک سمت به و دیکش  کنار دالور

 :گفت و  کرد فوت رو



 

  نگهش هوشیب مجبورم شده حمله ه ی دچار چون-

 آقا.. نینباش نگران.. شده رفع خطر فعال  اما.. دارم

 .دیرس  سر یخوب تیموقع تو زدانی

 

 از هم من انگار.. آورد یم  فشار نمیس به  اتاق یفضا

  انقباض از وجودم کل باشم کرده دایپ نجات  حمله هی

.. دیرس ینم مغزم به خون  درست انگار..  کرد یم درد

..  زدم رونیب اتاق از.. دم یکش یم نفس ونیم در کی

 واقعا من و دیکش یم انتظار  در پشت هنوز پرستار

 .دمیفهم ینم رو خودم حال

 

..  باشم مرده خواست یم دلم که بود یبار  نیاول نیا

 رو حس نیا کردم، دایپ مرده رو سنای یوقت یحت

 . نداشتم که خدا به.. نداشتم

 تازه یهوا  یکم یبرا و کردم یط رو ها پله فیرد

 هی دنیشن با یول داشتم رو خونه از رفتن رونیب قصد

 :دیچسب نیزم به پاهام زنونه زیر یصدا

 



 سنا؟ی-

 

  حموم به رو سنای مادرم،.. شدم پرت گذشته به یآن به

  زاریب گرفتن دوش از.. کرد یم داد و غیج.. بود برده

 وادار رو سنای آرامش، و  صبر و لبخند با مادرم و بود

 سرما از.. داشت  وحشت.. دیترس یم آب از.. کرد یم

 اومد؟ سرم به یچ  و بود یفرار

 

 کردن اخم  و دست کردن مشت توان یحت .. آخ.. سنای

  زن هی.. چرخوندم سر صدا صاحب سمت به.. نداشتم

.. رنگ ییطال بلند یموها با.. اندام الغر.. قامت بلند

 ...رنگارنگ یراهنیپ و بلند و دار سهیپل دامن

 با که یا بچه  دختر اما.. دمید یم خواب داشتم انگار

  رو یزیچ د؛یدو سمتش به  بلندش، یها هیطال همون

 . انداخت گلوم یرو کوه هی یبزرگ به

 

 !من یبای ز دختر سنای-

 



..  دمیفهم یم یلعنت من   اما زدیم حرف ن یالت به داشت

 ...دختر نیا.. نیا سنا؟ی

..  داشتم یبرنم روبروم ی صحنه از چشم  ناباورانه

  وسط درست.. زد لبخند و دید منو یرگی خ زن باالخره

.. دیچرخ سمتم به دختربچه و بود ستاده یا مبلمان

 یبرا.. ی واقع یلبخند و ونیدرم کی یها دندون

  برام سنای.. دادم هیتک بود، کنارم که یکس به فتادنین

 لبخند سنا ی از تیتبع به مادرش و داد تکون دست

 . داد تکون دست زنان

 

 ؟ یخوب..  تو زدان؟ی-

 

 ... ابدا.. نبودم خوب.. نه

 

 ...آروم.. یه-

 

  مچاله دستم نیب ساعدش که نبودم متوجه انگار

 سر  سمتش به و گرفتم فاصله ازش.. شدیم

 ...کجخند و اخم همون و ویل.. چرخوندم



 

 .کنم یمعرف نشد فرصت-

 

  من.. ستادندیا کنارم درست دختر و زن.. کرد مکث

..  دمیشن یم  و دمید یم ابهام از یا هاله  تو رو جهان

 ...منگ و جیگ.. باشم افتاده ریگ عالم  دو نیب انگار

 

 ... سنا ی دخترم و آماندا  همسرم-

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 449پ#

 

 



 

 

 آماندا سمت به شد، قطع  که ویل یها   لب حرکت

.. لمس قابل و یواقع.. بود یعیطب لبخندش.. دمیچرخ 

  دار پف لباس.. گذاشت نی زم یرو رو سنا ی و شد خم

 .دی رس یم زانو تا شیکوتاه که یدامن و تنش

  یخاص برق به من و کرد میتعظ زاده اشراف کی مثل

  به.. زدم زل نشست، یم قلبم به هاش چشم از که

 :نشست کمرم پشت ویل دست و کرد سالم نیالت

 

 . شد ساله  نه ش،یپ  روز دو سنای-

 

 با و کردم بسته و باز پلک  من و رفت ویل سمت به

  کوتاه یلیخ  و دادم رو دو هر سالم جواب نیالت همون

 :زدم لب

 

 ... شده رمید..  من اما.. مبارک تولدش-

 



.. ماهتاج.. نکردم نگاه سنای به خودم آرامش یبرا و

 فاصله ازشون ؟یچ خواستن؟ یم جونم از یچ.. ویل

 . شدم دور گام چند  با و گرفتم

 

 زدان؟ی آقا-

 

.. دمیشن رو ظشیغل بشدت ی لهجه و فیظر یصدا

  متوجه.. دمیچرخ سمتش به و ستادمیا.. بود آماندا

  ویل  یپاها سنای.. شدم وی ل و آماندا یچشم  ی منظاره

  خبر ترسش از داشت که یزیر اخم.. بود گرفته رو

 و کرد بلند سر.. بود دهیترس من از انگار.. داد یم

 داشتم تازه من و انداخت ینگاه می ن ویل به کوتاه

 ...ها پله نییپا درست.. دمید یم رو ماهتاج  حضور

  مقابلم.. اومد سمتم به و  گرفت رو سنای  دست آماندا

  آهسته یلیخ سنای که دمیشن.. کرد نگام ره یخ و ستادیا

 :گفت

 

 ه؟یک آقا نیا مامان-

 



  رنگش ییطال   یموها یرو.. شد خم لبخند با آماندا و

 :داد جواب و دیبوس رو

 

 .یبد دست باهاش یتون یم.. دوست هی-

 

 اومد جلو نامطمئن سنای.. نداشتم رو توانش من.. نه

 یب ماهتاج و نهیس به دست ویل.. کرد دراز دست و

  و فیظر دست.. شد جابجا درد با گلوم بک یس.. حالت

 .کرد کم اخمش از باالخره و گرفتم  رو کشیکوچ

 

 بپرسم؟ رو اسمتون تونم یم.. نیاومد خوش یلیخ-

 

 ی نقطه قایدق.. نداشت من یسنای به یشباهت چیه

  تر اهیس یها چشم و اهیس  یموها  سنای.. بود مقابلش

 .داشت

 

 ... زدانی-

 



 رو اسمم غلط به یظ ی غل ی لهجه  با و یسخت به

.. کرد تکرار رو اسمم بار نیچند و دیخند آماندا.. گفت

 .داد لمیتحو اسمم به هیشب  یزیچ  آخر در

  

 ...  زدانی-
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 رو آماندا ی گونه.. اومد سمتمون به  باالخره ویل

 ستادهیا هنوز ماهتاج.. گرفت رو سنای دست و دیبوس

  تکون سر.. کرد یم نگاه ما به عصا به  هیتک با و بود

 رو قلبم سنا ی ی بچگانه یصدا.. شد  کج لبم و دادم

 .کرد  یم مچاله

 

 . نمتیبب هم باز دارم دوست-

 

  به که دمید..  شدند دور سنای و آماندا و،ی ل ی اشاره با

  درست و اومد جلو ویل.. رفتند یم  ماهتاج سمت

  هم خودم یبرا داشتم یحال چه نکهیا.. ستادیا روبروم

  ینم حسش  من دیشا ای دی تپ ینم قلبم فقط.. بود گنگ

  پلک ها ساعت.. خواست یم یسکی و دلم.. کردم

  و یکیتار ها ساعت.. شدن خفه ها ساعت.. نزدن

.. بهمن یبرا .. خواست  یم مرگ دلم.. ینینش عزلت

 .داشتم رو اقتشیل.. خودم.. ونیهما

 

  فکر نیا به دمیشن  رو سنای مرگ  خبر یوقت از-

 .داد تیرضا آماندا.. افتادم



 

  گفتن ی برا یحرف نه  من.. زدم زل بهش  خونسرد

 سر کوتاه فقط.. کردن  خرج یبرا یحس  نه داشتم

  خارج  ساختمون در از.. کردم پشت و دادم تکون

 هیر که یژن یاکس ،یخاک ی کره نیا یکجا چیه.. شدم

  همچنان.. نداشت وجود کرد، یم ی راض رو هام

 کنار از و کردم کج راه راست سمت به.. داشتم التهاب

.. باشم دور یکم خواست ی م دلم.. شدم رد  نگیپارک

 و ستادمیا یا قهیدق کی یرو ادهیپ هی از بعد باالخره

  و شدم خم  زانو یرو.. نشستم مکتی ن نیاول یرو

  نخ غیج تا دمیکش اونقدر..  گرفتم چنگ  به رو موهام

 قدم یصدا حال نیا با.. شد بلند هوا  به نخشون به

  حس ومدیم سمتم به داشت که رو یکس سست یها

  نفس نیچند و دادم هیتک مکتین یپشت  به.. کردم یم

 چشم، ی گوشه از باالخره اما ریتاخ با.. دمیکش قیعم

 یآب کی.. رنگ یآب یشلوار و کت.. دمید رو ماهتاج

 ... کدر.. خاص

 

 .بود ادی ز من یبرا یرو ادهیپ نیا-

 



 یها قدم همون با.. دیلرز یم پوزخندم.. شد کج لبم

 کنارم بعد هیثان یس بایتقر و اومد سمتم به سست

 و گرفت قرار رونم  یرو دستش لحظه همون.. نشست

 نیماب نامعلوم یا نقطه به نگاهم.. نخوردم تکون من

 .بود سرو و کاج یها  درخت

 

 اتفاق نیا گهید.. زنم یم حرف اتابک دکتر با من-

 .فتهینم

 

 روبرو از چشم و کردم فوت دردمند رو نفسم

 پاش نیب رو عصاش و دیچرخ  سمتم به.. نگرفتم

 .گذاشت

 

  دختر ای اتابک ؟یناراحت اتفاق کدوم از االن زدان؟ی-

 و؟یل

 

.. نداشت شباهت یناراحت به ابدا داشتم که یحس

 هی.. ناشناخته یحس.. بود یناراحت از فراتر یزیچ

  هی.. یدرموندگ هی یخستگ  هی.. بزرگ یفیبالتکل



.. وجدان عذاب به هیشب یحس.. دردناک و میال عذاب

  بدم انجام کارها یلیخ تونستم یم عمرم تمام تو انگار

  یم ماهتاج.. دینبا که کردم رو یکار انگار.. ندادم و

 د؟یفهم

 

 ..  ندارم ی ا واژه کردنت آروم یبرا-
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 سر سمتش به ی سوال خواست؟ یم یچ پس

  دست باالخره و داد روبرو به رو نگاهش.. چرخوندم

 .برداشت رونم سر از

 

  کاری چ یخوا یم یخورد  مشکل به بهمن با که حاال-

 مطمئن  اتابک بابت از یتون یم که ی دون یم ؟یکن

 .یباش

 

 :گفتم خونسرد و کردم بسته و باز پلک

 

  لییعزرا برابر در اتابک از  ماهتاج.. نه بهمن از فقط-

 نگران تو.. هم بهمن مورد در.. کن محافظت هم

 .من به بسپر.. نباش

 

  دستم کف و داشتم یخفگ  حال.. شدم بلند جا از و

  صدام که بودم برنداشته گام دو هنوز.. بود کرده عرق

 .کرد

 

 زدان؟ی-



 

  زحمت با و شد  بلند.. ستادنیا به کردم وادار رو خودم

  یها رنگدونه حاال.. ستادیا مقابلم و اومد سمتم به

 ی هیسا.. دیرس ینم نظر به سرخ  گهید پوستش

.. نداشت اخم ابدا و بود افتاده صورتش  یرو کلمیه

 : گفت و دیکش قیعم نفس هی

 

 .کنم محافظت هم تو از بذار-

 

 و شاخ نیب از که یساختمون و زدم زل روبرو به

  دو.. کردم اخم اراده یب.. بود مشخص ها  درخت برگ

 . بودند ستادهیا ما از فاصله یکم با محافظ نفر

 

 و پسر به.. گمیم داشتم اجیاحت  کمکت به هرزمان-

 نویا بهتره.. فقط.. ماهتاج برس ت نوه و عروس

  از یزیچ ،یداد یم ریی تغ خودتم اسم اگه که یبدون

 .شدینم  کم گناهت بار

 



 نظرشون محافظ دو.. شدم رد کنارش از یمعطل یب و

 احترامشون یادا به یحت من و شد جلب من به

 دور مکان نیا از زودتر  هرچه دیبا.. نکردم  یتوجه

 ...آخ.. اتابک آخ.. نداشتم قرار.. شدم یم

 

 رونی ب بمیج از رو تلفنم و نشستم فرمون پشت

 تازه انیجو یها امکیپ و ها تماس دنید با.. آوردم

 ماهتاج.. نبودم جهان نیا تو مدت تمام که  شدم متوجه

  یها امکیپ من و گشت یبرم ساختمون به داشت

 کردم  باز رو انیجو

 

 تهوع حالت کمی فقط.. خونه رسوندم رو خانوم"

 "دمیم حیتوض بعدا  که داشتن

 

 " دادم لیتحو بهشون هم ازشونین مورد  یها  لیوسا"

 

 بوق.. زدم گوشم به رو تلفن و گرفتم  رو ششماره

 :داد جواب دوم

 



 قربان؟-

 

 :دمیکش پوف و کردم شکار رو ماهتاج آخر نگاه

 

 ه؟ یچ هیقض  شده؟ یچ-

 

 صداها و گرفت فاصله کمی  انگار.. بود شلوغ  اطرافش

 :شد کمتر

 

 نگران من..  ییجز تهوع حالت هی.. نبود یمهم زیچ-

 داد صی تشخ دکتر.. درمونگاه بردم رو خانوم.. شدم

 گفتن  و داد دارو چندتا هی.. هیعصب فشار از

 . شنیم خوب کنن استراحتت

 

 ... یعصب فشار.. هه.. زدم پوزخند

 

  قطع رو تلفن یا اضافه حرف یب و گفتم یهوم

 رو نیماش کولر.. دیبار یم عرق روم و سر از.. کردم



 و بستم  چشم کوتاه یا  لحظه یبرا و کردم روشن

 از قبل.. زدم یم سر برج  به دیبا.. کردم روشن گاریس

 نوشتم دالور یبرا زدن استارت

 

 " اتابک جون و تو جون"

 

  آخر ی لحظه.. شد کنده  جا از آف کی ت با نیماش و

.. ویل.. نداشت یحالت چیه.. دمید پنجره پشت رو ویل

 ...سنای پدر  

  برآمده یها رگ ی همه من و داشت نبض گردنم رگ

 به که برآمده اونقدر..  دمید یم رو دستم پشت ی

  چاره قیعم یها نفس نه .. بود دنیکش قابل یراحت

 ی همه با جهان.. ق یعم یها پک نه بود ساز

 . کرد یم ین یسنگ دوشم ی رو عظمتش

 

 

 

      

 



 ن یوتیگ#

 452پ#

 

 

 

 

 به پا اجازه کسب یب ترانه که بودم  آب دوش ریز

 . کردم پشت من و  گذاشت حموم

 

 زدان؟ی-

 

 و شستم رو  بدنم یرو یها کف و ندادم رو جوابش

 .گرفتم یقیعم نفس

 

 ... ار یب برام یکمر ی حوله هی-

 

  رفت وارید ی گوشه یا شهیش کمد سمت به حرف یب

  و بستم رو آب دوش.. برگشت زیتم ی  حوله هی با و



 یرو و بود صی حر نگاهش.. گرفتم ازش  رو حوله

 یبرجستگ.. گردنم. دیچرخ یم تنم جزء  به جزء

 ...و تکه شش  شکم.. منه یس

 

 دنبالم.. گذشتم کنارش از و  دمیچیپ کمرم  دور رو حوله

 رو اصالح غیت.. ستادمیا نهی آ یروبرو من و اومد

 ته به یدست و کردم مرتب  رو لبم پشت خط  و برداشتم

 زیم ی  لبه رو راستش دست کف.. دمیکش شمیر

  من و داد هیتک  دستش همون یرو و گذاشت یشیآرا

  وجودش. کردم حس ختیر کمرش به که یا عشوه

 خوب که یمن  یبرا حداقل... ترس و بود ازین سراسر

 . بود آشکار شناختمش، یم

 قیعم و زدم گردنم و صورت پوست یرو  ویافترش از

 :دمیکش بو

 

 ترانه؟  یخوا  یم یچ-

 

 . شناختم یم رو حاالتش هم دهیند من و دیگز لب

 



 برج؟  امیب باهات منم شهیم-

 

.. دونستم یم هم رو درخواستش و سوال نیا علت

 .داشت رو بهمن با شدن روبرو از ترس

 

 .نه-

 

  داشتم هنوز من.. دیچسب بهم  و گرفت رو لختم یبازو

 :کردم یم پخش دست با رو وی افترش یسیخ

 

  جلوت.. استراحتت اتاق تو رمیم.. خدا رو تو زدان؟ی-

 . شمینم ظاهر

 

  باال رو  ابروم یتا هی.. چرخوندم سر  سمتش به

 :زدم لب یجد یل یخ و انداختم

 

 .رمینم برج-

 



 تا داد تکون یسر باز  مهین یدهن با.. موند مات

  یموها دست با.. ادیب رون یب یجیگ عالم از خودش

 و دیکش گردن و زد گوش  پشت رو  حالتش خوش

 :گرفت نهیآ تو رو دمید یجلو  درست

 

 ؟ یریم کجا-

 

 ...بهمن شیپ-

 

..  نداشتم شک.. زدیم اما بود نزده زنگ هنوز هرچند

 چشم  حاال و  بودم دهیکش ی خواب یب رو شب  طول تمام

 دستش و دی ترس نگاهش.. دیرس یم نظر به سرخ هام

 :کرد خی

 

 ؟یایم من با-

 

  رو شیکج  دهن و کرد زونیآو رو هاش  لب دلخور

 :گرفتم دهیناد



 

 برج برم من شهینم حاال .. امینم که معلومه.. نه-

 ؟یایب  بمونم منتظر

 

 در از و دمیکش یظیغل پوف.. گرفتم فاصله ازش کالفه

  کنارم باز..  ستادمیا کمد  یروبرو و زدم رونیب حموم

 :شد زونی آو بازوم از

 

 ؟ ..زدانی-
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  با.. دمیکش  رونیب رنگ ی طوس شلوار و کت دست هی

 :گفتم و زدم پس  رو ترانه دست یظیغل اخم

 

 یمجبور  بزنه زنگ بهت ،یبر امیدن سر اون اگه-

 فرار پس.. یدونیم من  از بهتر که تو.. یبد جواب

  چرا بگو اون  به.. ینداد یحیتوض که من به.. نکن

 . ینکرد یتالش شدن دار  بچه واسه

 

 نیب اهیس ر یز لباس هی ترانه.. رفتم شی پ تخت کنار تا

.. دمیپوش و گرفتم ازش.. اومد سمتم به و گرفت دست

 دمیکش رونیب یلباس چوب  از رو رنگ  یمشک رهنیپ

 لب مغموم و بست ترانه رو هام دکمه.. زدم تن و

 . دیبرچ

 

.. ننشست دلت به تو فقط.. دادم حیتوض تو به من-

 ؟ یگفت بهش چرا.. بگم هم بهمن به  تونم ینم نویا

 



..  گذاشتم  جواب یب رو سوالش و دمیپوش  رو شلوار

  حال بهبود از و بودم زده  زنگ دالور به صبح نکهیباا

 یم دیبا.. نداشتم قرار  هنوز اما داشتم خبر  اتابک

  امروز.. بهمن با مالقاتم از بعد حتم به.. دمشید

 ... دیبا.. کرد یم تحمل دیبا.. کردم یم تمومش

  کراوات آخر گره ترانه و بستم یم رو کمربندم داشتم

  من و دراومد صدا به تلفنم.. کرد محکمش و زد رو

 و گرفتم دهیناد رو ترانه مشکوک نگاه.. زدم پوزخند

 :گفتم

 

 .تونم یم خودم.. اریب مویگوش-

 

 دور کشان  پوف ترانه و کردم مرتب رو قمی خودم و

 هی با و برداشت یعسل  زیم ی لبه از رو تلفنم.. شد

 :گفت مکث

 

 ...بهمنه-

 



  یحال بهش انگشت چهار با و دادم فکم  به یتکون

 ساعت حداقل.. موقع  به درست.. اومد و ایب کردم

 اتصال ی دکمه مکث با.. دونست یم خوب  رو میکار

 دو با و رفتم شیپ پنجره کنار تا و کردم لمس رو

 .زدم کنار رو ریحر ی  پرده انگشت

 

 زدان؟ی-

 

 .بود  کجا ترانه که نداشت  یتیاهم

 

 دیناام  داشتم.. بودم تماست  منتظر شبید بهمن؟-

 .شدمیم

 

..  دمیشن ینم رو نفسش ی صدا ابدا من یحت.. دینخند

 ...ادیز یلیخ..  بود یعصب

 

 ایب و کن دا یپ یخال میتا هی خودت.. بود شلوغ سرم-

 .شرکت



 

.. نداشت یر یتاث چیه صداش یرو تش یعصبان اما

  بحث ها نگهبان از یکی با داشت.. دمید یم رو فرهاد

 . داد یم اشاره باغ یانتها و ابتدا به مدام و کرد یم

 

 .رسونم یم خودمو-

 

 قفسه یرو رو دستش من و ستادیا سرم پشت ترانه

 کمرم ی رهیت  رو درست رو لبش و کردم  حس نمیس ی

 .گذاشت

 

 .. نذار منتظرم ادیز پس-
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  درست.. دیکوب یم میلعنت قلب.. گفتم یف یخف ی باشه

 یم فکر نیا به داشتم من و ترانه ی ها دست ریز

  لبخند خواستم یم.. موند  یم زنده دیبا اتابک  که کردم

 ... شد تموم که.. تونستم که بدم نشون بهش.. بزنم

 یحت.. برسم یچیه به  اتابک نبود تو خواستم ینم

 رو میزندگ ی همه من.. خواستم ینم هم  انتقام گهید

.. شدینم هماهنگ  نفسم..  بودم داده لحظه نیا یبرا

 .بود اتابک وقف م یزندگ ی همه

 

 .زنهیم تند یلیخ قلبت زدان؟ی-

 

..  کردم جدا پرده از رو دستم و انداختم نییپا سر

 محکم رو خودش و کرد یم نوازش رو نمیس داشت

 : گفتم و کردم تازه  ینفس.. چسبوند بهم تر



 

 . باش خودت مراقب.. ترانه برم دیبا من-

 

  شهیهم از تر داغ رو نفسش  و برنداشت دست یول

 و زدم کنار رو دستش.. کرد فوت کمرم ی رهیت یرو

  دیرس یم نظر به سرخ هاش گونه.. ستادمیا روبروش

  انگشت با  رو چونش.. گرفت دندون ن یب رو لبش و

 : زدم لب آهسته و آوردم باال

 

  دیبع که کاراشه  ریدرگ اونقدر.. نباش بهمن نگران-

 .فتهیب تو ادی به دونم یم

 

  رو چشماش.. دیگز لب شتریب و نشد باز شچهره  یول

  یرو رو لبم و آوردم ن ییپا رو سرم دیکش نییپا که

 انداخت گردنم دور دست.. دمیبوس و گذاشتم شیشونیپ

 :گفت و دیبوس رو گوشم کنار و

 

 زدان؟ی ببوسمت شهیم-

 



  وجود تمام با نروزهایا.. کردم داغ و شد منقبض فکم

 یوقت واقعا.. داشتم شهوتم سماجت کنترل  بر یسع

 .نداشتم یعشقباز  یبرا

 

..  زدانی  زنتم من.. بده اجازه.. کنم  یم خواهش-

 .یبذار کنار منو دینبا تو کنم میهرکار

 

  رو شچونه باز اما نداشتم یحس چیه بوسه نیا به

 دستاش و گذاشتم بازش مهین لب یرو لب و گرفتم

 نشیس و دیکش  باال رو خودش و گرفت یشتر یب جون

 .چسبوند نمیس به رو

  و بود دهی چیپ تنم تو ترس.. داشتم جانی ه هنوز من

  لبم یرو  رو لبش آروم.. داشت درد بدنم یپ   و رگ

 .داد یم تکون

 

  باز پلکشو یال یحت که  دمید یم و بود باز چشمام

 .دیکش نمیی پا لب یرو رو  زبونش نوک.. کرد ینم

 

 زدان؟ی-



 

 جونم؟ -

 

  لبم یرو یشتر یب ولع با رو  لبش باز و دیخند نفسش

 به رو موهام دستش،.. درآورد حرکت به و گذاشت

 کمرش پشت دست.. شد تند نفسش و گرفت چنگ

  زور به و زدیم نفس نفس .. دمیکش عقب و گذاشتم

 :کرد باز رو چشماش

 

 . باش خودت مراقب.. دارم  دوست یلیخ-

 

  جاش از مغموم.. گرفتم فاصله ازش و دادم تکون سر

  فمیک برداشتن با و زدم تن رو کتم من و نخورد تکون

 یوقت اما کردم مکث یکم.. رفتم شی پ در کنار تا

 .شدم خارج اتاق از نزد، یحرف

 

 سر بهمن شرکت به کراستی.. کردم ینم صبر من

  دلم.. دمیچرخ چپ به و رفتم  نییپا ها پله از.. زدمیم

  یانتها رو نینوش.. خواست  یم یسک یو جام هی



 یم جابجا رو  فیکث یها لباس داشت که دمید راهرو

 و گذاشت نیزم رو دستش سبد دید  منو تا.. کرد

 .رسوند بهم رو خودش

 

  ن؟یخواست  یم یزیچ.. ریبخ  صبحتون.. آقا سالم-
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 نشونه به یسر.. شد متوجه دید که  رو سکوتم

 گذاشتم آشپزخونه به پا.. شد دور و داد تکون دنیفهم

 دهن به یبربر نون یا تکه تنها شده، ده یچ زیم از و



  ی معده با اما نداشتم خوردن به یلیم چیه.. گذاشتم

  آشپزخونه به نینوش.. نداشت مزه  یسکیو یخال

 سر الجرعه و گرفتم  ازش رو جام من و برگشت

 .دمیکش

 

 ن؟ یخور ی نم صبحونه-

 

 .کن درست نیچ ته امشب یبرا.. نه-

 

 . دادم  ینم ییغذا دستور معموال من.. زد لبخند

 

 . چشمام جفت رو .. آقا چشم-

 

 مین ساعتم به و گذاشتم دستش ینیس  درون رو جام

  تکون یسر.. بود صبح  هفت قایدق.. انداختم  ینگاه

..  دمید ینم رو ترانه.. زدم  رونی ب آشپزخونه از و دادم

 به و زدم رونیب در از.. داشت گرفتن دوش قصد دیشا

 .کرد پاتند سمتم به و دمید رو فرهاد خروجم   محض



 

 . ریبخ صبح.. قربان سالم-

 

 به عجله با نیمحافظ  از یکی و دادم تکون  سر فقط

 . موند منتظر و کرد باز رو در و رفت  نیماش سمت

 

 فرهاد؟ هست  یمشکل-

 

 :انداخت نییپا سر و کرد مکث  یا لحظه چند

 

..  دارن مشکل نایدورب از  دوتا یکی فقط.. قربان نه-

 .کنه چک  ادیب رکاریتعم هی سپردم

 

 :گفتم تیجد با و کردم اخم

 

  یدون یم تو.. شه یابی ی بیع کساعتی  از کمتر تو-

 بسته مدار نیدورب نیهم به نجایا تیامن نصف



  خونم  تو مرد هزارتا ندارم دوست  چون.. هاست

 .بچرخن

 

..  گرفتم فاصله ازش من و گفت یچشم  دستپاچه

 نیدورب افتادن کار از یبرا  یخوب وقت االن.. یلعنت

  فیک.. شد بسته در و نشستم فرمون پشت .. نبود ها

 فرهاد که دمید و انداختم یکنار یصندل  یرو رو

  شماره یرو.. کرد یم گوشزد تند تند رو یزیچ داشت

 .شد وصل  ریتاخ با تماس و زدم انگشت انیجو ی

 

 قربان؟  جانم-

 

.. انداختم باال ابرو.. کرد متعجبم شی آلودگ خواب

 همون یصدا  باز یناباور کمال در و  کردم سکوت

 اما گفت یچ  نشدم متوجه.. دمیشن کنارش از رو دختر

  یغلط چه داشت .. کرد میعصب ان،یجو گفتن شششیه

 کرد؟  یم

 

 ...من.. دیببخش ب.. زدانی آقا-



 

 دیبا که حاال نیهم قای دق.. دمیپر کالمش ونیم به

 هی مخالف من.. زدیم گند داشت  باشه، اریهوش انیجو

  به ییجا تا شیشخص یزندگ اما نبودم یجنس   ی رابطه

 . باشه نداشته کارش در ی ریتاث که نداشت ارتباط من

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 456پ#

 

 

 

 

  باهات بعدا.. انیجو کن جور   و جمع خودتو.. باشه-

 .دارم حرف یحساب



 

 رو نفسش  و کرد سکوت  که زده یگند چه  شد متوجه

 سکس.. یلعنت.. داشت التهاب.. کرد فوت  یگوش تو

 رو آرامش نیا انیجو.. آرامش یبرا  بود لهیوس هی

 .شدیم سست داشت و بود آورده دست به

 

 ؟ ..زد زنگ بهمن قربان؟.. چشم-

 

 : گفتم و دمیکش پوف.. شد مشت دستم

 

.. باش اونجا من از قبل.. بهمن شرکت رمیم دارم-

 ؟یشد متوجه.. من از قبل.. انیجو

 

  چشم بله نکهیا از قبل من  و بود شده دستپاچه و هول

 استارت.. کردم قطع رو تلفن بشنوم رو گفتنش قربان

 حرکت به رو نیماش و بستم رو کمربندم و زدم

 .انداختم

 



 

  تو رو نیماش.. دمیرس بعد ساعت مین بایتقر

 آسانسور بر سوار.. شدم  ادهیپ و کردم پارک  نگیپارک

  مین.. موندم منتظر و فشردم رو نظر مورد ی دکمه

 هام قهیشق.. انداختم نهیآ  تو خودم ریتصو به ینگاه

 صورتم  از یحس چیه  هم خودم یحت  و زدیم نبض

..  شد نیی پا  و باال گلوم بکیس.. کردم ینم افتیدر

  در شدن باز محض به و کردم دست به دست رو فیک

  به و دمید راهرو تو رو انیجو.. زدم رونیب آسانسور

 روزید با شلوارش  و کت.. بود آشفته.. اومد سمتم

 در یلیخ انیجو داد یم نشون نیا و نداشت  یتفاوت

 .بود شده غرق عاشقانه روابط

 

 .قربان سالم-

 

  انیجو و داشتم اخم من.. گرفتم سمتش به رو فمیک

 رو فیک و شد رنگ به رنگ ،یخاط  یفرد مثل

 :گفتم و آوردم نییپا رو صدام تن.. گرفت

 



  شهیهم از  حاال من.. بذار مرز روابطت و کار نیب-

 .یباش که دارم الزم شتریب

 

  رو حرفم.. دادم ینم کش نیا از شیب  رو مسئله نیا

  من و داد تکون سر فقط.. دیفهم یم  کمال و تمام

 با داشت یمنش.. گذاشتم شرکت سالن به پا یراض

 زیم کنار تا  انیجو و ستادمیا.. کرد یم صحبت تلفن

  یها نیدورب و  اتاق ی بسته در به نگاهم. رفت یمنش

  و انیجو نیب نداشت یت یاهم برام ابدا و بود روشن

 حداقل نداشتم شک.. گذشت یم یچ هرزه زن اون

 وگرنه.. بود بهمن تخت مهمون رو کباری  یروز

  نگه یطوالن یمدت یبرا لیدل یب رو چکس یه بهمن

  نامحسوس من و ستادی ا مقابلم انیجو.. داشت ینم

 :گرفتم نفس

 

  صبحونه داره  بهمن.. میکن صبر قهیدق ده دیبا گهیم-

 .خوره یم

 

 تنهاست؟ -



 

  چشم یباال  از و پوشوند رو دهنش ی جلو  دست با

 :کرد براندازم

 

 .داره مهمون حتما.. نکنم فکر-
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 هم انیجو.. ستادمیا وارید کنار و دادم تکون یسر

 هر.. ستادیا یمنش زیم به  پشت و چپم  سمت درست

 از رو ساعتم من و برد فرو بشیج تو رو دستش دو

 . گذروندم نظر

 

  رو خونه یتیامن ستمیس تا کن دایپ مطمئن آدم هی-

 .انیجو کنه چک

 

 . بود دنی کش ازهیخم خاطر به مکثش

 

 .کنم  یم حلش االن نیهم.. چشم-

 

  رو تلفنش.. اوردمین خودم یرو به اما شد  ظیغل اخمم

 حال دنیپرس یبرا داشتم.. شد مشغول و دیکش رونیب

 کامال  آخر در و رفتم یم کلنجار خودم با روشن

 :گفتم  شده یکدگذار و نامحسوس

 

 حاله؟ چه در مهمونمون-



 

 اطراف به مشکوک ینگاه مین با که شد  متوجه عیسر

 :گفت

 

 هستن ناآشنا دیجد  طیشرا و  طیمح با.. ستین یمشکل-

 . کنن یم عادت زود که

 

.. باشه نداشته شنود نجا یا بهمن نبودم مطمئن من

 .زدمیم حرف شده کنترل نیهم یبرا

 

  که کن گوشزد هاش برنامه  ریمد به باز.. خوبه-

 .هیچ شبرنامه 

 

  باز بهمن اتاق در که بود  نکرده باز دهن انیجو هنوز

 یم رو بهمن زن   هم به حال   یها بوسه یصدا.. شد

 . شناختم

 اخمم از زد  رونیب یا سرمستانه ی خنده با که دختر

.. رفت عی سر یلیخ و نکرد یکنجکاو یحت کردم کم

  نکهیا بدون یوقت و شد خارج اتاق از بهمن خود



 مدت تمام دمیفهم چرخوند سر سمتم به کنه دنبالم

 .بودم رنظریز

 

  زدانی بعد ی دفعه.. یکرد معطل منو ی مهمونا چرا-

 ... دایآ نذار  منتظر رو

 

  یدماغ تو یصدا همون با دایآ همون ای یمنش و

 :گفت

 

 ...سییر چشم-

 

  منتظر جز یهدف بهمن.. بود یا مسخره شینما

  که دادم انیجو به یا اشاره مچهین.. نداشت گذاشتنم

  کت.. ستادمیا مقابلش درست و رفتم جلو.. شد متوجه

  داد یم نشون  عطرش یبو و دهیاتوکش شلوار و

 با و گذاشت بازوم یرو دست.. بود درست حدسم

  زخمم یجا درد آورد راستم یبازو به که یادیز فشار

 . ندادم نشون یواکنش چیه اما.. برگشت

 



 ... ک ی شر تو ایب-

 

 اتاق داخل به پا.. بود بسته رو از  رو رشیشمش

  هرگونه از یر یجلوگ ی برا آمرانه یل یخ و گذاشتم

 : گفتم یاحتمال

 

 .ادیم من با انیجو-

 

  نامحسوس من .. گذاشت باز رو در و نزد یحرف بهمن

  هی.. گذروندم نظر از رو اتاق ی همه یسرسر و

 شورت هی و بود کارش  زیم یرو قهوه فنجون

 یم ییخودنما وسط یا شهیش زیم یرو اهی س یالمبادا

 دست با.. بست درو پشتش و شد وارد انیجو.. کرد

 داد یا اشاره رنگش سوخته یا قهوه چرم  مبلمان به

  پشت رو دستش هی بهمن.. نشستم و رفتم شیپ من و

  زشیم کنار  تا باوقار و آهسته یلیخ و گذاشت کمرش

 ...متفکرانه ژست هی.. داد هیتک بهش و رفت

 



 ورود ی لحظه همون از  ابروش یتا هی  و داشت اخم

  یرو رو فمیک و ستادیا کنارم درست انی جو.. بود باال

 .گذاشت نیزم

 

 شهیهم.. ادیم خوشم یلیخ تیشخص محافظ از-

 ...اریهوش کامال.. هست یچ همه به حواسش

 

 دونگ پنج حواس،  دونگ شش از.. سکس از آخ و

 .برد یم  غارت به رو

 

 آشنا باهاش کجا از.. بدونم شتریب ازش دارم دوست-

  ؟یشد
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  یم دیتهد داشت.. خورد ینم مشامم به یخوب یبو

 ادیز انیجو بود؟ کرده دایپ یاطالعات ان یجو از کرد؟

 دینبا دونستند یم هم خانوادش.. زدینم سر  خانواده به

  یسکیر  شغل با ییجورا هی.. باشند رشی گیپ ادیز

.. زد سرم  به فکر هی فقط.. بودند اومده کنار انیجو

  تخت ی شبونه  مهمون  همون.. باروی ز دختر همون

 ...انیجو

 .گذاشتم رونم یرو نشدن مشت ی برا رو دستم

 

 داشته خاطر  به اگه.. خودت  یها یمهمون از یکی تو-

 جزو.. جانیآذربا به سفرمون از قبل.. یباش

..  کردن یم اسکورت رو نیماش دیبا که بود ینیمحافظ 

  بعد.. افتادم ی م ها سیپل ری گ نبود انیجو اگه شب اون

 .نگرفتم قرار خطر تیموقع تو گهید.. اون از



 

  دختر  اون.. داد تکون سر مرموز و گفت یهوم

 بود؟ جاسوس

 

.. خب.. ادمهی  خوب اسمشو نه؟ گهید درسته.. صدرا-

 ...مطلب اصل سر میبر که بهتره .. الیخیب

 

  من.. انداختم پا یرو پا و کردم باز رو کتم ی دکمه

 آخ.. بودم  تکاپو در دستم نکردن مشت  یبرا  همچنان

 بد یلیخ کرد یم یجاسوس دختر اون اگر.. انیجو

 ...فراتر تصورم حد از.. شدیم

 

 .بهمن مونده برج یکارها  چون.. منتظرم من-

 

 جلو.. گرفت فاصله زیم از و داد تکون  دییتا به یسر

  شورت  کی بار ی تکه همون به نگاهم من و اومد

 ی خنده هی با.. زدیم برق  یسیخ از  هنوز که افتاد

  دلم.. دیکش باال چشم و نشست مقابلم متفاوت و خاص

  دنید از.. نمیبب  رو انیجو  ی چهره  حاال  خواست ینم



 اما گرفت حرصم کنم مشاهده بود ممکن که یا چهره

 : گفتم خونسرد  یلیخ

 

 هی برام یخوا ینم.. یبود رتریپذ مهمون قبال-

 ؟ی اریب یسکیو

 

 ...نیآتش برق  هی.. داشت برق نگاهش

 

 بشه مزاحممون یکس خوام ینم.. صحبتمون از بعد-

 .جان زدانی

 

..  دادم پاهام به یتکون و فرستادم  رونیب شل رو نفسم

 .کرد  یم یکش وقت زدن حرف یبرا داشت

 

  تا گرفتم قرض پول نفر هی از گفتم بهت سفرت  از قبل-

 . کنم لیتکم رو پروژه بتونم

 



  تیاهم من و داد خودش به یتکون  مچهین انیجو

 .بود بهمن به حواسم ی همه.. ندادم

 

 تصورش که  یز یچ از شتریب یلیخ.. هنگفت مقدار هی-

.. بود درست کارم البته که.. گرفتم پول ازش یکن رو

 برام پول اون یداد انجام روتیب یتو  که یکار با

 .شد  برابر نیچند

 

..  بود گرفته  قرض پول یک از بفهمم داشتم یسع

 وقتش به.. کردم یم توجه بهش زودتر دیبا.. یلعنت

 .نداشت یتیاهم برام

 

 تو.. زدانی نبودم اعتماد یب بهت هم چندان من-

  هر بهش  که یکس.. یبود من ی برده و بنده شهیهم

  ی هیسا ریز تو.. کرد تموم تیموفق با دادم یتیمامور

  یرو االن که خوشحالم من و یکش یم نفس یدار من

 . یستادیا  خودت  یپاها
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 سر فقط.. نبود مطلب اصل نیا.. زدینم یدیجد حرف

 . کردم کج

  گام هی.. بود اعصابم خط یرو  انیجو تلفن ی برهیو

  کیبار ی تکه همون و شد خم بهمن.. ستادیا تر عقب

  با رو شیس یخ  وقاحت کمال در و برداشت رو شورت

 : داد ادامه بسته  چشم و کرد لمس زبون

 

  شنهادیپ هی بهم ،ینفت ی پروژه شدن تموم از بعد-

 ی همه.. نهیهم یندار خبر  که یزیچ تنها.. شد داده



 شنهادیپ اون یبرا شد، زی وار حسابم به که یپول اون

 . دادم

 

 ی خنده همون با بهمن و دمیکش شمیر ته به یدست

 به یسیل و انداخت نیزم یرو  رو شورت المنظر هیکر

 :زد لبش

 

 بهت یک و بود یچ شنهادیپ اون ؟یگرفت پول یک از-

 شد؟  ی چ جهینت داد؟

 

 مثل.. دمیپرس پرده یب و  رک.. نبودم ه یحاش اهل من

 رو نفسش و انداخت ینگاه  مین بهم لذت  با شهیهم

 :کرد فوت

 

 ... ویل.. ش یشناس یم-

 

 و؟یل.. خوردم جا



 کردم یمخف دستم پشت رو دهنم اما شد  منقطع نفسم

  یب.. دمید  رو انیجو همه از اول.. شدم بلند جا از و

 کرده قالب مقابلش رو دستش دو هر.. یحالت چیه

 .نخوندم یچیه نگاهش از.. بود

 

  پول ازش تا.. بودم داده  انجام یبزرگ کار براش من-

 .بود حسابم تو پول بعد دوساعت.. نگفت نه خواستم

 

  هر.. دمیچرخ سمتش به باز و زدم ییصدا یب پوزخند

  مبل یپشت به بهمن و بردم فرو بمیج تو رو دستم دو

  یها لبه به رو دستش دو هر روزمندانهیپ و داد هیتک

 .کرد براندازم قیعم و چسبوند مبل بلند

 

 بهمن؟ هیک ویل نی ا ؟ینگفت موقع همون چرا-

 

  یخوب حس  ابدا من .. داد تکون راست و  چپ به یسر

 .دیلنگ یم  کار یجا هی..  نداشتم بهمن یرفتارها به

 



  ویل تیهو.. نبود مهم.. بگم که نداشت وجود یلیدل-

 ینم منم یحت.. ستین مشخص  یشکی ه یبرا  هنوز

  داره بدونم که بود نیا هام تالش تمام ی جهینت.. دونم

 رانیا از خارج از و کنه یم کار پرنفوذ آدم هی یبرا

 .رهیگ یم دستور

 

 داد؟ یشنهادیپ  چه بهت یک-

 

 به ینگاه مین.. شد بلند جا از من مثل و دیخند باز

..  کرد علم قد مقابلم درست و انداخت مسکوت انیجو

 : کردم ینم حسش ای نداشتم اخم

 

 زیر.. رانیا از خارج ی نیرزمیز معامالت یسر هی-

 فقط.. بگم بهتر فرصت ه ی تو تونم یم  رو اتشییجز

  یکش آدم از.. داره یهرکار یبدون که اندازه نیهم

 .قاچاق تا گرفته

 

 ؟ یک-

 



 رو آزادش دست و کرد فرو بشیج تو رو دستش هی

 تر کوتاه من از متر یسانت ده بایتقر.. زد کتفم به

 نیهم اما نداشت یبد کلیه کل در  نکهیا با.. بود

..  شدیم حدش از شیب تی جذاب از مانع  شکم یبرآمدگ

 ...تر تحمل قابل.. بود بهتر شلوار و  کت با معموال

 

 هم طانیش چشم بهش.. منیاهر اسم به نفر هی-

  کامال مرد هی.. کردم مالقاتش بار هی فقط من.. گنیم

  یکس بدم نانیاطم تونم یم  که اونقدر.. مستبد و یجد

 .کنه نگاه هاش چشم به  نداره جرات
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 نیا سر کی که حاال.. بودم بلد رو کار نیا قانون من

 کار یحساب  ماهتاج با د؛یرس یم ویل به موضوع

 نباریا.. کرد یم ریگ بهش کارم بود مطمئن.. داشتم

 .گرفتم رو و کردم اخم

 اشاره.. کردم پشت من و برداشت کتفم سر از دست

 .انداخت نییپا سر و دادم  انیجو به یا

 

 اطالعات نیا با دیبا من حاال.. خوبه.. نطوریا که-

  حفظ  با رو ارتباطش نتونستم بهمن؟ کنم کاریچ

 . بشم متوجه شراکتمون

 

 بود؟ یکوفت کدوم اون.. طانیش چشم .. منیاهر

  نفسش.. بود نخورده گوشم به اسمش ی حت  حال به تا

 زیم سمت به که شدم متوجه و کرد فوت پرفشار رو

 . رفت کارش

 



 و یرحم یب فیتعر.. نکردم حساب هیتسو ویل با من-

 که اونقدر.. خورده گوشم به ادیز ویل  ی  قلب قصاوت

  با رو پولش نتونم ندهیآ ی هفته دو تا اگر  ندارم شک

 .ادیبرم ازش ی هرکار  برگردونم بهش سود

 

 با.. دیخند  نفسم فقط.. اوردمین لب یرو رو پوزخندم

 گرفتم نامعلوم یا نقطه از چشم.. صدا و سر نیکمتر

 : دوختم بهمن به و

 

  بهم خودت از ضعف نقطه هی دادن با یدار اصل در-

 بهم رو اعتماد  صددرصد که یدیم رو نانیاطم نیا

 ؟یدار

 

  انیجو سمت به انگشت با.. داد تکون سر دییتا به

 :گفت و داد یا اشاره

 

 رونیب رو  محافظت نخواستم ازت یحت که اونقدر-

.. یکن کمک من به ریمس نیا تو خوام یم ازت.. یکن

  یم یچ  هر به تا کنم یم کمک تو به  منم اونوقت



  یبرا رو  رتیمس.. قدرت همون مثال.. یبرس یخوا

 .کنم  یم هموار شدن ریاردش

 

  هموار مرگش یبرا رو ر یمس.. کارش نیهم با بهمن

  احساس من  اما... آخ.. شد تر ظیغل اخمم.. کرد یم

.. دیلنگ ی م کار یجا هی بودم مطمئن..  داشتم خطر

 .بشه میتسل ی راحت نیهم به تونست ینم

 

 .دارم سوال هی فقط.. هی زیبرانگ  وسوسه ی معامله-

 

  بشیج از  که دمید..  داد ه یتک زیم به و  کرد زیر چشم

 .کردم صبر من و آورد  رونیب رو گارشیس پاکت

  گاریس.. بردیم رو لذت تینها یزیچ  از داشت باز

 از بعد خواب حس مثل.. داشت لذت بهمن یبرا

 ...سکس از بعد گاریس.. یمست

 

 که مهمه برات اندازه نیا تا من با  شراکتت چرا-

 ؟یکن قبول رو شنهادمی پ یشد حاضر

 



  من از چشم.. کرد فوت  فشار پر رو  گاریس دود

 خودش  به خاص یحالت  هاش چشم.. داشتیبرنم

.. شناختم ی نم رو ها چشم حالت نیا من.. بود گرفته

 .داشت ناشناخته یرو  چند هنوز بهمن.. یلعنت

 

  به.. دارهیم نگه خودش کنار رو دشمنش آدم چون-

 هرکدوم با  شراکت بستن یعنی ما، شراکت خوردن هم

 ...من یرقبا از

 

 لبخند.. نخوردم جا من اما.. پرده یب و رک چقدر

 ...محسوس کامال.. زدم

 

 . بهمن یاریب  برام یسکیو  جام هی زودتر دارم دوست-

 

  یاحتمال بودن جاسوس  از تنم سلول به  سلول هنوز

 .بود تکاپو  در انیجو ی معشوقه
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  یرو هنوز من اما.. رونیب و درون  از سوختم یم

 .شدیم تموم.. داشتم یکاف کنترل قلبم.. نفسم.. رفتارم

 نگفته من.. رسوندم یم  انتها به رو بهمن خودم من،

  یم رونیب سنگ ریز از رو بهمن یها ناشناخته  و ها

.. افتاد سرم  به اتابک فکر باز.. نداشتم یترس.. دمیکش

 .نداشتم زمان ادیز

 

 م؟یدیرس توافق به هم با پس-

 



 با و آهسته یها گام با و شد لیتبد خنده به لبخندم

  به رهیخ..  کردم بلند سر و رفتم سمتش به نهیطمان

 :زدم لب  هاش چشم

 

 .داره یم نگه خودش کنار رو دشمنش آدم-

 

 به نییپا از.. زد زل خودش ی پرورده دست به لذت با

 و کرد  یابیارز رو وجودم راست به چپ  از و باال

 یم انگشتاش نیب گاریس هنوز.. آورد باال دست

 .فشردم رو دستش  من و سوخت

 

 .مبارکه پس-

 

 با و برداشت رو زشیم یرو تلفن و دیکش عقب

 جام هی و  یسکیو جام هی سفارش سر یها  تکون

 برگذار قهوه با رو جشنش  خواست ینم.. داد ینیمارت

 یسرجا  همچنان رو ان یجو و کردم  کج سر.. کنه

 .خورد یم رو  خونم خون..  دمید خودش

 



 .رفت نیب از  مشکالتمون که خوشحالم-

 

 :گفتم کنم نگاش نکهیا بدون

 

  بدم ادامه همچنان  مشکالت نیهم با دارم یسع فقط-

 .بهمن

 

 ...شک یب.. البته-

 

 با.. نشستم مبل یرو باز و دمیچرخ  پا ی   پاشنه یرو

  باالخره.. بودم انیجو روبه قایدق حاال که تفاوت نیا

 . نشست مقابلم و کرد خاموش رو گارشیس بهمن

 

 !شرکت بود اومده سیپل عصر روزید-

 

 داشت احتماال.. کرد براندازم زیت و م یمستق انیجو

  خط چوب داشت و کرد  یم فکر شیخبر یب درمورد

 .شدیم پر  انیجو یها



 

 ؟ یچ یبرا-

 

 : زد یالیخ یب  به رو خودش

 

 ... ایلیسیس  قتل خاطر به-

 

 .انداختم پا یرو پا و کردم اخم اما دادم تکون سر

 

 بودن،  دهیفهم من با رو  ارتباطش که ییاونجا از-

 یاطالع یب  اظهار منم.. بپرسن سوال چندتا  خواستن

 داشته، یجنس ی رابطه من با نکهیا جز.. کردم

 شجنازه   قراره.. کنن دایپ یا گهید سرنخ نتونستن

 .منهتن کنن منتقل رو

 

 چند و دادم پوشش رو دهنم دست، با و شد کج لبم

  با.. شد وارد بهمن دییبفرما با.. خورد در به تقه

 و گرفت یمنش از رو ینیس انیجو من ی اشاره



  خوب حالم اما دمیرس یم آرامش به دیبا.. برگشت

 .دونستم ینم رو علتش و نبود

 

 من و شد خم  کنارم انیجو  که بود نشده  دربسته هنوز

 دایآ به رو بهمن  ی رهیخ نگاه و برداشتم رو یسکیو

 جز.. بود سامی تر روابط عاشق بشدت مرد  نیا.. دمید

 نیهم به  و دیخواب ینم  تنها چکسیه با ایلیسیس با

.. بود  یسخت ی ضربه بهمن یبرا مرگش، خاطر

 مورد ینی مارت بهمن و گرفت فاصله کنارم از انیجو

  یتکون رو جامش من به رو و برداشت رو شعالقه

 .دمیکش سر الجرعه من و داد

 

 رمید داره  من.. ممنون ییرایپذ بابت.. خوشحالم-

 . بهمن هستم کار اتییزجز یر منتظر .. شهیم

 

  قبل انیجو..  شدم بلند و گذاشتم زیم یرو  رو جام و

 . نخورد تکون بهمن و گرفت دست به رو فمیک من از

 

 ... فعال.. یبر یتون یم.. حتما-



 

 اتاقش از زود یلیخ.. کردم پشت و شد منقبض فکم

.. ننداختم هم نگاه مین  یمنش به یحت و شدم خارج

  آسانسور به پا.. بود سرم پشت همچنان انیجو

 باز لب.. فشرد  انیجو رو نگیپارک ی دکمه و گذاشتم

 :گفتم و گذاشتم لبم یرو رو دستم بزنه یحرف تا کرد

 

 ..  نه حاال..  شششیییه-
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 باز.. بود ادیز زدن حرف یبرا زمان.. کرد سکوت و

 کتش ی داخل بیج از و زدیم برهیو داشت تلفنش

  در اما دمید خودم به رو  نگاهش من.. آورد رونشیب

 :زد گوش به و داد جواب رو تلفنش  سکوت

 

 بله؟-

 

- ... 

 

 بود پخش حال در که یم یمال کیموز  به بسته چشم

 قابل انیجو یعصب  فشار و تنش.. سپردم گوش

 . بود احساس

 

 .نینباش نگران شما.. زنمیم سر فرصت نیاول تو-

 

- ... 

 



 یم  خوب  رو خط پشت  ی زنونه یصدا پچ پچ

 آسانسور  توقف محض به و شد مشت  دستم.. دمیشن

 حالم از هنوز من و کرد می همراه انیجو و زدم رونیب

  خراب یز یچ دینبا حاال دونستم یم فقط.. نداشتم خبر

 یاحد  چیه.. چکسیه  دادم ینم اجازه من.. شدیم

 ...ویل یحت.. کنه خراب رو  هام برنامه

 

  یچکاری ه فقط شما.. دمیم اطالع بهشون.. چشم-

 . نینکن

 

.. بزنم حدس  رو خط پشت  شخص تونستم یم حاال

 .بود روشن

 ونیهما دختر.. کرد ی م ترم یجر موضوع نیهم

  ینم ابدا که یزیچ.. شدی م پررنگ میزندگ تو داشت

  رو موتیر و ستادمیا ن یماش کنار درست.. خواستم

 .دیکش گردنش به ی دست کالفه انیجو.. فشردم

 

 .خداحافظ.. کنم قطع دیبا االن.. باشه-

 



 یحرف نکهیا از قبل من و دیکش  باال چشم.. کرد قطع و

 :گفتم بزنه

 

 خواد؟ یم یچ-

 

 :گفت نفسش فرستادن فرو با  و یمعطل یب

 

 شماهم به خواستن.. کارشون دفتر از مدرک چندتا-

 ...مراقب    که بدم اطالع

 

 یبرا یوقت من.. کرد سکوت و آوردم باال دست

..  شدینم عوض.. نداشتم روشن مزخرفات دنیشن

 حداقل به  باهاش رو مفاصله و دمیکش جلو رو خودم

 بهش دیبا که بود ی تر مهم ی مسئله.. رسوندم

  انیجو اما نداشتم یحالت چیه.. کردم یم یدگیرس

 :دیفهم یم رو کالمم خشم

 



  ی طعنه متوجه که نگو دونه؟ یم ازت یچ بهمن-

 که یدختر نیا.. دارم فکر هی فقط.. ینشد حرفش

 ان؟یجو هیک... یکرد انتخاب

 

 رو خودش.. داد قورت صدا و سر با  رو دهنش آب

  هر کنار دار نبض یرگ با  و برافروخته و دیکش عقب

 : آورد نییپا رو صداش تن  ش،قهیشق دو

 

  یم خواهش..  دونم یم کارمو تی حساس..  من قربان؟-

 رو مخانواده دیق من.. ن ینباش من روابط نگران کنم

 . زنمینم آب به  گدار یب.. زدم
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 دیبا.. نکردم کم خشمم از  یچیه و دمیکش هم در ابرو

 .نداشتم  یشوخ ابدا دیفهم یم

 

  من.. تر یمعمول ی خانواده هی از.. هیمعمول دختر هی-

 و بوده یسکیر شما با کردن کار دونم  یم خوب

 به ندارم حق یحت تیموقع نیا تو دونم یم.. هست

 یول.. نیدار حق.. کنم فکر کار و شما  جز  یزیچ

  جاسوس  تونه ینم دختر اون دمیم نانیاطم بهتون

  تحت چهارساعت و ستیب  که ماهه چند  بایتقر.. باشه

.. زیگر و بیتعق.. نتیپر.. ابیرد... شنود.. کنترلمه

  ارتباط در چکسیه با.. حالش هم پاکه شگذشته هم

 ...یخنث.. ستین

 

  به.. زدم زل بهش رهیخ رهیخ و گرفتم یقیعم دم

 یب و یحواس یب نکهیا با.. داشتم  اعتماد انیجو



 حاال اما رفت یم رژه اعصابم خط یرو  هاش،  یخبر

 و گرفتم ازش رو فمیک.. زدمینم حرف  نیا از شتریب

 :زدم لب

 

 خوام ینم کال .. کن ساکتش رو مهمونمون یجور هی-

 .بشنوم  بدشو و خوب

 

.. نشستم فرمون پشت یخاص  حالت و حرف یب و

  و دادم یا اشاره.. انداخت نییپا عی مط رو سرش

 :گفتم و دمیکش نیی پا رو شهیش.. شد کینزد

 

 ...ریمس-

 

 ...چشم-

 

  نگیپارک چیپ از یوقت  تا.. شدم دور و  زدم استارت

.. ویل آخ.. خورد ینم تکون  که دمشید یم بگذرم

 و خشم نیا از دیشا تا  آوردم رونیب گار یس هی.. آخ

  بود؟ دهینرس  خودم فکر به چرا.. کنه کم تیعصبان



  یم دیبا زد حرف ینفت ی پروژه از  ویل که یروز

.. داشت دست به رو ماجرا سمت کی خودش  دمیفهم

  و زدم گاریس به یقیعم پک و شد منقبض فکم

 .دمیبلع ولع با رو دودش

 

 به دنیرس  زودتر هرچه یبرا و دمیکش ینم نفس

  انگار.. داشتمیبرنم گاز پدال یرو از رو پام عمارت،

 . شدند ی م دهیکش بدنم  یها رگ تمام

 در رو نیماش کننده خسته یرانندگ کی از بعد باالخره

  گاریس.. شدم ادهیپ و کردم پارک عمارت ی محوطه

..  کردم له کفش ته با و انداختم ها سنگفرش یرو رو

 . نبود چکسیه  نیمحافظ جز

 

 ابر با آسمون.. گرفتم سرد یهوا  از یقیعم دم

 یبارون یشب  دادم یم احتمال من و بود شده دهیپوش

  دهید دی خورش نور هنوز اما میباش داشته شیپ در

 دمید رو یدومتر  نگهبان همون ی رهیخ  نگاه.. شدیم

 کردم یط رو ساختمون به دنیرس ریمس  توجه یب یول

 از قبل من و کرد میتعظ جلوم  خدمتکار..  شدم وارد و

  ریز اتاق در که دمید رو ویل بدم نشون ی واکنش نکهیا



 رو ماهتاج یصدا و  کرد باز شتاب پر هارو پله

 :دمیشن

 

 ...یتون ی نم ،یبکن نکارویا یتون ینم تو لئوناردو-

 

  سکوت شدند، حضورم متوجه نکهیا محض به اما

 و اخم با .. انداخت ماهتاج به ینگاه مین ویل و کرد

 .گذروندم نظر از رو هردو مشکوک

 

 ...آقا کنم  زونیآو رو کتتون من نیبد دیخوا یم اگه-

 

 از چشم همچنان جوون،  خدمتکار حرف به توجه یب

 و مادر نی ماب تنش حسّ  نیا.. برنداشتم وی ل و ماهتاج

 یم فعال  رو مغزم یسنسورها ی همه داشت پسر،

.. نکنم  فکر یزیچ به دادم حیترج حال نیا با کرد؛

 .کنم مسموم خودی ب رو ذهنم خواستم ینم
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  منقطع رو نفسش ماهتاج و برداشتم جلو به یقدم

 با.. اومد  جلو من از تی تبع به ویل و  فرستاد رونیب

 دست، با ماهتاج که دمید و ستادمیا فاصله متر چند

 .کرد مرخص رو خدمتکار

 

 زدان؟ی-

 

 :گفتم یناگهان یلیخ و کشتم رو پوزخندم

 



 .میبزن حرف باهم دیبا-

 

  خواست یم ویل که بود یز یچ همون نیا دونستم یم

 سمت به و داد تکون ی سر عیسر یل یخ  چون بگه

 پنهان رو پوزخندم نباریا.. کرد اشاره ییرایپذ یانتها

 .نکردم

  ماهتاج و دمید ماهتاج به رو ویل کوتاه یلیخ نگاه

..  دهیترس.. زده جانی ه.. نبود شهیهم  مثل امروز

.. دیدرخش یم نگاهش در خشم یکم دیشا و یعصب

 به انحراف یکم با رو رمیمس افتاد راه به که ویل

 :گفتم یرلبیز و کردم کج  ماهتاج سمت

 

 . عمه دارم حرف هم شما با-

 

 ...نهیک و بود خشم سراسر  آخرم ی کلمه

.. باشه دونیم ی برنده زن نیا دادم ینم اجازه من

 ... یکاف.. بود یکاف عذاب  سال همه نیا

 



  ریتاخ با من و دیکش یم رو انتظارم بار، کنار ویل

  دکمه من و کرد شل رو کراواتش گره.. دمیرس بهش

 یبطر بار، از که دم ید و گذاشتم  باز رو کتم ی

  من و" یخور یم" کرد اشاره.. دیکش رونیب مشروب

 . کردم مخالفت

 

 به داشتم.. گرفت هاش انگشت  نیب و کرد  پر جام هی

 ینم رو صداش بود؟ کجا سنای که کردم یم فکر نیا

 .نبود هم یا افسانه زن همون از یخبر  و دمیشن

  تر ییگلو تا موندم منتظر و ستادمیا کنارش  درست

  رو جامش رنگ دیسف اتیمحتو قیعم دم  هی با... کنه

  مین گلوش بکیس شدن نییپا و باال به من و دیکش سر

 .شد درهم ش چهره و انداختم  ینگاه

 

..  ینفت شنهاد یپ از.. بگو بهمن از.. لئوناردو  خب-

 ...از

 

 .دارم خبر-

 



  یلیخ مشتم.. دمیکش شمیر ته به یدست و  کردم سکوت

 حال نیا با... ادیب فرود فکش نیب ییجا داشت دوست

 سمتش به و بردم فرو  بمیج تو رو دستم دو هر

 .برگشتم

 

 من از رو نفتش ی پروژه پول بهمن که یدیفهم-

 .یبفهم نویا زودتر بودم منتظر .. گرفته

 

  در کرد، ی نم حالم به یفرق  چندان مسئله نیا که نیا

.. خواستم یم حیتوض من.. داشت ریتاث دنمیفهم رید

 ...نیهم فقط

 

 تو که یروز از.. لئوناردو یدیم یباز  منو یدار-

  یم زویچ همه  ن،یماش تو یکشوند منو یمهمون اون

 معلومه که نطوریا که یانداخت  راه یباز هی.. یدونست

  و من راه..  یکن یم اشتباه یدار اما.. م مهره هی منم

.. نده دخالت من یزندگ تو خودتو.. جداست هم از تو

 ... کنار بکش
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 ...یلعنت..  دیخند کج و داد تکون سر

 از و گذاشت زیم ی لبه و داد یتاب دستش تو رو جام

  گاریس داشت قصد که دمید من.. گرفت فاصله کنارم

 بلند یها  پنجره کنار تا ویل و شد کج لبم.. بکشه

 :رفت

 

 یمهمون  اون از.. کنم ح یتصح رو حرفت بذار اول-

 از.. شناسم یم رو تو که ساله یس از شیب من.. نه



..  زدانی .. یسالگ پنج از.. گذاشتم کار  تو پا یوقت

.. یشناس ینم  منو تو شناسم یم رو تو  من که اونقدر

  به من دید از  بهتره دیشا.. ندارم یدخالت تو کار تو من

 دخالت من  یکارا تو داره که یاون.. یکن نگاه هیقض

 ...منه ی زندگ وسط تو انتقام چون.. ییتو کنه یم

 

  درخت و دار پر ی منظره  به و شد جابجا  گلوم بکیس

 و ستادیا کنارم درست.. دوختم چشم پنجره از رونیب

 . کردم یم  حس رو کجخندش دهیند من

 

..  کنم ینم یباز من که کنم یادآوری بهت ستین الزم-

 به چرا یبپرس  من از یاومد .. کنم یم یزندگ دارم

 چون.. داشت منفعت برام چون کردم؟ کمک بهمن

 گسترش  خودمو.. کارمو بهمن همون کمک با دارم

 .دمیم

 

 یم فاکتور رو ماهتاج داشت.. شد مشت  بمیج تو دستم

 کنه؟ انکار  رو ماهتاج ارتباط خواست یم گرفت؟

 



 به رو تو که  ییآدمها ی همه با تو یدشمن و نهیک-

  و رک.. زدان ی.. نداره ی ارتباط من به رسوندن نجایا

  یزیچ که ستمین یآدم من  هرچند.. زنمیم  حرف حیصر

 که یشانس خوش یلیخ..  بدم حیتوض ی کس یبرا رو

 .یشنو یم هدفمو یدار

 

 به و گرفتم روبرو از چشم.. بودم مشتاق واقعا من

 نیب زیر  اخم هی و کجخند جز همچنان.. دوختم ویل

 نه خشم  نه حرص نه.. نداشت یحالت چیه ابرو،

 ینم گفت، یم راست.. نداشت یحس چیه.. دروغ

 . بودم نکرده یتالش شناختنش یبرا من  اما شناختم

 

 لبش ی گوشه و دیکش رونیب نخ هی گارشیس پاکت از

 مانند پوف رو دودش و کرد روشن فندک با و گذاشت

 . فرستاد رونیب

 

 ! هیچ هدفت بدونم منم بذار.. بگو-

 



 رو مرد نی ا کردم یسع من و داد تکون سر لبخند با

 برام دروغش و قتی حق.. بشناسم اما  رید هرچند

 ...شتریب شهیهم  از حاال.. داشت تیاهم

 

 دارم من نکهیا به.. یکن یم  فکر یچ به یدار دونمیم-

  که یحال در.. کنم یم تموم رو ماهتاج تموم  مهین کار

 مادرم احساسات.. دمیرس استقالل به ساله ستیب من

 خوام ینم  من.. زدانی  نداره من کار حال   به یریتاث

 یقاط  کار الخصوص یعل و منطق با رو احساس

 اما باشم داده مادرم به یکمک  ماتمیتصم با دیشا.. کنم

  من.. ستین اون ای تو داشتن نگه یراض هدفم من

  لطمه میزندگ به.. منافعم به که دمیم انجام  رو یکار

 .یبفهم  نویا خوامیم.. نزنه یا
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 یلیخ.. زدم زل دنشیکش گار یس به و گرفتم یقیعم دم

 رو فاصلمون و فرستاد  رونیب رو دودش یمعمول

 .کرد کمتر

 

 یراض.. مخالفم مادرم ماتیتصم از یلیخ با من-

 کمک تو به گذشته، یخطاها جبران خاطر به ستمین

  یحرف تو با  شیخون  ارتباط از خواستم ینم یحت.. کنه

  یم خوب  که... من تیموقع با یآدم یبرا  چون بزنه

...  نشده فاش تمیهو هنوز سال، همه نیا از بعد یدون

 . باالست سکیر با کار هی

 

..  نمیبچ هم  کنار رو گذشته اتفاقات پازل داشتم یسع

  دادن تکون یبرا یبزاق انگار  و دیکوب ی م محکم قلبم

 :زدم لب  قبل از خونسردتر  نحالیا با.. نداشتم زبونم



 

  اسمت یکار هر تو.. یهست ذارمیم پا هرجا چرا پس-

 !هست؟

 

 اهداف نیا تو یبرا.. قدرت.. پول.. منفعت.. کار-

 خودم مشتاقم من که ؟یکرد  فکر یچ خودت  با کمه؟

 نداره؟ یریتاث من یزندگ تو که کنم یمسائل یقاط رو

 چون کردم قبول داد، یهمکار  شنهادی پ بهمن یوقت

 تو به یوقت.. بود ثروت هی شدن چندبرابر  بحث

 توان که ییتو فقط دونستم یم چون دادم هشدار

 یحتم مرگ از رو اتابک یوقت.. یدار رو انجامش

 شخواسته به بهمن خواستم ینم چون دادم نجات

  من.. ستین مهم تو انتقام من یبرا.. زدانی.. برسه

..  رهیگ یم رو وقتم یکاف ی اندازه به که دارم یاهداف

 .دارم شنهادیپ ه ی تو یبرا اما

 

  بهتر حاال  اما.. کرد ینم کم ماجرا اصل از یزیچ نیا

 اخم.. بفهمم تونستم یم بهتر.. کنم درک تونستم یم

  دود داشت  که ویل به رو محکم و یجد یلیخ و کردم

 :گفتم کرد یم خارج  شینیب نیب از رو  گارشیس



 

 ینم.. بزنم حدس تونستم  یم نگفته رو لتیدل-

  یباز ی مهره من اما یبد  پس حساب من به یخواست

 یکار من اطالع بدون یتون ینم تو... ویل ستمین تو

.. حرفت زدن از قبل.. داره ربط من هدف به که یکن

  من که کن لحاظ نویا شنهادت یپ کردن بازگو از قبل

 که یکس.. دشمنتم... تو  با میخون نسبت از خارج

 دفاع تو ی اندازه به اهدافم و خودم  از بلدم خوب

 کم منم اما نبودم کار نی ا تو یبچگ از تو مثل.. کنم

  خوام یم فقط ندارم ییادعا.. میافع االن.. نخوردم مار

  یها کمک از دست بگو ماهتاج به.. میک من یبفهم

 نگه زنده  به یاجیاحت من.. برداره ش شائبه یب

 .ندارم خواهرم اسم داشتن

 

 .زدانی نرو تند-

 

 مین و گرفتم رو ازش و فرستادم  رونیب شل رو نفسم

.. انداختم ماهتاج اومدن یاحتمال ری مس  به ینگاه

 ییرایپذ کف  یرمق یب با دی خورش نور و  نبود چکسیه



 و نشست کتفم یرو و یل دست.. داد یم نشون رخ

 : آوردم رونیب بمیج  از رو دستم

 

  به.. کنم یحساب چه  تو یرو دونم یم خوب من-

 دوست  چکسیه ما کار تو چون نه؛ دوست عنوان

 یم یکرد  احساس هرزمان.. هیبق مثل هم  تو.. ستین

 .کن خبرم یکن گوش رو شنهادم یپ یتون
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  قدّ  و دهی ورز  کلیه پشت   از من و گرفت فاصله ازم

  شلوار   و  کت.. دمید رو  گارشی س ظیغل دود بلندش،

 : داد یم نشون  یخوب به رو پشتش عضالت اهشیس

 

 .شنوم یم-

 

 مین هی با.. دیچرخ  سمتم به  کوتاه مکث  هی با و ستادیا

  یگار یجاس در رو گارشیس و اومد  سمتم به نگاه

 .ستادیا فاصله گام دو با و  کرد خاموش

 

 .بدونم شنهادتویپ  دمیم حیترج-

 

  یسلطنت مبل  نیاول یرو و داد تکون  دییتا به یسر

 براندازم باال  به نییپا از.. موندم سرپا من و نشست

 گذاشت مبل ی دسته ی لبه  رو آرنجش دو هر و کرد

 . گرفت دهنش یجلو و کرد قالب هم تو و

 



 با.. بهمن و ونیهما و  ماهتاج با انتقامت از خارج-

.. ستین خارج من هدف از تو، هدف  .. کن شراکت من

 م،یکن جادیا یخلل  گهیهمد کار تو نکهیا بدون میتون یم

 اهداف با دشمن دوتا مثل.. میکن  یهمکار باهم

 ...مشترک

 

  حاال حتم به.. کرد نگام مرموزانه ویل و شد کج لبم

 یم چرخ فکرم در یز یچ  چه دونست ینم هم اون

 ... من مثل.. خورد

 

  که اونقدر.. زدانی دارم باور ذکاوتت و هوش به-

  بهش یدار نبره بو و یکن کار بهمن کنار سال هشت

  یبرا گمینم.. دارم خودمو یآدما من.. ی کن یم انتیخ

 .یکن کار من با خوام یم اما من

 

 ی گوشه یلبخند .. انداختم نییپا سر و گرفتم  رو ازش

 . نشست لبم

 



..  کردم قبول رو باهات یهمکار  من کن فرض-

 ه؟ یچ تبرنامه 

 

 با رو مشیمال شیر ته.. معنادار و کوتاه.. دیخند

 : گفت و کرد لمس دست

 

 فکر.. کنم ینم یزندگ گمان و حدس ی هیپا بر من-

 با حداقل.. نه من با ،یبشنو یخواست یوقت کردم یم

 یم یهرکس از بهتر تو.. زدانی.. یاومد کنار خودت

 مطمئن یبد انجام یخوا یم که یکار از دیبا که یدون

 ؟ یخوا یم رو  بهمن ینابود تو.. یباش

 

 من.. انداختم پا یرو پا و نشستم  مبل یرو  بسته چشم

  رفت یم باال میزندگ کول و  سر از خشم..  بودم یعصب

  ی پوسته  به داد ینم اجازه یلعنت یخونسرد نیا اما

 یس یرمردیپ نه گذشته  جوون همون.. برگردم خودم

 ...ساله دو و

 



.. میکن شروع طانیش چشم ای.. منیاهر با بهتره پس-

 ه؟یک آدم اون

 

  و کردم باز چشم.. دیفهم یم رو حرفم نداشتم شک

 هی.. بود  باهوش ویل.. گرفتم دهیناد رو کجش لبخند

  مثل رو قاچاق که یکس.. قدرتمند یایماف ی سرکرده

 .بود بلد اسمش

 

.. نه ماهتاج با بعد به نیا  از.. یگرفت یدرست میتصم-

 یم کمک تو به من و من  به تو.. کن یهمکار  من با

 انتقامت سر از دست فعال که نهیا هدف، نیاول.. کنم

 ... دوم هدف.. یبردار من مادر هیعل

 

 : گفتم پوزخند با و دمیپر کالمش ونیم به

 

 و شراکت شروط  از نکهیا یبرا زوده هنوز.. نه حاال-

 ؟..هیک طانی ش چشم نیا بگو بهم.. میبزن حرف اهداف

 



  هنوز رو  ماهتاج جاسوس.. دیپر باال ابروش  یتا هی

 فاصله گام چند و شد بلند جا از.. بودم نکرده دایپ

  هی فقط.. برد فرو بشیج تو رو دستش دو هر.. گرفت

 : آوردم زبونش به و کرد خطور ذهنم به لحظه

 

 یدار دونم ی نم.. لئوناردو ییتو طانیش چشم.. ییتو-

 بهمن که یمنیاهر اون مطمئنم اما یکن یم کاریچ

 .ستین تو جز چکسیه زد؛ی م حرف ازش
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  بلند جا  از مکث با من و نداد نشون یواکنش چیه

 نچیا چند فقط.. ستادمی ا سرش پشت  درست.. شدم

  تو لرزونش یموها و شیر ته به من و  کرد کج گردن

 :زدم لبخند لذت با و انداختم ی نگاه مین هوا

 

 ویل.. شدم شوکه کنم یم  اعتراف.. هی خوب ی نقشه-

 بهت تونم  یم حاال.. ادیم خوشم ازت داره کم کم

.. دشمن دوتا مثل.. کنم یهمکار  تو با که بدم نانیاطم

 یم اما.. ندارم یکار مادرت به مدت هی یبرا فقط

 تو با.. چکسی ه یبرا.. ندارم گذشت من که یدون

 یم تو از استفاده با دونم یم چون کنم یم یهمکار

.. برسم هدفم به ببنده چشم اتابک نکهیا از قبل تونم

 شروع تو و من نیب جنگ کار نیا شدن تموم از بعد

 .شهیم

 

  در که یبرق.. برگشت و داد تکون سر  حرفم دییتا به

 ینم دییتا  ویل اگر یحت..  دمید بود افتاده هاش چشم

 .بود منیاهر خودش که نداشتم شک من کرد

 



 بهمن از.. ی کن کاریچ یخوا یم بفهمم تونم  یم حاال-

 که رو ی پول خودت که یحال در.. یخوا  یم پولتو

  تو ینطور یا.. یدینم بهش  برگردونه، بهت دیبا بهمن

.. بدم انجام الزمه که یکار تونم یم من و فتهیم فشار

.. نکن یدخالت  گهید تو..  کنم یم تموم من کارو نیا

 ...ویل گردونم یبرم بهت  پولتو من

 

 به رو خونش در غلتون یها یآب و دیکش  باال چشم

 یم لذت از وجودم.. داشت یبیعج تضاد.. دیکش رخم

  پوزخندم.. شدن ارضا به هیشب یحس درست.. دیلرز

 من و نشست کتفم یرو ویل دست که افتاد رعشه به

 :کردم حس وضوح به رو  انتقام یبو

 

  خبر یب اما.. یایبرب پسش از یتون یم ندارم شک-

  اگه که دمیم نانیاطم بهت نباریا.. نکن یکار من از

 کارم انیجر در رو تو باشه مربوط تو به درصد کی

 .بدم قرار

 

  اخم.. کرد ی تالق هم در نگاهمون یا هی ثان یبرا فقط

  رو سنای یصدا دور از.. دمید رو کجش لبخند  و داشت



 به عروقم تو خون.. نبود  صی تشخ قابل  اما دمیشن

 نیهم تا  انگار.. رفت  باال بدنم یودما  افتاد انیجر

 .بودم بسته  خی لحظه

 

  آرماندو پسرم، البته و سنای و آماندا.. برم من بهتره-

 .بدم نشون بهشون رو تهران من که منتظرن

 

 لبخند.. شد جدا کتفم از دستش و ستادمیا عقب گام هی

  به نکهیا  بدون و بردم باال رو صدام.. شد دور و زد

 : گفتم بچرخم  سمتش

 

 ه؟یچ خاطر  به بهمن با تو یدشمن-

 

  دستشو فقط.. نداد نشون یواکنش چیه  اما کرد مکث

 : گفت شدیم دور ییرایپذ از که همونطور و آورد باال

 

 .ییپسردا میزن یم حرف بهتر فرصت هی-

 



 حس همون با هم هنوز بود نکره ریی تغ ابدا لحنش

 .کرد یم خطاب ییپسردا منو حرص  و خشم
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 کراواتم به یدست و کردم فوت نامحسوس رو نفسم

  حاال.. نه اما خواست یم  یسکیو جام ه ی دلم.. دمیکش

 به منو یروزیپ به ل یم نیا نکهیا با  دمینوش ینم

 و بستم رو کتم ی دکمه..  کرد یم بیترغ  دنشینوش

  یها خنده  یصدا اما دمید ینم رو ویل.. افتادم راه به



  آخ.. دمیشن یم دور ییجا  از رو سنای  ی سرمستانه

 ...سنای

 .بود گرفته رو  هاش خنده

 

  ریز خدمتکارها از یکی.. دمید ها پله یرو  رو ماهتاج

 یلیخ.. ومد یم نییپا داشت و بود گرفته رو بازوش

 و دیلرز ی م کتم بیج در تلفنم.. شد من متوجه زود

.. بود ختهیآم  ترس با هنوز نگاهش.. ندادم تیاهم من

 د؟یترس یم یچ از

  پله یرو پا .. کردم یم دایپ رو ماهتاج  جاسوس دیبا

 یم مالقات رو اتابک دیبا رفتن از قبل.. گذاشتم ها

  بود ستادهیا ماهتاج که یا پله یرو  درست.. کردم

 در یبیعج  غم.. سرچرخوندم سمتش به.. ستادمیا

  دیکش عقب  خدمتکار.. کرد یم ییخودنما  هاش هیقرن

 .دمیگز لب من و ستادیا فاصله پله چند با و

 

 زدان؟ی-

 

 .زدیم نفس نفس.. کردم  سکوت هاش  چشم به رهیخ



 

 ...اما نیباش زده یحرف چه   ویل با ممکنه دونم ینم-

 

 تر فیضع  بودمش، دهید که یاول روز از .. نداد ادامه

  ینگاه مین کردم  یم یط دی با که یریمس  به.. بود شده

 :گفتم و انداختم

 

 که ییاما نه و،یل و من  یها حرف نه.. ستین مهم-

  من.. ماهتاج.. ینداشت رو کردنش انیب جرات یحت

  گناهت بار بهش، کردن  کمک با یبتون که یکس اون

 گسترش.. مهمه زیچ هی من یبرا.. ستمین یکن کم رو

 من با دیبا  ها یلیخ.. سوختم توش که یجهنم دادن

 هیروز اون بذارم  یخال رو میصندل که یروز .. بسوزن

 تو یحت.. نه یبش زیم اون  پشت یاحد چی ه ذارمینم که

 ...ماهتاج

 

 خونسرد داشت یسع اگرچه.. چرخوندم سر  سمتش به

  رو گوشش و گردن پوست یسرخ من  اما کنه رفتار



  از شتریب فاصلمون و دمی کش جلو رو خودم.. دمید یم

 .نبود متر  یسانت پنج

 

 خودم کنم دایپ یوقت و..  کنم یم دایپ رو   جاسوست-

 .کشمش یم

 

.. یلعنت.. کردم یط رو ها پله و شدم رد کنارش از

  یم جور  و جمع رو خودم دیبا.. نبود منظم افکارم

 اتاق به دنیرس ریمس.. بود کینزد بهمن انیپا.. کردم

 با اما.. ستادم یا اتاقش در پشت و مودمیپ  رو اتابک

  یانتها یاتاق از دیسف  روپوش با یپرستار  خروج

 شده عوض اتابک  اتاق که  آوردم  خاطر به تازه راهرو

..  دمید رو دستش ینیس من و زد لبخند  دنمید با.. بود

 .بود خورده قرص تازه اتابک  انگار.. ی خال وانیل هی

 

 که رفتم ی اتاق همون سمت به نااستوار ییها گام با

 لبخندش راه نیب.. بود شده خارج ازش پرستار تازه

.. شد جابجا درد با گلوم بکیس.. دادم جواب اخم با رو

  ییبال اگر.. موندم ینم زنده  درد نیا با من.. اتابک آخ

  من.. دمیبخش ینم رو میلعنت خود ومدیم سرش به



 د؟یفهم ینم خدا.. نداشتم رو دادنش دست از توان

 د؟یفهم ینم لییعزرا
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 در پشت و بردم فرو بمیج تو رو مشده مشت دست

  هی.. دمی شن یم رو دالور یصدا.. کردم مکث اتاق

 کسب یب رو در.. اتابک با یمعمول ی روزمره صحبت

 . شد قطع دالور یصدا و کردم باز اجازه

 



  اتابک و سرچرخوند سمتم به دالور ورودم، محض به

 یب نگاهش و دتریسف شه یهم از پوستش.. دمید رو

 از باشند، کرده وصل تنم  به برق انگار.. بود تر رمق

 .بستم چشم یا هیثان یبرا شوکش

 

 .زدانی یاومد خوش.. سالم-

 

  از فکم.. شد مشت دستم و افتادم رعشه به درون از

 . دیکش یم ری ت انقباض

 

 . سالم-

 

  و اتابک ی  برهنه ی نهیس  و دیجد یها دستگاه و دم

..  بود پوشونده رو شلوارش کمر تا که یبدرنگ یپتو

 معوج و  کج خطوط و  خط شیکنار دستگاه نکهیهم

 اتابک یرو دالور.. کرد یم خوشحالم داد یم لمیتحو

  باال دست اتابک و زد  کنار رو ماسکش و شد خم

  تخت همون تختش.. رفتم جلو و نکردم تعلل.. آورد



 بود وصل دستش به که یسرم من و بود یمارستانیب

 . شدند یدگیکش دچار بدنم یها رگ.. دمید

 

 پسرم؟-

 

 سردش یشونیپ یرو رو لبم من و ستادیا عقب دالور

 درد.. سوخت یم فشار از حلقم ته.. دمیبوس و گذاشتم

 قابل حالم.. کرد یم  دایپ رشد وجودم تو داشت

 .نبود فیتوص

 

 به ؟یکن  یم باور تمومه گهید بگم اگه بابا؟ جونم-

 .یتون یم مطمئنم.. کن تحمل من خاطر

 

 شامه به رو عطرش.. دیخند  صدا یب.. اومد کش لبش

 از بردم لذت من اما نبود  مطبوع چه اگر دم؛یکش

 ...حضورش

 



  جان بابا زدان؟ی.. یبرگردوند مرگ از منو تو دمیشن-

  نجات منو.. که ییتو.. نیا.. شهیهم.. شدم تشرمنده

 .یدیم

 

 .نبود مهم.. بشنوم خواستم ینم

 داشتم یسخت هر به من و  دیکش یم نفس هنوز  حاال

  من و اومد حلقم تا معدم اتیمحتو.. کردم یم تمومش

 :زدم پسش زحمت به

 

  یدون یم هم  االن.. یبذار تنها منو ینخواست خودت-

  شتریب مین من شدیم کاش.. بابا یرینم.. یباش دیبا

 کنم؟ کاریچ خوام یم.. من به لعنت.. بدم بهت عمرمو

 نیا واسه کنم یم جون دارم شیپ سال دوازده از

  دیبا هنوز.. نکن نگاه بهم رمق یب ینطوریا.. روزها

 ینم منو  مگه.. سال ستیب.. سال ده حداقل.. یباش

 اتابک؟ یشناس
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..  زدینم حرف که خوب چه و دیکش یقیعم نفس دالور

 رو بازوم و آورد باال دست.. نداشتم رو تحملش

 .فشرد  محکم.. گرفت

 

 تا که یدون یم.. ذارمینم تنهات جسم،  ای باشم روح-

  نمیبب خوام ی م.. بودم اما ومدهیبرن دستم  از یکار االن

  که یزیچ به که قرصه دلم بابا؟ زدانی.. یخند یم که

 .یرسیم یخوا یم

 



 کش رو لبام و دادم تکون راست و  چپ به یسر

  اما.. شدم یم خاکستر.. سوختم یم داشتم.. آوردم

 .دمیخند

 

  به.. خورمیم  شوکران جام دشمن، با دارم خاطرت به-

..  سنای خاطر  به دارم.. گذرم یم خودم از دارم خاطرت

 قسم.. تمومه.. کنم یم قمار جونم سر مادرم، خاطر به

 .تمومه گهید خورم یم

 

 مهین یها نفس.. زد زل  صورتم به لبخند همون با

 به یک رو تنش یگرما.. گرفت یم رو جونم  سردش،

 . زدیم نبض درد با وجودم کل که آخ بود؟ برده غمای

 

 بود، اگه پدربزرگت.. یبرد تو.. زدانی یبرد تو-

 .کرد یم انتخاب رو تو.. نه رو ماهتاج

 

 تمام ی رو بستم حس.. بستم گوش.. بستم چشم

 . کرد یم  شل زانو نجایا دینبا زدانی.. ایدن یدردها

 



..  براومده پسش  از خوب ویل.. نباش اون راه نگران-

 .نشدم ساخته نکاریا یبرا اولم از من

 

 ... مارگونهیب و کوتاه.. دیخند

 نگاهش یها  یسبز.. کرد باز و بست پلک  هیثان چند

 .زدند یم برق

 

.. زدانی یری اردش خود   تو.. رفت رو مادرش راه اون-

 ...خودش

 

 ضربه بار نیچند و نشست پشتم یرو دالور دست

.. خاطراتم.. مغزم.. نمیس.. گلوم.. پلکم پشت.. زد

..  من به لعنت.. سوخت یم ندمیآ و  حال و گذشته

 ...ریاردش به.. زدانی به لعنت

 : شد کج لبم و فرستادم  رونیب شل رو نفسم

 

 خواست؟  یم  یچ ریاردش-

 



 ؟یخوا یم یچ تو-

 

  سر لبخند با خواستم؟ یم یچ واقعا.. بود یخوب سوال

 .شد شتریب بازوم یرو دستش فشار و داد تکون

 

 اتابک؟  کنم کاریچ دیبا-

 

  داد یم زجرم کمرم ی رهیت یرو  دالور دست یگرما

 : برنداشتم اتابک از چشم اما

 

 بذار فقط.. یچیه مونده قدم هی یروزی پ تا که حاال-

  دوازده که یزدانی ریتصو بذار.. بابا کنم نگات خوب

 .دارم  نگه خاطرم تو شدم محروم دنشید از سال

 

.. نه داشت؟ خبر.. کشت یم منو حرف نیا با داشت

 . خودم یبرا یحت.. نبود فهم قابل زدانی.. دیفهم ینم

 



  خاطر به.. سنای خاطر به.. کن تحمل فقط.. بابا باشه-

 ..فردوس
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 دو با فرهاد و کردم پارک رو نیماش که  بود بامداد دو

 .رسوند بهم رو خودش

 چتر و دمید  ها  محافظ از ی کی به رو شی دستور نگاه

 ادهیپ و کردم باز رو کمربندم.. شد کینزد دست به

  خسته اگرچه من و گرفت قرار سرم یباال  چتر.. شدم

 :زدم لب مقتدر اما

 

 شد؟ چک ها نیدورب-

 

 :داد رو جوابم بلند و داد  تکون سر تند

 

 .قربان بله-

 

 باال بارون شدت و برق و رعد دیشد نور و صدا

 اطراف به ینگاه مین با و کردم زیر چشم.. گرفت

 :گفتم



 

  گهید.. کن  چک فتنیب کار از ها ستمیس  نکهیا از قبل-

 .فرهاد کنم  ینم تکرار

 

 . راحت التون یخ چشم-

 

 رو کتم ی لبه دو و گرفتم تر محکم رو فیک ی دسته

  روشن برق و رعد در فرهاد ریتصو و رسوندم  هم به

 رو در محافظ خود و شدم رد عجله با کنارش از.. شد

.. بود خواب حتم به نینوش.. دیکش عقب و کرد باز

 از کشان پوف .. کردم زونیآو و آوردم  رونیب رو کتم

  به دستم.. رفتم  شیپ اتاق سمت به و رفتم باال ها پله

 :دمیشن رو ترانه یصدا دهی نرس رهیدستگ

 

  یکار به شهینم رو زدانی گفتم هم قبال.. تونم ینم-

 .کرد وادار

 

  با ترانه و کردم باز درو اخم  با و دمیکش هم در ابرو

  یرو دستش.. دیکش نیه  و دیچرخ سمتم  به ترس



 تونستم یم  هم فضا کم نور  همون در.. نشست قلبش

 به رو تلفن باز و دیکش پوف.. نمیبب رو  دشیپر رنگ

 :زد گوشش

 

  قطع گهید من.. خونه دیرس االن زدانی.. بهمن باشه-

 .کنم یم

 

.. نکردم کم یز یچ اخمم از و دیچیپ عروقم تو خشم

  از.. دیکش هم در چهره من به ینگاه مین با ترانه

 .گرفت فاصله پنجره

 

 . خداحافظ فعال.. رسونم یم سالم باشه-

 

 هم متر یل یم مین جام از هنوز که اومد یمن سمت به

  و گرفت رو  فمیک.. ستادیا  مقابلم.. بودم نخورده تکون

 :برد فرو شلوارش بی ج در رو تلفن

 

 ؟یخورد  شام.. یاومد رید چقدر.. بود بهمن-



 

 .دیکش بو بسته  چشم و آورد جلو  رو سرش

 

  دوش.. زمیعز یا خسته.. یدینم الکل یبو خوبه-

 ؟یخواب یم  ای یریگ یم

 

 کراواتم گره و آوردم باال رو دستم و شد منقبض فکم

 :گرفتم فاصله در از و  کردم باز رو

 

 کرد؟ یم وادار یکار چه  یبرا رو تو شب وقت نیا-

 

  رو رهنمیپ و ستادمیا کمد  یروبرو.. نداد رو جوابم

  کالفه که دمید پنجره کنار ی نهیآ از.. آوردم رونیب

  یزیچ و دیکوب یمیمال مشت قشیشق به و دیکش پوف

.. زد لبخند یزور که دمیچرخ  سمتش به.. کرد زمزمه

 ... نامطمئن و لرزون

 

 .یبزن حدس خودت یبتون کنم فکر بگم ستین الزم-
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 .بزنم حدس خواستم ینم من

 روبروم و گذاشت نیزم فمویک دید که رو اخمم

 دور رو دستش و گذاشت نمیس یرو سرشو.. ستادیا

 .کرد حلقه کمرم

 به انعطاف یب رو صدام و دادم هولش عقب به

 :رسوندم گوشش



 

 ...خوام یم جواب.. دمیپرس ازت  سوال هی-

 

 ...که بزنم حرف باهات خواست .. بود بچه  مورد در-

 

 رو کمربندم و شدم دور  ترانه کنار از.. زدم پوزخند

 شده کنترل ترس و جانی ه همون با ترانه و کردم باز

 : داد ادامه صداش ی

 

 گهید من.. زدانی یستین  مجبور یچکاری ه یبرا تو-

 یبمون کنارم  که نیهم  فقط.. کنم یتالش خوام ینم

 .هیکاف

 

  به یراحت شلوار  هی ترانه و آوردم رونی ب رو شلوارم

 با.. انداختم ینگاه مین  هاش چشم به.. گرفت سمتم

 مجذوب و  بود بایز همچنان اما نداشت شیآرا  نکهیا

 .دیخند اغواگر شهیهم مثل باز.. کننده

  خواهر.. نداشت بهمن به یظاهر   شباهت چیه زن نیا

 .کردم براندازش یعصب و مشکوک.. ترانه.. بهمن



 

  هوشیب دارم گهید.. میبخواب میبر و بپوش نویا ایب-

 .شمیم

 

 و گرفتم رو شلوار.. یلعنت.. زدم پوزخند دوباره

 و دمیکش دراز تخت یرو  ترانه به توجه یب.. دمیپوش

 رو چراغ ترانه.. گذاشتم چشمم یرو رو ساعدم

 و باال از من و دیکش تنم  یرو رو پتو و  کرد خاموش

..  دیکش دراز کنارم که شدم  متوجه تخت شدن نییپا

 ...یطوالن یلی خ.. کرد مکث

 

  یبرا امشب و برد ینم خوابش من لمس بدون معموال

 و اومد کنار خودش با آخر در.. داشت تعلل کردنم بغل

 .خواست ینم سکس دلم حاال.. دیچسب بهم

 

 چون کردم  مصرف قرص اگه.. من کن باور زدان؟ی-

 من با بچه هی  خاطر به فقط یدار تو دمید یم نکهیا از

 ایدن به له یوس هی نداشتم دوست ،یکن  یم سکس

 چه فهمم یم.. بودم له یوس هی شهیهم من.. ارمیب



 ایدن به رو خودم نیع یکی  خواستم ینم.. داره یحس

 . ارمیب

 

 خواستم ینم.. بود ری د یلیخ ها حرف نیا یبرا

 .بود پر  اشغال بوق از  مغزم.. دمیکش پوف.. بشنوم

 

 اما.. باشمت داشته شتریب که شدیم ضمانت هی برام-

 یم منو.. باشم خودخواه نقدریا تونستم ینم من

 ؟ یبخش

 

 سرش و درآورد حرکت  به لختم تن یرو  رو دستش

 وسط من.. نخوردم تکون  ابدا.. گذاشت نم یس یرو رو

  یتیاهم برام  ترانه یها حرف و بودم یجهنم   جنگ هی

 .نداشت

 

 یشیم  ینطور یا یوقت.. داغه بدنت بازم زدان؟ی-

 .دارم دوست

 



 هفته  نیهم آخر که  یرشاد یمهمون یادآور ی با

 :زدم لب شد،یم برگذار

 

 .هفته آخر.. کن آماده یمهمون هی  یبرا خودتو-

 

 .بستم چشم و کردم پشت ترانه به و
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  نیماش تعداد از.. شدم ادهیپ نیماش از ترانه از زودتر

  مهمونارو تعداد شدیم بود، پارک نگیپارک تو که ییها

 دور رو نی ماش اخم با.. نفر پونصد یباال .. زد حدس

 . شد ادهی پ ترانه و زدم

 

 .هفت و صدیس گاهیجا ذارمیم رو  نتونیماش-

 

 نشست یم فرمون پشت داشت که یجوون به رو

 دهیشن ک یموز یصدا نجایا از.. دادم تکون یسر

 و زدیم برهیو تلفنم.. گرفت رو دستم ترانه.. شدینم

  یکم و آوردم رونیب بمیج از.. بود انیجو دونستم یم

 .گرفتم فاصله

 

 ان؟ یجو بله-

 

 شدنیم محوطه وارد که ی نفر چند یبرا رو راه ترانه

 :کردم  شکار رو قرارش یب نگاه من و کرد باز



 

 .فهیرد یچ همه ن؟ی دیرس قربان-

 

 لب به ی تصنع یلبخند ترانه.. دادم تکون  سر فقط

  حرص با  و گرفتم دهنم یجلو  رو دستم من و آورد

 :گفتم

 

  تک به تک..  برندارن بهمن از چشم مدت تمام بگو-

 رنیم که ییدخترا یحت.. ها  مالقات قرار.. هاش تلفن

 رو همه.. یحقوق  اطالعات.. یبانک اطالعات.. انیم و

 .خوام یم

 

 گوش به ییصدا چیه اطرافش .. داشت جانی ه کمی

 :دیرس ینم

 

  شما مراقب یمهمون تو نفر  شیش بایتقر.. چشم بله-

  لیتحو شده  کنترل رو هاتون یدنینوش قربان؟.. هستن

 .بلدن رو کارشون ها بچه.. نیریگ یم

 



 کنترل تحت  هم اون خوام یم... ترانه اما.. باشه-

.. انیجو کن  چندبرابر رو روهاتین الزمه اگه.. باشه

 کار از یبزن  گند نباریا خورم یم قسم... چندبرابر

  حفظ رو  تتیموقع یتون  ینم گهید.. یشیم اخراج

  طبق  دیبا.. صدرا کنم یم دیتاک.. د یبا.. تو.. یکن

 و تمام دیبا  یطی شرا هر تحت.. یکن عمل من دستور

  نظر در رو احتماالت ی همه.. یباش من  یبرا کمال

 ...احتماالت ی  همه.. ریبگ

 

 از یکی به رو کج یلبخند با.. کردم قطع رو تلفن و

  خشونت با دستم و رفتم ترانه سمت  به ها مهمون

 . شد حلقه کمرش دور

 

 شد؟ یچ زدان؟ی-

 

  بود شده تند نفسش.. افتادم راه به و ندادم رو جوابش

 از بعد بایتقر.. رفتم شیپ و کردم اخم توجه یب من و

 نفر هی.. گذاشتم ساختمون به پا یرو ادهیپ قهیدق کی

  شالش ترانه و گرفت رو  ترانه یمانتو و من اورکت



 تی حساس  به داشت کم کم.. انداخت دوشش یرو رو

 . کرد یم دایپ ی آگاه من یها

  اطراف ی  همه چشم با.. بود پر زهایم  ی همه بایتقر

 که بود بزرگ اونقدر سالن نیا.. گذروندم نظر از رو

 . داد یم جا یراحت  به رو تیجمع  نیا برابر چند

 

 یلیخ.. سمیوا تونم ینم من م؟ینیش یم کجا زدان؟ی-

 . خستم

 

 ینیس..  اومد سمتم به مرد یخدمتکارها از یکی

 مدل شش از شیب.. گذروندم نظر از رو دستش

 زیم من و کرد اشاره یا گوشه به دست با.. یدنینوش

 .دمید رو یخال

 

 .قربان سمت نیا-

 

 خدمتکار یبرا و شد حلقه ترانه کمر دور دستم باز

 رو ش زمزمه شدم رد که کنارش از.. دادم تکون سر

 :دمیشن



 

 یم یمعرف  رو ها بچه.. ارم یم یدنینوش براتون من-

 .کنم
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 کمال و تمام من اما بود گفته رفتن نیح  نکهیا با

 .بود خوب.. دمیشن

 



 اد؟ یم یک بهمن-

 

 ؟ ینگرانش-

 

 رو ترانه جواب و شد بلند هوا به ک یموز یصدا

 .کردم رها  زیم پشت رو ترانه کمر باالخره.. دمینشن

 

 م؟یبمون سرپا دیبا-

 

 خاطر به  آخر در و بود  کرده تکرار بار چند رو نیا

  داد گوشم  در شد مجبور  کی موز آور سرسام یصدا

 رو خدمتکار همون باز و دادم تکون سر  فقط.. بزنه

 لیم یب  ترانه و گرفت  ترانه مقابل رو ینیس.. دمید

  رو جام نکهیا از قبل ستادیا که مقابلم.. کرد مخالفت

 :گفت رم یبگ دست به

 

  لباس بی سرج دستمال.. ما یها بچه ی نشونه-

 .قربان یسکیو دییبفرما.. رنگ یری ش.. فرمشونه



 

  رو جام و زد  رو حرفش ه یثان پنج از کمتر عرض در

  پا و دادم ه یتک بلند هیپا زیم به.. شد دور و برداشتم

 .انداختم پا یرو

 

 ؟یبرنداشت ی دنینوش چرا-

 

 همزمان.. آورد لبم کنار  رو سرش  و نشد متوجه

 نیا امشب داشت خبر..  دمید رو یرشاد  و هومن

 بود قرار داشت؟ یمنفعت چه بهمن  یبرا یمهمون

  همه چشم از دور به.. رهیبگ  صورت یبزرگ ی معامله

 البته و بهمن و دونستم یم من فقط.. نیحاضر ی

 ...ویل

 

 . زدانی نگرانم کمی.. نداشتم لیم-

 

 یبرا و دمیکش سر الجرعه رو جام و دمیخند کج

  متوجه هردو.. دادم تکون سر یرشاد  و هومن

 قهیدق کی  از کمتر دونستم یم من و شدن حضورم



 ی همه عی سر یلیخ.. ومدندیم سمت نیا به بعد

 دو و مرد چهار.. گذروندم نظر از رو  خدمتکارها

 ... زن

 ادیز..  داشتند دیسف  یها  بیسرج دستمال یمابق

 . نبود مشخص

 

 ترانه کنار درست هومن و اومد سمتم به یرشاد

  و اخم با.. کردم شکار رو  زشیه نگاه باز.. ستادیا

 بلند که فشردم رو یرشاد دست یتصنع  یلبخند

 باز دهن اما دمیشن ینم رو صداش من اگرچه .. دیخند

 رو بودنشون یمصنوع قطعا که فشیرد یها دندون و

 یشاد سر از ی قهقهه هی ی نشونه زدند،یم ادیفر

 :بود

 

 . کردم وفا  عهدم به باالخره.. یاومد خوش یلیخ-

 

 .هیخوب یلیخ یمهمون.. البته بله-

 

 :گفت هومن به رو و داد تکون سر دییتا با



 

 ...زیعز فرخزاد  .. زدانهی آقا خاطر به یمهمون نیا-

 

  از رو خودم.. بود ترانه به حواسش ی همه  هومن اما

  ترانه ی شونه دور دست و دادم فاصله یرشاد کنار

 .زد لبخند من به رو  هومن باالخره و انداختم

 

 اما خواد ینم  لیدل یمهمون.. دارن لطف  یرشاد یآقا-

.. هومن  نمیب یم شمارو خوشحالم.. ممنونم ازتون

 . نیباش کشور  از خارج دیبا کردم یم فکر
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  یورود  در به حواسم  من.. دیکش جلو رو خودش

 .دیرس یم یزود به بهمن.. بود

 

  نیهم خاطر به.. کنم رد نتونستم گفت ی رشاد یوقت-

 از رو مهمم یکار قرار چندتا شما دنید و یمهمون

 .داشت  رو ارزشش اما.. دادم دست

 

 .دیلرز ترانه و شد فشرده ترانه یبازو دور دستم

 

 یا که خوشحالم یا اندازه به دنتید از منم.. البته-

  ها ساعت شدیم.. نبود  صدا و سر نقدریا نجایا کاش

 . هومن ببرم لذت وجودت از  و میبزن حرف

 



 ی شامه دونستم یم دیبع.. دیخند محابا یب و بلند

  یخوب مشاور احتماال.. باشه داشته ییباال یاقتصاد

 . باشه گرفته رو مطعنه نبودم مطمئن من چون داشت

 

 رو بهمن.. میببر لذت ی مهمون از بهتره حاال یول-

 اد؟ینم بهمن ترانه،.. نمیب ینم

 

 دور یدیببخش با و کرد بلند دست یکس  یبرا یرشاد

 :دادم رو هومن جواب من.. شد

 

 .ادیم.. شدینم برگذار بهمن بدون-

 

 :گفت ترانه  به رو و داد تکون سر

 

 بانو؟ ارمیب یدنی نوش براتون-

 

 :گفت یجد یلیخ و دیکش باال چشم ترانه خود

 



 بهتره.. نیبکش زحمت شما ستین الزم.. ممنون-

 .نینذار تنها یمهمون  نیا تو  رو خانومتون

 

  یکی سر تکون من و دی پر باال هومن یابرو  یتا هی

 وارد داشت بهمن یعنی  نیا.. دمید رو  خدمتکارها از

 .شدیم

 

 ی چهره دارم دوست.. بشم مرخص بااجازه من پس-

 زدانی  کنن یم یمعرف رو تو یوقت  نمیبب رو جمع

  برو همسرت با و ریبگ همه از رو فرصت نیا.. جان

 ...باال

 

  خونم ترانه؟ با زدن الس فرصت زد؟یم  حرف یچ از

..  دادم تکون سر فقط یمیمال اخم با اما اومد  جوش به

 که یخدمتکار  همون.. شناختم یم حاال  رو زیپرو من

 ابرو و چشم  با دور از.. بودم دهید ورود  ی  لحظه

  کی با داشت.. دمید رو یرشاد من و داد یا اشاره

  و سالن یانتها هومن.. کرد یم یاحوالپرس مرد و زن

 .دمید  رو همسرش  من و بود ستادهیا زیم پشت



 

 نور.. بود کرده جمع سرش یباال کامال رو موهاش

  انگار و بود یخال سن اما شدیم ادیز و  کم مدام فضا

 ییرایپذ مدام و نداشت رقص به یل یم یکس هنوز

 .شدیم

 

 خواد؟ یم جونم از یچ اروی نیا زدان؟ی-

 

 :زدم لب  آمرانه یلیخ.. چرخوندم سر  سمتش به

 

 نیا  یبشنو من از یدار دوست ای یدون ینم-

 خواد؟  یم یچ ازت حرومزاده

 

 .دیچسب بازوم به و دیگز لب

 

 ه؟یچ من گناه آخه ؟یزنیم  حرف  ینجوریا من با چرا-
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 کی فقط.. نداشت یحالت  چیه و بود باز ترانه یموها

  هاش چشم  از یکی و بود  ختهی ر صورتش یرو طرف

 باز زیپرو..  ندادم رو جوابش.. دمید ی نم درست رو

 تعلل برداشتن یبرا من و شد کینزد دست به ینیس

 :شد زیت گوشم و کردم

 

 ...باغ  یانتها سمت کرده  کج راه ری مس تو بهمن-

 



 :کرد  یم یغلط چه داشت.. یلعنت

 

 .نیبمون بهتره.. دنبالشن ها بچه-

 

 انی جو یبرا.. گرفتم دست به تلفن و برداشتم رو جام

 نوشتم 

 

 "کنه؟ یم مالقات یک با بهمن چخبره؟"

 

  رو انگشتش میمال یلیخ.. زدینم یحرف مغموم ترانه

 از که یلعنت یبازو همون.. داد یم تکون بازوم یرو

 . سوختیم نمیس.. بود خورده زخم بهمن

 

 " ویل با"

 

 قرار نیا  از.. کردم حبس نهیس تو رو نفسم یحرص

  اومده شیپ موعد از زودتر  اما داشتم خبر مالقات

 .بود



 

 .رهیم سر  حوصلم داره من زدان؟ی-

 

 . کن سرگرم خودتو-

 

 ؟یچ با-

 

 .بهمن دیجد دختر دوست با-

 

  طعم نیا.. داشتم  نگه دهنم تو و زدم لب به رو جام و

 ...شتری ب شهیهم از.. بود رینظ یب

 

 کرده؟   دایپ دیجد دختر دوست مگه-

 

  رو ابروهاش. چرخوندم سر سمتش به و دمیخند کج

 گوشش به رو لبم من و بود انداخته هم  جنگ به

 عطرش، دنیکش نفس با همزمان و چسبوندم

 :گفتم و دادم فرو رو دهنم  اتیمحتو



 

 .مونه ینم  تنها بهمن-

 

  مدام.. موندم بهمن منتظر و دمیکش  کنار رو خودم

 و رفت یم سمت اون به سالن سمت ن یا از یرشاد

..  شدم یم هومن ی رکانه یز یها نگاه متوجه من

 تکون همون با من و دادن تکون سر دور  از چندنفر

 و بود بلند یقیموس یصدا همچنان.. دادم  جواب سر

 و زدم جام به لب باز.. خارج درکم قدرت از من حال

 حس یب لبمو داشتم یسع.. داشتم نگه رو الکل یسیخ

 .کنم

 

 .مینیبش جا هی زدان؟ی-

 

 ینم تکون.. داشتم اشراف سالن کل به نجایا من

 . خوردم

 

 . بگو یدار یمشکل اگه  ترانه؟ یقراری ب نقدریا چرا-

 



 محوطه به  کمتر که یطور.. ستادیا مقابلم و دیگز لب

 و یورود در همچنان اما.. باشم داشته د ید روبروم ی

 گذاشت گوشش یرو رو  دستش.. دمید  یم رو زیپرو

  یب یهندزفر قیطر از داشت که شدم  متوجه من و

 .کرد یم صحبت یکس با میس

 

 .نیهم.. خستم کمی فقط.. نه-
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 شتریب کردم  یم حس هرچند.. کنم باور کردم  یم یسع

 .داشت وحشت  بهمن با ییارو یرو از

 یصدا و بود گرمم.. دمینوش رو جام اتیمحتو ی همه

 .آزرد یم رو گوشم  یادی ز کیموز ی کننده کر

 

  من و داد یا اشاره یورود در به نامحسوس یلیخ

 ترانه گوش یرو رو لبم .. شدم بهمن ورود متوجه

 :زدم لب و گذاشتم

 

 . رینگ فاصله من از-

 

 قامت بلند دختر.. زدم زل بهمن به و دمیکش عقب

 حداقل.. بندازم باال رو ابروم یتا هی شد  باعث شیکنار

  یمانتو ی وقت و بود تر بلند بهمن از متر  یسانت پنج

  رو رنگش سبز لباس داد، خدمتکار  به رو بلندش

 ...بایز زمرد هی به هیشب یزیچ.. دمید

 

  جلو گاردشیباد دو و بهمن و دیکش موهاش به یدست

  کیش یلیخ بهمن یمداد نوک شلوار و کت.. اومدند



  من و گشت  دنبالم به چشم با.. دیرس یم نظر به

  کنارش از نامحسوس داشت زیپرو.. نخوردم تکون

  دیپرس یزیچ و داد یا اشاره بهش بهمن و شدیم رد

 . داد یا اشاره ما زیم سمت به زیپرو و

 

 . خوشکله یلیخ اومده؟ کجا از دختر نیا زدان؟ی-

 

 ؟یگرفت کم دست رو بهمن-

 

 به رو که  دمید من و انداخت باال ییابرو ما دنید با

 با خودش.. شدند متفرق  و گفت یزیچ  گاردهاشیباد

 سمتمون به کنارش یمومشک  دختر  به ینگاه مین

  یرو از رو دستش یسرد.. دیچسب بهم ترانه و اومد

 سر نفر چند یبرا راه نیب.. کردم حس لباس  هیال چند

 بود کینزد که  حاال.. ستادی ا کنارم درست و داد تکون

 رو ش شده چفت فک و یبرافروختگ تونستم یم

 .نمیبب

 

 ... سالم-



 

 کنار لبخندزنان و دادم  رو دختر جواب  سر تکون با

 . ستادیا ترانه

 

 .یکرد رید کمی بهمن؟-

 

.. بود مشهود کامال ش قهیشق کنار ی کرده ورم رگ

 .نداشت خودش کردن کنترل یبرا یتوان انگار

  لبخند نامحسوس.. بود براومده تشیمامور پس   از ویل

  به حواسم که همونطور.. دمیکش جلو رو خودم و زدم

 : گفتم بود هومن و زیپرو

 

 فه؟یرد یچ همه شده؟ یچ-

 

 حرف داشتن حاال دختر همون و ترانه.. ستادمیا عقب

 .زدندیم

 



 بهتره.. داشتم مالقات ویل با فقط.. فهیرد یچ همه-

 .می کن صحبت تنها جا هی تا میبر

 

 و کردم یا  اشاره ترانه  به رو.. دادم تکون  سر فقط

  صی تشخ اهویه نیب از رو بهمن یصدا.. شد متوجه

 : دادم

 

 . گردم یبرم من شراره-

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 479پ#

 

 

 



 

 

  یا لحظه یبرا بهمن اما ستادمیا عقب گام هی من

  پاشنه یرو..  زد زل من به دهیترس ترانه و کرد مکث

 سالن یابتدا سمت به من به توجه یب و  دیچرخ پا ی

 انداختم باال  ییابرو ترانه ی برا نانیاطم با .. رفت شیپ

  حالش بودم مشتاق دایشد.. کردم یهمراه رو بهمن و

 به باز و کرد دنبالم چشم با زیپرو.. بزنه ادیفر رو

  یط رو ها پله فیرد.. گفت یزیچ یگوش پشت شخص

  با.. شد داخل و کرد باز رو اتاق نیاول در و میکرد

 رو در و گذاشتم اتاق داخل به پا یخونسرد و آرامش

 .شد بلند هوا به بهمن ادیفر  نبسته و بسته

 

 پا ر یز رو قرارمون و قول داره... حرومزاده-

.. خواد یم سود دوبرابر با  رو پولش من از.. ذارهیم

.. رفته شیپ برابر چند یسود با کار دهیفهم

  کارم اتییجز ی همه اما کجا از دونم ینم زدااااااان؟ی

 اون دوبرابر ی دون یم اصال تو.. تو.. دونست یم رو

 ؟ یچ یعنی پول

 



  گره و دیکش گردنش به یدست.. دمیچرخ سمتش به

 کار نیا  با شیبرافروختگ.. کرد شل  رو کراواتش

  سکون و سکوت تینها در داشتم من و شدینم درمون

 یم تجسم رو داد یم جون یوقت داشتم.. بردم یم لذت

 .کشتم یم رو مرد نیا خودم.. کردم

 

  یم.. کرد دیتهد منو.. میکن  معامله میبتون امشب دیبا-

 نیا که یز یچ.. رفته نشونه منو گاهیجا نه؟ ای یفهم

 که بگم تو یبرا ستین الزم.. کردم حفظ  سال همه

..  بدم دستش از دینبا.. برسم  نجایا به تا  کردم کاریچ

 با.. کنم  یم مذاکره خودم دشمن با دارم من.. دینبا

 .بمونم پا سر تا.. دشمنم

 

 :کردم اخم و بردم فرو بمیج  تو رو دستم

 

 کارو نی هم  که میینجایا االن تو و من.. باش آروم-

..  بدون شده انجام رو معامله امشب.. میبد انجام

 .هستم من.. نباش نگران

 



 دست دو هر کف با.. اومد سمتم به و گفت یهوم

  از.. نخوردم تکون من و زد ضربه  کتفم به محکم

 :دیبار یم خون خشنش،  یها چشم

 

..  زدانی یبد  انجام رو معامله نیا ینتون امشب اگه-

 .یشیم نابود من با هم تو

 

 یم کلماتش و وجود از  حرص و نداشت یشوخ ابدا

 ظیغل هاش اخم.. دمیکش عقب و دمیخند کج.. دیبار

  بهمن یخوب به ویل.. دیکش یم نفس خرس مثل و بود

 .بود کرده  یحال رو

 

..  شدم بلند برنده نشستم ی ز یم هر یپا حال  به تا من-

 ؟یهست  یچ نگران تو

 

 .گرفت کمرش به یدست و زد خودش دور  به یچرخ

 

  یجا شمیم  خوشحال من  بعدش.. زدانی کن تمومش-

 ی حرومزاده هی.. کنم  یخال ویل مغز  تو ریت هی پول



  باالخره.. ببندم دفترشو تونم یم من فقط که پدر سگ

 اون، یهمدست با.. رمیگیم ادی رو منی اهر نیا زبون

 .کنم  یم در به دونیم از رو ویل

 

..  گذاشتم کتفش رو دست و رفتم جلو.. منیاهر.. هه

 : بود باال بشدت بدنش یدما

 

 .کنم یم دایپ رو منیاهر نیا من.. من به بسپر-
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  شده ز یر  یها چشم  با و چرخوند سر سمتم به

 :کرد براندازم

 

 ؟یتون یم-

 

  یم من.. ی مهمون به برگرد و باش آروم فقط.. البته-

 .کنم کاریچ دونم

 

 :داد تکون سر و زد زل بهم  نانیاطم با

 

 ؟ یکن کاری چ یخوا یم-

 

 یلیخ فکر.. کردم پشت بهش و زدم یکجخند باز

  آخر ی پله به بهمن  امشب.. یلیخ.. داشتم یخوب

 .دیرس یم ینابود

 

 .بدم نشون بهت یعمل تا بذار-



 

 یحرص هنوز.. کردم بازش و رفتم شی پ در کنار تا و

 :دیکش یم نفس نیخشمگ  و

 

 ...بکش رو ویل برام-

 

 کمتر خشمش.. دمشی د و کردم کج گردن نچیا چند

.. شهیهم مثل.. کرد یم اعتماد بهم داشت و بود شده

 .خواستم یم رو نیهم قایدق من

 

 .شهیم واصل درک به هم اون وقتش به-

 

 زدان؟ی-

 

  و کرد کم رو فاصلمون  بهمن.. بودم منتظر  همچنان

 .ستادیا سرم پشت

 



  ینم.. کرد دایپ نجات مرگ  هی از امروز.. ونیهما-

.. چمهیپ  پا بدجور تو اون نفر هی اما  یچطور دونم

 یادیز سلولش یها آدم.. کردن عوض رو زندانش

  نیا.. خبره چه  اونجا بدونم خوام یم .. سرسختن

 هرچند.. دینبا که داره  خبر ییزای چ  از ونیهما

  اونجا عمر  آخر تا که هست نیسنگ اونقدر شپرونده

  جونش با رو  کارش تاوان خوام یم... من اما بمونه

 من؟ ای یکن یم نکارویا  تو.. بده پس

 

 بهمن و گذشت یم یادیز زمان.. دمیچرخ سمتش به

 بود؟ شده عوض یچ.. زدی نم یحرف ونی هما  از بایتقر

 :کردم نگاش پرسشگر و دمیکش هم در ابرو

 

 بهت میکیشر هم با که حاال.. اما یندون تو بود بهتر-

 . گمیم

 

  حال نیا با.. شد رد در پشت از یکی که کردم حس من

..  زدم زل بهمن به همچنان و نکردم یحرکت چیه

  لیوسا از کدوم چیه واقعا من و بود  سرخ پوستش



 و نهیک و خشم و او.. بهمن فقط.. دمید  ینم رو اتاق

 ...شهوت

 

  دنبال.. کرده تیشکا.. کرده باز پرونده هی.. دخترش-

  ثابت رو  باباش یگناه ی ب تا گرده یم مدرک و سند

... دخترش اما راحته المیخ  پسراش دوتا بابت از.. کنه

 به رو ونیهما امالک یوقت .. خودشه نیع روباه هی

  دو.. کنه یم ییکارا هی داره دونستم یم زدم نامت

 خوام یم.. من  هیعل بر کرده دایپ مدرک  هی شیپ هفته

 .رهیبم زندان همون تو ونیهما

 

 : کردم باز لب و دادم قورت  رو دهنم  ی نداشته آب

 

 بهمن؟ کرده دایپ ازت یچ ؟یمدرک چه-

 

 ...روشن آخ.. دیلرز یم خشم از صداش

 



  نشون.. من  شرکت با شیهمکار  از معتبر ی برگه هی-

 تونم یم  من .. کرده یم کار من یبرا ونیهما دهیم

 ...فقط کنم درستش

 

 دهیرس یمهم مدرک نیهمچ  به چطور.. یلعنت کجا؟ از

  ینم کرد؟ ی م یاطیاحت یب اندازه نیا به تا چطور بود؟

 نداخت؟ی م خطر  به رو ونیهما جون دیفهم

 

 از رو یمهم مدرک نیچن  یچطور کرده؟ دایپ کجا از-

 ؟یداد دست

 

 ... آخ.. انیجو آخ.. یلعنت بودم؟ دهینفهم چطور من

 

 

 

 

      

 



 ن یوتیگ#

 481پ#

 

 

 

 

 اما.. ستین مهم دهیرس مدرک اون به یچطور  نکهیا-

 دست یعن ی.. نشده یا استفاده مدرک  اون از هنوز

  یب دینبا زدان؟ی.. شده گور و گم خودش  و داشته نگه

 .میبزن آب به گدار

 

 یها گدازه به عروقم تو خون.. دادم تکون  سر فقط

 نیا شر از کردم یم احساس هرزمان.. شد  لیتبد آتش

 دایپ هاش یگندکار ی کله و سر شدم، خالص دختر

 کردم؟ یم کاریچ ونی هما دختر با دیبا.. شدیم

 

  سلولش آمار بده مهلت بهم .. من با ونیهما کشتن-

 اون فقط.. کنم یم دایپ رو دخترش من.. ارمیب در رو



 اون یتون یم.. بمونه سیپل ی اداره تو  دینبا مدرک

 ؟یکن فیرد تو رو

 

.. گرفت رو و کرد فوت رو شیحرص  و کالفه نفس

 به دستم.. نداشتم قرار بهمن ی اندازه به منم حاال

 یم خالصش  گلوله هی با خودم دیرس یم روشن

 ...آخ.. یلعنت.. کردم

 

 ...بشه ادیز بتمونیغ  دینبا.. برو حاال.. تونم یم-

 

 یها  بچه از یکی.. شدم خارج اتاق در از حرف یب

 .دمید رو محافظ

  ها اتاق از یکی به پا و داد تکون نامحسوس یسر

..  دمید رو ترانه و کردم یط  رو ها پله فیرد.. گذاشت

  یها خنده  جواب در اما بود ستادهی ا شراره کنار

 کردم پی تا انی جو یبرا.. زدیم شخندی ن فقط شراره

 

 " ه؟یگور کدوم روشن"

 



 فواره آتش پاهام کف از انگار و بود شده  منقطع نفسم

 زدیم

 

 "شده؟ یطور.. قربان خونه"

 

  لب تنها  من و اومد سمتم به دست به ینیس زیپرو

 :زدم

 

 .میکن شروع زودتر دیبا-

 

 .شد رد و گفت یا باشه

 

 " برس کارت  به.. نه"

 

 شیپ ترانه سمت به دم،ید ها پله یباال که رو بهمن

  و ده.. انداختم ینگاه مین ساعتم به همزمان و رفتم

 شروع جلسه  بعد ساعت مین بایتقر و بود شب مین



  یچشمک من و گرفت فاصله شراره از ترانه.. شدیم

 ... پوففف.. کردم حس زد که

 

 دارش پاشنه  کفش ی واسطه به.. دی چسب نمیس به

 شمیر ته یرو رو لبش و دیرسیم نظر به بلندتر

..  دیکش عقب بهمن حضور با.. دیبوس  و گذاشت

  یبرا رو تعللش من و شد کینزد بهمن به شراره

  و دیبوس رو  لبش ی گوشه اما کردم حس دنشیبوس

 : گفتم و زدم لبخند.. کرد نگام معنادار بهمن

 

 .یکرد دایپ دیجد ی معشوقه.. گمی م کیتبر-

 

 :گفت و زد شهوتناک یشخندین

 

 .کنه یم  گرم تختمو-
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 رو بهمن نیخشمگ نگاه.. نکرد اخم  یحت شراره و

  از شتریب حاال .. نزدم یحرف و کردم حس  ترانه یرو

 رنگ یریش دستمال خدمتکارها از نفر پونزده

 .داشتند

 

 کجاست؟  تیشخص  محافظ-

 

 .ادیم.. توئه و من  یکارا  ریگیپ-

 

 .کردم خم سر  سمتش به  من و دیکش رو بازوم ترانه

 



 . خستم یلیخ  من خونه؟ می برگرد زودتر شهیم.. زدانی-

 

 :زدم لب یحرص

 

 .ترانه نه-

 

 .نزد  یحرف گهید و

.. خورد یم رو  خونم خون.. دیرس یم موقع به انیجو

 پا به روشن که بودم یآتش یها  زبانه از پر هنوز من

  یرگیخ و انداختم بهمن به ینگاه م ین.. بود کرده

 رمرد،یپ هی  با یجنس  ارتباط شهیهم.. داد آزارم شراره

 موضوع، نیهم و داشت یخصوص به  یها  یسخت

 . دیکش یم من سمت به رو بهمن اطراف یدخترها 

 

..  کردم یم حسش من و داشت  وحشت ی زی چ از ترانه

 یم حساس بهش نسبت منو داشت موضوع نیهم

 به که  دمید و گرفت فاصله شراره از بهمن.. کرد

 شیپ جمع، یافتخار  یها  مهمون از  نفر چند سمت

..  کرد یم کمکم موضوع  نیا و بود شده آروم.. رفت



  شراره.. کردم یم نگاه لذت با رو خشمش من هرچند

 .زد  لبخند و ستادی ا راستم سمت

 

 ن؟یهست زدانی شما-

 

 داشتم یسع.. بود حس یب .. کردم تر زبون با رو لبم

 کمر دور رو دستم.. نکنم پرت بهمن  از رو حواسم

 به رو.. باشم کرده جمع  رو حواسش تا انداختم ترانه

 : گفتم و دمیخند کج شراره

 

 .فرخزاد یآقا-

 

 مین ترانه و رفت باال نامحسوس ابروش  یتا هی

 :گفت  و انداخت  من به ینگاه

 

 .امی ب و ییدستشو  برم من.. من-

 



 شالش.. رفت و شد دور بدم اجازه من نکه یا از قبل و

  لباسش یبلندا .. انداخت  رنگش قرمز لباس  یرو رو

 . شدیم دهیکش  نیزم یرو

 

  یخدمتکار.. داد هیتک زیم به و شد تر ک ینزد شراره

 و گرفت شراره مقابل رو مشروب  ینیس و اومد شیپ

  یچشمک.. یسکیو من و برداشت دیسف  شراب شراره

 و نداشتم فرصت ادیز..  کردم حس زد خدمتکار که

  یم نیی پا ی طبقه به بهمن با زودتر هرچه دیبا

 زد برهیو تلفنم.. بود مالقاتم مکان نیزم ریز.. میرفت

 .آوردم رونش یب من و

 

 "ست آماده یچ همه .. یمهمون تو امیم دارم"

 

..  کردم بلند سر من و زد  جامم به رو  جامش شراره

 نیا.. گرفت دندون به رو  نشییپا لب و زد  چشمک باز

 .بود یابونیخ ی  هرزه کی زن

 

 ؟ یبخواب من با امشب یدار دوست-
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 رو زن نیا شک یب بهمن.. برگردوندم رو پوزخند با

  یفرد.. شد قفل ابوذر یرو  نگاهم باالخره.. کشت یم

  یموها با یمرد.. میداشت مالقات قرار او  با امشب که

 ...یگوشت و پهن ینی ب و یجوگندم

 عصاش و  کرد مرتب رو گردنش دستمال ،یدست دو

 سالن ی همه و چرخوند چشم.. گرفت محافظش از رو



  کنار از درست رو شراره یصدا.. گذروند نظر از رو

 :دمیشن گوشم

 

 .زدانی باتوام.. یه-

 

 به رو شراره دست با فقط.. نگرفتم  ابوذر از چشم

 : گفتم و دادم هول عقب

 

 ... ی بگ هیکاف فقط کرده؟ یادیز تنت  به سرت-

 

.. یلعنت.. کردم حس صدا و سر نیب از  رو شخنده

 ینم رو هومن من و بود پر  زوج از رقص ستیپ  حاال

 با حاال و  کرده استفاده بتم یغ از نکهیا فکر از.. دمید

  زیپرو بتیغ با.. بست خی خونم زد،ی م الس ترانه

 دور از رو همسرش و اریریام.. شد راحت المیخ

  من و کرد براندازم  مشکوک ینگاه با.. دادم صی تشخ

 .برگردوندم رو الیخ یب

 



.. یبد فرصت بهم خوام یم.. کرده یادیز.. آره-

 .کنم یراض  رو تو تونم یم  باش مطمئن

 

 یسر.. دمید رو انیجو کرد زوم بهمن ی رو که ابوذر

 عقب شتاب  با رو شراره..  اومد سمتم به و داد تکون

 .کردم اخم و زدم

 

 قربان؟-

 

  رو جامش و  دیکش عقب دی ناام انیجو اومدن با شراره

 :گفتم لب  تکون نیکمتر با.. زد لب به

 

 . میبر بهتره-

 

  راحت ترانه بابت از المی خ.. انداخت نیی پا سر عیمط

 ساختمون در از که یزمان تا شراره به توجه یب.. بود

 به.. یلعنت.. گرفتم نظر تحت رو ابوذر بشم خارج

 بود ساختمون پشت که نیزم ریز یورود  در سمت

 .کرد میهمراه  انیجو و رفتم شیپ



 

 اد؟ینم بهمن قربان؟-

 

 از قسمت نیا.. گذشتم شده سنگفرش ریمس از

 جز.. نداشت بسته مدار نیدورب و بود خلوت  محوطه

  ریز.. دمید  ینم رو چکسیه انی جو یها آدم از دونفر

 سر مقابلم انیجو و ستادم یا یبلند ه ی پا چراغ نور

 :گفتم  و دمیکش جلو  رو خودم.. انداخت نییپا

 

 ؟ یآورد منو ی اسلحه.. بمون رونیب تو-

 

  رونشیب  و برد شلوارش کمر سمت به رو دستش

 ازش اطراف به ینگاه مین با.. گرفت  مقابلم و آورد

 .گرفتم

 

  میبر باهم که ادیب بهمن مونم  یم منتظر.. خب یلیخ-

 ...تو

 



 کمر  پشت رو تفنگ و دمیکش شمیر ته به یدست

  قدم یصدا.. زدم کراواتم به یدست و گذاشتم شلوارم

 نیکمتر با و دمیشن رو  نفر چند عیسر  و تند یها

..  دمیکش سرک اومدنشون ریمس سمت به واکنش

 .بود بهمن

 

 مقابلم و کرد برانداز رو سرش پشت  مشکوک

 لب تنها من و خاروند یمصلحت  رو شچونه .. ستادیا

 :زدم

 

  یدرست آدم نظر به ؟یدار اعتماد اروی نیا به چقدر-

 .ادینم
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 . کرد گرد چشم و زد یعصب یپوزخند

 

 مادر تر فیکث خودش از.. ندارم اعتماد اصال-

  رو گاهمی جا تونم یم که هی راه تنها فعال یول.. دهیینزا

 تو.. یباش تو  خواستم نیهم   خاطر به االنم.. کنم حفظ

  هرطور.. زدانی.. یبلد بهتر رو خودمون امثال زبون

 . کن شیراض شده

 

 دو دست تکون با من  و داشت یظیغل  اخم انیجو

 دو هرکدوم و کردم دعوت عقب به رو بهمن محافظ

 گرفتم سرد  مهین یهوا از  یقیعم نفس.. شدند دور گام

 .پوشوندم  رو دهنم دست با و

 

 من نکن شک.. کنه گوش حرفمو  آخر تا اول از اگه-

 .کنم یم شیراض



 

.. داشتم یبد  حال.. دیلرز یم خشم از وجودم ی همه

 به منو و نشست کمرم یرو بهمن فی کث دست باز

  در.. میگذاشت نیزم ری ز به پا باهم و داد هل عقب

 ...ساکت.. یخال.. بود بزرگ انبار هی اصل

 . دوستانه ریغ مالقات هی یبرا  مناسب

 

  شده پارک انبار یانتها نیماش هی.. چرخوندم  چشم

 سمت به و  کردم اخم.. یصندل  چهار و زیم هی و بود

 توان هم  هنوز اما نبود آروم ابدا.. دمیچرخ  بهمن

 .داشت رو خودش کردن کنترل

 

  ی محموله  شیپ سال چند  که ستین یهمون ابوذر نیا-

 ؟یداد لو رو مخدرش مواد

 

 نفس و برد فرو بشیج تو رو ششده مشت دست

 یم ی راحت به فضا  ادیز نور ریز.. دیکش یقیعم

  خونسرد یل یخ.. کنم حس  رو پوستش ی سرخ تونستم



 لبش ی گوشه مزخرف لبخند هی با و دی چرخ سمتم به

 :گفت

 

  تو اونموقع.. زد شیآت رو  انبارهام از یک ی.. خودشه-

  یتالف شدم مجبور.. یکرد ینم کار من یبرا  هنوز

 .شهیپ وقت یلیخ مال هیقض نیا.. ارمیب  در رو کارش

 

 دوختش خوش  کت.. انداخت ینگاه م ین ساعتش به

  هیتک وسط زیم به دست کف با و گذروندم نظر از رو

  به یزیچ انگار.. شدم یم هالک گرما از داشتم.. دادم

 .بود بسته  رو نفسم  راه فوتبال توپ هی ی اندازه

 

 !کرد رید-

 

 کراواتم گره.. گرفتم ضرب کف یها یکاش  یرو پا با

 :گفتم همزمان و کردم شل رو

 

  نیهمچ از کردن کمک  درخواست چقدر دونم ینم-

 چندان من بهمن؟.. دمشید سالن تو.. درسته یآدم



  رو کارت یخوا یم تو چون اما ستمین کار  نیا موافق

 .ندازمیم راه

 

  من و بود لبش ی گوشه هیکر پوزخند اون همچنان

 به من نباریا و انداختم پا یرو پا.. شد منقبض فکم

 .نداشتم قرار.. یلعنت.. انداختم ینگاه مین ساعتم

 . نبودم نیخوشب کار نیا به ادیز
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.. رهیبگ رو پولش سود قراره.. نباش نگران تو-

 استقبال گفتم رو شنهادمیپ یوقت.. داره منفعت براش

  یهرکار پولش شدن چندبرابر  واسه خالفکار هی.. کرد

 !کنه یم

 

 رونیب از  که بود نشده تموم بهمن حرف  کامل هنوز

 بهمن از زودتر من.. خورد گوشم به یرانداز یت یصدا

  بهمن.. بردم  اسلحه به دست و گرفتم فاصله زیم از

 :داد قرار مخاطب منو بلند

 

 زدان؟ی خبره چه رونیب-

 

 ضرب با انبار در بدم، یجواب  و امیب خودم به من تا و

 .شد باز

  ماشه یرو  رو انگشتم و دمیکش رو اسلحه ضامن من

 از گوشم هنوز.. دمید کنارم رو بهمن و گذاشتم

 که زدیم زنگ وارید به انبار  یآهن در محکم  برخورد

 همه از بعد خودش.. دمید رو ابوذر مسلح  یها آدم



 دیکوب نیزم به مقابلش درست رو عصاش و شد داخل

 :شد بلند هوا به بهمن ی عربده یصدا و

 

 خبره؟   چه نجایا-

 

 انیجو.. چرخوندم چشم و آوردم ابرو نی ب یظیغل اخم

 یرو درست  اسلحه هی و بودند گرفته گروگان رو

 یصدا و داد قورت رو دهنش آب.. بود شقهیشق

 :زدیم حرف پوزخند با که دمیشن رو ابوذر

 

 .دارید مشتاق.. بهمن-

 

  کیشل ی آماده.. انداخت من به ینگاه  مین بهمن

 مقابلم، مرد ستیب هر ی ها اسلحه ی لوله اما.. بود

  از یچکاریه عمال و بود رفته  نشونه رو بهمن و من

.. ابوذر مغز به کیشل هی جز.. نبود ساخته دستمون

  هی منتظر همچنان من و دمیشن رو بهمن  یباال  بلند هه

 مغز قایدق تفنگم ی لوله.. کنم کیشل  تا بودم جرقه

 .بود رفته نشونه رو ابوذر



 

  هاشون اسلحه بگو ابوذر؟ یکن یم یغلط چه یدار-

 .نیی پا ارنیب رو

 

 به باز.. شد منقبض فکم من و دیخند  بلند ابوذر

  یسر پشت مرد دست فشار از یلعنت.. زدم  زل انیجو

  ی نشونه به دستش هنوز  و زدیم یسرخ به صورتش

 .بود باال میتسل

 

..  بهمن کنه؟ یم جذب رو  شکار طعمه، گن یم یدیشن-

 محافظات.. خطه آخر نجای ا.. شهیم قبرستونت نجایهم

 .کشتم رو

 

.. بودم عرق  سیخ و دمیلرز یم رونیب و درون از من

  یآدمها تک به تک یرو  رو اسلحش مدام بهمن

  و خشمم ریت نه من اما چرخوند یم ابوذر کلفت گردن

 . کردم ینم جدا ابوذر از رو تفنگم ی لوله نه

 



 اما بود نخورده یا یباز ن یچن بهمن حال به تا حتم به

  با.. بودم گرفته قرار تیموقع نیا تو بار هزار من

 و برداشتم جلو به قدم هی ییصدا و سر  پر پوزخند

 :بردم باال شدیم که ییجا  تا رو صدام

 

 تو ریت هی وگرنه  نییپا نی اریب رو هاتون اسلحه همه-

 .کنم یم  یخال مغزش
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 و چپ به گام چند.. زد قهقهه باز  ابوذر حرفم با

 ی  لوله که همونطور بهمن و برداشت  راست

 :گفت کرد ینم ثابت نفر هی یرو رو شاسلحه 

 

 سمتت به من.. یشیم مرتکب یبزرگ اشتباه یدار تو-

  رو انبارم یوقت.. یدشمن نه کردم دراز یدوست دست

 ما نیب.. شد تموم.. دادم لو رو محمولت یزد شیآت

 .ستین یا یدشمن

 

.. اومد جلو و کرد تموم رو شخنده باالخره ابوذر اما

 که بهمن و من از فاصله گام چند با نترس و ردلیش

 .ستادیا بود، راستم سمت

 

.. انداختم ی نگاه مین انیجو  به چشم ی گوشه از من

 ...یلعنت آخ

 

  یم کیشل ییخطا  نیکمتر با و دیلرز  ینم دستم ابدا

 رو بهمن تر محکم و  تر یجد ابوذر نباریا.. کردم

 :داد قرار مخاطب



 

 یضرر.. یداد لو منو ی  محموله یوقت.. بهمن نه-

 و تو ی  متروکه انبار اون برابر در یزد من به که

 نیا تمام تو.. نبود یچی ه  کیکوچ ی آشپزخونه  اون

..  بکشم رو تو خودم تا بودم فرصت هی منتظر  ها سال

  حاال.. بهمن خودت.. یداد بهم رو فرصت نیا خودت

 فقط.. یمرگ  یقدم هی تو االن تو ها؟ ؟یدار  یحس چه

..  کنم پاک رو منحوست وجود تا مونده قدم هی

 ! سگ مادر  ی حرومزاده

 

  خط یرو انیجو کبود یها لب و دیکوب ی م محکم قلبم

 پوالد مثل  خشم از بهمن.. نداختیم  چنگ اعصابم

 .زدندیم نبض  گردنم یها  رگ ی همه.. بود گداخته

 

 ابدا من.. حاال نیهم.. کنن ول رو انیجو  بگو ابوذر؟-

 .ندارم رحم

 

 به و گرفت برافروخته  بهمن از چشم  ظیغل یاخم با

 :دوخت من



 

  اتابک ارشد پسر.. فرخزاد زدانی.. شناسم یم رو تو-

 یکار محافظت  و تو با من.. ریاردش ی نوه.. خان

  با من مشکل.. یبنداز رو تاسلحه  تو بهتره.. ندارم

 بهمن ی برا یخوا یم.. خودته با میتصم.. بهمنه

 ؟یر یم محافظت با دردسر یب ای یریبم

 

 .ستادیا بازوم به بازو  و شد کی نزد بهم بهمن

 

 و قول ریز یتون ینم .. یمن کیشر تو زدان؟ی-

 .ی بزن قرارمون

 

  جونم خواستم ینم.. نداشتم مردن به یلیم چیه من

 پرخشم و زیت.. بدم دست از بهمن خاطر به رو

 یصدا و زد تنه بهم محکم بهمن و کرد براندازم

  پخش انبار یخال یفضا تو رو تشیعصبان از لرزون

 :کرد

 

 زدان؟ی یکن یم یغلط چه یدار-



 

  انتظار هرزمان من و شد اکو بار نیچند صداش

 که انیجو ای و بهمن ای من ای.. داشتم گلوله کیشل

  قفسه.. یلعنت.. بود کلفت  گردن اون دست ری اس هنوز

 از و یعصب من و شدیم نییپا و باال شدت به نمیس ی

 : گفتم شده  چفت فک نیب

 

 ... االن نیهم.. بندازن رو هاشون اسلحه بگو-

 

  تو رو دستش و داد تکون تاسف به یسر  ابوذر اما

 و شد  کی نزد نشیمحافظ از یکی و داد یتاب هوا

 .شد دور و گذاشت دستش کف رو شاسلحه 

 

  بهتره تو یبرا.. دمینم دست از رو بهمن کشتن لذت-

  یمشکل چیه تو با من چون.. زدانی کنار  یبکش که

 و مرگ..  یکن انتخاب  رو َسمت ت هیکاف فقط.. ندارم

 من؟ و یآزاد ای بهمن؟
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 یصدا و رفت نشونه بهمن سمت به رو شاسلحه  و

 بودم مطمئن.. لرزوند رو انبار کل باز بهمن  ی نکره

  صدا به صدا که بود باال یکوب یپا یصدا و سر اونقدر

 با بهمن.. شدینم تر ظیغل نیا از اخمم.. دیرس ینم

 : زد پوزخند ترس و خشم

 

.. یتون ینم... ابوذر یکن  یغلط چیه یتون ینم تو-

 از رو کنترلم تا.. رهیم یم هم من با.. منه با زدانی



 مسخره یباز نیا نکردم، کیشل بهت و ندادم دست

 ... االن.. کن تمومش رو

 

 و بود  خراب حالم.. شد  جابجا درد با  گلوم بکیس

 هی تو حال نیا با.. نداختمیم پوست گرما از داشتم

  ی نشونه به و آوردم نییپا رو ماسلحه  یآن میتصم

 .زد شمیآت بهمن حرف نیا.. آوردم باال دست میتسل

 

 بهمن از باشند، دهیپاش حلقم به آتش یها  گدازه انگار

 ی سرمستانه ی خنده محض به اما گرفتم فاصله

  رو اسلحه ی لوله بهمن د،ید رو شدنم می تسل که ابوذر

  هاش چشم از.. کرد اخم  و رفت نشونه  نمیس سمت به

  ینم صی تشخ  رو هاش هیقرن من و د یبار یم خون

 :دیرس یم  نظر به سرخ سرخ.. دادم

 

 من از دیبا تو ؟یکن  یم یغلط چه یدار زدان؟ی-

 .یکن محافظت

 



 رو پوستم شدن سرخ  و بود افتاده شماره به نفسم

 و رسوندم گوشش به  رو پوزخندم.. کردم یم حس

 هدف بهمن ی نهیس و دیخند یم بلند بلند هنوز ابوذر

 یم نگاه من  به ناباورانه هنوز  بهمن اما.. بود گلولش

 :گفتم بلند بهمن به رو و گرفتم فاصله  گام چند.. کرد

 

 یبرا بهمن.. کنار کشمیم من .. نیکن آزاد  رو محافظم-

 ...ابوذر تو

 

  کیشل منتظر  من.. داشت ییباال  سکیر حرفم نیا

 و افتاد رعشه به شدت به اما.. بودم بهمن ی اسلحه

 باز و دمیکش کنار رو خودم من و کرد حمله  سمتم به

 اگر شدیم یچ.. ستادیا که گرفتم سمتش به رو ماسلحه 

  لحظه نیهم درست کشتم؟ یم نجایهم رو بهمن من

 انیپا فشیکث یزندگ به و  کردم یم سوراخ رو مغزش

 ستادیا کنارم درست و اومد سمتم به ابوذر.. دادم یم

 و خشم از دورگه یصدا.. زد ضربه کمرم به محکم و

  حرف گلو  ته از و آهسته داشت.. دمیشن رو انتقامش

 :زدیم هم به رو  حالم عطرش یبو.. زدیم

 



.. پسرم یریاردش ی نوه تو  که الحق.. فرخزاد  نیآفر-

 یم تو  به رو لذتش.. کن کیشل بهمن به.. بزن

 .بزن.. سپرم

 

 و ترس نگاهش از من و فشرد هم به رو فکش بهمن

  انگشتم.. بزنم تونستم یم.. خوندم رو نهیک و خشم

  ینم یاری  مغزم انگار.. دیلرز یم و بود ماشه یرو

 .کرد

 

 رو تاسلحه بهمن.. ی ندار فرار یبرا  یراه تو-

 دارن رو کشتنت قصد که آدم همه نیا نیب.. بنداز

 .شو  میتسل.. یببر  در به سالم جون  محاله
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 که همونطور.. داد ادامه دنشیخند به بلند بلند و

 خشم از هاش چشم ی رهی خ و بود بهمن یرو ماسلحه 

 :زدم لب تر پرخشم  و شمرده شمرده دمیلرز یم

 

 لیدل من..  من با بهمن  کشتن.. نیکن ول  رو انیجو-

 به دستتون شما بهتره.. شینابود واسه دارم ادیز

 بهمن؟ نه مگه.. نشه آلوده خونش

 

.. بود  مونده دلم تو که  یپوزخند.. زدم پوزخند و

 و سوزوند رو مغزم.. رو  دلم.. رو وجودم.. رو خودم

 یصدا و د یخند باز ابوذر.. کرد یم خاکسترم داشت

 : دمیشن رو دادش

 



.. کنه کاریچ دونهیم زدانی.. نیکن ول پسرو اون-

 .رهی گیم رو درست میتصم

 

 هل سمتم به رو انیجو که دمید چشم ی گوشه از

  دم هی با و بود افتاده رعشه به وجودم کل.. دادند

  دستم هنوز.. دوختم بهمن به رو خونبارم نگاه قیعم

 .دیلرز یم  ماشه یرو

 

 یدست یتون ینم.. یبکش منو  یتون ینم زدااااااااان؟ی-

  شوهر تو.. یر یبگ گاز انداخته جلوت استخون که

 ؟یفروش  یم یچ به منو یدار.. یمن خواهر

 

 :دمیشن رو شزمزمه و ستادیا  کنارم انیجو

 

 .نه.. کنم یم.. خواهش خوا خ.. زدانی آقا.. نه-

 

  احساس که  دمیکش یم نفس کشدار و قیعم اونقدر

 یم لبم.. دمیبلع رو اطراف یهوا ی همه کردم یم

 .نداشتم زدن حرف توان و دیلرز



 

 .. بزن.. زدانی باش زود-

 

 کل عربدش و داد تکون  راست و چپ به  یسر بهمن

 .دی کوب هم در منو و ساختمون

 

 ...نههههههههههههه-

 

 و ستادیا  کنارم درست ،یحرص ی خنده با ابوذر و

 چرا.. نداشتم دید بهش درست.. دیکش عقب انیجو

.. اتابک آخ.. آخ داشتم؟ تعلل کشتنش یبرا  هنوز

 : داد قرار مخاطب رو بهمن ابوذر

 

 .بهمن بخون رو فاتحت-

 

 انداختم ابوذر گردن دور دست ،یناگهان حرکت هی تو

 : زدم داد و گذاشتم قشیشق یرو رو اسلحه و

 



 کی شل وگرنه.. نیبنداز رو هاتون اسلحه.. عقب همه-

 .کنم یم

 

 : زدم عربده بلندتر و

 

 . عیسر.. همتونم با-

 

 نیمحافظ   به رو و گرفت رو ابوذر ی  اسلحه انیجو

  انگار  که بهمن.. کرد حفظ رو حملش گارد مسلح

  در و کرد سکوت بود، نشده تیوضع متوجه هنوز

 به ها زده جنون مثل خشم، و حرص همون  با آخر

 .اومد سمتم به و افتاد خنده

 

  یخوا یم اگه.. ابوذر بندازن رو هاشون اسلحه بگو-

 . بگو یبکش نفس هنوزم

 

 ... بهمن ؟یکن ی م کاری چ یدار تو زدان؟ی-
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  کنه، لیتکم رو شجمله   ابوذر نکهیا از  قبل بهمن و

 .زد زنگ گوشم و کرد کی شل انبار سقف به یچندبار

 خون.. نه شتر یب من از اما دیلرز یم دستم نیب ابوذر

 حال در.. داشت انیجر عروقم تو یاد یز سرعت با

 .دونستم یم من فقط رو نیا و  بودم سوختن

 

 ...ایعوض  نییپا نیاریب-

 



 و آوردند نیی پا رو هاشون اسلحه همه ابوذر  حرف با

 که بزنم حدس تونستم یم  دهیند من و شد باز انبار در

 .بود انیجو  یها آدم

 

  حرومزاده، اون دست از شدن آزاد محض به احتماال

 یها خنده همون با بهمن.. بود کرده  خبرشون

 پشت از من و ستادیا ابوذر و من یروبرو کی ستریه

 داشتند انیجو یها  آدم که دمید یم بهمن کلیه

  یرو همه و  کردند یم سالح خلع رو ابوذر نیمحافظ 

 .زدند زانو نیزم

 

  یرو رو  زبونش.. دیبار یم خون نگاهش از بهمن

  ابوذر شکم به محکم اسلحه قنداق با و دیکش دندونش

 با دوم بار  یبرا.. نکردم  ول رو گردنش من و دیکوب

 :زدم ادیفر انیجو به رو من و دیکوب فکش  به مشت

 

 ...من با نجایا.. انی جو رونیب  ببر رو بهمن-

 



 بهمن سمت به و گفت ییباال بلند چشم انیجو و

 یم بشدت ابوذر ی قهیشق یرو ماسلحه .. رفت

 یبرا وجودم آتشفشان  یداغ کردم یم  حس.. دیلرز

 .بود یکاف کیشل

 

  فک به رو سوم مشت ده،ینرس بهمن به انیجو دست

 یم ناله درد از که رو ابوذر من و دیکوب ابوذر راست

 :گفتم انیجو به رو و دمیکش عقب کرد

 

 . ببر رو بهمن-

 

 من.. دمینکش که ییها عربده از بود شده  دورگه صدام

 یحت و دیکش یم نفس خرس  مثل بهمن که دمید یم

 باالخره.. نداشت رو دهنش آب دادن قورت کنترل

 :گفت و گرفت رو بهمن ی  اسلحه انیجو

 

  یجا هی  برمیم شمارو  من.. بهمن آقا نیایب من با-

 .امن

 



 همه نیا و تیوضع نیا.. داشت ختنیگر قصد قلبم

 ...نه حتم به.. نه.. آورد ینم دووم  رو فشار

 

  یبرا گهید حاال.. کشم یم رو ندار یچیه نیا.. من-

  کن ولم.. لقمه حروم شرف یب ؟..یکش یم لشکر من

 . کککککن ولم.. انیجو

 

 و سر از.. نداشت رو بهمن کردن کنترل توان انیجو

..  کردم یم درک رو حالش من و دیبار یم  خشم روش

  که سوخت یم یشیآت همون  وسط درست هم اون حاال

 :شد اکو فضا تو ادمیفر یصدا.. سوختم یم من

 

 . برو نجایا از.. بهمن-

 

 افتی در یزیچ شچهره از من و دیکش  باال چشم

..  خورده زخم کفتار هی هیکر ی افهیق جز نکردم؛

 و بود گرفته راه صورتش و سر از آب  که یکفتار

 .کرد یم نگاه ش طعمه به داشت

 



 با.. دیلرز یم من مثل  صورتش یاجزا تک به تک

 گوش به رو لبم من و زد  زل بهم خونبار نگاه همون

 : گفتم و چسبوندم ابوذر

 

 .نیبب خوب.. حرومزاده کن نگاه  بهمن به-

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 490پ#

 

 

 

 

 یها  نوچه ی همه.. شد  کینزد بهمن  به باز انیجو

 من نیمحافظ حاال و بودند نشسته بسته کت ابوذر



  تیرضا  با بهمن.. کردند یم محافظت من از مسلح

 .داد تکون یسر

 

 کراواتش.. شدیم پرت جلو به مدام نشیس ی قفسه

  ینگاه مین با و دیکوب ابوذر صورت به و کرد باز رو

 کسب با و داد تکون یسر  انیجو.. رفت رونیب من به

 خودم از رو ابوذر.. کرد یهمراه رو  بهمن اجازه،

 :کردم پرت جلو به  و دادم فاصله

 

 کار؟ یچ ؟یکن ی م کاری چ یدار تو زدان؟ی-

 

 به لرزون یپوزخند.. نبود من به یازین  گهید نجایا

  نمیمحافظ سمت به یکل ینگاه  با.. زدم  ابوذر صورت

 :گفتم

 

.. دارم کار یلیخ.. ابوذر دارم  کار باهات.. بمون فعال-

 هی یحت.. نمونه نجایا نفر هی یحت.. نی ببر رو ابوذر

 .نفر

 



..  شدم دور گام چند من و گفتند یبلند  چشم نفر چند

 :دمیشن رو ابوذر بلند یصدا

 

 . کن صبر.. فرخزاد زدانی-

 

 انبار در از .. نداشتم کردن صبر یبرا یفرصت من اما

 .زدم رونیب

  و بودن افتاده نیزم یرو خون غرق بهمن محافظ دو

  ینفر چند به رو و برداشتم نعششون ی رو از پا من

 : زدم داد دادند، یم  ینگهبان که

 

 .نیکن ز یتم  رو نجایا-

 

  رو ابوذر ی  عربده یصدا.. دمیلرز یم خشم  از هنوز

 فاصله انبار از بلند یها گام با.. دمیشن یم داخل از

 ... یلعنت.. شدم تلفنم ی برهیو متوجه و گرفتم

 



  دنید با.. آوردم رونشی ب شلوارم بیج   از زحمت به

  جوش ی نقطه به خونم روشن، یلعنت  ی شماره

 .دیرس

 که بودم دهینرس باغ ییروبرو ی محوطه به هنوز

 نفس نفس.. رسوند من به رو خودش دو با انیجو

 .زدیم

 

 قربان؟-

 

 : کردم رد رو روشن تماس و دمیکش  باال چشم

 

 شده؟ یچ-

 

 یچ همه  اونجا.. کردم یراه رو بهمن.. قربان-

 ؟ ..فهیرد

 



 سمت به رو تفنگ.. زدیم برهیو دستم نیب تلفن باز

  نگران انیجو.. زدم موهام به یچنگ و  گرفتم انیجو

 : کرد صدام

 

 شده؟  یچ زدان؟ی آقا-

 

  شده دهی خراش گلوم و  دمیکش یم نفس خرس نیع

 تنم به لرز سرد باد و بودم عرق سیخ.. بود

 : گفتم شده چفت فک نیب  از.. نداختیم

 

 .بلدن رو کارشون ها  بچه.. انیجو تو با ترانه-

 

 و کردم باز رو کراواتم.. گذشتم کنارش از  حرف یب و

 خفه داشتم.. گذاشتم باز رو رهنمیپ یی باال ی دکمه

  دادم یصدا و کردم وصل رو روشن تماس.. شدمیم

 :کردم پخش یگوش تو رو

 

 روشن؟  هیچ-
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  چنگ به رو  گلوم امانش یب یها هیگر دنیشن با اما

 .برگشتم و ستادمیا.. گرفتم

  یرگیخ تا.. بود ستادهیا  مبهوت و مات هنوز انیجو

 .گرفت دست  به رو تلفنش  که دمید و شد دور دید منو

 

 زدان؟ی-



 

 هم و یورود ی محوطه  به هم هیزاو نیا از.. یلعنت

 رو ابوذر دور  از من.. داشتم دید یپشت  ی محوطه به

 رو نگاهش.. بود شده احاطه نفر چند توسط که دمید

 :زدم لب  و کردم شکار

 

 روشن؟ یخوا  یم یچ-

 

.. یگرفتگ گر.. یخفگ حال .. نبود کنترل قابل خشمم

 .نبود وقتش حاال.. داشتم مرگ حال

 

 خواه خ.. ایب ب.. زدانی.. توروخدا.. تورو.. تو ت-

 .کنم یم  یم خواهش

 

 نگران.. داد یم بهش زدن حرف امون ی سخت به هیگر

 :گفتم  یعصب و

 

 .بزن حرف روشن شده؟ یچ-



 

  یها یها  فقط یلحظات یبرا و گرفت اوج شهیگر

 رونم به رو تلفن و دمیکش  پوف.. دمیشن  رو شهیگر

  یمشکل هی حتما.. کردم قطع رو تماس و دمیکوب

 پیتا و زدم انگشت انی جو ی شماره یرو.. داشت

 کردم

 

 .."کن چکم.. روشن شیپ رمیم من.. باتو  یچ همه"

 

  دست حالم..  کردم پاتند ن یماش سمت به یمعطل یب و

  شهیهم از.. بودم تر یعصب شهیهم از.. نبود خودم

 ...شتریب

 

 یم کاریچ دیبا روشن دنید با دونستم ینم یحت

 روشن بلند  یها هیگر فقط.. دونستم ینم یچیه کردم؟

 چه تو منو .. آخ.. بهمن آخ.. زدیم زنگ  گوشم تو

  یب.. لقمه حروم.. حرومزاده ؟..انداخت یدردسر

 . ناموس

 



  نیب از.. نداشتم وقت هم  یرشاد یسخنران یبرا یحت

 یورود در به و کردم عبور باال مدل نیماش چند

 فقط من و اومد سمتم به دید منو تا نگهبان.. دمیرس

 دنبال به رو نفر هی.. شد متوجه و دادم یا اشاره

 .زد برهیو تلفنم.. فرستاد  نیماش

 

 بهتون من نیبمون لطفا.. باالست سکشیر االن"

 .." برسونه آرش  به سپرم  یم رو خانوم ترانه.. برسم

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 492پ#

 

 

 



 

 دهنم ی نداشته آب.. داشت درد دار نبض وجودم کل

 .گرفتم  یقیعم دم و دادم قورت رو

 

 " نذار منتظرم.. میورود در دم"

 

 یحت.. دمیکش ملتهبم صورت و شیر ته به یدست

 به داشتم .. کرد ینم کم آتش نیا  از سرد یهوا

  مینیب ریز  سوخته گوشت یبو.. سوختم یم وضوح

  یها حرف و  روشن یها ه یگر از گوشم و بود دهیچیپ

 کار ونیم در کی مغزم انگار.. دیکش یم  سوت بهمن

  یمرورها و عبور ی  همه حال نی ا با.. کرد یم

 . کردم یم حس رو اطرافم

 

 ن؟یخوب خ.. شما ش قربان؟-

 

  عقلش به  سوالش نیا  با که شناخت یم منو اونقدر

 کی.. زوال به رو.. بودم جنون به رو.. کردم شک

 ... من نه باشه بهمن دیبا که ییجا..  مرگ یقدم



 

  نگاهم از یچ دونم ینم و چرخوندم سر  سمتش به

 تا اما.. اومد سمتم به قدم هی و موند  مات که خوند

 پسر و کرد ترمز پام جلو نیماش کنه باز دهن خواست

 حرف یب  من و شد ادهیپ نما شب لباس با یجوون

 رونیب و مکث با انیجو و نشستم شاگرد یصندل یرو

 و زد دور رو نیماش کالبدش درون یهوا  فرستادن

 .نشست فرمون پشت

 

  سرم.. دادم هیتک یصندل یپشت به رو سرم بسته چشم

 مدام پلکم.. بود جوش حال  در زودپز  هی مثل درست

 انیجو  باالخره.. شدینم چفت چشمام و دیپر یم

  ینیسنگ مدام من اما.. کرد حرکت  و زد استارت

 . کردم یم حس رو  نگاهش

 

 قربان؟-

 



  باال دست..  ابدا.. نداشتم شیگنجا.. زدی نم حرف کاش

 ی کره هی ی اندازه به یزیچ.. نداد ادامه و آوردم

 .بود گلوم خیب قایدق نیزم

 

 امنه؟ جاش کجاست؟ االن بهمن-

 

 حسش وضوح به.. بود یخونسرد  بر تالشش تمام

 . کردم یم

 

.. فرستادمشون محافظ نفر چند با.. ال یو ریمس تو-

 ... راحت  التونیخ

 

 تو که یمیمال  کیموز یصدا  با.. دادم تکون  سر فقط

 فکم اونقدر.. کردم فوت رو نفسم شد  پخش نیماش

..  سرم.. هام قهیشق.. دندونام فیرد که بود منقبض

  مثل هنوز..  کرد یم درد انقباض حجم نیا از گردنم

 . دمیکش یم  نفس خرس

 



 بایتقر.. زدم زل روبروم ی جاده به و کردم  باز چشم

 به دنیرس  تا دونستم یم و میبود تهران از خارج

..  میداشت شی پ در یا یطوالن مسافت روشن، ی خونه

 و کردم دراز دست.. داشتم وحشت قلبم کوبش از من

 هی و آوردم رونیب رو گارمیس ی بسته داشبورد از

 پک.. کردم روشن فندک با و گذاشتم لبم ی گوشه نخ

.. کردم حبس  نمیس تو رو دودش ی همه  و زدم یقیعم

 با و کردم حس هام هی ر تو رو متراکمش دود من

  یها پره نیب از رو دودش ی همه یا  آهسته بازدم

 رو قلبم کوبش داشتم  یسع.. فرستادم رونیب مینیب

 .کنم آروم

 

 افتاده؟ یاتفاق خانوم  روشن یبرا-
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 . بود کرده عرق مشتم

 

 داشت زد زنگ من به.. انیجو یبگ دیبا تو اونو-

 .بزنه حرف تونست ینم کرد یم هیگر

 

  و هول و  اخم دهیند من و دیچرخ  سمتم به شتابزده

 :کردم حس  رو هراسش

 

 .نرفتن رونی ب خونه از اصال امروز ا چرا؟ ؟یچ چ-

 

  گاریس.. دمیچرخ سمتش به و زدم یحرص   پوزخند

 همراه به.. زدم پک قی عم من و بود لبم ی گوشه

 :زدم  لب دودش فرستادن رونیب



 

 ؟یچ شیپ هفته دو.. تو دست از یوا.. انیجو یوا-

  و کرده دایپ بهمن از مهم مدرک هی روشن یدار خبر

  کن دعا فقط.. س جرقه  هی منتظر ه؟ی کالنتر تو االن

 ریغ در..  بکشه رونیب رو مدرک اون بتونه بهمن

 تو خودم.. انیجو.. نمیب ی م تو چشم از من نصورتیا

..  ندارم یشوخ  باهات ابدا که یدون یم..  کشم یم رو

..  رونیب اریب رو مدرک اون.. کن کمک  بهمن به

 . بشه تبرئه دینبا ونیهما

 

 .دمید رو تنش ی رعشه من و داد تکون سر تند و تند

 

..  من.. نی باش آروم کنم  یم خواهش.. قربان.. چشم-

 ...خانوم روشن دونم ینم

 

 .کرد سکوت و آوردم باال رو دستم

 

 روباه  خود.. دهیم حیتوض بهم خودش.. نه حاال-

  چشمش اشک  به امشب من .. دهیم حیتوض صفتش



 ای بشه قبرش خونه اون ستین معلوم.. کنم ینم رحم

 ! انیجو تندتر.. پدال رو بذار پاتو.. نه

 

 دادن قورت  یصدا آهنگ، میمال یصدا وجود با من

 دستش نیب فرمون که دمید و کردم حس  رو دهنش آب

 از پر وجودم و زدم گاریس به یپک باز.. شد مشت

 به رو مشتم من و رفت باالتر سرعتش.. شد نفرت

 .کشتم خودم تو رو معربده و  دمیکوب رونم

 

 یم تمومش دیبا.. کشتمش یم امشب نیهم دیبا-

 چرا.. دیبا .. انیجو گرفتم یم رو جونش دیبا.. کردم

 چرا؟ ؟یگرفت  رو جلوم

 

.. نداشتم جواب انتظار هم  من و نداد رو  جوابم انیجو

 و قیعم د؟یترک ینم چرا  و بود انفجار به رو سرم

 :دمیبلع یم رو نیماش یهوا  صی حر

 

 رو بهمن خودم یدستا با خودم.. کشمش یم باالخره-

 ااااان؟یجو.. کشم یم



 

  من.. نیباش آروم کنم یم خواهش قربان؟ جانم-

 به االن فقط.. ندارم شک.. رسهیم روز اون مطمئنم

 ...کم یلیخ.. مونده کم زدان؟ی آقا.. نیکن  رحم خودتون

 

..  نفسم.. دمیبلع رو دودش  و زدم گار یس به یپک

 رو سرم و بستم  فرو لب اما.. شدینم هماهنگ.. قلبم

 .دمیکوب یصندل یپشت به

 

 آروم خواب  ساله دوازده.. کنم یم صبر.. باشه-

 هی  ی دهانه رو پاهام  که ساله دوازده .. ندارم

.. شیآت ی گدازه از پر.. زهرم از پر .. آتشفشانه

 .بکشم خودم تو رو بهمن تا مونم یم منتظر

 

  کیموز یصدا به کردم  یسع.. نزد یحرف  انیجو و

 یصدا یگاه یحت.. انویپ م یمال کیموز هی.. کنم گوش

 . کردم یم حس رو لنسلیو

 



 باالخره و شد جابجا گلوم بکیس اردمیل یم بار یبرا

..  ابدا.. بودم نشده آروم ابدا.. کرد پارک رو نیماش

 .زدم زل روبروم  خلوت  ابونیخ به و  کردم باز پلک

 

 ...خانوم روشن با و باال برم  من نیخوا  یم.. میدیرس-

 

 :گفتم و کردم باز رو نیماش در

 

 .بمون منتظر تو-
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 کفش ته با و انداختم نیزم   رو گاریس و شدم ادهیپ و

 : گفتم و شدم خم.. کردم له

 

 .یبد گزارش دیبا برگردم.. نمون عقب اخبار از-

 

 ... خانوم روشن.. قربان فقط.. چشم-

 

 سر و نداد ادامه رو حرفش که کردم براندازش اخم با

 گرفتم ونشی پاپ و شلوار و  کت از چشم.. انداخت نییپا

 و آوردم رون یب رو کراواتم.. دمیکوب هم به رو در و

  دوازده ساعت راس.. انداختم  ساعتم  به ینگاه مین

 .بود

 

 شیپ  ساختمون یآهن در سمت به  و زدم پوزخند

 زنگ.. بود  واحده چند ی طبقه دو ی خونه هی.. رفتم



 هم نگاه مین انیجو به و فشردم رو  هشت واحد

 . ننداختم

  پا من و شد باز یکیت یصدا با در مکث هیثان چند با

 محوطه از و بستم سرم پشت رو در.. گذاشتم داخل به

 ها پله  یروبرو  و  شدم رد شده ی کار یکاش ی

 رو کشتنش توان که بودم یعصب اونقدر.. ستادمیا

 .داشتم

 

  یم حیترج.. رفتم باال رو  ها پله ی همه و شد کج لبم

 دیشا نکنم؛ استفاده  آسانسور از و کنم یکش وقت دادم

 .شدیم یفرج روشن جون نگرفتن یبرا

 گل یگلدون  و باز مهین و یا قهوه در.. دم یرس باالخره

 .یمصنوع

 و نشست قلبم  یرو دستم.. بودم افتاده هن و هن به

 داخل به پا و دادم هل دست کف با رو در .. رفتم جلو

..  دمید ورود ی لحظه همون رو روشن.. گذاشتم

 و پوشش یب.. فاصله متر پنج با.. روبروم  درست

 ...مناسب حجاب

  ورم یها چشم.. پا ساق اواسط تا یدامن  و تاپ هی

  متورمش یها  پلک من.. سرخ و بزرگ ینیب و کرده



.. بود تر یعسل شهیهم از  نگاهش رنگ..  دمید یم رو

  رو پوزخندم.. افتاد هیگر به بلند و لرزوند چونه باز

  قدم دو فقط.. بستم رو در و رفتم جلو و کردم حفظ

 .ستادمیا و برداشتم

 

 زدان؟ی-

 

 روشن؟-

 

.. دیبار یم  نهیک و خشم و حرص اسمش حروف از

 با من و برداشت سمتم به  قدم هی.. دیفهم ینم خودش

 :کردم  ممانعت دست

 

  هستم یعصبان دستت از اونقدر.. ینش ک ینزد بهتره-

  کاریچ.. ارمیب سرت ییبال چه ممکنه دونم ینم که

  دختر یکرد یغلط چه من  از پنهون باز روشن؟ یکرد

 ون؟ یهما

 



 به زده جنون من و گرفت باال شه یگر یصدا حرفم، با

  رو کمرش و گرفتم رو گردنش و کردم حمله سمتش

..  کردم ییاعتنا یب دردمندش آخ به و دمیکوب وارید به

 :رفت  باال صدام

 

.. بردار ختنی ر اشک ی حربه نیا از دست.. کن بس-

  از که خورم  یم قسم.. بکشمت تونم یم االن روشن؟

 جون پاهام و دست ریز خواد یم دلم شتریب شهیهم

..  برندارم دست نشده قطع نفست یوقت تا.. یبد

 روووووووشن؟
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 متورم یها چشم با و شد  سیخ هاش اشک  از دستم

 . شد کبود رنگش و گذاشت مشتم رو دست زده وق و

 

 زدان؟ی زی ی-

 

 : چسبوندم گوشش به رو لبم

 

  اون از کردن جمع مدرک دنبال من از خبر  یب یرفت-

 روشن صفتت؟ سگ ی لقمه حروم شرف یب یبابا

 کدوم از بگو؟ ها ؟یبد  جون درد بدون کنم کاریچ

 تا بزن حرف آشغال؟ یآورد  ریگ مدرکو اون یگور

 .نکردم خورد دهنت تو رو دندونات

 



 و کردم ولش که دیکش یم  رو  آخرش یها نفس داشت

 نفس قیعم و  محکم.. خورد نیزم ضرب  با و زد زانو

 که کرد یم سرفه یطور.. افتاد سرفه به و دیکش

  یچرخ و گرفتم کمر به دست.. برگشته مرگ  از انگار

 .زدم خودم دور به

 

 ... حرفم به زدان؟ی-

 

  ینم.. کرد خراب رو حالم شگرفته و لرزون یصدا

 :زدم  داد بلند.. بشنوم  خواستم

 

 .روشن شو خفه-

 

 و کردم بلندش نیزم از حالت  خوش یموها  همون با

 و بست چشم درد با.. دمی کوب وارید به رو  کمرش باز

 .شد بلند هوا به آخش

 

 کشم یم رو برادرات جفت.. باباتو.. تورو من-

 یک تو.. ذارمینم تونزنده خورم یم قسم.. روشن



  خام منو یچجور.. ندادم دستت  رو خوابم رگ ؟یهست

 روشن هان؟ کجا؟ از ؟یکن جمع مدرک که یکرد

  من گذره ی م هفته دو.. ندادم دستت کار تا بزن حرف

 یدون یم!  ؟... نفهم.. بهمن زبون از.. فهمم یم تازه

 و داشتم ینم نگه شده  خراب نیا تو رو تو من اگه

 ینم تی حما زندان تو رو لقمه حروم ونیهما اون

  که آخ.. روشن آخ خوردم؟ یم رو حلوات داشتم کردم

 ...خواد یم دلم

 

 شدت از.. نداشت رو به  رنگ و دیلرز یم دیب مثل

 ولش شدم مجبور من و آورد کم نفس ترس و هیگر

 .کنم

 

  وسط درست.. انداختم ی نگاه مین اطراف به چشم با

  پارچ رنگ  یآب مبلمان وسط زیم یرو.. بودم ییرایپذ

 به باز.. برداشتم و رفتم سمتش به و دمید رو آب

  یحال در و گرفتم رو شچونه .. برگشتم روشن سمت

 : گفتم د یرس یم نظر به  متورم یکبود از لبش که

 

 .روشن بخور نویا-



 

 رو دستش.. زدم لبش  به رو پارچ زور به خودم و

 انگشتام یجا.. نداشت نفس دونستم یم و بود گلوش

  حاال که  یزیچ تنها.. بود انداخته رد  گردنش یرو

 رو نفسم که بود یکس دنیکش نفس داشت تیاهم

  و ختمیر حلقش به رو خنکش  بایتقر عیما.. بود گرفته

 . دادم مالش رو کمرش

 

 .روشن بخور  آبو نیا-
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 قورت با  و رفت نفسش کرد حس رو آب  یخنک تا

  یعیطب حالت به رنگش کم کم و افتاد سرفه به دادنش

  بازوش و  دمیپاش صورتش به آب مشت دو.. برگشت

 سه مبل ی رو. کشوندم مبلمان سمت به  و گرفتم رو

  کرد یم تقال  دنیکش نفس ی برا هنوز.. کردم پرت نفره

  به باز برگشت نفسش تا.. بود گردنش دور دستش و

 :کرد  صدام هیگر نی ب و افتاد هیگر

 

 زدان؟ی-

 

  دنشید.. کردم پشت و دمیکش  یقیعم نفس بسته چشم

 ... دیفهم ینم واقعا.. دیفهم ینم.. بود عذابم ی هیما

 

..  شدم.. ش.. نابود.. ناب.. نا من.. من.. من زدانی-

 ... زدانی.. آخ

 



 گاز درون از رو مگونه گوشت و فشردم هم به رو لبم

 .گرفتم

 

..  من.. ندارم ن.. یدیام چیه.. چیه گهید.. گهید د-

 ... من

 

  تا رو دستم پارچ.. دیبر  رو امونش باز هیگر شدت و

 .دمیکش  پوف و کردم ی خال گردنم و سر  یرو مهین

 یا شهیش  زیم یرو رو پارچ و برگشتم سمتش به

 نشیس به.. گلوش به.. نشستم کنارش و  گذاشتم وسط

 بود؟ یچ  از حال نیا آخ.. حال نیا.. انداخت چنگ

 

 اما نشد کم یچیه تمیعصبان و خشم و حرص از

  سمیخ ی نهیس به رو صورتش و گرفتم رو گردنش

 :گفتم امانش یب یها  هیگر از بلندتر و دمیکوب

 

 .کن تمومش.. روشن بسه.. بسه گهید-

 



 و گذاشت دهنش یرو  لرز و ترس با رو دستش

  ختیر یم اشک  هنوز اما.. کرد کم رو شهیگر یصدا

  یرو رو مچونه .. شدینم تر ظیغل نیا از اخمم من و

 : دمیغر و گذاشتم موهاش

 

 .بزن حرف.. کن تموم  هاتو هیگر ه؟یچ دردت-

 

 چند بسته چشم.. دیلرز یم بشدت و بود  داغ داغ تنش

 .دمیکش قیعم نفس

 

.. خوام ی م یم.. معذرت مع.. من.. زدان ی دیببخش-

 . ببخش منو.. منو خدا رو تو.. دیببخش

 

.. چسبوندم خودم به و گذاشتم گوشش ی رو رو دستم

..  دیکش و گرفت  چنگ به  رو رهنمیپ و آورد باال دست

 وارید و در  به رو خودش سرمازده یا پرنده مثل قلبم

  رو پلکم کردن باز توان.. دیکوب یم نمیس ی قفسه

 .نداشتم

 



  من.. من.. دیببخش.. کردم اشتباه.. خوامیم معذرت-

 .دونستم ینم.. خورم ی م قسم.. قسم.. دونستم ینم

 

 به ایدن بد و خوب افکار ی همه ه،یثان از یکسر در

.. شدمینم متمرکز چکدومیه  یرو اما کرد خطور مغزم

 زد؟یم  حرف یچ از

 

 .باش آروم فقط.. باش آروم اول.. شششیه-

 

 از دستش نباریا و دیکش آغوشم به شتری ب رو خودش

 شمیر ته و گردن و نهیس  یرو بازم، ی ها دکمه یال

 . نشست
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 از یکم دست منم.. سوخت یم تب تو داشت یلعنت

 :گفتم و گرفتم رو دستش.. نداشتم روشن

 

..  روشن یدار تب  تو.. حموم تو  ببرمت پاشو-

 ...پاشو

 

  منو روخدا  تو.. منو.. من.. زدانی.. خوام ینم.. نه-

 ...ببخش

 

 مثل.. موند جهینت یب کردنش بلند یبرا تالشم

 و کرد جا بغلم  تو رو خودش یا دهیترس ی دختربچه

 .دیلرز یم دیب مثل داشت

 



 ...دختر آروم.. باش آروم روشن؟.. باشه-

 

 نه، خشم با  وجودم حاال.. زدیم نبض تنم تمام تو قلبم

 . بود شده پر ینگران با

 انگار.. دیکش خودش سمت به منو و گرفت رو گردنم

 .دیفهم ینم رو خودش حال

 

 روشن؟-

 

 روشن و شدم بلند مبل یرو از بود که یزحمت هر به

 و گرفتم فاصله مبل از.. چسبوندم خودم به محکم رو

 دور دست روشن اما.. گشتم حموم دنبال به چشم با

 حموم.. کردم بلندش نیزم از من و انداخت گردنم

 . آشپزخونه کنار درست و بود راست سمت

 

 .نکن ولم زدانی.. ترسم یم من-

 



 به.. رفتم جلو من و داد هیتک فکم به رو شیشونیپ

..  دادم هولش  پا با و کردم باز رو حموم در یسخت

  راحت نفس هی وان دنید با و زدم رو برق دیکل

 .دمیکش

 

.. یچیه.. زدانی ندارم یچیه گهید.. ترسم یم یلیخ-

  نیا.. دادم دست از مویزندگ.. شد خراب یچ همه

 .ببخش منو زدانی.. نداره امکان

 

  حال تو روشن.. رمینگ یجد  رو حرفاش داشتم یسع

 ریش.. یلعنت.. گفت یم ونیهذ داشت و  نبود خودش

  یب شدم خم وان یرو و کردم باز رو گرم  و سرد آب

 وان تو  رو پاهاش و شدم تنش یها  لباس الیخ

 به روشن که یفشار با  یا لحظه یبرا و گذاشتم

 کف به زانو با و دادم دست از رو تعادلم آورد گردنم

 گردنم سر از دست یول افتادم حموم  یکیسرام

 . برنداشت

 

 ؟یگ یم یدار یچ شده؟ چت معلومه روشن؟-



 

  اشک ها مادرمرده مثل و داد سر هیگر  یها  یها باز

 . دمیکش پوف من و افتاد تنش به لرز.. ختیر

 

 مرگ با هنوز.. زدانی بود سالم شونزده همش من-

 و دور دمی فهم ینم هنوز.. بودم ومدهی ن کنار مامانم

 یچکاریه من.. من.. زدانی.. خبره  چه اطرافم

 ... من.. اصال.. شد یچ دونم ینم.. نکردم

 

 کمرش دور دست و شد  جابجا یسخت به  گلوم بکیس

 خودم به وان، سرد ی لبه وجود با و انداختم

 . چسبوندمش

 

 ...آروم.. خب یلیخ-

 

 خشم از یمی عظ حجم با من.. نبود خودم دست واکنشم

 کردم؟  یم استفاده کلمه نیا از چرا



  یرو لبش داشتم؟ توقع روشن از که بودم آروم من

 روزم و حال از یدرست درک من و دیلغز یم شمیر ته

 .نداشتم
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 بدبو و فیکث اتاق هی تو هفته هی.. دنیدزد منو.. منو-

..  دمیترس خودم ی هیسا  از هفته هی..  شدم یزندان

  از.. مردم یم  کی کوچ اتاق اون تو داشتم من.. زدانی

  کلفت گردن آدم چهارتا هروقت.. ترس از.. سرما



 یم س یخ خودمو.. من.. من سرم  یباال ومدنیم

  یچطور  رو  روزا اون من  یدون ینم تو .. تو.. کردم

  من.. بدم حیتوض تونم ینم.. بگم تونم ینم.. گذروندم

 حاال من.. بود تو با حق..  تنهام یلیخ..  تنهام یلیخ

.. ندارم رو  چکسی ه بابام قاتل و زندانبان جز.. تو جز

 ... نرو.. زدانی نرو.. نکن ولم  خدا رو تو

 

 . شدم یعصب افتاد سرم به که یفکر از

 

 ترسونده؟  رو تو یکس نمیبب بود؟ نجایا یکس-

 

.. نمیبب رو صورتش تونستم من و گرفت فاصله ازم

 تکون مقابلم لرزون و کبود لبش و بود سی خ سیخ

 دوختم رنگش یعسل یها هیقرن به چشم.. خورد یم

 :زد لب که

 

 ... من.. زدانی.. دمیترس اما نبود یکس-

 



 دنیبوس به لیم م،یزندگ طول تمام در بار نیاول یبرا

 که یکبود یها لب.. داشتم رو یکس  کبود یها لب

 رو خودم اراده یب و حواس یب.. بود آرامشم قاتل

 قیعم و گذاشتم لبش ی سی خ یرو لب و دمیکش جلو

 .دمیبوس

 

  دستم.. آوردم کم نفس من و دیچیپ موهام یال دستش

  بود اون.. فشردمش خودم به و شد مشت گردنش دور

 : کردم باز  چشم من و  دیکش عقب که

 

 یم خواست یم دلم.. رمیم یم وجدان عذاب  از دارم-

  یم سکته  ترس از شبا همون.. روزا همون.. مردم

 ...خواهرت و موندم زنده من.. نشد  اما.. کردم

 

 به و بستم چشم باز.. بست خی عروقم تو خون کبارهی

 لبم و فشردم هم به رو پلکم کی ستریه.. افتادم رعشه

 :گرفت قرار دندونم نیب

 



.. خورم یم قسم .. من.. زدان ی زد زنگ.. بهم.. بابام-

..  من کردن  آزاد خاطر به.. نداشتم خبر خورم  یم قسم

 ... من نجات  خاطر به

 

 ...دونست یم .. بود دهیفهم

..  بود شکسته رو سکوتش مهر ونیهما باالخره

 کنار ممکن  حالت نی تر نفس یب با  و زدم پوزخند

 حموم کف هنوز.. شد پرت وان تو روشن و دمیکش

 گردنم یرو کوه هی ی اندازه به سرم و بودم زده زانو

 تو روشن بلند یها هیگر  یصدا.. کرد یم ینیسنگ

  رو یداغ خون  پرفشار قلبم و شدیم اکو حموم یفضا

 .فرستاد یم مغزم به

 

 . شدم خواهرت مرگ باعث حماقتم با من.. من-
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 اونقدر و گرفتم دندون به  رو لبم و انداختم نییپا سر

..  نه.. کردم  حس دهنم تو رو خون طعم که فشردم

 .خواستم ینم.. بشنوم خواستم ینم

 

 منو.. هام قضاوت.. هام حرف ی همه  خاطر به-

 ...آآآآخخخخ زدان؟ی.. ببخش

 

 پشت و کردم یم حس گلوم تو رو بغض یبرآمدگ من

 بلندتر روشن و شد کج  لبم.. سوخت ی م میلعنت پلک

 . انداختم ینگاه مین سمتش به.. دیکش آخ

 یم درد و بود نشسته سرش یرو دستش دو هر

 تیموقع نیا به.. روشن به.. خودم  به من.. دیکش



 یحس چه بودم گذرونده که یروزگار به.. یلعنت

 .بودم  کرخت و سرد  انگار داشتم؟

 

  یها لبه از آب که یحال در و شدم بلند  نیزم یرو از

  رو روشن  و بستم رو آب ریش بود، شده زیسرر وان

 از.. نداشت تب گهید حاال.. دمیکش رونیب وان از

 هم به رو هاش دندون برخورد من و دی لرز یم سرما

 و آوردم  رونیب رو تاپش حرکت هی با.. دمیشن یم

 که داشت سردرد اونقدر.. دمیکش نیی پا رو دامنش

 . نزنه یحرف

 

 . ببخش منو سنای روح رو تو زدان؟ی.. سرم  ایخدا آخ-

 

 آوردن زبون به جرات یکس که نداشتم  خاطر به یحت

 همه د؟یترس ینم روشن و باشه داشته رو حرف نیا

  اندام حاال .. دیلرز یم یذات یخشم  از وجودم ی

  مار  یب هی حال من و بود دستام نیب برهنه مهین فشیظر

 از رو مشاعرم انگار.. داشتم رو کما تو رفته فرو

 بلند دست یرو رو ونی هما دختر.. بودم داده دست



 به رو اسمم درد با.. شدم خارج حموم در از و کردم

 : آورد زبون

 

 زدان؟ی-

 

..  الیو تو.. خونم  تو.. بود  بغلم تو درست االن من درد

.. خاک خروارها ریز و ماهتاج ی خونه تو.. زندان تو

 د؟یفهم یم چه یکس

 

  حس نقدری ا چوقتیه.. نبودم تنها نقدریا چوقتیه-

 خوام ینم.. سرم ایخدا آخ.. نداشتم وجدان عذاب

 .خوام ی نم.. من.. بمونم زنده گهید

 

  یرو رو شبرهنه  و سی خ تن و گذاشتم اتاقش به پا

 من و برنداشت گردنم سر از دست.. کردم دراز تخت

 .آوردم باال  گردنش یرو  تا رو پتو

 

..  شدمیم کر کاش.. دمیشن ینم و بودم مرده کاش-

 .شمیم خفه دارم.. شدم یم کور



 

  خارج اتاق از و کردم باز گردنم دور از رو دستش

 بسته.. کردم دایپ  زآشپزخونهیم یرو رو فشیک.. شدم

 یب در و گرفتم دست به آب وانیل  هی و قرص ی

  به مار مثل.. برگشتم اتاقش به ممکن حالت  نیخبرتر 

  داد ینم اجازه بهش یحت سردرد؛.. دیچی پ یم خودش

 و کردم خاموش رو چراغ فقط.. کنه باز رو چشماش

 دست و فشردم لبش نیب  رو قرص.. نشستم تخت لب

  قرص مخالفتش به توجه یب و انداختم گردنش پشت

 و زدم لبش به رو وانیل و بردم فرو دهنش به رو

 :زدم داد بایتقر

 

 . بخور-

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#



 500پ#

 

 

 

 

 .گرفت رو دستم  مچ.. کرد اطاعت دهیترس و

 مثل.. داشتم مرگ حال بشدت.. دمیلرز یم بشدت من

  نیب انگار.. بود رفته فرو اغما به که یمار یب همون

 و نداشتم یحس چیه باشم افتاده ریگ آخرت و ایدن

  فقط.. دمیفهم  یم رو ایدن یها  حس ی  همه همزمان

 .نیهم.. نداشتم یواکنش

 

  دونم یم زدانی.. ترسم یم یلیخ من.. نذار  تنها منو-

  یم حاال.. یمتنفر من از دونم یم.. یدار  یحس چه

 از تو از خودم از من.. من.. یداشت یحال چه تو فهمم

 یچجور  من زدانی.. کشم  یم خجالت.. مادرت  و سنای

 رم؟یم ینم چرا بکشم؟ دوش به رو  گناهش بار

 

 ...خراب.. داغون.. حس  یب.. سرد.. بود کرخت بدنم



 

  بخواب و  ببند چشاتو.. مونم یم کنه  اثر قرص تا-

 .روشن

 

 هنوز.. زد زل بهم و کرد  باز رو پلکش  یال  زحمت به

  ریت جنگ دونیم مثل رو صورتش  اشکش یها گلوله

 روحم.. خواست یم رفتن دلم من و کردند یم بارون

 .د یطلب یم رفتن

 

 بخشن؟ یم منو.. منو.. مادرت و سنای.. یعنی-

 

  ضعفم ی  نقطه به نقطه داشت..  داد یم  عذابم داشت

 آهم من و دیکش یبد ریت سرم.. کرد ی م لگدمال رو

 .کشتم گلو تو رو

 

 ... بخواب فقط روشن؟-

 



 آزادم دست با رو سرم و دم یکش پوف من و نزد یحرف

  کم کم و کرد یم هق هق هنوز.. بستم  چشم و گرفتم

 .شدمیم  خسته داشتم

 

 .یخور یم سرما س .. سهیخ لباسات زدان؟ی-

 

 زیخ مین دهیترس.. ستادمیا و شدم بلند  تخت یرو از

..  زد زل بهم اشکبارش و  نیغمگ یها چشم با و شد

 فیرد.. انداختم نیزم  یرو و آوردم  رونیب رو کتم

 تنم از شلوارم  همراه به و کردم باز رو هام دکمه

  یتیاهم که بود خسته مغزم اونقدر.. آوردم رونیب

 و آوردم رونیب شلوارم بی ج از رو تلفنم فقط.. نداشت

 ی کوره تنم.. نشستم تخت لب باز شورت همون با

 کردم پی تا انی جو یبرا.. دمیلرز یم اما بودم آتش

 

 الزم.. اریب برام لباس دست هی عقب صندوق از"

.. برگرد آژانس با خودت  و بذار.. یکن خبر  منو ستین

 چکسیه.. کن جمع  یجور هی رو  نبودنم فقط

 .."نفهمه



 

  نکهیا.. دمیکش دراز روشن  کنار و کردم  ارسال و

 .تونستم ینم اما دونستم ینم.. چرا

 

  یوقت.. بود زنم اما.. ونی هما دختر اگرچه دختر، نیا

 دیکش قیعم نفس هی شد راحت موندنم بابت از الشیخ

 و شد خم کردم؟ یم یغلط چه داشتم.. سوختم من و

  ی برهنه تن به توجه یب و دیکش تنم یرو  رو پتو

  به رو اشکش از سیخ صورت و دیچسب بهم جفتمون

 گوشه من و  بود سیخ سی خ موهاش.. داد هیتک نمیس

 .دمیکش گوشش تا رو پتو ی

 

 ... زدانی-
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.. نداشتم دادن جواب یبرا یلیم من و نداد ادامه

 .بود نحس امشب

 ی مهین یمهمون.. ابوذر.. گذشتم بهمن  کشتن ریخ از

  از هنوز.. یلعنت ونیهما.. روشن.. ترانه .. یرشاد

 یم دینبا.. نداشت یحق.. بودم شکار روشن دست

  و کردم کم  رو نورش.. زد برهیو تلفنم... اما موندم

 خوندم رو  انیجو امیپ

 

 و لباس.. بمونم هست یمشکل اگه ن؟یخوب آقا"

 روشن و شما نگران من.. چشام  رو نبودنتون

 .." خانومم

 

 نوشتم  فقط

 

 " ریبخ شب.. بکن گفتم که یکار"

 



  سیخ یموها عطر.. گذاشتم یعسل یرو  رو تلفن و

  چه تخت نیا یرو داشتم من.. داد یم  آزارم روشن

  یحس چه  روشن لخت تن برخورد کردم؟ یم یغلط

 بدونم؟ خواستم  ینم ای دونستم ینم داشت؟

 

 ..کن باور زدانی.. یهست که ممنون-

  

 .. روشن بخواب.. ششششیه-

 

  من.. کرد حلقه  کمرم دور رو دستش و  بست فرو لب

  وحشت روشن.. دمیشن رو  در شدن بسته و باز یصدا

 :زدم  پچ من و دیکش نیه زده

 

 .نترس.. انهیجو.. آروم-

 

.. دیچسب بهم تر محکم و کرد فوت ترس با رو نفسش

 ... من به لعنت.. ونیهما  بهت لعنت

 



.. نرو برد خوابم  اگه یحت خدا تورو.. ترسم یم.. من-

 .کنم یم خواهش

 

 .پاکمهر کور موش بخواب.. رمینم.. باشه-

 

 .بست چشم  و برگشت قبل حالت به  راحت الیخ با

 

 یم حس هنوز من و بود گذشته ساعت  مین از شتریب

 که بدنش تاب  و چیپ از اما.. بردینم خوابش که کردم

  من.. داشت  ریتاث سردردش یرو  قرص  دمیفهم شد کم

 .سوختم یم کوره مثل هنوز

 

 وجودم تو رو ایدن یمنف یها  حس ی همه  سماجت

  فشار نیاول با و دادم خودم به یتکون.. کردم یم حس

 :کردم باز لب دستش،

 

.. روشن  یبدهکار من  به جواب هی.. یداریب پس-

 . یبد جواب  که یهست خوب اونقدر االن



 

  یرو رو سرش و دیکش عقب به رو گردنش مکث با

 به و بردم فرو سرم ریز رو دستم.. گذاشت بالش

 .زدم زل سقف

 

 ؟ یآورد ریگ مدرک کجا از  و یچطور -

 

  یرو رو انگشتاش حرکت من و دیکش قیعم نفس هی

 .ینقاش  به هیشب یزیچ.. کردم ی م حس نمیس

 

 .ستین مهم  یچیه برام گهید.. کجا از  ستین مهم-

 

 صدام تو رو  تحکمم.. نداشتم یشوخ ابدا روشن با من

 :گفتم یجد ی لیخ  و ختمیر

 

  نهیا ستین  مهم که یزیچ تنها اتفاقا.. مهمه من یبرا-

 .یدار یحس  چه تو که
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 متر یلیم چند.. ستادیا حرکت از دستش و موند مات

 .زدم پوزخند من  و دیکش عقب

 

 .جوابتم  منتظر-

 

 فاصله یبرا رو پتو و کرد جدا رو خودش کامل

 و زدم پوزخند صدا پر من و کرد جمع نمونیب انداختن

 به.. دیگز لب و دیکش نییپا  چشم.. دمیچرخ سمتش به



 یم خاطر به رو بودنمون لخت داشت تازه گمونم

 .آورد

 

 داشت رو مدرک اون خودش.. دمی پرس بابام از-

..  داد رو آدرسش بهم مالقاتش رفتم که یبار نیآخر

 ... من

 

  و دادم تکون سر.. افتاد انیغل به وجودم تو نفرت

 :کرد صدام اما رفتم نییپا تخت  از.. شدم بلند

 

 زدان؟ی-

 

 یم جادیا که یخش خش از.. برنگشتم اما ستادمیا

 یم خودش  دور رو ملحفه داشت که شدم متوجه کرد،

  روبروم زود یلیخ.. اومدیم نییپا تخت از و دیچیپ

 .ستادیا

 

 گرفتم رو اما دمید یم رو  لختش یبازوها و شونه من

 :زدم زل نامعلوم  یا نقطه به ظی غل یاخم با و



 

  به.. کنم  ثابت رو بابام یگناه یب که  داشتم دیام-

 ینم یتالش گهید.. اما.. گذشتم خودم از خاطرش

 ... کنم

 

  یچیه و انداختم  ینگاه مین سمتش به اما خوردم جا

 تو ونی هما به نسبت که یا نهیک و خشم  و اخم از

  تو هاش یعسل.. نکردم کم کردم، یم  حس وجودم

 . دیغلت یم خون از یطشت

 

 یم فکر.. ندارم مادر که من.. شدم خسته کن باور-

 ...هم بابا که کنم یم فکر.. کنم

 

  اما.. رفتم یم لحظه نیهم آورد، یم زبون به اگر

 از بود یعصبان روشن.. افتاد هیگر به  و کرد سکوت

 از.. خواهرم.. مادرم مرگ از.. ونیهما از.. خودش

 به دونست روا خانوادم و من به باباش که یظلم

 یم رو ونیهما عاشقانه هنوز اما.. روشن خاطر

 .دیپرست



  شهیهم از  تر متورم گلوم بکیس و شد منقبض فکم

 .بست رو نفسم راه

 

 تو بهتره.. الیو گردمیبرم من.. تنهاست خونه ترانه-

 ... تنها کمی هم

 

 دهنم  تو حرف لبم،  یرو لبش گرفتن قرار با اما

 .دیماس

..  شد حلقه گردنم دور و  آورد باال رو دستش دو هر

 دستم و کردم حس پاهام  یرو رو ملحفه برخورد من

  خودم به و گرفت  رو کمرش یگود  اراده یب

  رو هقش هق من و دیبوس یم اشک با..  چسبوندمش

 .کردم یم حس

 

 بلندش دست هی همون با .. بستم چشم و شد کج لبم

 یرو خودم و انداختم تخت  یرو رو کمرش و کردم

 .بکشه عقب ندادم اجازه و زدم مهیخ تنش



  نیب محکم  و نشست نشیس یرو قصاوت با دستم

  بود، نشده  بلند ابدا نکهیا  با رو مردونم و گرفتم مشتم

 .دمیمال تنش نییپا یرو
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 یدما و شد تند نفسش تصورم حد از  زودتر یلیخ

 .دیکش ینم عقب.. رفت  باال بدنش

 آه.. برداشتم لب و دمیکش  نییپا نشیس از رو دستم

 به رو سرم و کرد داریب رو مردونم کشدارش، و بلند

 .دادم سوق عقب



 

 و کرد حس رو  شیبرجستگ اول ی هیثان  همون روشن

  رو بهشتش و دادم عبور شورتش از رو دستم من

 به رو نفسم  تنش یبو یادآوری.. گرفتم مشتم نیب

 .انداخت  شماره

 

 زدان؟ی-

 

 فاصله تنش  از زانوم هردو و دست کف  به هیتک با

 با.. گذاشت نشیس یرو یضربدر رو دستش و گرفتم

  تاب شب  کرم مثل یکیتار تو.. زدم زل تنش به لذت

 قیعم و گذاشتم شیشون یپ یرو لب.. زدیم برق

 .دمیبوس

 

 یحس  و حرف با رو صحنه نیا خواست ینم دلم

 رو تنش ی نقطه به نقطه خواستم یم.. کنم خراب

 . بزنم مهر

  ساعدم یرو دستش.. دمیبوس رو  راستش چشم

  به داغش نفس.. دمیبوس رو  چپش چشم من و نشست



 دمیبوس رو شینیب.. کردم یم داغ و خورد یم گردنم

 .. دیکش خجالت کردم حس و

 

 تموم خواست یم دلم.. دمیبوس رو نمدارش یها گونه

  محال اما.. کرد ینم حرکت.. ستادیا یم زمان.. شدینم

 .بود خارج من اعتقاد از زمان.. بود

 

 لبم و کردم نیمز کوتاه یا  بوسه با رو  لبش ی گوشه

 پوستش زبونم  یسیخ با و گذاشتم گردنش یرو رو

  اما و داد فاصله  هم از رو هاش لب.. کردم خنک رو

 .دمینشن رو  شناله من

 

 کوبش..  دمیکش و گرفتم لبام با رو گردنش  پوست

  دست ریز داشت.. کردم یم حس وضوح به رو قلبش

 لذت هی.. بردم یم  لذت من.. دیلرز یم پاهام و

 ... یواقع

 

  نشیس فیلط و نرم پوست و کردم تر زبون با رو لبم

  آه.. دمیبوس قیعم نفسم فرستادن فرو  با و گرفتم رو



 نمیس.. شد مشت ساعدم یرو دستش و دیکش یفیخف

  حالم به ت،یاهم یب من و شدیم نییپا و  باال شتاب پر

 رهیخ بهش و زدم سی خ یا بوسه رو  نشیس نیب

  پشت درست سفت، و محسوس یبرآمدگ هی.. شدم

  به رو دهنم آب.. دیدرخش یم دشیسف دار نم نیسوت

 رو شکمش یفرورفتگ خط و دادم قورت یسخت

  یسکیو که انگار.. کردم مکث  نافش یرو  و دمیبوس

 و دمیکش هورت  رو پوستش باشه ختهی ر تنش یرو

 .دیلرز  خودش به لذت با روشن

 

 رو دستم و  درآوردم حرکت به لطافتش یرو  زبونمو

  شیسیخ..  گذاشتم بهشتش یرو شورتش، یرو از

 .داشت یخوب حال

 

 روشن؟-

 

 من و گفت یکشدار جانم نفسش فرستادن رونیب با

 دمیکش باال رو خودم و بردم فرو شورتش تو رو دستم

 چاک یال  وسطم انگشت و گذاشتم لبش یرو لب و

 یبرجستگ یرو رو دستش من و رفت فرو بهشتش



 دمیکش عقب رو خودم.. کردم حس مردونم وحشتناک

  سرخ هنوز.. زدم زل تبدارش و خمار یها  چشم به و

 .زدی م برق یسیخ از لبش و بود

 

 ...بگو بهم روشن؟ یدار  یحس چه-
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 تنش تو  شهوت اونقدر.. گرفت دندون نیب رو لبش

 مار مثل.. دمش ید یم تنش یرو از من که بود دهیچیپ



 حرف  یجا و کرد باز لب.. داشت انیجر عروقش تو

 .کرد ناله

 

  منتظرم.. بشنوم دارم دوست من.. بگو روشن؟ هیچ-

 ؟یدار  یحس چه لمسم حس به.. من به.. یبگ که

 

 یرو دستش  هنوز.. کردم زیت گوش و بستم چشم

 .گرفتم یم  گر داشتم من و خورد یم  تکون مردونم

  نفسم.. داشت شباهت گداخته آهن هی به دونستم یم

..  خواست یم مدت یطوالن سکس هی دلم  و بود تنگ

 ...قیعم و  یطوالن یلیخ

 

 ؟ ..زدانی-

 

 :دادم رو جوابش زدن نفس نفس نیب

 

 .بشنوم حستو ازت بذار.. بگو روشن؟  جونم-

 



 تمام با رو شیناتوان و  مکث.. ترسش.. تعللش من

 لب و دمشیبوس تر حرارت پر.. کردم ی م حس وجود

  به پاهاش نیب رو دستم و دمیکش لبم با رو نشییپا

 .درآوردم حرکت

 

  یرو رو شی سیخ من و بود شده سیخ  قبل از شتریب

  فرو دهنش تو ته تا رو زبونم  و دمیمال  بهشتش تمام

 :گفتم وار ناله و بردم

 

 کنم؟ کاری چ یدار دوست ه؟یچ  حست  ؟یگینم چرا-

 ...بگو.. روشن بگو

 

  علنا.. دادم  یم کف از عنان داشتم و زدمیم نفس نفس

  و دادم دستم به یفشار.. کردم یم پاره ریزنج داشتم

 .دیکش آخ دهیترس

 

 .ادیم  دردم زدان؟ی-

 

 آره؟ خوبه؟  ینطوریا.. دمیم تکون آرومتر.. باشه-



 

 یآه با که  بود حساسش  ی نقطه یرو قایدق انگشتم

 زبونم من و داد سوق عقب به رو سرش لذت سر از

 .اومدم باال چونش  تا و دمی کش گلوش بکیس یرو رو

 

 ...توروخدا تو ت ت..  زدانی.. آخ-

 

  من و دادم ادامه دستم حرکت به قبل از تر پرحرارت

 لرزش و بدنش یدما رفتن باالتر لحظه  به لحظه

 خواست یم دلم.. کردم یم حس رو  شهوتناکش

 ...یلعنت آخ.. بشنوم

 

  انتظار نیا تو دارم من.. روشن بگو ؟یچ  خدا رو تو-

 ؟یدار یحس  چه بگو.. بشنوم ازت بذار.. شمیم ریپ

 ...بگو.. دختر بگو
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  رو نشیس  ی شده سفت نوک  و دادم یتکون  خودم به

 روشن گمونم به و گرفتم دندون به نی سوت یرو از

 و آه یصدا.. داشت تیحساس هاش نهی س یرو  یلیخ

  و دادم یشتر یب قدرت دستم به من و رفت  باال نالش

 .دمیمال تر محکم

 

 ی.. کارتو.. رو تو.. دارم  دوس من.. من.. زدانی آخ-

 ... آخ.. زدانی

 

 :زدم لب از ین سراسر و زدم نشیس نی ب یسیخ سیل



 

 من یذاریم ؟یشیم زنم  امشب ؟یخوا  یم یچ-

 آره؟  بکنمت؟

 

  یبرا دستش و گرفتم دندون به رو نشیس نوک باز

 : دیکش ادیفر بایتقر و شد حلقه مردونم دور دوم بار

 

 ... زدانی آره.. آره-

 

 عقب هیثان صدم کی تو و کرد افت بدنم یدما کبارهی

 . رفتم نییپا تخت از و دمیکش

 

 دنمیکش عقب متوجه روشن تا برد زمان هیثان چند

  یبرا رو توانش ی همه شهوت غول هنوز.. بشه

 ری تحق و پوزخند  با من و بود کرده رو روشن

 ...نه ونیهما دختر با.. کردم براندازش

 



 خواستم.. بشنوم رو اعترافش خواستم فقط من

.. کرد ول  طیشرا نیبدتر تو منو کباری  چون بشنوم؛

 مدت تمام چون.. نداد تیرضا  بکارتش گرفتن  به چون

 نیا چون.. بزنه  دور منو داشت یسع یینما  مظلوم با

 و بود ونی هما دختر هنوز اما.. من زن    اگرچه دختر؛

 ... قت یحق دونستن با یحت.. کند ینم دل ازش

 

  من و پوشوند رو خودش دست با مبهوت  و مات

 و دمیسیل زبون با رو شیس یخ و زدم لب به رو دستم

 بود نشده خارج کارم شوک  از هنوز انگار.. دمیکش بو

 :گفتم انعطاف یب و انداختم رو دستم که

 

 ... ریبخ شب-

 

 نگاه  ریز و برداشتم یعسل یرو از رو تلفنم و

 در کنار تا  نشیخشمگ  و شرمزده و متعجب همچنان

 :کرد صدا حالت یب رو اسمم اما رفتم شیپ

 

 زدان؟ی-



 

 باز در داشتم تازه انگار.. موند ثابت در یرو دستم

 . دمید یم رو

 

 ... تو.. تو-

 

  من و کرد حبس  رو نفسش حرفش ی ادامه از ناتوان

 :کردم تموم رو شجمله 

 

 ...خوابم ینم ونیهما دختر با.. من-

 

  هنوز هم خودش.. زنم نگفتم ون،یهما  دختر گفتم

 گرانید  مال به من.. دیفهم ینم من  با رو نسبتش

 خاطر  به.. نه من خاطر به امشب.. نداشتم چشم

 که یکار وجدان   عذاب حس و یکس یب و ییتنها

.. بفروشه من به رو خودش خواست یم کرد، ونیهما

 ... ابدا.. خواستم ینم  من.. بود یفروش تن هی نیا
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 ...چوقتیه.. نکن فراموش چوقتی ه رو امشب-

 

  نیا اما.. دونستم یم خوب خودم.. بودم یا نهیک من

 .نبود نهیک سر از کردن ترک

 

..  یتون ینم.. یکن  نکارویا من با یتون ینم تو-

 مت.. ازت از.. خدا آخ.. متنفرم ازت.. من.. زدانی

 .زدانی متنفرم



 

 به من و رفت یم باالتر  لحظه به  لحظه صداش

 برافروخته هم  یکیتار تو صورتش.. دمیچرخ سمتش

 لبم شد باعث اشکبارش یها  چشم و دیرس یم نظر به

 .بشه کج

 یسر و داغ یتن و اخم با  فقط.. نه.. نبود مهم حسش

  حتم به هیتنب نیا.. یلعنت.. زدم رونیب اتاق  از درد پر

 .. بود  عادالنه براش

  

  

  

  ********************************** 

 

  

  

  انیجو و آوردم رونیب رو کتم و شدم ادهیپ نیماش از

 نداشت حالم به یریتاث زمستون نروزهایا.. گرفت ازم

 و عطش و  گرما حال نیا اما.. گرفتم  یم گر مدام و

 تموم داشت..  دادم یم  حیترج سرما به  رو سوختن



 فرق از عرق و بود دهیچسب تنم به رهنم یپ.. شدیم

 . زدم نمدارم یموها به یچنگ  من و دیجوش  یم سرم

 

 روشن شد معلوم.. قربان فقط.. ساختمونه تو ابوذر-

 کرده؟  دایپ مدرک  کجا از خانوم

 

 ساعتم به ینگاه می ن و آوردم باال رو دستم مچ

 یم نشون رو  صبح چهار  یلعنت یها عقربه.. انداختم

 رونیب به رو نمیس ی شده محبوس یهوا من و داد

 .دمید رو بخارش و کردم فوت

 

  انگار.. داشته نگه حاال تا رو مدرک.. ونیهما از-

 . گذره یم سخت بهش زندان تو تازه داره

 

  فکر باز..  کردم ونیهما روح نثار ییباال  بلند هه و

 .شد نفرت از پر وجودم و افتاد سرم  به روشن

 



 یم درازتر مشیگل از رو پاش داره ونیهما نیا-

 که  کنم یحال بهش من نیبد اجازه قربان.. کنه

 .کجاست گاهشی جا

 

 یلعنت شب ن یا.. کنم ادبش یچطور دونستم یم خودم

  از سوخت یم بشدت چشمام.. نداشت شدن تموم قصد

  پلکم یرو سرم فرق از مدام که یعرق و یخواب یب

 .دیلغز یم

 

 .نذارم  منتظر ادیز رو ابوذر بهتره..  ستین الزم-
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.. بود محافظ از پر اطرافم ی محوطه.. افتادم راه به و

 :زدم لب من و کرد پاتند همراهم به انیجو

 

 باشه یشاک دستم از احتماال  خبر؟ چه یرشاد از-

 .کردم ترک  رو شیمهمون

 

 براتون که فهموندم بهشون من یول قربان.. درسته-

 .کرد درک.. اومده شی پ یمهم کار

 

  شدم رد مسلح محافظ دو نیماب از و دادم تکون یسر

 .ستادمیا ها  پله یباال و

  به ینگاه مین.. بود یمتیق اما یمیقد ساختمون هی

 تو شده  پارک نیماش پنج هر من.. انداختم  اطراف

 . دمید یم  رو محوطه



 

 خبر؟  چه  بهمن از.. کن بیتعق همچنان رو ترانه-

 

 : دیکش باال  چشم و داد تکون سر عیمط

 

 هم بهمن.. قربان نخونه خانوم ترانه االن.. چشم-

 . کنترل  تحت همچنان

 

 دنبالم دیبا که شد متوجه انداختم، بهش که ینگاه با

 رو ابوذر لحظه همون و شدم ساختمون وارد.. ادیب

  ی همه  من .. دمید ییرایپذ وسط یسلطنت مبل یرو

 . گذروندم نظر  از رو اطراف

 

 یسو دو  حاال ،یورود در دم ینگهبان تا دو همون

  یرو که یپوزخند  با.. بودن گرفته گارد انیجو و من

 :زدم لب داشت اثر صدام

 

 !یگرفت منو سراغ  و یکرد خاک و گرد دمیشن-



 

  یلیخ ابوذر و شد اکو سالن یبزرگ و سکوت تو صدام

 دونستم  یم.. شد بلند دنمید با و کرد  کج سر عیسر

 متورم رگ و برافروخته صورت من و بود یعصبان

 . دمید متشیق گرون  دستمال پشت از رو گردنش

 

 دراز دست اومد، سمتم به گام چند نکهی ا محض به

  رو سرش و دمیکش رو کنارم محافظ ی اسلحه  و کردم

  متوجه تا د یکش طول هیثان کی فقط.. دادم قرار هدف

 من  از یمتر پنج ی فاصله با و بشه  تشیموقع

  باال رو صدام  من و فشرد هم به رو فکش .. ستادیا

 :بردم

 

  یخالص راه چون ینکن خطا  پا از دست باش مراقب-

  وسعت به قبر هی کندن و ستگلوله  هی کی شل فقط ازت

 . حماقتت

 

 ابوذر و من نیب فاصل حد تو و رفت جلو انیجو

 رو ابوذر یعصب بازدم و دم یصدا من.. ستادیا



 همچنان.. دی بار یم خشم و  خون چشماش از.. دمیشن

 انیجو که بود ابوذر مغز  یرو درست اسلحم  ی لوله

 :گفت شهیهم  از تر محکم

 

  اعتراض یبرا یحق تو.. ابوذر.. ینیبش بهتره-

  یم نفس و یا زنده االن اگه نکن فراموش.. یندار

 .باش عاقل پس.. ییآقا ونیمد کارتو و یزندگ یکش
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 و آورد رونیب رو کتش و زد نعره قبل از تر یعصب

 همون و آوردم نییپا رو اسلحه.. انداخت یصندل یرو

  اسلحه به دست ادی ز نروزهایا.. گرفت دستم از محافظ

 .نبود یا  چاره اما داشتم نفرت کار نیا  از.. بردم یم

 

 جون.. شدنیم عیمط گلوله زور به فقط جماعت نیا

  زنان پوزخند.. بود زهایچ  یلیخ ضامن  ارزششون یب

 کنترل قابل  ریغ خشم  یروبرو  درست و رفتم جلو

 .ستادمیا ابوذر

 

.. کنم قانعت حرف کلمه چهارتا با بذار.. ابوذر نیبش-

 شونه و شاخ من یجلو االن که یستی ن یحد در تو

 بخوره تکون آب از آب نکهیا بدون تونم یم.. یبکش

 .بکشمت نجایهم

 

  خرس مثل قا یدق.. کرد پرتاب سمتم به رو خشمش ریت

 و باز مدام شینیب بزرگ یها پره و دیکش یم نفس

 .شدیم بسته

 



  تیرضا با.. دیکش عقب گام چند و گرفت کمر به دست

 فاصله گام هی با و اومد  جلو انیجو.. دادم تکون سر

  اجازه کسب من از نگاه با و ستادیا ابوذر به کینزد

 :کرد

 

 ریغ در.. بگو یدار یحرف اگه.. نجاستیا آقا االن-

 ...ینکن تلف  مارو وقت بهتره نصورتیا

 

  جواب من به رهیخ و آورد لب به یحرص  یپوزخند

 :داد رو انیجو

 

 به تا یکرد استفاده من  از.. نیداد یباز  منو شما-

 .ینموند قولت سر اما یبرس هدفت

 

  نیا.. بودم  گرفته یباز به رو بهمن.. نه رو ابوذر من

 مثل.. بود مشتم تو بهمن حاال.. شدیم اجرا  دیبا نقشه

  یجا به انیجو و کردم سکوت من.. دهیگند موم هی

 :زد حرف من

 



 شهیهم زدانی آقا.. کنار ی بذار رو ییگو گنده بهتره-

 یحرف اگه.. هست اهدافش و شنهاداتی پ به حواسش

 اما یندون دیشا تو.. مونن یم قولشون سر  حتما بزنن

 از تو هدف.. گمیم بهت دارم دونم یم که یمن

 .هست هنوزم و بود بهمن مرگ ما، با یهمکار

 

 انعطاف یب و کرد بلند آسمون  به رو ادش یفر ابوذر

 :گفت

 

  تو منو یفهم ینم تو دیشا..  ستزنده االن بهمن یول-

  منو ی هیسا حرومزاده اون االن.. یانداخت یهچل چه

  ینم تعلل لحظه هی کنه، دایپ من از یرد..  زنهیم ریت با

 تمیموقع و من یبرا.. کشهیم رو ماشه و کنه

 زدااااان؟ی هیچ من  فیتکل االن.. نهیخطرآفر

 

 فاصله یخونسرد با و دمیکش شمیر ته به یدست

 از رو  ابوذر خشم از پر نگاه ینیسنگ من.. گرفتم

  رفتم پنجره سمت به.. کردم یم حس خودم  یرو پشت

 :دیرس گوشم به انیجو  قاطع یصدا همزمان و



 

 نییتع زمان م،یگفت بهمن مرگ از که یروز مگه-

 و امروز.. بومه  لب آفتاب بهمن.. نباش نگران م؟یکرد

  مرگت خیتار یدار.. ابوذر تو اما.. تمومه کارش فردا

.. ستمین یمهربون  آدم ادیز من.. یزنیم رقم  خودت رو

 یم منو کردم کار  باهاشون که یی اونا ی همه

 .کنم ینم رحم یاحد به کارم تو.. شناسن
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 یبرا اما کردم یم درکش.. نداشت آرامش ابدا ابوذر

 .نداشت یتیاهم من

 تمام من ی نقشه.. خورد  یباز بهمن که بود نیا مهم

 به ابوذر یبرا یبعد حوادث حاال.. شد  اجرا کمال و

 یم سکیر ما کار  .. من به نه شدیم مربوط  خودش

 . بود دهیخر جون به رو  سکیر نیا  ابوذر و دیطلب

 

 به خودم من.. فتاح ابوذر.. میک من بفهم ان؟یجو-

 تو من طرف.. کنم ینم و نکردم  رحم چکسیه

 . بزنه حرف خودش زدانی بذار.. یستین

 

  زل روبروم  محض یکیتار به من و زد پوزخند  انیجو

 . نبود مشخص یزیچ چی ه پنجره نیا پشت از.. زدم

 

 آقا دهن و لب و گوش من کرد؛ سکوت آقا یوقت-

  من یکن یم نییتع که یستین تو نیا پس.. زدانمی

  یب دخالتت که یستین یت یموقع تو االنم.. کنم کاریچ

 .فتاح ابوذر بمونه جواب

 



 با.. بود خودم ی پرورده دست قایدق انیجو نیا

 یم لذت.. شدیم راحت زیچ همه از الم ی خ وجودش

 .بردم

  بزنه یحرف  یکس نکهیا از قبل و دمیکش قیعم نفس هی

 :گفتم بلند

 

 !هیکاف-

 

 از بلند گام چند با ابوذر.. دمیچرخ پا ی پاشنه  یرو به

  یب انیجو.. ستادیا روبروم  و شد رد مبلمان نیب

 ابوذر از  زودتر یا حمله هر  احتمال یبرا یمعطل

 .رسوند من  به رو خودش

 

 ابوذر..  دمید دست به اسلحه رو محافظ هردو من

 یم حد از اگر نداشت؛ موندن زنده  یبرا یشانس

 :دیغر شده چفت فک نیب از و آروم.. گذشت

 

 چرا؟  ؟ینکشت رو  بهمن چرا-

 



  من.. دارم ی بهتر  ی برنامه براش.. نبود وقتش چون-

 یحیتوض.. رمیگ ینم اجازه تو از اهدافم شبردیپ یبرا

 .دمینم هم

 

  شد کج لبم.. زد برق چشماش اما دیلرز یم حرص از

  جلو بیج به دست.. آوردم ابرو نیب  یظیغل اخم و

 :گفتم و رفتم

 

 ابوذر؟ یکن  کاریچ دیبا االن یدون یم-

 

 دور به یچرخ نانیاطم با من و کرد براندازم پرسوال

 :ستادمیا بهش پشت و زدم خودم

 

 تجنازه  گه ید ساعت سه دو تا دیبا یدون  یم خوب-

  پس.. بهمن یها سگ ی جلو بندازم خون، غرق رو

  و دم تمام با من که کن یمخف رو  خودت  یجور

 تونم ینم اونوقت چون..  کنم داتیپ نتونم دستگاهم

  یبرا که شو گور و گم یطور .. کنم ضمانت رو جونت

 .یکرد فرار دستم از  که ادیب نظر به یمنطق بهمن
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 کل و بود عرق سیخ دم،یچرخ  سمتش به یوقت

 .دیلرز یم وجودش

 

 رو جونش که یروز خودم.. من با بهمن کشتن-

 توش رو خودت  که یغار از تا دمیم خبر بهت رمیبگ

  از حاال.. ابوذر امتیق به دارید.. یایب در یکرد یمخف

 رو ولگردت یها سگ دست و رونیب برو نجایا



..  بعد واسه بمونه انیجو گردن گرفتن تاوان.. ریبگ

 .گمشو.. کشم یم خودم  رو احمق اون

 

 گفتن یبرا  یحرف اما کرد بسته و باز لب یچندبار

 به.. گرفت فاصله ازم و داد تکون یسر فقط.. نداشت

  ساختمون در از کردن نگاه بدون و زد  چنگ کتش

 انیجو.. کردن  شیهمراه نگهبان هردو و شد خارج

 : انداخت نییپا سر و شد کینزد بهم

 

 ن؟ یدار یدستور ابوذر ی درباره.. قربان-

 

 . شد جابجا  گلوم بکیس

 

.. کنه بشیتعق چهارساعته و ستی ب نفر هی بگو-

 بهمن با بخواد من به زدن ضربه خاطر به ممکنه

 .کنه  برقرار ارتباط

 

 .آقا بودم شما  ی هیدییتا منتظر.. کردم فشیرد قبل از-



 

  شکار رو  سرخش یها  چشم و دمیچرخ سمتش به

 و زدم کتفش به یدست.. بود یخواب  یب از.. کردم

 :فرستادم  رونیب شل رو نفسم

 

 . خوبه-

 

 زدان؟ی-

 

  یبرا  نبود یازین من و انداخت نیی پا  سر انیجو

 پشت از.. کنم تعلل صدا یلعنت یتارها نیا شناختن  

  و ابهت همون با.. دمشید انیجو ی دهیورز کلیه

 ... معصوم یآب یها  چشم همون

 

 بهش میمستق من و دیکش کنار انیجو دستم،  فشار با

 :گفتم و زدم زل

 



 نظاره دور از شهیهم باشه یمزخرف حس  کنم فکر-

 پشت.. یبد نشون خودتو ینتون و یباش  ماجرا گر

 .ستی ن یدلچسب زیچ  بودن صحنه

 

  شش هر کنار از و داد تکون  سر یبلند یها خنده با

  شلوار و کت.. اومد سمتم به و گرفت فاصله محافظش

 اما داد یم نشون پرتر رو کلشیه  رنگش، کرم

  و جوون یا یماف هی به هی شب همچنان.. جذاب   همچنان

 ...باجذبه

 

 دارم دوست من.. یدار ی جالب یها  استدالل کن باور-

 .کنم کار تو با مدام

 

 رگشیخ از دست من و بود مقابلم درست حاال

..  شد کج  لبم من و کرد  حفظ رو لبخندش.. برنداشتم

.. دیبار یم حروفش  به حروف از تیجد اما دیخند یم

 .داشت یجالب  و مقتدر ی لیخ  تیشخص
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 مثل من.. مصحنه  خود   من.. ستمین صحنه پشت من-

 دارم کامل اشراف اطرافم اتفاقات  تمام رو کارگردان هی

 .ییپسردا

 

 دهنم آب.. بشنوم من فقط که گفت یطور رو ییپسردا

 .زدم  پوزخند و دادم قورت رو

 

 زدان؟ی-

 



  رو لبخندش.. کردم نگاش باال از و بردم باال رو سرم

  تونستم یم که اونقدر.. شد تر کینزد و فروخورد

 هاش قهیشق نبض و قلبش کوبش.. تنش یباال یدما

 یآب یها  هیقرن تو رو خودم که اونقدر.. نمیبب رو

 .دادم صی تشخ رنگش

 

 یم بهمن کشتن یبرا  رو تعللت.. دیلرز دستت-

 دینبا یکن یم یهمکار من با یوقت.. تو اما.. فهمم

 .یر یبگ تنها رو یمیتصم چیه

 

 که رفت شی پ یهمونطور نقشه ؟یبگ نارو یا یموند-

 یم کاریچ دونم  یم من.. عمه پسر.. رفت یم انتظار

  یحت نکردم یاشتباه کار  یوقت تا کن یسع پس.. کنم

 .یبرسون گوشم به هشدارتو یند اجازه خودت به

 

 به یدست.. داد تکون سر تند و تند  حرفم دییتا به

 یاخم و شده زیر یها  چشم با و د یکش کراواتش

 : کرد کج سمتم به رو سرش و دیچرخ  چپ به کمرنگ

 



 ازت که رفت شیپ یاونطور یچ همه.. توئه با حق-

 دستت لحظه  اون نکن انکار.. اما.. داشتم انتظار

  هم اخطار.. ستین هشدار.. یکن تمومش تا دیلرز

 یبفهم دیبا.. دمیم ادی بهت رو کار قانون دارم.. ستین

 چندتا که  یکس.. نشدم و یل جهت یب و خودیب من که

  یکس هنوز و چرخونه یم  انگشتش هی رو رو التیا

 یم کار واسطه با من.. نکرده مالقات ک ینزد از منو

  به.. بذارم ر یتاث  امیاطراف رو  یچطور بلدم خوب و کنم

 .کن گوش حرفم

 

.. کنم حفظ رو میخونسرد تا کردم بسته و باز پلک

  خواستم ینم من و ختیر یم هم به رو اعصابم داشت

 و حرکات یرو اونقدر و بدم نشون بهش رو نیا

 .باشم  موفق که داشتم کنترل مچهره  کیمیم

 

 االن نیهم.. یبش آروم تا بده انجام الزمه  یهرکار-

 یوقت دیبا اما.. کن ناقص.. بزن.. بکش آدم الزمه اگه

..  کن کنترل خودتو نلرزه، دستت یتیموقع  تو الزمه

 به دیبا که یوقت.. دمی شن رو حرفاتون ی همه من

  خاطر به که یا یمهمون ؟ی بود کجا یدی رس یم ابوذر



  حواست ؟یچوند یپ یکار  چه یبرا شد، برگذار تو

 شه؟یم یا  فاجعه چه بفهمه رو نبودنت بهمن هست
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 سرخ پوستش و بود یعصب انیجو.. کردم پشت بهش

 .دیرس یم نظر به



 هی با.. شد دور گام چند و دادم یا  اشاره چشم با

  صدام  تن.. برگشتم  ویل سمت به باز مضحک پوزخند

 :زدم لب یخنث.. یحس چیه یب و آوردم نییپا رو

 

  خبرش دونم یم.. دمیرس  یم ونیهما دختر به داشتم-

 پا شیپ علت هی دنبال  بهتره.. اما دهی رس گوشت به

  اون که زد حرف مدرک هی از بهمن.. ینباش افتاده

.. بفهمم رو دروغش و راست تا رفتم.. کرده دایپ

 خودش کنه مالقات منو نکهیا از قبل داشت ازین ابوذر

 .بود نفعش  به سکوت نیا.. کنه دایپ رو

 

 ته به یدست.. زد زل بهم  سکوت در  یا لحظه چند

 هنوز.. کرد کم رو فاصلمون باز ویل و دمیکش شمیر

  آخر در اما.. کرد ینم باز لب از لب و  بود رهیخ بهم

 :شکست رو سکوت نیا خودش

 

 کارم و من به ونیهما با تو یشخص مشکالت هرچند-

  یخوا یم حاال.. دمیم حق  بهت اما.. نداره یارتباط

 ؟یکن کاریچ



 

 مین نیمحافظ یمابق و  انیجو به چشم ی گوشه از

 :زدم لب و انداختم  ینگاه

 

 اون آوردن رون یب ادیبرم دستم از که یکار  تنها االن-

 از دینبا نکهیبرا عالوه ون یهما.. هیکالنتر از مدارک

 تو خواست  ازم بهمن.. رهیبم دینبا باشه، آزاد زندون

 . بکشم  رو ونیهما و

 

 اول.. دیپر  باال ابروش یتا هی و موند باز دهنش

  صداش و دیخند بلند ده ینرس هیثان به اما زد لبخند

 هاش خنده به و گرفت فاصله.. شد اکو  بار نیچند

  من و  رسوند بهم رو  خودش انیجو .. داد ادامه

 :دمیشن رو شزمزمه 

 

 از پر نیماش تا چند خبردادن بهم االن نیهم قربان؟-

 ه؟یچ دستور.. بهمن  یالیو تو رفتن محافظ

 



 و دیخند یم هنوز ویل.. کرد یم امن رو شقلعه داشت

 :زدم لب فقط من

 

  الشیخ بذار.. کنه حفاظت  جونش از تونه یم تا بذار-

 . بشه راحت

 

 ! شماست امر امر،.. چشم-

 

 ییرایپذ  وسط حاال که ویل به رو.. دیکش  کنار باز و

 :گفتم بود ستادهیا

 

 اما کرد فرار ابوذر نکنم؟ دیناام رو بهمن هیچ  نظرت-

 .مالقاتش برم پر دست با  تو، کشتن با

 

 به رو رو  لباش و انداخت باال رو ابروش  یتا هی

 .خورد نیچ چشمش ی گوشه و داد  انحنا نییپا

 

 .موافقم-
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..  دمیکش پوف و شد کج راست به لبم.. د یخند بلندتر و

 گوشم و بستم چشم.. دیرس اوج به وجودم یگرما باز

 دوشم یرو که ویل دست.. بستم ییصدا هر یرو رو

 اخم یحت  و دیخند ینم.. دمیکش باال چشم نشست

 .داشت

 



 چشمات به ساعت  هی.. خونه یبرگرد  بهتره-

 بهمن.. یدار شیپ در یسخت روز.. بده استراحت

  رو حالش تونم یم.. رهیگ یم پس حساب  ازت حتما

 ... زدانی یکن  حفاظت خودت از یبتون دی با.. کنم تجسم

 

 .کردم یم حفاظت هدفم از.. نه خودم از من

  به تونستم یم دیشا تازه شد،یم تموم  که روزها نیا

 اشک.. کردم یم یعزادار دیشا تازه.. کنم  فکر خودم

 عزادار برادر هی.. مرد هی  حال تازه دیشا.. ختمیر یم

 .کردم یم درک رو

 

  من که شد منقبض یطور فکم و دادم تکون  سر فقط

 .بستم چشم دندونام برخورد یصدا از

 

  یقو بگم و برسونم سالم بهت خواست اتابک  زدان؟ی-

 چون ی کن حس کنارت رو حضورش گفت.. یباش

 . هست

 



  تکاپو  به رو وجودم  یها اختهی تک به تک اتابک اسم

 خیب و داشت پا و دست ادشی و فکر انگار.. انداخت

 باز رو پلکم یال و شد کج باز لبم.. گرفت  رو گلوم

 تونستم یم دیشا که بود هاش  هیقرن تو یزیچ.. کردم

  تجسس و کنکاش یبرا  یحال و حس اما  بزنم حدس

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش.. نداشتم

 

 .. سرپام هنوز من بگو بهش خونه یبرگشت پس-

  

 

 

  ********************************* 

  

  

  

  



  با حاال و دمید یم اهیس رو مقابلم ر یتصو ی همه

  دیخورش  نور ،یا شهیش  نازک ی هیال  نیهم وجود

 .داد ینم آزارم

  بلند هوا به گلوله یصدا باز و دمیکش کتم به یدست

 بودم ستادهیا بهمن از فاصله گام دو با بایتقر من.. شد

 با.. نمیبب پشت از رو کلشی ه ی همه تونستم یم و

 یرو  مشروب یبطر شش متر ستیب حدودا ی فاصله

 هیثان دو هر بهمن و داشت قرار صاف ی صفحه هی

  شکستن یصدا و رفت یم نشونه رو هدف  کباری

..  کرد یم  ثابت رو گلوله خوردن هدف به ها  یبطر

 اما دونستند؛ یم همه رو نیا.. بود یماهر  راندازیت

 ...شتریب من

 

  شلوار و کت مرد دو یبرا و زد رو یبطر  شش هر

  یبطر زود یلیخ و داد یعالمت ها، نشون پشت   پوش  

 گفت یهوم.. کرد مرخص رو دو هر و  شد عوض ها

  رو گرمکنش شلوار و شرت یت من.. دی خند لذت با و

  یم دادیب وجودم تو داشت گرما باز و گذروندم نظر از

  لحظه به لحظه و شدینم خاموش آتش نیا.. کرد



  و کرد کج یسر.. کشوند یم مرگ کام  به منو شتریب

 :داد قرار مخاطب منو

 

 گلوله یصدا نکنه ؟ی سادی وا اونجا چرا.. زدانی-

 .کن امتحان هم تو.. کنارم ایب.. کنه یم تتیاذ
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  رونیب بمیج از رو دستم و  ستادمیا کنارش یمعطل یب

 عمق تو.. گرفت  سمتم به و کرد پر رو اسلحه .. آوردم



 و زد لبخند اما .. کرد یم دادیب نهیک و خشم  هاش چشم

 :گفت

 

 . کن امتحان تو نباریا.. رشیبگ-

 

 هی از بعد آفتاب.. گرفتم ازش و شد کج نامحسوس  لبم

 پوست من و سوزوند یم بیعج ،یبارون مهین شب

  چشمش  ی گوشه.. دمید یم رو بهمن ی شده سرخ

 دیشد نور تا داشت ی ظیغل اخم و بود افتاده نیچ

 .نده آزارش

 

 یم موفق یراندازیت هی.. یرسیم خسته نظرم به-

 تو فشنگ تا شیش فقط.. کنه  سرحالت تونه

  ی همه خوام یم.. ینر  خطا کن یسع.. ستاسلحه 

 .یبزن رو ها نشون

 

 اما نداشتم  تبحر یراندازی ت تو بهمن ی  اندازه به من

 یسر.. دیرس ینم نظر به یسخت چندان کار برام

 هدف رو یراست سمت ی بطر حرف یب و دادم تکون



 یرو انگشتم به و بستم رو چپم چشم و دادم قرار

 بهمن دست.. شد منفجر ی بطر و آوردم یفشار ماشه

.. دوم یبطر.. ستادیا سرم پشت و نشست کمرم یرو

  نیتحس یصدا و شکستم رو پنجم و  چهارم.. سوم

 .شد بلند هوا به بهمن زی برانگ

 

  یبطر نیآخر.. نکردم تعلل من و زد دست بار نیچند

 .آوردم نییپا رو اسلحه و زدم رو

 

 یلیخ.. شده بهتر بار نی آخر از تیراندازیت.. نیآفر-

 .یکرد نیتمر سخت ادیم نظر  به.. بهتر

 

 شیپ دوسال به زدیم حرف ازش که یبار نیآخر

 درست..  بودم نزده رو یبطر  هی فقط.. گشت یبرم

  باشه داشته دید صورتم به که ییجا و  راستم سمت

  من و بود لبش ی گوشه یمعنادار پوزخند.. ستادیا

  رو اسلحه و کردم نگاش کامل  یخونسرد در همچنان

 نامحسوس نیمحافظ  نکهیا با.. گرفتم سمتش به

 تفنگ.. نمشونیبب تونستم یم من اما دادندیم کیکش

 .کرد براندازش خوب و گرفت دستم از رو



 

 شدم آشنا  ایلیسیس با که یسفر تو رو اسلحه نیا-

 گهید.. بود رینظ یب مسافرت هی.. منهتن تو.. دمیخر

 یحت.. دمینخواب یکس با ها شب و روز اون  مثل هرگز

 تختم که  انگار.. حرارت پر و داغ.. ای ل یسیس خود با

 زن اون  از من.. بود نشده پر چکسی ه با چوقتیه

  هرچقدر.. بود ریناپذ یریس.. بردم رو  لذت تینها

  و خواستم یم شتریب شدم یم همخواب  باهاش شتریب

 هی.. بود العاده خارق.. شدیم سرزنده  و شاد شتریب

 ...ینشدن خاموش حرارت هی.. نقص یب بدن

 

 ایخدا آخ.. گرفتند یم رو قرارم داشتند م،یلعنت افکار

 ...نه

 حرف سکس  از داشت.. بشنوم خواستم ینم من

 گوشم.. نه...  از.. لذت از.. مرده یایلیسیس از.. زدیم

  من و شد  تند نفسم.. نیسنگ نمیس و  بود داغ داغ

 ...حالت یب و  خونسرد کامال.. زدم لبخند
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 یعزادار رفته دست از عشق هی یبرا یدار نمیب یم-

 یم فکر ؟ی شد انتکاریخ اون دلتنگ.. بهمن یکن یم

.. شهینم وابسته جماعت  زن به چوقتیه بهمن کردم

 . کردم یم  فکر برعکس نمیب یم اما

 

 اخم با و داد هیتک راستش ی گونه به رو تفنگ

 یم رو شی لعنت قلب کوبش من.. کرد براندازم یظیغل

 از من مثل  سوخت یم حرفم از نداشتم شک.. دمیشن

 ...او حرف



 

  یب تینها با و دارم خبر من دونست یم.. دونست یم

 من از چرا.. گفت یم ها  زن با روابطش از یوجدان

 چرا؟ د؟یترس ینم

 

 که بود ی زن ایلیسیس کنم، ینم انکار  تو یجلو من-

  من یبرا.. ارهیب دووم تختم تو دوسال از شیب تونست

.. طلبم تنوع من.. باره کسالت یلیخ زن هی با ارتباط

  تو نویا.. کنم یم امتحان رو یدختر  هر.. یزن هر

 لذت کار نیا از ؟..نه مگه.. زدانی یدون یم بهتر

 .برمیم

 

 سر لبخند همون با.. گرفت رو دمید یجلو رتمیغ رگ

 تو رو دستم.. نمینب رو چشماش برق تا انداختم نییپا

 .شدم کینزد بهش و بردم  فرو بمیج

 

  زن اون حاال..  دونم یم خوب یلیخ.. بهمن دونم یم-

 کنه، پر رو تختت ایلیسیس ی جا قراره که



 ترانه با داشت.. دمشید  اومدن نیح ؟...ستشراره

 . آشپزخونه تو خورد یم یدنینوش

 

 . زد پوزخند

 

  دعوت نجایا  به رو یهرزن دمیم حیترج فعال  یول.. نه-

 ؟یاومد  یخال دست چرا.. نکنم

 

 رو سرم و دمیکش قیعم  نفس دوتا.. د یپرس باالخره

  رنگ اهیس  نازک ی هیال  همون پشت از و آوردم باال

 :کردم براندازش

 

 همه از.. دخترش و ونیهما  یبرا.. کرد فرار ابوذر-

  ینخواست ازم یکم کار.. خوام یم فرصت.. ویل مهمتر

  کاری چ تو.. بدم انجامش  ساعت هشت از کمتر تو که

 ؟ یکن جمع رو مدرک اون یتونست ؟..یکرد

 

 هنوز داد یم نشون سرخش یشونیپ و  منقبض فک

  رو تفنگ و اومد جلو.. مونده ثابت  اولم حرف تو



  خشم از پر و دیکوب نمیس به  زو انگشتش.. آورد نییپا

 :زد لب نهیک و

 

 یچ یفهم یم تو.. زدانی.. شمینم متوجه.. من-

 کجاست؟  ابوذر ؟یگیم

 

  خودم.. شدیم انیب تر یحرص  کلماتش لحظه  به لحظه

 : گفتم شده چفت فک نیب از و کردم تند رو نفسم

 

  نگران یول.. کرد فرار و  کشت رو محافظام از چندتا-

 ...باشه سنگ  ریز اگه ی حت کنمیم داشیپ من نباش

 

 تکون من و دیکوب  نمیس به محکم دست کف با

 . نخوردم

 

  رو ییاحمقا نیهمچ یتونست چطور ؟یگی م یدار یچ-

  اطرافت گاو مشت هی ؟یکن استخدام  گرفتنش یبرا

..  یزیریم  پاشون به مفت پول یدار و یداشت نگه



 فرار یعوض اون یبذار یتونست چطور زداااااان؟ی

 هااااااان؟ ؟یکرد یم یغلط چه یداشت کنه؟
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  مار زهر طعم.. دادم قورت  رو دهنم  ی نداشته آب

 سوزش به رو ممعده.. زهر  از پر.. تلخ تلخ.. داشت

 . انداخت

 



 ... اعتماد.. کردم اعتماد بهت من-

 

 که نیبب و  کن جمع رو حواست.. بهمن ؟یمونیپش-

 االن اگه.. کشت یم رو تو شبید همون  نبودم من اگه

 عالقت مورد حیتفر به یدار و ییالیو  تو هنوز

 ناموس یب  اون کردن دایپ.. منه خاطر به  فقط یرسیم

 .ندازمیم پات جلو رو شجنازه.. من با

 

  رگ.. بود لذتم باعث  پوستش سرخ  یها رنگدونه

 دیام بهم هاش قهیشق وحشتناک نبض و گردن متورم

 یم سر  پشت رو یسخت یروزها  مرد ن یا.. داد یم

 :دیغر ریش مثل .. دیچک یم  خون  نگاهش از.. گذاشت

 

 هی خودم.. خودم دیبا.. خوامش یم زنده..  کن داشیپ-

 . کنم یخال  مغزش تو ریت

 

 داشتم گردنش به که ینید داشت..  دادم تکون  سر فقط

 نیا بهش من حال نیا با.. داد یم جلوه  تیاهم یب رو



 همراه به و دیکش قیعم نفس  هی.. دادم  یم رو اجازه

 :گفت کالبدش درون یهوا فرستادن رونیب

 

 ... زدانی کن عوض تو هارو یبطر-

 

 ازش حرف یب و کردم براندازش  مات یا  لحظه

 شراره ی  مکالمه فیخف  یصدا داشتم.. گرفتم فاصله

 .ومدندیم سمت نیا به احتماال.. دمیشن یم  رو ترانه و

 

 به و گرفتم دست به ی بطر چند یکنار ی جعبه از

  چمن یرو کفشم.. رفتم  شیپ یچوب ی صفحه سمت

 از دوتا من و دیرس یم  نظر به سیخ  دار، نم یها

 کردن ثابت یبرا و گذاشتم صفحه یرو  رو ها  یبطر

 از رو دستم هنوز اما کردم دراز دست سوم یبطر

  کیشل ی صدا که بودم برنداشته سوم یبطر یرو

 .دیکش سوت گوشم و شد بلند هوا به گلوله

 

  قلبم.. دمیشن رو ترانه غیج و شد یمتالش دستم یبطر

 در درست بهمن.. کردم باز رو پلکم و افتاد کوبش به



 ی گوشه مضحک پوزخند هی.. بود نگاهم  ررسیت

 :بردم باال رو صدام من و بود لبش

 

 !نخورد هدف به-

 

 خودش زده وحشت ترانه و گرفت رو کالمم ی طعنه

 :دمیشن  رو نگرانش یصدا و رسوند من به رو

 

 ؟ یخوب برم قربونت.. زدانی ی.. یوا-

 

 هی.. کیشل نیا.. داشتم یبرنم بهمن از چشم من

 و بود دستم  تو شکسته یبطر  هنوز.. بود ماتومیتیاول

 :دمیشن رو صداش باالخره.. دیخند یم  هنوز بهمن

 

.. زنمیم هدف به شهیهم من.. خورد  هدف به.. نه-

 .داشت فشنگ تا هفت.. نشمردم درست انگار

 



 ترانه آورد؟ یم در رو  دنمیکش اسلحه یتالف داشت

  که دمید رو شراره من و انداخت گردنم دور دست

  از پر نگاه و گذاشت بهمن یبازو یرو  رو سرش

 .انداختم رو یبطر.. دوخت من به رو شهوتش
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 ؟یشد یزخم ؟یخوب زدان؟ی-

 

 :زدم لب و کردم جداش خودم از شده کنترل یخشم با



 

 عادت بهمن یها  یشوخ به.. نباش نگران.. خوبم-

 .دارم

 

..  بود شده وونهید.. دیخند  محابا یب و بلند بهمن و

 ...وونهید

 ..  یلعنت.. کرد یم پاره رو حماقت  ریزنج داشت

 

 از شده  ساطع برق و دیکوب یم محکم قلبم هنوز

  و خشم  اما.. داشت انیجر دستم تو  ک،یشل ضرب

 رو ترانه سیخ یشونیپ و کردم پنهون رو نفرتم

 . بود کرده عرق ترس از.. دمیبوس

 

  من و گذاشت نم یس یرو رو دستش دو هر

 :دمید رو صورتش  یبرافروختگ

 

..  زدانی.. یخوب که خداروشکر.. شدم  زنده و مردم-

 ؟یچ شدی م تیزیچ اگه.. اگه.. ایخدا



 

 دست.. دمیخند کج و شد  جابجا درد با  گلوم بکیس

 : گفتم خونسرد  یلیخ و انداختم کمرش دور

 

 هم تو سرده هوا.. تو میبر ایب.. نشده یز یچ  که حاال-

 .یخور  یم سرما.. یکرد عرق

 

 دست پرحرارت  نوازش.. افتاد راه به اجبار با و

 دو با درست..  دمید یم بهمن ی نهیس یرو  رو شراره

  یرو رو  سرش ترانه و ستادمیا بهمن از فاصله گام

 .کرد  چفت نمیس

 

 بدن ترانه.. الیو تو میبر بهتره.. بهمن یشد خسته-

 .خوره یم سرما زود.. داره یفیضع

 

 شراره و  انداخت شیکنار زیم یرو رو اسلحه بهمن

.. رسوند من به رو خودش و زد پس حرص پر رو

  نامناسبش یها لباس و   تعجب از باز مهین دهن من

 مین با که بود تابستون ی  چله وسط انگار.. دمید رو



 نگاه یحت .. دیچرخ یم محوطه تو شلوارک  و تنه

 .بود  تیاهم یب براش نیمحافظ 

 بهمن  که یزیچ قایدق ،یابونیخ ی هرزه زن هی

 شدن کینزد با و دیلرز یم ترانه.. داشت رو اقتشیل

 بهمن از هنوز.. شد فشرده کمرم یرو دستش بهمن

 از من و دیکوب یم هنوز میلعنت قلب.. داشت وحشت

 .نشدم خارج خونسردم ی پوسته

 

..  دمید لرزون ی ترانه  یرو رو بهمن خونبار نگاه

 که ییودکا  یبطر از و داد خودش به  یتکون شراره

 یم نظر به.. کرد پر یجام بود اسلحه کنار  زیم یرو

 .باشه یعوض الخمر دائم هی دیرس

 

 نشد فرصت چطوره؟ حالت.. زمیعز خواهر  ترانه؟-

  یبرادر و  خواهر بذار.. زمیعز ایب.. بشم تنها باهات

 .می کن خلوت کمی

 

 سر.. کرد اثر هم من به افتاد ترانه تن به که یلرز

 :دمیشن رو ش دهیترس یصدا و کرد بلند



 

 زدان؟ی نه مگه.. ادهیز  فرصت حاال-

 

 از چشم و شد  کج لبم.. شدیم من دامن به دست داشت

 اگر.. دوختم بهمن به و گرفتم شراره ز یه  یها نگاه

 کتک مرگ حد سر تا  رو ترانه حتم به نبودم من

 عقب  رو خودش ترانه و کرد دراز دست.. زدیم

 .موند ثابت من یرو و  اومد باال بهمن نگاه.. دیکش

 

 نترس.. داره وحشت من از  خواهرم زدان؟ی ینیب یم-

 کردن ینافرمان خاطر به تونم یم تشینها.. ایب.. ترانه

 ...ترانه تو.. تو.. کنم سرزنشت من از
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.. گرفت هوا از یقیعم دم بسته چشم و  نداد ادامه و

..  ختمیآو کتم  یداخل بیج به و آوردم رونیب رو نکمیع

 من از داشت رهنمیپ یرو ترانه لرزون یها انگشت

 .خواست یم کمک

 

 بعدا میتون یم.. ستین ی مناسب فرصت االن.. بهمن-

 .می بزن حرف مسئله نیا درباره

 

 داشتم نکهیا از انگار.. انداخت ینگاه مین بهم ترانه

 .بود  خوشحال کردم یم تشیحما

 

 تو یخواست تو که همونطور.. هیخوب فرصت اتفاقا-

  نیب مسائل تو هم تو.. نکنم دخالت تییزناشو مسائل



 تو با من.. ترانه ایب.. نکن دخالت برادر و خواهر

 .دارم حرف

 

  یها گام یصدا  من و شد  کینزد دست  به جام شراره

 .دم یشن سر پشت از رو یکس

 

 ...من .. داداش-

 

 دینبا شد  متوجه و کردم مشت کمرش دور رو دستم

 . بزنه یحرف

 

  یبرا یحت یدون  یم.. یشناس یم منو تو ترانه؟ هیچ-

..  من فرمان  از کتی کوچ مغز با.. تو.. ندارم یرحم تو

 یدونست یم خودت احتماال و یکرد یچ یسرپ.. بهمن

  یلیخ رو تو چون اما.. نداره یشوخ یکس با بهمن

  انتخاب رو هتیتنب خودت دمیم اجازه دارم دوست

 ریز از  مادرتو ریش  یچطور یدار دوست.. یکن

 ترانه؟ بکشم رونیب ناخونات

 



 هیگر به رو ترانه بهمن، کالم ی نشده کنترل خشم

 هی زن نیا.. واداشت خنده به رو شراره و انداخت

 .بود یواقع  ی هرزه

 

 ... من.. خدا رو تو بهمن-

 

 .بردم باال رو صدام

 

  خواهر گهید ترانه.. باش زدنت حرف مراقب بهمن؟-

 ...منه زن.. ستین تو

 

  مهین دهنش و خورد جا واقعا.. برد ماتش حرفم نیا با

 باالخره.. کرد نگام فقط یا لحظه یبرا  و موند باز

 . شد قطع شدیم کینزد مدام سر پشت از که ییصدا

 

 .دارم یمهم خبر.. شمیم مزاحم دیببخش .. سییر-

 



 دست.. دیلرز یم و بودن افتاده هم  جنگ  به ابروهاش

 عشوه از پر و نشست بهمن یبازو یرو شراره

 گاز رو الکلش  از سیخ   یها لب ی گوشه  و دیخند

 ی ترانه به نیخشمگ  ینگاه مین با بهمن و گرفت

 : گفت ونی گر همچنان

 

 .زدانی ایب هم تو.. ایب من با-

 

 از یمین که زد  کنار یطور  رو شراره و  نکرد صبر و

 پشت از که یمرد من و  ختیر نشیس یرو  مشروب

 بلند مرد هی.. دمید رفت شیپ بهمن  سمت به سرم

 ...اهی س یشلوار  و کت با قامت

 

 زدان؟ی کنم کاری چ حاال.. شدم سیخ یوا-

 

..  دادم فاصله خودم از رو ترانه شراره، به توجه یب

 .دیلرز یم یناتوان  دیب مثل

 



 تو برگرد  شراره با لطفا.. هستم من.. ترانه نترس-

 االن.. خونه میریم شه تموم بهمن با  حرفم.. الیو

 ...برو
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 کنار از.. کردم ولش من و داد تکون سر تند تند و

 ی هیسا ر یز و محوطه وسط بهمن.. شدم رد شراره

  دمیشن و رسوندم بهش رو خودم.. بود ستاده یا یدرخت

 : گفت مرد که



 

 . شد تموم گهید.. راحت التونیخ-

 

 و گرما و عطش از داشتم.. بود نیخشمگ  هنوز بهمن

 . سوختم یم انتقام و نهیک

 

 !دی سع یبر یتون یم.. خوبه-

 

 هی به دیشا  موهاش.. انداخت من به ینگاه  مین دیسع

 یادا با.. یجوگندم و کوتاه.. دیرس یم  یمتر یلیم

 بهمن ی کالفه پوف.. رفت بهمن و من به یاحترام

 .دمیشن رو

 

 ییجا به راه ونی هما گهید حاال.. کردم دایپ رو مدرک-

 خوام یم  رو دخترش.. بُکشش برام.. فقط.. نداره

  من.. کن داش یپ هست که یموش سوراخ هر.. زدانی

  کمک بهت مادرسگ  یویل  اون کردن دای پ تو تونم یم

 . کن استفاده من یروهاین از.. کنم

 



 من ی عمه و،یل مادر  .. برخورد بهم بار نیاول یبرا

 .بود

 یم رو روشن جون حاال.. زدم پوزخند خودم به

..  زد گند.. یلعنت کور موش موش؟ سوراخ خواست؟

 به هم هنوز .. ختیر هم  به رو هام برنامه  ی همه

 کم نظرم به یحت.. ابدا.. نبودم مونیپش  کارم خاطر

 .کردم یکار

 

  با یخوا  یم.. کنم یم  درستش من.. نباش نگران-

 ؟یکن  کاری چ تیبده

 

  رگه.. دمیکش  باال چشم من و زد ییباال بلند پوزخند

 و شوم افکار  از.. بود  خشم از چشماش  سرخ یها

 ...دیپل

 

 دیشا ،ی بکش رو ویل ی نتونست مقرر  موعد تا اگه-

 فقط.. کنم شیراض میبده کردن یقسط  به بتونم

 هم رو ابوذر برام.. نشم وادار کار نیا به دوارمیام

  یاریبدب هم سر پشت مدام دارم نروزایا.. کن دایپ



 من.. اوجت ی نقطه همون به برگرد.. زدانی.. ارمیم

 . کردم حساب  یلیخ  تو یرو

 

 بهمن و کردم یم پرواز اوج ی نقطه تو داشتم من

 گهید.. داشتم رو خودم آسمون من حاال..  نداشت خبر

  هی.. بودم عقاب هی.. نبودم آموز دست ی پرنده هی

 . شدم متولد نو از و سوختم.. ققنوس

 

  جا هی رو  پولش ی همه اگه.. یچ نشه یراض اگه-

 ...بخواد

 

  چون داد ینم  رو جوابم.. برگردوند رو  و کرد سکوت

  مرد نیا.. دیرس یم جهی نت به اما نداشت یفکر هنوز

 یم دایپ  حل راه هی باز نداشتم شک.. ومدینم کوتاه

 .کرد

..  داد یم  استراحت خودش به.. بود  خسته مغزش

 کارش به باز و دینوش یم مشروب.. کرد یم سکس

 ... یلعنت.. داد یم ادامه رومندترین

 



  خوب نویا.. سخت یلیخ.. بود سخت بهمن زدن نیزم

 نشسته شینابود یپا سرسختانه من اما.. دونستم یم

 ...هرگز.. ومدمینم کوتاه.. بودم
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 ***************************** 

 

 



 

 

 

..  کرد سرحالترم تلخش و خوب طعم  و قهوه یبو

.. یحس چیه.. یحرف چیه و داشتم یخوب حال امروز

 .نداشت رو کردنش  خراب توان  چکسیه

 

  پا یرو پا چرم ی نفره تک مبل یرو طلب قتیحق

  چندان اگرچه من و زدیم  حرف کار از  و بود انداخته

 یم رو حرفش اتیمحتو ی همه اما دادم ینم گوش

 دماغ و  دل من و کرد یم یحراف یادیز.. دونستم

 به رو نی ا ابدا حال نیا با.. نداشتم رو شیپرچونگ

  سر حرفش، ردّ  ای دییتا در مدام و آوردم ینم او یرو

 نشون کج، یلبخند یگاه و اخم با و دادم یم تکون

 ی جرعه.. هست  هاش صحبت به حواسم که دادم یم

  طعمش از و دمینوش ماگ درون ی قهوه از یبزرگ

 : گفتم و بردم لذت یسکی و جام هی مثل

 



 حاال.. شدمیم دیناام ازت داشتم.. طلب  قتیحق خوبه-

 تونم یم دمت،ید و کردم  افتیدر رو کار اتییجز که

 .کنم دایپ نانیاطم ت یکار روند شدن بهتر یرو

 

 کتش ی لبه دو.. انداخت نیی پا سر یفروتن با و دیخند

 : گفت صدا واضح لبخند همون با و رسوند هم به رو

 

..  کردم فهیوظ انجام فقط من.. کنم  یم خواهش-

..  فرخزاد جناب شده انجام بوده شما امر یهرچ

 برج  کل تو یمشکل  چیه روزها نی ا خداروشکر

  کارکنا ی همه عملکرد مراقب خودم من.. ستین

  ای خطا ای اشتباه نیکوچکتر یکس دمینم  اجازه.. هستم

 ی دنباله  تیجد با.. باشه داشته  یکار کم یحت

 تهران کل تو ندارم شک چون.. رمیگ یم کارهارو

 .کنم دایپ  شما مثل رو یکس تونم ینم

 

 دمیکش سر رو قهوه ی مونده ته و دادم تکون  سر فقط

  من و شد بلند ستادنمیا محض  به.. شدم بلند جا از و

 و مبل نیماب از.. رفتم جلو و دمیکش کراواتم به یدست

 .ستادیا مقابلم درست و اومد رونیب زیم



 

 .ینذار یخال رو گاهتیجا نیا از  شتریب بهتره-

 

  مبل یرو رو فشیک من و  بست رو کتش ی دکمه دو

  خم سرش  یکوتاه میتعظ با و کرد دراز دست.. دمید

 :شد

 

 ساعته می ن دیببخش گهید .. نیگذاشت وقت که ممنون-

.. گرفتم رو  وقتتون یلیخ دونم یم.. زنمیم حرف دارم

 .من واسه بمونه شیشرمندگ

 

 و گرفتم رو دستش  و ندادم نشون یواکنش چیه

 هی با و کردم براندازش رهیخ  لحظه چند.. فشردم

 : گفتم یمصلحت لبخند

 

  نجایا اطالعات.. باش برج تیامن مراقب  شتریب-

 خوام یم اما انهیجو با اگرچه من؛ ی طبقه مخصوصا

 .یاریب عمل به رو  اطیاحت جوانب  ی همه هم تو

 



 . حتما.. فرخزاد جناب چشم.. دیدار اریاخت-

 

 ی گوشه از که یعرق ی قطره و دمیکش پس رو دستم

 از و رفت  عقب..  دمید د،یچک  ششیر ی رو شقهیشق

.. گرفت دست به رو فشیک و شد خم مبل پشت همون

  رونشیب بمیج از من و دراومد  صدا به همراهم تلفن

 .بود یرشاد.. آوردم
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 .کنم زحمت رفع من اجازه با-

 

 شیپ در کنار  تا و دادم یمرخص ی اجازه سر تکون با

 .زدم گوشم به و کردم لمس رو اتصال ی دکمه.. رفت

 

 نیهم خواستم یم.. شما  حال.. یرشاد جناب سالم-

 . بزنم زنگ بهتون لحظه

 

  یلیخ رو در و رفت رونی ب در از طلب قت یحق باالخره

 یصدا و گرفتم فاصله مبل کنار از.. بست آهسته

 :دمیشن رو ی رشاد  دلخور

 

 که شلوغه سرت اونقدر دونم  یم.. معرفت یب سالم-

  جواب یتون یم که نیهم اما یبزن زنگ نبود ادتی

 جان؟ زدانی یخوب.. هیکاف یبد رو تلفنم

 



 بردم فرو بمیج  تو رو دستم و دمیکش ینامحسوس پوف

 الدیم برج.. رفتم شیپ یسرتاسر  ی پنجره کنار تا و

 ... یلعنت.. بود  شده گم تهران دم و دود تو

 

 یمهم ی مسئله.. کنم یم  یعذرخواه  شبید بابت-

 به.. ذاشتمیم وقت یخداحافظ هی یبرا حتما وگرنه بود

  آب از بدقول شما یجلو من شد باعث صورت هر

 .امیدرب

 

 .رفت صداش از بودن  دلخور حس باالخره.. دیخند

 

  لحظه همون  داد، حیتوض که انیجو ؟..هی حرف چه نیا-

  از گفتن هستن؟ خوب مهموناتون حاال.. دادم حق بهت

 .نیداشت مهمون ایاسپان

 

 .گذرهیم... خوبن-

 

 :گفت خنده نیب



 

 دوست تی ناگهان بتیغ یتالف به یول.. خداروشکر-

 .میبش مزاحمتون و میا یب خانومم با شب هی دارم

 

 از رو یگوش.. خورد در به یا تقه و انداختم باال ابرو

  من.. شد باز در و گفتم یدییبفرما و دادم فاصله دهنم

 گوشم به باز رو تلفن.. بود انیجو دونستم یم دهیند

 انیجو دنید با و دمیچرخ پا ی پاشنه یرو و زدم

 . شد وارد حرف یب و  دادم یعالمت

 

 ...شما با ساعتش و روز پس شمیم خوشحال.. حتما-

 

 شمیر ته به یدست من و گذاشت باز  مهین تا رو در

  کت.. کرد قالب  جلوش رو دستش دو انیجو و دمیکش

 .ومدیم بهش ی لیخ و بود جذب شلوارش و

 

 مزاحم نیا از شیب من بهتره پس.. م یشیم مزاحم-

 زدانی خدانگهدارت.. نمتیب یم یزود به.. نشم کارت

 ...جان



 

 : زدم  لب حالت یب

 

 . ریبخ روز.. دیمراحم-

 

  گذشته ظهر دوازده از ساعت.. کردم قطع رو تماس و

..  نداشتم یگرسنگ  ای یخستگ از یحس  ابدا من و بود

 . کرد یم کالفم گرما هنوز اما.. بودم بهتر شهیهم از

 

 قربان؟-
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 یصدا متوجه.. ستادمیا و رفتم سمتش به حرف یب

 به یدست اما  شدم یم یمنش  ی مکالمه فیخف یلیخ

 آوردم بهش یفیخف تکون مردونه و زدم انیجو کتف

 :زدم لب و

 

  از کمتر تو.. بود یعال کارت.. نیآفر.. انیجو نیآفر-

 تو اگه.. یآورد در رو مدرک اون ساعت هشت

 بهمن دست مدرک یزود نیا به ندارم شک ینبود

 مدرک اون یکپ.. باش ینطور یهم شهیهم.. افتاد ینم

 ... امن یجا  هی بذار رو

 

 . انداخت نییپا  سر شتریب و شد سرخ پوستش یآن به

 

 داشتم آشنا هی حوضه اون تو.. قربان سفهیوظ  انجام-

 یم زودتر اگه.. انداخت راه رو کارم خداروشکر



  مجبور.. بمونه اونجا هفته دو دادم ینم اجازه دمیفهم

 ثبت.. کنم پاک هم ستمیس تو از رو اطالعاتش شدم

 .قربان بود شده

 

 گرفتم فاصله انیجو از و دم یکش پوف روشن دست از

 .داشتم یسکیو هوس.. رفتم شیپ کارم  زیم کنار تا و

 

 یم فکر گلوله یناگهان کیشل اون به  داشتم هنوز

  تحت بهمن..  بده قرار هدف منو بود ممکن که کردم

 یم نیهم از من و نبود ی نیب شیپ قابل یطی شرا چیه

 .دمیترس

 کرد یم رو ،یا برنده برگ آخر  ی لحظه تو قایدق اگر

 چه؟

  شتریب دیبا.. ومدیم جوش به خونم تصورش از یحت

 یم ویل.. کردم یم اطی احت شتریب.. کردم یم دقت

 رو نکاریا دیبا.. کنه کمک بهم ریمس ن یا تو تونست

 . کرد یم

 

 ن؟یدار وقت قهیدق پنج هی.. قربان-



 

.. دمیچرخ سمتش به و دادم هیتک زیم به رو دستم

 .داشتم وقت شهیهم انیجو  یبرا

 با و اومد سمتم به گام چند که کردم براندازش اخم با

 :گفت  مکث هیثان چند و یشرمندگ

 

  راحت  رو خودم الیخ   نکهیا یبرا.. من راستش-

 در باهاش که یدختر همون یعنی سو،یگ... کنم

 خواستم.. خواستم.. نجای ا آوردم خودم  با رو ارتباطم

 .نیکن دشییتا دنشید با شما

 

  که بود شده  سویگ ی باخته دل انیجو اندازه نیا به تا

 ؟ ...آورد یم نجایا  به خودش با  رو دختر اون

..  اوردمین خودم یرو به اما خوردم جا  نکهیا با

 مقابلش پسرش که داشتم رو یپدر حال  ناخواسته

 یمعرف بهش رو عروسش خواست یم و بود ستادهیا

 .کنه

  نظر از رو انیجو و کردم پنهان رو لبخندم دست، با

 ... نیشرمگ و دهی پر رنگ و سرخ.. گذروندم



 

..  فقط.. بره کنم شیراه تونم یم.. خب.. من.. قربان-

 . خواستم فقط

 

 ان  یجو بود؟ یچ یبرا لکنت و دلهره و ترس  همه نیا

 .ساخت یم ذهنم تو  رو یجالب ری تصو عاشق،

  یم که اندازه همون به کار ن  یح عاشقانه ی رابطه هی

  اعصاب تمدد به تونست یم باشه نیخطرآفر تونست

 .نداشتم یمشکل  چیه من.. کنه کمک

 

 !ادیب بگو بهش-

 

  پلک یحت.. زد زل بهم مبهوت  و مات و کرد سربلند

 .زدینم
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 به.. نمیبب  رو خانوم سویگ نیا مشتاقم من صدرا؟-

  نظرم تونم یم همراه هی عنوان به.. نه ست ییر عنوان

  آب به گدار یب تو که راحته  المیخ وگرنه.. بگم رو

 . یزنینم

 

 .شد خارج لبخند هی با ش شده حبس نفس

 

.. چشم.. شهینم باورم..  من نیکن باور.. قربان ق-

 بود مشتاق هم سویگ اتفاقا.. ادیب گمی م االن نیهم

 .نهیبب شمارو

 



  یدست.. نه ینب رو لبخندم انیجو داشتم  یسع همچنان

 و رفت در کنار تا.. گرفت فاصله و دیکش گردنش به

  درو.. ستادمیا حالت یب و گرفتم فاصله زیم از من

  انتظار اما دمیشن ینم رو  صداش من.. کرد  باز شتریب

 درون دختر   همون بعد، ی  لحظه چند تا  که دمیکش یم

 .نمیبب یواقع و زنده رو عکس

 

  پا انیجو از بعد سویگ و  دینکش طول ادی ز انتظار نیا

.. نداشت عکسش با یتفاوت چندان.. گذاشت داخل به

 همون به یها  چشم.. رنگ اهیس لخت کامال یموها

..  نبود مهم برام پشیت اد یز.. دیسف یپوست  با رنگ

 داشتم، توقع انیجو  از که ییارهای مع با نکهیهم

 ادیز نه و  جلف ادیز نه..  بود یکاف داشت یهماهنگ

 ...یمذهب

 

 . سالم-

 

 به گام چند من و دیبار یم ترس و جانیه صداش از

 فوت رو نفسش زده جان ی ه انیجو و  برداشتم جلو

 :کرد



 

 .دییبفرما.. خانوم  سویگ.. سالم-

 

  رو سویگ خودش خواستم  انیجو به یا  ی اشاره با و

 .کرد رو نکاریهم.. کنه یهمراه  مبل تا

 متوجه.. انداختم پا یرو  پا و نشستم هردو از بعد من

..  شدم هم به  هردو یرکیرز یز  یها نگاه و دنیگز لب

 .ومدندیم هم به دونفر نیا من نظر از

 

  از شمارو داشتم دوست یلیخ.. من راستش.. دیببخش-

 . نمیبب کینزد

 

 انداخت نیی پا سر.. رفت  فرو هم در اراده یب ابروهام

 :داد ادامه رو حرفش انیجو و

 

.. یعنی.. بود مشتاق زدم  حرف ادیز  شما از چون-

 ... من قربان

 



 دنیشن به  یلیم بشه متوجه تا بود یکاف نگاهم مین هی

  یرو دستش.. ندارم سوی گ یجلو هم اون  قربان لفظ

 :کرد حیتصح  رو حرفش و نشست  رونش

 

 .کنم یمعرف بهتون  رو سوی گ خواستم من.. زدانی آقا-

 

 تازه ینفس.. کرد انیب نفس هی با رو شجمله  ی همه

 نگاهش از.. داشتم نگه سو یگ یرو رو  نگاهم و کردم

.. بود  یمعمول دختر هی واقعا.. دیبار ینم طنتیش

 ...بای ز اما یمعمول

 

 دوارمیام.. خانوم سویگ  خوشبختم باهات ییآشنا از-

 .باشه داشته تداوم رابطتون که

 

 رو دندوناش دیسف فیرد تونستم ، دیخند که لبش

 نیبزرگتر انگار دیخند  یم لهیپ لهیش یب.. نمیبب

 واقعا انیجو  یبرا من.. باشه دهیشن رو ایدن فیتعار

 و داشتن نگه سرزنده توان دختر نیا.. بودم  خوشحال

 .داشت رو انیجو  یها یخستگ کردن در
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 از صدرا  که نقدریا.. خوشحالم واقعا منم.. ممنون-

..  نمتونیبب داشتم  دوست یلیخ واقعا گفت شما

 یهرکس گنیم.. شد بمینص سعادت نیا  که خوشحالم

  تو.. نجایا مخصوصا.. کنه  مالقات شمارو تونه ینم

 ...اتاق نیا

 



  دمید.. بود ساخته غول هی من از انیجو.. دمیخند کج

 رو عرقش و دیکش شی شونیپ به یدست  انیجو که

  متوجه نتونستم اما دمیشن رو شزمزمه.. کرد خشک

  انیجو و شد جمع خودش تو یکم سویگ..  بشم کالمش

 :اومد حرف به

 

 ینجور یا دارن خبر تونیکار یها مشغله از چون-

 .زدانی آقا گنیم

 

  بلند جا از اما ندادم نشون یواکنش حرفش جواب در

  تکون هوا تو یدست.. شدند بلند باهم هردو که شدم

 :زدم لب آمرانه یلیخ و دادم

 

  یزیچ  هی براتون بزنم زنگ خوام یم.. دینیبش-

 ن؟یخور یم یچ.. ارنیب

 

 : گفت شتابزده انیجو

 

 ... خواستم فقط زدانیآقا یعنی.. قربان یچیه ه-



 

 :زدم لب  تنها سویگ به  یا اشاره با

 

  لیم یچ نیبگ فقط.. نینیبش.. ستساده ییرایپذ هی-

 ن؟یدار

 

 : گفت انی جو به رو سویگ که کردم مکث  یا  لحظه

 

 . ستین الزم واقعا اما.. قهوه فقط من-

 

 نفسش انیجو.. انداخت نییپا سر و نداد ادامه خودش

 نیا واقعا من و بود فشار تحت یلیخ.. کرد فوت رو

 و من نیب حداقل.. کردم ینم درک رو یدستپاچگ  همه

.. باشه داشته وجود استرس از حجم نیا دینبا  انیجو

 . کردم یم دنظر یتجد مرد  نیا با روابطم در دیبا  انگار

 

 .آب  وانیل هی با  زحمت یب البته.. قهوه منم-

 



  که بود زده جانیه اونقدر.. دادم تکون  سر فقط

.. کنم حس  رو دهنش آب دادن قورت ی صدا تونستم

 ی شماره تلفن، برداشتن با و رفتم  زیم سمت به

 :گفتم دمیشن رو صداش تا گرفتم رو یمنش یداخل

 

 .آب وانیل هی و قهوه فنجون دو-

 

 .االن نیهم.. قربان چشم بله ب-

 

 .ممنون-

 

  شیپ وسط  مبلمان سمت به باز و کردم  قطع رو تلفن

 یم انیجو گوش در رو یز یچ داشت سویگ.. رفتم

 .افتاد  دستش فیظر انگشتر به نگاهم من و گفت

  ماهتاج جاسوس.. شد پرت ذهنم ناخودآگاه و اراده یب

 ی لبه دستم باشه؟ تونست یم یآدم چطور بود؟ یک

..  شدم ثابت انیجو ی چهره  یرو خودم و بود مبل

 دستش  پشت و یشونیپ و گردن یها  رگ ی همه



.. ختیر یم عرق مدام و دیرس یم نظر به برجسته

 ..  یلعنت.. صدرا.. انیجو

  

  

  

  ********************************* 

 

 

  

  

  نینوش دست ینیس از رو یسکیو ها پله یباال  درست

 کردم باز رو انیجو امیپ و گرفتم

 

 یتماس چیه.. بودن خونه مدت تمام خانوم  روشن"

  فقط.. فتادین یاتفاق که یکار تماس ه ی جز نداشتن

..  کردم فشیرد من که کردن  قرص چندتا  درخواست

 .."تهوع حالت و  سردرد قرص
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 سر الجرعه  رو اتشیمحتو و شد مشت دستم نیب جام

 :گفتم نینوش به رو و دمیکش

 

 .کارم اتاق  اریب رو می سکی و یبطر-

 

 : گفت و داد تکون باشه ی نشونه به یسر



 

 نیچ ته نشد دفعه اون آقا؟ نیخور ینم شام-

  دیببخش..  کردم درست  براتون باز امشب.. نیبخور

 ینم ی زی چ خونه وقته یلیخ  آخه  اما گمیم نویا

 . نیخور

 

 مغزم، در تکرارش و بودم روشن دستپخت   دلتنگ  

 ...! روشن آخ . ختیر هم به رو اعصابم

 به یلیم چیه.. گذاشتم ینیس درون  رو یخال جام

  تک  به تک یرو قا یدق روشن.. نداشتم  خوردن

 اون خواستیم دلم و رفت یم رژه اعصابم یتارها 

 تنش لمس تکرار   به دمیشد لیم و یناکام اون و شب

  جون    حاال  و بود کرده بد درحقم. بکشم خودم در را

 !کردم؟یم کاریچ دیبا! بود خطر در هم خودش

 

 . یسکیو فقط.. ندارم یلیم-

 

.. رفت و گفت یچشم مغموم و دیکش هم در چهره

 کردم پیتا  انیجو  یبرا



 

  هی حکم  االن دختر اون.. یبردار ازش چشم مبادا"

 .."باشه بهش  حواست.. داره رو خورده زخم گرگ

 

  متوجه نینوش و من ی مکالمه یصدا از  ترانه انگار

  محض به و زد رونیب اتاق از که بود شده اومدنم

 تو رو خودش و دیدو من به دنیرس تا رو ریمس دنمید

 و رفتم عقب  قدم هی برخوردش شدت از.. انداخت بغلم

 :کرد هیگر بلند.. داشتم نگه نرده به هیتک  با رو خودم

 

 شده؟  یچ ترانه؟-

 

  و داد ادامه کردنش هیگر به بده رو جوابم نکهیا بدون

 یبرا یتوان واقعا کننده خسته روز  هی از بعد من

 .نداشتم دادن یدلدار

 

 اون از ترانه صبحه؟  امروز ی ادامه هنوز نکنه-

 . گذره یم ساعت دوازده از شتریب هیقض

 



 جدا نمیس  از رو سرش و شد حلقه کمرم دور دستش

 من و دیلرز یم.. نداشت زدن حرف توان.. نکرد

  ی هیال ریز  از بود انیجر  در پوستش ری ز که یوحشت

 بامداد دو بایتقر ساعت.. دمید یم خوابش  لباس نازک

 .کنم اخم شد باعث ترانه ی  داری ب نیهم و بود

 

 زدااااااان؟ی-

 

 ساعت از خبر موضوع نیا.. بود گرفته بشدت صداش

  یرو و شد تر ظیغل اخمم.. داشت ختنی ر اشک ها

 و قیعم.. دمیبوس خشم  و باحرص رو موهاش

 .یطوالن

 

 هم قرار.. هستم.. نجامیا  من.. نترس.. ترانه جونم؟-

 اونقدر خونه نیا.. ریبگ آروم کمی.. برم ییجا  ستین

  یکار باهات نتونه بهمن  مثل یکی یحت که هست امن

 . هست بهت حواسم من.. باشه داشته

 



  من و کرد جدا نمیس از رو سرش دیشد ی ها هیگر نیب

 خودم.. دیلرز  دلم.. دمید  رو متورمش ی ها  چشم تازه

 نیدوم  نیا.. گفتم بهمن به چرا که کردم  لعنت رو

.  کردم یم  گناه احساس ترانه برابر در که بود یبار

 را کردنم نابود قصد که یزن دو روشن؛ و ترانه

 .داشتند

 

 اعتماد تو به.. زدانی تونم ینم.. ترسم یم یلیخ من-

 ارهیدرن کارمو  یتالف تا بهمن دونم یم نویا اما دارم

..  زدانی  چرا.. کنم کاریچ من.. من.. ستین کن ول

..  اون به مون یی زناشو مسائل یگیم خودت یوقت چرا

  یم منو.. منو ؟یگفت بهش نویا باز.. نداره.. یربط

 .کشه

 

 به رو نی ا ترانه هم و من هم و نبود دیبع بهمن از

 وجدان عذاب هم نیهم یبرا. میدونست یم یخوب

  طیشرا نیبدتر در که یروشن و ترانه برابر در. داشتم

 کردم باز رو  انیجو امیپ همزمان. کردم ولش ممکن

 



..  دنیم  کی کش اونجا مدام نفر دو قربان .. چشم"

 .."بره ییجا بتونه محاله.. زنمی م سر خودمم
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  و حال به درصد هی ترانه؟ یدار یتوقع چه من از-

 مرد هی واسه یفهم یم  اصال ؟یکرد  فکر من روز

  لحظه اون نخواد؟ بچه هی ازش زنش سخته چقدر

 بهمن به دی با االنم.. نداشت یتیاهم من  واسه تو علت



 هوی دهینشن ی نافرمان حاال تا که یکس واسه.. یبد حق

 حکم یچیسرپ ؛یبود عشیمط شهیهم که یکس.. تو از

 ! ؟..که یفهم یم.. داره رو  شکست هی

 

 نمیس  رو سر باز و  گرفت باال هاش هیگر شدت

 داشت که دمیشن یم رو ن ینوش یپا یصدا .. گذاشت

 تکون هم  متر یلیم هی  یحت هنوز من و ومدیم باال

 نوشتم  انی جو یبرا.. بودم نخورده

 

 یا تازه  اتفاق خبر؟ چه ابوذر اون از.. باشه"

 "فتاده؟ین

 

  من.. یشست  اشکات با رو نمیس کل.. بسه.. ترانه-

 ؟یفهم ینم  نمیا.. خستم

 

  یبطر.. ستادیا کنارم نینوش و دیکش عقب باالخره

 بود گذاشته ینیس درون رو  یسکیو ی نخورده دست

 " کارم اتاق ببر" فهموندم بهش سر تکون  با من و

 



 با ترانه.. رفت و گفت یا باشه سر تکون همون با و

 و سیخ  صورتش کل.. کرد پاک رو  اشکش دست

  وارکوبید نور با تنها راهرو نکهیا با.. بود سرخ

 هام چشم.. دمشید یم یخوب  به من اما شدیم روشن

 .داشتند عادت یکیتار به

  نشون شیآشفتگ و بود گذاشته باز رو بلندش یموها

  غلت تخت ی رو  یحساب ای  بوده حوصله  یب که داد یم

 .زده

 

.. بود یمنطق خودم نظر به.. کردم یغلط هی من-

 چه تو من یبفهم دیبا  تو نشه متوجه یهرک زدانی

  یم منو یزندگ زیچ همه که تو.. کردم یزندگ یتیموقع

 .یکن ینم درکم که نگو.. یدون

 

 دیلرز دستم نیب تلفن

 

  از.. افتاده  دور یروستا ه ی یتو ییالیو خونه هی تو"

  راحت التون یخ.. بمونه تهران نتونسته یحت ترس



  آمار ازش.. بخرم پول با رو  آدمهاش از یکی تونستم

 .."آرومه فعال.. دارم لحظه  به لحظه

 

  لنگ  کارهام از یمین نداشتم رو ان یجو اگر من

  هنوز ترانه.. دمیگز رو  لبم و کردم سربلند.. موندیم

 به راهرو یانتها از نینوش و ختیر یم اشک

 :گفت دیرس که من به.. اومد سمتمون

 

 ن؟یندار یامر من با-

 

 :زدم لب ترانه نزار حال به رو

 

  ناخوش ترانه کمی.. کن دم آرامبخش دمنوش هی-

 ... احواله

 

  به توجه یب ترانه.. دمید ترانه به رو نینوش نگاه

  رهنمیپ واقعا.. نشست نمیس رو دستش و اومد سمتم

 .بود کرده  سیخ رو



 

 دق دارم خدا به.. لطفا زدان؟ی میبزن حرف کمی شهیم-

 .کنم یم خواهش.. کنم یم

 

  نییپا ها پله از یفیخف چشم  با و دیکش یآه نینوش

  داغ  داغ تنش.. چسبوندم خودم به رو ترانه.. رفت

 دوش دیبا.. دمیبوس و گذاشتم سرش یرو  لبمو.. بود

 .دادیم اضطراب و ترس ی بو وجودش کل.. گرفت یم
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  یم داریب.. ا یب و ریبگ دوش هی.. کارم اتاق رمیم من-

 یم حرف ی خورد  رو دمنوشت که بعد.. یایب تا مونم

 .میزن

 

 :گفت زونیآو یها  لب با و آورد باال سرشو

 

 ؟ یگیم یجد-

 

  منتظرت.. یا یدرب حال نیا  از کمی تا برو.. ترانه آره-

 .مونمیم

 

  رو لبش زور به.. شد کم هاش هیگر از  کمی باالخره

 .دینخند ابدا  هاش چشم اما آورد کش یلبخند طرح به

 

 .امیب زود که برم.. زهیچ .. من.. پس-

 



 انیجو یبرا رفتنش محض به و دادم تکون سر

 نوشتم 

 

 "شد؟ یچ  بهمن یها حساب  نتیپر.. خوبه  یلیخ"

 

 داد جواب دهینرس اتاق در به

 

 شش ش یموجود کل.. نداره حساب گردش فعال"

 .." ونهیلیم پنجاه و پونصد و اردیلیم

 

 ... یلعنت.. کرد یم تیکفا کردنش فرار یبرا مقدار نیا

 و نشستم نفره سه یمبل یرو و نزدم رو برق دیکل

 .بود وسط یچوب زیم  یرو درست ی سکیو  یبطر

 

 یچکار یه یبرا  یراه گهی د شد که صفر  شیموجود"

 "نداره

 



 همون و  کردم باز رو  یبطر در و بردم شیپ دست

..  بردم یم لذت دنشینوش از.. زدم لب به لحظه

 : کردم زمزمه .. یلعنت

 

 ... بهمن آخ... آخ-

 

  لب به رو یبطر  باز.. فرستادم رونیب شل رو نفسم و

 .دمینوش ازش یبزرگ ی جرعه و زدم

 

 کمی واقعا من دیببخش امروز  بابت قربان.. انشاهلل"

 " دیببخش کردم  یجسارت وقت هی اگه.. بودم شده هول

 

 شناختم، ینم رو  ماهتاج جاسوس هنوز نکهیا

 بسته، چشم و دادم قورت رو دهنم آب.. بود خطرناک

  رو حرکاتم الکل.. دمینوش و زدم یبطر  به رو لبم باز

  یسنسورها یساز فعال یبرا یول کرد یم سست

.. یلعنت ماهتاج.. کرد یم  ارمیهوش.. بود دیمف مغزم

  دنید توان نه اما بزنم سر اتابک به خواست یم دلم



 یها  تیحساس با شدیم نه داشتم؛ رو ماهتاج و دالور

 .کرد سکیر بهمن، حد از شیب

  زیم یرو صفحه به رو تلفن و ندادم رو  انیجو  جواب

  باز مهین در.. دمینوش یسکیو از باز و گذاشتم مقابلم

 به عطرش.. کردم حس رو یکس حضور من و بود

 بزنه ی حرف نکهیا از قبل.. نداشت یشباهت ترانه

 . شناختمش

 

  گفتن اتاقشون رفتم.. آوردم  خانومو دمنوش آقا؟-

 ...نجایا ارمیب

 

  رو فنجون برخورد .. اومد  جلو و دیفهم دستم  تکون با

 .نکردم باز رو پلکم یال یحت و دمیشن زیم یرو

 

 .برم اجازتون با من-

 

 .نینوش ریبخ شب-

 



 و آورد نییپا رو ینیس.. کردم حس  رو لبخندش

 شده عادت براش گهی د کار نیا.. داد قرار مقابلش

 .بود

 

 . ریبخ هم شما شب.. آقا ممنون-

 

 : گفتم که رفت در کنار تا

 

 یکس به چون.. یکش یم  زحمت یلیخ  خونه نیا تو-

 . توئه با خونه  کل تیمسئول ندارم اعتماد

 

 .شد زیت  گوشم مشکوک.. کرد مکث
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  باز مهین دهنش.. دمشید و کردم باز رو پلکم یال

 یاخم.. کرد یم براندازم قیعم داشت و بود مونده

  یلبخند بزنم یحرف خواستم تا و نشست صورتم یرو

 :گفت و زد لرزون

 

..  نیا آخه.. شدم شوکه کمی راستش.. دیبخش ب-

 .نیکن یم فیتعر ازم که باره نیاول

 

  مطمئن نباریا.. کردم سکوت و زدم لب به رو یبطر

 :گفت  و زد لبخند تر

 



 کارم از.. ندارم یتیشکا اصال من.. من.. ممنون-

 ...آقا  ریبخ شب.. می راض هم یلیخ

 

..  نینوش.. زدم زل رفتنش ریمس به.. رفت و گفت نویا

 ...ساله چند و پنجاه یزن

.. شناختمش یم گذاشتم، خونه نیا به پا یوقت از

..  دمیکش سر  رو یبطر آخر  بار یبرا و دمیکش یپوف

  و بستم رو  یبطر در که بود شده یخال  مهین تا بایتقر

 هیر قیعم دم  هی با.. شد رها  دستم از مبل ی هیپا کنار

..  دمیکش ملتهبم  صورت به یدست و کردم پر رو هام

  ریتاث داشت کم کم الکل.. دادم لم مبل یرو بایتقر

 گذاشت اتاق داخل به پا  ترانه که ذاشتیم رو خودش

  یشامپو عطر  یبو ورود، ی لحظه همون از من و

 و نشست کنارم زود.. کردم حس رو متشیق گرون

 :گفت

 

 ؟ ینکرد روشن چراغ چرا-

 

 .کنه یم تمیاذ نورش-



 

 رو تنم و نشست شمیر ته یرو دستش و گفت یهوم

 :دیکش بو

 

 .یدیم یتند یبو  یلیخ ؟یخورد یسکیو-

 

 حس.. بود نشده باز پلکم هنوز اما دادم تکون سر

 یا جرعه و برداشت رو دمنوش فنجون که کردم

  سکوت تو من و بود شده کشدار نفسم یحت.. دینوش

 که شدم متوجه.. کردم فکر نابسامانم یزندگ به

 ،یمکث اندک با و گذاشت زیم یرو رو یخال فنجون

  صداش تن و نشست شمی ر ته یرو سشی خ ی بوسه

 :آورد  نییپا رو

 

 در رو کتت بذار.. ینشست ینم لباسا نیا با حداقل-

 .برم قربونت ارمیب

 

 حموم دونستم یم و داشت هیگر حال صداش هنوز

 مبل از رو کمرم .. داد یم نشون تر سرخ رو پوستش



 چشم  باالخره من و آورد رون یب رو کتم که  دادم فاصله

 .کردم باز

 

 زدان؟ی-

 

 هاش چشم پوستش، بر  عالوه.. دمیچرخ سمتش به

 رو بغضش یبرآمدگ من.. متورم شینیب.. بود سرخ

.. داشتم رو  دنشیبوس تب.. کردم یم حس  یخوب به

 نیا از..  خودم از.. ترانه از.. بودم  دلخور من اما

 ... یجهنم  سرنوشت

 

.. داشت قبول من با رو نسبتش  اما بد؛ هرچقدر ترانه

 به لعنت... کنه قبول خواست ینم روشن که یزیچ

  خواهر نسبت هنوز.. شده نینفر من   به لعنت.. روشن

..  کردم ینم  باور خودم  با رو ونیهما  دختر و بهمن

  انزجار حال خودم از بود؟ یمزخرف حال چه نیا

  بود شده یک ی دشمنام یها  همخون تن با تنم.. داشتم

 ... روشن به حسم و

 



.. شناسمت یم ساله همه نیا چشمات؟ تو هیچ نیا-

  باهات بار نیچند.. خوابم یم کنارت  ساله همه نیا

  چشمات  تو که هیچ دونم ینم هنوز اما.. شدم یکی

 . کرده خودش  مجذوب منو
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 ...خشم.. انتقام.. نفرت..  دونستم یم من حداقل  حاال



..  نداشتند ها نیا جز یحس  مزخرف، ی ها هیقرن نیا

 یم یانتقام حس مجذوب اطرافم یها  زن ی همه

 ینم خودشون.. داشت ر یتاث  هام چشم یرو که شدند

 :زدم  لب خشدار بشدت ییصدا با.. دندیفهم

 

 ... یخستگ-

 

  رنگ قرمز ی حوله هی فقط.. دیکش جلو رو خودش

  نیا.. دادم فرو رو دهنم آب یسخت به من و بود تنش

 رو نیا.. داشت ریتاث مردونم یها حس  تمام یرو زن

  و بودم نپخته و خام. بودم ده یفهم سکسم نیاول از بعد

  کرده دگرگون رو حالم ترانه با میجنس ی رابطه  نیاول

 لیم شب اون تکرار و  روشن به شدت به اما بود

 .داشتم

 

  و خاص حس هی.. ستین یخستگ.. زدانی نه-

 تازه ای یباش خواب یوقت  یحت که یزیچ  هی.. متفاوته

 .ستین  جدا چشمات از  یشیم داریب

 



..  کرد یم داغترم ترانه  یها حرف و بود داغ گوشم

  مالش یگرسنگ از میخال  ی معده و سوخت یم نمیس

  دستپخت نیچ ته به خواست یم دلم حاال .. رفت یم

 .بزنم پاتک نینوش

 

 و نمیس رو بذار رو سرت ایب.. ترانه ی شد یاالتیخ-

 . بخواب

 

  زودتر یلیخ  و دیخند لبش.. شد یچراغون  هاش چشم

 یرو لبم.. نشست نمیس  یرو سرش تصورم حد از

  ینم اون هرچند.. دمیبوس و نشست حولش نمدار کاله

 .دیفهم

 

 به البته.. ی شیم مهربون یشیم مست ی وقت.. زدانی-

 ...که یچندبار اون از ریغ

 

 با که یچندبار  از ری غ به.. نداد ادامه خودش و

 و دمیشن رو ظشیغل آه.. بودم داده درد بهش سکس

 . دادم هیتک مبل یپشت به رو سرم



 

  مخلوط الکل با یوقت یحت.. دارم دوست  رو تنت یبو-

 یهست یمرد تنها بابام از بعد تو.. تو.. زدانی.. شهیم

 تو ازشون یاد یز زیچ هرچند.. دارم دوست من که

 با دونم یم اما.. بابام نه و مامانم نه.. ستین خاطرم

..  زدانی داشتن دوسم واقعا.. بودن مهربون یلیخ من

 هی تا فقط که دیخر برام  ییطال مو عروسک هی بابام

.. کنم ینگهدار  ازش تونستم ُمردنشون از بعد سال

 ... بعدش

 

 .دیلرز چونش باز

 

  تو.. گذره ی م سال پنج و  ستیب.. ترانه.. ششششیه-

  عروسک هرچندتا.. یباش مادر یتون یم  خودت گهید

 . بخر یدار دوست ییمو رنگ هر با و

 

 به و شکست رو نشیسنگ بغض حرفم، نیهم انگار

 وادارش و  دادم فاصله نمی س از رو سرش.. افتاد هیگر

 .کنه نگاه بهم کردم



 

 ینم باور واقعا.. یبهمن خواهر.. من زن تو.. ترانه-

 .یباش فیضع  نقدریا کنم

 

.. گذاشت دستم یرو رو دستش و دیکش  نییپا چشم

 .بودم گرفته رو صورتش طرف دو من

 

 همه و شهیهم من.. ستین خودم دست ؟..کنم کاریچ-

 رو بودن یقو  نتونستم یول.. بودم تو با.. بهمن با جا

 مامانم اگه.. تونستم یم بود بابام اگه دیشا .. رمیبگ ادی

 دونم یم.. خدا رو تو.. زدانی.. گرفتم یم ادی بود

 ینم.. یندار  دوست منو هیقرارداد ما ازدواج چون

  نایهم خاطر به.. یدار  مشکل بهمن با  احتماال دونم

 منو دارم،  دوست رو تو  من که یاونجور یتون ینم

 مطمئنم که شدم عالقمند تو به اونقدر من اما.. یبخوا

 یعنی یباش داشته رو حسم صددرصد  از درصد هی

 .یعاشقم وار وونهید
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 :زدم لب  رنگش یشیم  و سیخ یها ه یقرن به رهیخ

 

 . جداست بهمن  از تو حساب-

 

 رو خودم من و دیچک راستش چشم از یاشک قطره

 و نشست مرطوبش یها  لب یرو لبم.. دمیکش جلو

  مین اراده یب من و دیکش  جلو رو خودش.. دمشیبوس

 مبل یپشت به کمرش و  انداختم تنش  یرو رو متنه

 . دیچسب



 

 . نکن وونهید منو.. ترانه-

 

  بازش مهین ی ها لب و کرد باز چشم زدن نفس نفس با

  جابجا  گلوم بکیس.. انداخت جنون  به رو مردونم

 فراتر حدم از انگار.. بودم مست واقعا نباریا.. شد

 نیب رو لبم.. داد ینم فرمان درست مغزم.. رفتم

 : دیخند ترانه که گرفتم دندون

 

 یم سکس هی چقدر که یکن یم کتاب و  حساب یدار-

 بخوره؟  دردت به االن تونه

 

 دینبا چوقت یه.. شد تنگ نفسم صراحتش نیا از

 گفتم.. کردم یم فراموش  بهمن  با رو نسبتش

 در رو ترانه شمار یب ی ها ییتوانا من اما.. فیضع

 . بودم دهید مسائل یلیخ

 

  تا گهید بار هی خواد یم دلت  نکنه.. ترانه یشد ریش-

 !یبکش نفس ینتون یحت دوهفته یکی



 

  یرو دستش هنوز.. انداخت باال شونه یدیق یب با

  تب از سوخت یم انگشتام نیب صورتش و بود دستام

 نیب رو لبش. دیبار یم  هاش چشم هنوز .. شهوت

 :گرفت دندون

 

 باشم داشته رابطه  باهات بتونم که هیراه تنها نیا اگه-

 .زدانی ندارم یمخالفت من

 

  خنک  عطر بسته چشم حماقت؟ ای بود تی مظلوم

 سمت به من دونم ینم.. دمیکش شامه به رو شامپوش

  یرو لب اما.. من سمت به اون ای شدم دهیکش اون

  ترانه انگار.. فشردم هم به رو پلکم و گذاشتم لبش

  کل.. شدمی م جذب بهش که داشت رو آهنربا  هی حکم

 ی دسته به رو کمرش و انداختم تنش ی رو  رو وزنم

 و انداختم مخالفش  سمت رو پام هی و دادم هیتک مبل

 یم حرارت پر و قیعم هنوز.. زدم مهی خ  تنش یرو

  آشنا شهوت با رو وجودم کل ظشیغل آه.. دمشیبوس

 .کرد

 



  نجایا از.. کن رحم خودت به.. نه من به ترانه؟-

 ...برو

 

  نظر به گرفته و فیضع صداش وزنم تحمل  خاطر به

 :دیرس یم

 

 .بمونم ب.. خوام یم..  رمینم.. نه-

 

  یسکیو یبطر  به پا کنم فکر و دادم خودم به یتکون

  اتاق  سکوت تو صداش و افتاد که کرد برخورد

  به آخش که دمیکوب بهش رو خودم اراده یب.. دیچیپ

 از داشتم من ای بود الکل ریتاث واقعا.. شد بلند هوا

 کار ونیم در خط کی مغزم شدم؟یم مست ترانه وجود

 . کرد یم

 با.. یطوالن.. قیعم.. خواست یم سکس دلم

 تنم ریز که  فینح جسم نیا اما.. رحم  یب.. خشونت

 داشت؟ رو توانش دیلرز یم
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  ینم.. من اما داشت رو توانش.. بود کرده تحمل قبال

 . تونستم

 

.. دمیمک و بردم فرو دهنم به رو لبش قبل، از خمارتر

 یب و  محکم.. دمیکوب یم بهش رو خودم داشتم

  یرو دستم.. شکار نیح درنده ریش هی مثل.. انعطاف

 و دمیکش عقب به رو گردنش و شد  مشت موهاش

 و بود داغ تنم.. گرفتم دندون به رو گردنش  پوست



 میعظ حجم  بار ریز داشت تنم پوست..  تر داغ سرم

 .نداشتم رو ششیگنجا.. داشت یبرم  ترک شهوت،

 

 . ترانه برو.. کن فرار من از.. ترانه-

 

 یگاز.. دی بوس رو لبم باز و گرفت رو سرم مصرانه

 .کرد تر یجر منو گرفت نمییپا لب از که

 

..  یکن ول منو دینبا..  یکن فرار من از دینبا تو-

 باشم داشته رو تو نکهی ا خاطر به  من.. زدانی

.. گمینم دروغ یدون یم خودت.. کنم یم یهرکار

  لرزش از.. چشمات حس از.. ترسم یم  دارم.. نیبب

 فرار اما.. ترسم یم بدنت حرارت و یداغ از.. تنت

  دوست ینجوریهم رو تو من .. زدانی رمینم.. کنم ینم

  پدر از بعد.. نشدم عاشقت  دوروز و روز هی با.. دارم

.. یمهم برام تو فقط.. دارم دوست رو تو فقط مادرم و

  تنها منو که.. یرینم که بگو.. دمینم دست  از رو تو

 ...آخخخخ.. کنم یم خواهش.. یذارینم

 



  و محکم.. کرد یم ورتر شعله رو شمی آت هاش حرف

  شل گره کردن باز توان یحت و دمیکش یم نفس قیعم

 و دنیکش عقب توان.. نداشتم رو شحوله  ی وارفته و

 .بودم کرده ریگ یراه دو نیب.. نداشتم رفتن

 

..  گرفتم یم میتصم یزندگ و مرگ یبرا داشتم انگار

 ترس من.. دیلرز یم ازین  و شهوت از وجودم ی همه

 یب ی واژه نفرت.. دمید یم ترانه یها هیقرن تو رو

 . کرد ینم ادا  رو مطلب حق.. بود یارزش

 

 تا که باش مطمئن.. گذرم ینم ازتو من.. ترانه نکن-

.. یمون یم  من زن شن دیسف نخ به نخ موهات یوقت

.. توئه یرو من اسم عمرت یها هیثان صدم نیآخر  تا

 .دمینم طالقت رو تو من

 

  یخوشحال  و شهوت و ازین از پر باز و دیخند نفسش

  سوق عقب به رو سرم  من و دیکش جلو رو خودش

 یب تنم نییپا .. نشست گلوم بکیس یرو لبش و دادم

 یم جون  داشتم.. بود ده یچسب بهش فاصله یا ذره

 ...سکس هی یبرا دادم



 

  یلرز یم شهوت از یدار تو.. تو.. عاشقتم  من.. من-

  ؟یکن یم فرار  ازم چرا.. چرا.. دونم یم  من.. زدانی

 چرا یکن ینم ولم که یگی م نانیاطم با ی نجوریا یوقت

 تو تب تو دارم  منم.. خوام یم رو تو منم ؟..نه من با

  من.. باش آروم من با زدان؟ی.. برم قربونت.. سوزمیم

 . آرومم تو با

 

 فکم و کردم حس میلعنت گردن یرو  رو زبونش

  با بود بهتر.. زدیم نبض وجودم ی همه.. شد منقبض

 انتقامم وقوع ی لحظه به که حاال.. باشم صادق خودم

  رو یجنس ی  رابطه هی یبرقرار  توان شدم،یم کینزد

 ...روشن با نه.. ترانه با نه حداقل.. نداشتم
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 . رمیبگ دوش هی رمیم من-

 

 بلند تنش یرو  از هیثان  از یکسر تو و گفتم رو نیا

 .شدم

 

 زدان؟ی-

 

  باز مهین.. رفتم شیپ اتاق در کنار تا  و نکردم تعلل

 .بود

 

 . کن صبر خدا رو تو زدان؟ی-

 



  از.. دادم هیتک  در به رو دستم و دیچسب ن یزم به پاهام

 چکسی ه چرا.. داشتم یگرفتگ گر حال رونیب و درون

  شتریب شه یهم از کردن یدور نیا حاال د؟یفهم ینم

 و رسوند بهم رو خودش زود یلیخ.. داد  یم عذابم

 و انداختم نییپا سر.. گرفت جا اتاق در   و من نیماب

.. نمیبب رو صورتش تونستم یم بهتر حاال.. دمشید

 . بود روشنتر ها وارکوبید نور از فضا

 

  من یگفت خودت.. کنم مجبورت خوام ینم.. من-

  محروم داشتنت از منو اما شمینم باشه..  نشم شقدمیپ

 .دارم  اجیاحت کردنت  حس به بودنت به من.. نکن

 

  کرد یم درد گلوم.. فرستادم رونیب فشار پر رو نفسم

  نفس باشم، شده مدفون خاک  خروارها ری ز انگار و

 .نداشتم

 

 خودم از رو تو من.. نه سکس قهیدق  چند خاطر به-

  انجام ومدیبرم دستم از یهرکار.. نکردم محروم

 متصل من به رو تو و تو به منو قرارداد اون.. دادم

..  کنم اعتراف هی بذار یول.. یتظاهر  هرچند.. کرد یم



 از.. تو از اما  دمیخواب باهات بچه هی خاطر به اگرچه

  از حاال یول.. بردم لذت تو با کردن سکس از.. تنت

 .نخواه من

 

  از.. بخونم شچهره  از رو حرفم ریتاث تا  نکردم صبر

 لعنت عروقم تو الکل  انیجر به و شدم رد کنارش

 .. فرستادم

  

  

  

 ****************************** 

 

  

  

  

 شده مخلوط یبو من و کرد پر وهیآبم از یوانیل ترانه

 نشستن قصد هنوز.. کردم حس رو موز و بیس ی

 سالن تو ترانه درخواست به امروز.. نداشت



 چند از وسط  شکل لیمستط  زیم.. میبود  یغذاخور

 خوردن به یلیم ابدا من و بود پر یخوراک مدل

 .نداشتم

 

..  کرد یم  درد بشدت یپ در یپ یها ی ناکام از سرم

  شب، طول تمام.. نداشتم رو پلکم داشتن  نگه باز توان

 منهیس صبح تا ترانه و  بود یفرار چشمام  از خواب

 ! ؟..داشتم یصبر چه  واقعا من و کرد نوازش رو

 

 شب،ید اتفاقات از بعد  یصبحگاه یانرژ  همه نیا

..  دادم ینم حق خودم به هم خودم من بود؟  یچ یبرا

 بدون نه و  سکس با نه.. بود خارج توانم از تحملش

  فکر با نه و ترانه فکر با نه.. نداشتم آرامش  سکس

 وانیل.. نه حاال حداقل.. گرفت ینم قرار  روحم روشن،

 از.. دیبوس رو مقهیشق و داد تکون جلوم رو دستش

  بر عالوه.. گرفتم ازش رو وانیل و اومدم رونیب فکر

 :دیخند یم وجودش کل صداش

 

 .برم قربونت بخور.. کردم درست تو مختص نویا-
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 ینیس نینوش.. زدم لب به  رو وانیل و نکردم نگاش

 .ستاد یا ترانه کنار و شد سالن وارد دست به

 

 رو ذارمیم اجازه با.. کردم درست کی ک براتون آقا-

 .زیم



 

  زیم یرو و گرفت دستش از ترانه و دادم تکون یسر

 .گذاشت مقابلم  و کرد باز جا

 

 ن؟یندار یا گهید امر-

 

 :گفتم و  خوردم وهیآبم از یا جرعه

 

 .فمهیک  تو.. سردرد قرص  هی و قهوه فنجون هی-

 

 .ارمیم حاال نیهم .. آقا چشم-

 

 کیک از یبرش و نشست ترانه باالخره رفت که نینوش

 تا گرفت دست به چنگال و گذاشت بشقابم درون

  که کردم کج سر.. بذاره دهنم تو رو کیک خودش

 :گفت

 



  رو کیک نیا اول.. هیخال تمعده که  نهیا از حتما-

 . یبخور قرص یبتون بخور

 

 دهنم تو شرهی خ نگاه ریز و گرفتم ازش رو چنگال

 دست و زد لبخند ترانه.. بود یعال طعمش.. گذاشتم

.. دمیچرخ سمتش به.. داد هیتک زیم  یرو  چونه به

 گشادش و نازک شلوار با رنگش  یصورت لباس

  نشون شتری ب  رو کشیبار کمر.. داشت یجالب بیترک

  شتریب باز  یموها با رو ترانه من هرچند.. داد یم

 .داشتم دوست

 

 ؟یدار قرار بهمن با ای.. ای کار؟ سر یریم-

 

 از فقط رو  اخبارش من و بود نزده زنگ بهم بهمن

 و زدم وانی ل به لب باز.. کردم یم دنبال  انیجو  قیطر

 : گفتم و دمی نوش شی خنک  از یا جرعه

 

 تو با فعال.. نباش بهمن نگران گهید.. برج رمیم-

 .نداره یکار



 

  تکه چند.. دیکش یمیمال  پوف و کرد زونی آو رو لبش

  گرفت ریپن و نون از یا لقمه ترانه و خوردم کیک از

 بود نخورده یزیچ خودش هنوز.. داد تکون  مقابلم و

 دستش حداقل.. گرفتم ازش و نزدم یحرف حال نیا با

  جا از گذاشت سالن به پا که نینوش.. کردم ینم رد رو

 . دراومد صدا به تلفنم همزمان و شدم بلند

 

 رو دستش ینیس نینوش و  شد بلند من با  همگام ترانه

 و گرفتم دستش از رو قرص من و گذاشت زیم یرو

 . دمیبلع وهی آبم همون با

 

 من یخوا یم ؟یدار سردرد  یلیخ زمیعز زدان؟ی-

 بدم؟ ماساژ

 

  ماهتاج ی  شماره دنید با و آوردم رونیب رو تلفنم

 رو قهوه یکیسرام فنجون.. دمیکش هم در ابرو

 رد ستون کنار از.. گرفتم فاصله زیم از و برداشتم

  کنار درست و بود شده  نییتز چکیپ گل با که شدم



 و دیتاب یم توان پر د یخورش نور.. ستادمیا پنجره

  رو تلفن.. نداشتن  باهاش مقابله توان ری حر یها پرده

  رو نینوش  و ترانه ی مکالمه یصدا و زدم گوشم به

 .دمیشن

 

.. یزد زنگ وقت  اول صبح که هیمهم ی  مسئله حتما-

 خوبه؟  حالش
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 سمت به و  بزنم لب به رو  فنجون شد  باعث مکثش

 نینوش  با هنوز و بود ستادهیا ترانه.. بچرخم زیم

 یحرف و بود انداخته نییپا  سر نینوش و کرد یم بحث

 .زدینم

 

 ... خوبه .. نباش نگران.. سالم-

 

 .کردم فوت نامحسوس رو نفسم و فرودادم رو قهوه

 

 ه؟ی چ یاطیاحت  یب نیا علت پس.. سالم-

 

  حال چندان.. زنونه و زیر شهیهم مثل.. دیخند

 به دیبا  و بود باال سالش و سن.. نداشت یمساعد

 .داد یم استراحت خودش

 

 . یباش خونه دیبا کنم فکر ؟یدار وقت-



 

 ها رفتن  هیحاش نیا به و زدم لب به رو  فنجون باز

 :زدم لب  یجد و شد  هم در ابروهام.. کردم فکر

 

 برو.. کنم  تحمل رو رفتن هیحاش  بتونم که اونقدر نه-

 ...مطلب اصل سر

 

  ینگاه مین بهم ترانه.. کرد فوت یگوش  تو رو نفسش

  یکنار زیم یرو رو خورده مین فنجون من و انداخت

 . بود شده پر گل یگلدون با که گذاشتم

 

 به رو کارهات خبر.. امیم اتابک اتاق از دارم االن-

  خواست دالور.. بود خوشحال یلیخ.. رسوندم گوشش

 .خوبه  خداروشکر.. ینباش حالش  نگران بگم

 

 یلعنت سردرد.. دمیگز لب و دادم فرو رو دهنم تلخ آب

  یم اثر قرص تا.. گرفت یم رو قرارم  و آروم داشت

 . گذاشت یم اثر اگر.. دیکش یم طول کرد

 



 الزم.. ممنون یزد زنگ نیا خاطر به اگه.. خوبه-

 .بشنوم داشتم

 

..  افتاد سرم به جاسوسش فکر باز من و دیخند باز

 .کرد  یم درد مغزم

 

  یرو یخوا ینم هنوزم..  نگرانتم واقعا من زدان؟ی-

  یم.. دشمن هی عنوان به  نه من ؟یکن  فکر شنهادمیپ

  تو هرجور.. کنم کمکت دوست هی عنوان به خوام

 یم فکر که هی زیچ از خطرناکتر یلیخ بهمن .. یبخوا

 .یکن

 

 من یبرا.. نه شک یب.. نبود  تر ترسناک تصوراتم از

  رو طلسم  نیا من اما.. بود ینشدن نابود یوالیه هی

 یم نابود شهیر از رو بهمن خودم.. شکستم یم

  حاال من.. نبود یازین  ماهتاج کمک به.. کردم

 .داشتم رو ویل یهمکار

 



 که یدار خبر .. رسونده رو خبرا جاسوست احتماال-

 نه؟ مگه.. کنه  کیشل من به بود ممکن

 

 داشت ترانه.. شد مشت  دستم.. بود هی دییتا  سکوتش

  و دادم تکون هوا تو  یدست من و ومدیم سمتم به

 به و کرد رون یب سالن از رو نینوش یول  شد متوجه

 ته به یدست.. کرد نگام رهی خ رهیخ و داد هیتک زیم

 رد هنوز من و بود باال  بدنم یدما.. دمیکش شمیر

  دلم.. کردم یم حس عروقم تو رو شهوت محسوس

 . خواست ی م سکس قبل شب شدت همون  با همچنان
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  جاسوس  اون بگو بهم ؟یکن کمک من  به یخوا یم-

 حداقل بذار ؟..رسونه یم بهت  رو بهمن آمار یک ه؟یک

.. ماهتاج..  دارم نگه امان در بهمن شر از اونو من

 بگو.. یدون یم هم تو حتم به نویا.. نداره رحم بهمن

 .هیک

 

 بلند داشت یسع انگار.. دمیشن رو شگرفته یصدا

 شد باعث اومد کنارش از که یزن یصدا و بشه

 . بشم مطمئن

 

 . ارمیب رو قرصاتون من  نیبذار.. نینش بلند خانوم-

 

 : داد رو جوابش خنده  با ماهتاج و

 



 .کنم  صحبت تنها خوام یم.. برو تو.. خوبم-

 

..  کردم حس رو زن  یپاها یصدا و  تعلل و مکث

 بود؟ کجا  ویل.. افتاد  زدن نفس نفس به ماهتاج

 

 یتیاهم چه تو یبرا ؟یبدون  یخوا یم چرا زدان؟ی-

 داره؟

 

 نبرده در  به سالم جون  چکسیه من  جز  حال به تا

  و شک.. کرد ینم رحم یاحد چیه به بهمن.. بود

 .بود مقابلش آدم یحتم مرگ باعث دشیترد

 

  تونسته یک .. داشت یجرات نیچن یک دونستم یم دیبا

  قصدش.. رو هدفش که بشه کینزد بهش اونقدر بود

  به من کرد؟ یم یهمکار یک با ماهتاج.. بفهمه رو

 ... همه.. بودم  مشکوک همه

 

 . بدم نجات رو جونش خوام یم-



 

 به باز.. نکشم رو خائن اون خودم داشتم شک و

 ستادهیا فی بالتکل  همچنان.. انداختم ینگاه  مین ترانه

 با من و  امیب که داد یا  اشاره ابرو و چشم با.. بود

 ی مکالمه خواستم ی نم.. دادم یمنف عالمت سر

 .بشنوه رو نمونیب

 

 من باش مطمئن بفهمه؟ بهمن ممکنه یکن یم فکر-

 کردن یجاسوس یبرا من که یکس.. بلدم کارمو

 ...چوقتیه.. رهینم لو کردم انتخاب

 

  بزنم یحرف تا کردم باز لب.. خورد یم رو  خونم خون

.. دیچسب  دهنم سقف به زبونم ماهتاج حرف با یول

 .نشست عرق به وجودم ی همه

 

  یم دیتهد رو  جونش یخطر اگه درصد هی خوام ینم-

..  تو زن.. ست ترانه من جاسوس.. کنم سکیر کنه

 .بهمن خواهر

 



 نیب.. نکردم حس رو برگشتنش ابدا من و رفت نفسم

  میبرافروختگ دنید با ترانه و افتاد سوزش به نمیس

 .اومد سمتم به آروم اما دهیترس

 

  چرا که یبزن حدس خودت رو لشیدل یبتون  کنم فکر-

 یکی.. بهمن به کینزد.. تو به کینزد آدم هی.. اون

..  زدانی.. رو عشقش هم داره رو شزه یانگ هم که

  رو تمیمامور من.. توئه دست جونش نجات گهی د حاال

 .دادم انجام
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 نمیس یرو دستش و رسوند  بهم رو  خودش ترانه

  نگاش فقط حالت  یب هاش  چشم به رهیخ من و نشست

 .کردم

  هنوز  من بود؟ ماهتاج جاسوس زن، نیا.. ترانه

 .کردم  ینم حس رو نفسم برگشت

 

 زم؟یعز یخوب زدان؟ی-

 

 رو صداش  تن و دیخند.. د یشن ماهتاج رو ترانه یصدا

 .زدمی نم هم پلک من.. آورد نییپا

 

 رو جونش تو، تیموقع و جون حفظ  یبرا ترانه-

  داد یهمکار قول حرفم کلمه هی همون با یوقت.. دهیم

  حال به تا زن نیهم.. نبود اما.. دروغه کردم  فکر اول

  منحل ادی ب سرت به بود ممکن که ییبالها  از یلیخ

 زدان؟ ی.. کرد

 



  شل رو کراواتم گره و شد  بلند پا ی پنجه یرو ترانه

  ینگران با و دیکش شمی ر ته یرو رو دستش و کرد

 :گفت و دیگز لب.. زد زل بهم

 

  یزیچ بهمن؟ خطه؟ پشت یک برم؟ قربونت شد یچ-

 زدان؟ ی شده

 

 رو گوشم ی پرده ماهتاج یلعنت یصدا باز و

 . بودم داغ داغ.. سوزوند

 

  به ییبال بهمن که کشه یم  انتظار هرلحظه ؟ینیب یم-

 و پدر مثل.. بده دستت از ترسه یم.. ارهیب سرت

 بهمن یها یرحم یب با  که هیکس تنها اون.. مادرش

 و پدر از که یکس دونه  یم.. کرده یزندگ سالها

  کاال هی مثل خواهرش با که  یکس.. گذره ینم مادرش

 یبرا اندازه چه تا تونه یم کنه یم رفتار برده هی و

 .باشه  نیخطرآفر تو

 



  یم اخمم و بود کرده عرق دستم نیب یلعنت تلفن

 جدا ازم هراس با ترانه و شد کج راست به لبم.. دیلرز

 هی با و  رفت صبحونه  زیم سمت به  که دمید و شد

 .برگشت آب وانیل

 

  خودت ای ید یم لشیتحو ؟ی کن کاریچ یخوا  یم حاال-

 بهمن؟ ای یکش یم اونو تو ؟یکن یم قصاصش

 

  عیسر و  تند حرکات به ناباور.. کرد ینم کار مغزم

 نیا تو انگار.. کردم براندازش یخنث.. زدم زل ترانه

 دیلرز یم درون از وجودم.. نداشتم نفس.. نبودم ایدن

 .بودم عرق سی خ رونیب از و

 

 . بخور آب نیا از کمی.. برم قربونت ایب-

 

 کینزد لبم به رو وانیل لرزون یها دست  همون با

 یفیخف آخ که گرفتم پرفشار رو دستش  مچ من و کرد

  یرو و دیکش نییپا چشم و شد خارج لبش نیب از

 .موند ثابت مشتم



 

 بهت.. ندارم  تجربه مسائل نیا تو کم من زدان؟ی-

.. رینگ خورده ازش..  شده عاشق.. زن نیا گمیم

 سمت به بهمن یزندگ از یاصل ی مهره هی کشوندن

  استفاده ازش یتون یم.. ستین یهرکس کار خودت،

 یفهم یم.. نداره رو خواهرش  یحت حاال بهمن.. یکن

 گم؟ یم یچ
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  ایدن انگار.. نداشتم رو دهنم یخشک دادن قورت توان

 باشم هانیک کل ینابود شاهد من و بود دهیرس  آخر به

 .نداشتم یحرف بودم؛ مونده مات

 

  یاری درست مغزم.. گرفت ینم شکل وجودم تو یحس

  یسخت هر با اما بود شده دیتشد سردردم و کرد ینم

 به رو کلمات و حروف و دادم تکون رو  لبام بود که

 : گفتم و  چسبوندم هم

 

  من.. کنه یط رو خودش روال یچ همه بذار پس-

 .کنم یم یدگیرس

 

.. رفت لی تحل  میبدن یقوا ی همه کلمه، چند نیهم با

 التماس ن یزم ی جاذبه به من و داشت دوران سرم

 یم سقوط دینبا.. داره نگه منو همچنان کردم یم

 .کردم

 



 رو هاش حرف نبود الزم گهید.. آوردم نییپا رو تلفن

  تنها نه ترانه.. بود روشن  روز مثل یچ همه.. بشنوم

 .داد یباز منو که.. رو بهمن

 دهید مکالمه نیح که یشب.. زد جرقه مغزم تو کبارهی

  از ترانه.. باشه بهمن تونست  ینم حتم به بودمش،

 چرا.. داشت  وحشت بهمن با شدن همکالم  و ییروبرو

 دم؟ینفهم زودتر

 

  عوض رو بحث  ماهرانه چه .. ترانه آخ.. من به لعنت

 . بود کرده

 

 بهمن ب.. بگو یزیچ هی  خدا تورو زدانی شده؟ یچ-

 کنه؟  یکار خواد یم زده؟ یحرف

 

 واقعا من و شدیم فشرده مشتم نیب دستش مچ هنوز

 وجودم که آخ.. یلعنت ی ترانه کردم؟ ی م کاریچ دیبا

 . سوخت یم خشم از

 

 . زدانی بزن حرف-



 

 پس رو دستم من و رهیبگ  رو تلفن تا کرد دراز دست

 با رو مفاصله.. انداختم کتم بی ج تو رو تلفنم و دمیکش

 رو لبم نگرانش نگاه به رهیخ.. رسوندم  چیه به ترانه

 : گفتم و کردم ثابت  لبش یمتر یلیم هی تو

 

 یلیخ.. ترانه کنم یم فکر حرفات به دارم شبید از-

 به تو.. زنهیم زنگ گوشم تو صدات اما بودم مست

 .یکن یم یهرکار من خاطر

 

 به رو ترسش بدنش، ی باال یدما و دیکش  باال چشم

..  دیکوب یم قلبش.. دیلرز ی م.. داد یم  نشون یخوب

  از یتصور چیه واقعا من و بود ناهماهنگ نفسش

  تک به تک تو فقط بودم؟ یحال چه تو.. نداشتم خودم

 دستش مچ.. شد یم تکرار ترانه اسم تنم، یها اختهی

 گرفت رو کتم ی گوشه اما دمیکش عقب و کردم ول رو

 .بستم چشم و شد منقبض فکم من و

 



 دیخورش  ییروشنا مثل زیچ  همه اما نداشتم باور هنوز

.. تونست یم.. ومدیبرم پسش از ترانه.. بود معلوم

 .نداشتم شک من

 

 . یترسون یم منو یدار.. برم قربونت-
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 و اعضا ی همه به فقط.. دم ینکش قیعم نفس هی یحت

 ... آروم دادم دستور جوارحم



  رو صورتش طرف دو و دمیچرخ سمتش به خونسرد

  ناشناخته یهاحس   از پر رو شیشون یپ و گرفتم

.. ترانه.. بودم گداخته  پوالد مثل خشم از.. دمیبوس

 دشمنان یها همخون نیا.. ها زن نیا.. روشن

  یمردها نیتر رتیغ یب .. ناموس یدزدها .. میخون

 خواستن؟ یم یچ  جونم از ایدن

 

 از داشتم علنا.. گرفتم گر  و نشست نمیس رو دستش

 و کرد یم گز گز لبم.. شدم  یم خاکستر دستش  یگرما

 انگار.. شدی م مچاله.. داشت درد قلبم بار نیاول یبرا

 یقیعم نفس که بزنم دور رو مرگ خواستم یم

 .دمیکش

 

  تنها هیثان  هی ذارمینم بعد به نیا از.. ترانه نترس-

 .مراقبتم یچشم چهار خودم.. یبمون

 

  اجازه و داشتمیبرنم ترانه  و روشن  از چشم گهید

 فراموش هربار. بخورم رودست دوباره دادمینم

 رو دستش. داشتند ییهایی توانا چه هردو که کردمیم



 وانیل درون رنگ یب  اتیمحتو.. شد مشت نمیس

 .دیلرز یم بشدت دستش

 

 ؟یخوب  یمطمئن-

 

 .خوبم.. آره-

 

 رو بهمن دیبا کشتم؟ یم گلوله هی با رو ترانه دیبا

 نیا به تا چطور گفت؟ یچ  ماهتاج کردم؟ یم خبردار

 کج لبم نکنم؟  شک ترانه به که کردم  حماقت اندازه

 .شد

 

 هی برام خودت.. امیم  ناهار یبرا.. برج رمیم من-

 . کن درست یزیچ

 

  از رو فکرش تا کردمیم گرم یکار به رو  سرش دیبا

 و دنیکش پس توان. کنم پرت  ماهتاج و بهمن و خودم

 ی شده جمع حجم و آوردم باال دست.. نداشتم رفتن



  و خشم با  رو لبم باز و گرفتم مشتم نی ب  رو موهاش

 . چسبوندم شی شونیپ به شده  کنترل یحرص

 

 ؟یدار دوست یچ کنم؟ درست برات یچ-

 

  و کردم پنهون ترانه ملتهب پوست یرو رو پوزخندم

..  کشوندم هیر به رو عطرش قیعم.. بستم چشم

 واقعا من.. موندم فیبالتکل دم؟یرس نجا یا به چطور

 یحس چه  دیبا نکهیا از یحت.. نداشتم ییجا به راه

 .بودم عاجز باشم داشته

 

 نیا به همزمان.. ری نگ کمک نینوش از.. ونیبر مرغ-

..  کنم کاری چ تولدت یبرا  یدار دوست که کن فکر

 . مونده کماهی فقط

 

 صبر و گرفتم فاصله ازش من و دیخند نفسش

  یغذاخور سالن از.. نداشتم رو دنشید توان.. نکردم

  ابدا سردردم.. دمید رو نینوش راه نیب و زدم رونیب

 .بود نشده خوب



 

 ...آقا ارمیم رو فتونیک االن-

 

 ی پوسته  ریز که یحس از.. دادم تکون یسر

 در به دهینرس.. داشتم وحشت دیلول  یم خونسردم

 رونیب در از من و گرفت سمتم به رو فمیک یخروج

  فرهاد.. ندادم رو نینوش  گفتن ریبخ روز جواب و زدم

 یلعنت نور و کرد باز برام رو نیماش در خودش

 .انداخت هم یرو رو آلودم خواب یها چشم  دیخورش
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 .ری بخ صبحتون.. قربان سالم-

 

..  کردم باز رو  پلکم یال و گذاشتم در ی لبه رو دستم

 :گفتم تر یجد شهیهم از من و انداخت نییپا سر

 

.. نکنه مالقات  چکسیه با.. مونه یم  خونه ترانه-

 . چکسیه

 

 :دمیشن رو محکمش یصدا

 

 . راحت التونیخ.. چشم-

 

 یکنار یصندل  یرو رو فمیک و نشستم فرمون پشت

  یها رگ.. آوردم رونی ب بمیج از رو تلفنم.. گذاشتم

 .بود شهیهم از وحشتناکتر دستم پشت ی برآمده



 و گرفتم رو  انیجو ی شماره من و بست فرهاد رو در

  زدم استارت.. شد پخش نیماش یفضا تو  بوق یصدا

  با بوق نیپنجم.. درآوردم حرکت به رو نیماش و

 .شد قطع انیجو یصدا

 

 قربان؟  جانم.. ریبخ صبح-

 

 :زدم لب ینیچ مقدمه یب

 

  همون ترانه.. انیجو.. کردم دایپ رو ماهتاج جاسوس-

 ... جاسوسه

 

 یصدا یحت ی طوالن یلحظات یبرا که موند مات اونقدر

  رو همه و زدم موهام به یچنگ.. دمینشن  رو نفسش

 از من و شد  باز نگهبان توسط در.. فرستادم باال به

 .زدم رون یب عمارت

 

 ... من ن؟یمطمئن  شما ش قربان؟ قر ق-



 

 :زدم لب  تنها و آوردم لب به یحرص  یپوزخند

 

  امکی پ نتیپر.. خوام یم رو مکالماتش نتیپر-

  شیمجاز یها  برنامه دونه به دونه خوام یم.. هاش

 هی فقط ان؟یجو.. زن  نیا.. دختر نی ا.. بشه چک

 دیبا.. یاریب در رو ترانه بم و ریز یدار وقت ساعت

 .دهیشن یچ و گفته یچ بدونم

 

 من از تونست ینم حتم  به.. بود شده  منقطع نفسش

 ...تونست ینم.. باشه بدتر

 

 یحت.. خوام یم معذرت واقعا.. من.. قربان.. چشم-

 داره؟ خبر  بهمن زدان؟ی آقا.. کردم ینم  هم فکر بهش

 خطره؟ تو خانوم ترانه جون

 

 ان؟یجو.. هست اما نداره-

 



..  کردم شل رو  کراواتم گره و آوردم نییپا  رو ریآفتابگ 

 :زدم لب یخونسرد با اما نبود خوب حالم

 

 با ترانه.. کن  چک منو ریمس.. روشن شیپ رمیم من-

 ...تو

 

  و کردم قطع  رو تلفن.. بزنه یحرف تا  نکردم صبر و

  و زدم گردنم به یدست.. انداختم  نیماش  ی نهیس یرو

 ... هه.. کردم تقال قیعم نفس چند یبرا

 

  خواست یم گاریس دلم.. شد مشت فرمون یرو دستم

..  نداشتم کردنش روشن و برداشتن یبرا  یتوان اما

 ... آخ.. بود خراب  اعصابم

 

 به کردم یسع روشن موقت  ی خونه به دنیرس تا

  هشت هر از و نبودم موفق ابدا.. نکنم فکر یزیچ

  ی م دلم.. دراومدم درد ی محاصره به ییایجغراف جهت

 به ساعت چند فقط.. کردم  یم لیتعط رو  مغزم خواست

 . دادم یم استراحت خودم
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 المیخ نکهیا با.. شدم ادهیپ نیماش از و دمیکش پوف

 زدم زل کوچه یسو دو هر به مشکوک  اما بود راحت

 رونیب رو دیکل و برداشتم یصندل از رو فمیک و

 .آوردم

..  کردم استفاده ها پله از هم نباریا و کردم باز رو در

..  افتادم هن و هن به برسم رنگ یا قهوه در به تا

  زود.. نداشتند  رو قبل ییتوانا گهید  هام هی ر انگار



 یکاف  یجا ژنیاکس دن یبلع یبرا و  شدیم منقبض

 .نداشت

 

 دونستم یم و زدم در به تقه چند اما داشتم دیکل

  با.. دید یم  یچشم از منو در، کردن باز  از قبل روشن

  نفسم و زدم یفیخف ی ضربه گلدون به کفش  ی پاشنه

 هام چشم شدیم باعث سردرد.. فرستادم رون یب شل رو

  و کرد یم پمپاژ  خون محکم قلبم.. برسه نظر به خمار

 .بود داغ داغ تنم

..  دمید یم رو دستم متورم  یها رگ ی همه من

  من.. کرد یم تعلل در، کردن  باز یبرا داشت روشن

 .بکشم انتظار خواست ینم دلم  و بودم خسته

 

 چشم من و شد باز در کردم کینزد قفل به رو دیکل تا

 و داد هیتک  در به.. موند حرکت  یب دستم و دمیکش باال

.. بود هام کفش به کینزد ییجا احتماال  نگاهش ریمس

 به پا و دادم هل هم با رو  روشن و در دست کف با

 .گذاشتم داخل

  از.. دیکش  باال چشم و گرفتم سمتش به رو فمیک

 کرد براندازم سوال از پر اما دیبار یم  نفرت نگاهش



 ازم باالخره و دادم تکون جلوش رو فیک من و

 .گرفت

 

  یرو رو فمیک و بست رو  در.. آوردم رونیب رو کفشم

  نباریا شیپ  ی دفعه خالف بر من و گذاشت یجاکفش

..  گذشتم کنارش از و دمیپوش صندل خونسرد  کامال

 اومدنش متوجه تا و آوردم رونیب رو کتم راه نیب

 : گفتم شدم

 

 . کن زونیآو هم نویا-

 

  پوزخند.. دمیچرخ سمتش به من و نگرفت دستم از

 نیا با.. گرفت حرصم و کردم شکار رو  لبش ی گوشه

  یرو مرتب رو کت.. ندادم نشون یواکنش چیه حال

 .دمیچرخ  سمتش به و گذاشتم مبل ی لبه

 

  حال به تا که نمیبب رو ییزهایچ روشن از کردم یسع

..  نگاهش حس.. مرتبش و  مواج یموها مثال.. دمیند

 . داد یم نشون کج صورتشو  که یپوزخند



 

 مهم جذبش شلوارک و  کوتاه نیآست  تاپ من یبرا

  لبام.. داد ی نم یحس بهم  نداشت شیآرا نکهیا.. نبود

 :گفتم  و دادم فاصله هم از رو

 

 .ندارم یخوب   یخبرا برات متاسفانه-

 

 درست گام دو با و شد محو پوزخندش.. کرد وحشت

 انگار.. دیکش رو حرفم ی ادامه  انتظار و ستادیا مقابلم

 من نباریا.. کنه متنبه منو نزدن حرف با  خواست یم

 .دمیکش آخ سردرد از  و زدم پوزخند

 

  یرو و رفتم شیپ پنجره کنار  تا و گرفتم فاصله ازش

 هنوز.. شدم  خم زانو یرو و نشستم یلهستان  یصندل

  سرم.. بود نخورده تکون هم متر یلیم  مین جاش از

  یزندگ نیا از.. خودم از حالم و گرفتم دست نیب رو

  یبرا داشت یحق  چه دختر نیا.. خورد  هم به یجهنم

 ؟ ..رهیبگ افهیق من

 



 که شدم متوجه و فرستادم رونیب مانند پوف رو نفسم

 بهم آب شر شر یصدا و گذاشت آشپزخونه به پا

 یبرم قرص با گهید ی لحظه چند تا که فهموند

  کینزد.. کامم یتلخ به.. زدم پوزخند باز.. گشت

 :گفتم و کردم حس رو شدنش
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 .نکرد افاقه.. خوردم تازه-

 

 قرص و وانیل.. داد ادامه راهش به باز اما کرد مکث

  ی رو  خودش و گذاشت وارید کنار یعسل  زیم یرو رو

 .نشست روبروم بایتقر یصندل

 

 خوبه؟  بابام-

 

 روشن  .. داشتم رو جمله نیا دنی شن انتظار من

 ...ی  لعنت

  نیتسک رو دردم تا نکردم دایپ یا واژه  ذهنم تو یحت

 خودم خودم،.. بودم  ییا یخولی مال ماری ب هی من.. بده

.  کردمینم ازدواج ترانه با وگرنه دادم یم آزار رو

 یبو به و گرفتمینم خودم  حفاظت تحت رو روشن

 رو روشن که بودم ماریب هی. کردمی نم فکر تنش

 به چرا. بود وصل ونیهما به هنوز یوقت  خواستمیم

  د  یق دروغ به! اومد؟ینم راه  دلم با شده که هم دروغ

 !کرد؟ینم خالصم و زدینم  رو ونیهما

 



 ؟یکن یم کاریچ دنیم لتی تحو رو شجنازه فردا بگم-

 

 عکس تا چرخوندم سر سمتش به یمعطل یب و

 جوشش و بود باز مهین دهنش.. نمی بب رو العملش

 سر و دیلرز  خودش به..  دمید چشماش  تو رو اشک

 . کرد کج

 

 !نه-

 

  دختر  نیا از یفرار  راه  من. شد بلند نهادم از آه

 ...یلعنت ون  یهما از نه روشن از نه. نداشتم

  کردن   رام توان کردمیم فکر که بودم الیخ  خوش چه

 .داشتم رو روشن

 

 قتیحق ح  نیا یا اگه.. اگه ا.. یگیم دروغ که بگو-

 ... من به ب.. داشت

 

 :گفتم خشن و دمیپر  حرفش نیب



 

 جون هزارتا تو ی لقمه  حروم یبابا.. ستزنده-

 جون حاالها  حاال که نهیا از  تر جون سگ یلیخ.. داره

 .بده لییعزرا به

 

  زدن نفس نفس به که دیکوب یم محکم قلبم اونقدر

 پشت و  شدم بلند یصندل یرو از یعصب و افتادم

 ی هیگر یصدا  و زدم عقب رو موهام یحرص.. کردم

 .شد بلند  هوا به روشن

 

 یم آرزو که بد اونقدر.. دارم برات ی بدتر  یخبرا-

 . بشه راحت تا بود مرده بابات کاش یکرد

 

 با و شد خم زانو یرو.. دمیچرخ سمتش به خونسرد

 و کرد یم هیگر بلند بلند.. پوشوند رو صورتش  دست

 بلندش و گرفتم  رو بازوش طرف دو.. رفتم جلو من

 یقد مین  ی پنجره به م یمال یلیخ رو  کمرش.. کردم

 دیبا.. برداشت صورتش از دست دهیترس.. چسبوندم

..  دمیند حال به تا که  دمید یم روشن از ییزهایچ



 وجود ی زی چ رنگش ی عسل یها هیقرن  پشت هنوز

 یم دیناام رو دختر نیا د یام من.. دیام اسم به داشت

 .کردم

 

  یریدستگ تو عمال  من.. بگم رو یقتیحق هی بهت بذار-

 بهمن گوش تو که بودم من اما نداشتم ینقش بابات

 به تا که  بودم من.. زندان بندازه رو بابات  تا خوندم

  و هرروزه  یها مرگ از دادم نجات رو  جونش امروز

  ییبال ندادم اجازه یقیطر هر به که بودم من... یحتم

  ی همه و بمونه زنده خواستم یم چون.. ادیب سرش

  زندان تو رو عمرش ی مونده یباق  یها  هیثان

 ...اما.. نداره و نداشت مرگ اقت یل.. بپوسه

 

  نگاهم از چشم و گرفت دندون به رو  نشییپا لب

 .زدم پوزخند من و کرد کج  سر ملتمسانه.. برنداشت

 

  نکهیا از قبل.. برسونم گوشت به بدو یخبرا بذار-

 .ینیبب یعمل
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 عقب جلو مدام نشیس ی قفسه.. رفت باال بدنش یدما

 هیگر قصد..  دمید یم رو  نشیسنگ  بغض من و شدیم

 خارج کنترلش از هاش اشک زشیر اما نداشت کردن

 .بود

 

  بابات، دستورات به کردن عمل با تو که نهیا خبر-

 صادر قتلش دستور.. یانداخت خطر تو رو جونش



 رو تو ی زنده  بهمن.. روشن تو.. تو خود   یحت.. شد

 خاطر به تو ی حرومزاده یبابا یوقت.. خواد یم

 ...یتو.. تو  جون  نجات

  

 فاصله گام هی با.. کردم ولش و ندادم ادامه  رو حرفم

 درد با و دمیکش یقیعم نفس.. ستادمیا لرزونش تن از

 :گفتم

 

 که یا هفته  هی اون.. یبود بهمن چنگال تو هفته هی-

 ...روشن بود  بهمن زندانبانت.. یگذروند

 

 کرد مکث.. زد  زل بهم یاشک یها چشم  با و ناباورانه

 و اومد سمتم به.. نداشت خبر  دونستم یم  خوب من و

 نمیس یرو دستش.. رسوند چیه به رو فاصلمون

 :زد لب وار  ناله و نشست

 

  یچ.. زدانی ی.. کنم باور تونم ینم من .. من.. نه-

  قصد.. تو.. نکن نکارویا من با.. خدا  تورو.. یگیم



..  کن بس خدا تورو ؟یکن وونمید ای.. یبکش منو یدار

 .خوام ینم.. بشنوم خوام ینم

 

 : زدم  لب خونبارش صورت به رو  رحمانه یب

 

 تا.. بشه ی قربان من خواهر تا داد نجات رو تو بابات-

  دوازده قا یدق.. بشه کبود و اهیس من مادر بدن و تن

  دنید با.. خوابم یم سنای  باز   یها چشم دنید با ساله

  بهت بذار.. شمیم داری ب مادرم خون غرق  ی جنازه

  وجود یمدرک گهید.. یزد کاهدون به نباریا بگم

  ی هیثان تا  زتیچ همه یب یبابا.. شد تموم.. نداره

  دونم یم دیبع.. البته.. مونه یم زندان تو عمرش آخر

 .بشه بهمن جلودار یکس

 

 نیا از آخ.. داشتم نگهش محکم من و کرد شل زانو

 رو دستش.. گرفت یم رو توانم داشت که آخ.. سردرد

..  بود یفیضع دختر.. زد عق چندبار و نشست شمعده

 ...یجسم لحاظ  از حداقل

 



  به آب مشت چند و کشوندمش ییدستشو تا خودم با

  ییدستشو یفضا  تو هاش هیگر یصدا.. زدم صورتش

 بلند و گرفت قرار هاش مشت هدف نمیس.. شدیم اکو

 :دیکش ادیفر

 

  ؟یخوا یم یچ گهید.. بابام از.. من از.. متنفرم ازت-

 یکرد ول که یشب همون منو.. یبرد  تو نیآفر

..  باش خوشحال حاال.. زندان یانداخت رو بابام.. یکشت

 یم احتماال برو.. تیپدر ی خونه.. خونتون برگرد

 برات حتما.. ستزنده مامانت.. ستخونه سنای ینیب

.. مرد مامانت.. کثافت  یعوض.. کرده درست ناهار

 تو نیآفر.. یبش وونیح ی نجوریا تو تا مرد خواهرت

 .یبرد

 

 !  د؟یکشی م رخم به رو مادرم و خواهر بودن مرده

 و کردم فرار قتیحق نیا از سال دوازده من دیفهمینم

 اما بودم کرده باور من!  کردم؟  دفن ذهنم یپستو تو

 !بود؟ حقم روشن زبون  از زدنش جار

 



 از رو کنترلم  واقعا و  گرفت رو چشام یجلو  خون

 یمتالش رو جسمم و روح حرف نی ا.. دادم دست

 به  و بردم باال توانم ی همه با رو دستم.. کرد

 به ضربه با که نبود مهم برام و دمی کوب صورتش

 تو.. افتاد نیزم یرو  و کرد برخورد یکنار وارید

 ی گوشه زخم و لبش ی گوشه  یپارگ اول هیثان همون

 :زدم  عربده و دمید رو ابروش

 

 .روشن شو خفه-
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 نیزم یرو از.. شد گم من یصدا تو دردمندش آخ

 نیب از صورتش از یکم ی فاصله تو و کردم بلندش

 : دمیغر شده چفت فک

 

  حق.. روشن تو.. تو.. داشتم نگه رو حرمتت بار هی-

  از یندار حق.. یاریب زبونت به رو سنای اسم یندار

  زدانی با.. من با که یهست یک تو.. یبزن یحرف مادرم

 یحق یکرد فکر ؟یزن یم حرف ینجور یا فرخزاد

 ...چون یا زنده هنوز االن اگه ؟یدار

 

  دلم دیشا  ای نکردم دایپ یلیدل واقعا بود؟ زنده چرا

  کردیم موونهید داشت که یلیدل اون به  خواستینم

 رو کشتنش توان که بودم یعصبان اونقدر. کنم فکر

 .داشتم

 

  ابدا روشن و دیجوش ی م ابروش ی گوشه  از خون

  نگاهش  با و دیکش باال چشم فقط.. نداشت یواکنش



  و بود شده  منقطع و تند نفسم .. زد زل بهم  آلود اشک

 تموم چرا و دیکوب  یم تر محکم شه یهم از قلبم

 !شد؟ینم

 

  یم من  جون از یچ تو.. پاکمهر روشن روشن؟-

 و من سر به یچ بابات یدون  یم نکهیا با  حاال ؟یخوا

 ؟یاون طرف هنوزم آورده میزندگ

 

 لبش ی گوشه خون.. داد تکون راست و  چپ به یسر

 .گرفت راه شچونه  تا

 

.. رونیب  برو نجایا از.. زدانی کن ولم..  ستمین.. نه-

 گمشو.. برو.. چوقتی ه.. نمتیبب خوام ینم گهید

 .رونیب

 

 و زدم  رونیب ییدستشو از و شد کج اراده یب لبم

  مبل یرو.. کردم همراه خودم با زور با رو روشن

 چند ،ید ی س ال کنار ی جعبه از و دادم هلش وسط

 .گرفتم جلوش  و دمیکش رونیب یکاغذ دستمال برگ



  و خشم و اخم پر من و کرد براندازم فقط  حرکت یب

 :گرفتم محکم  رو بازوش و نشستم کنارش  حرص

 

 و یک یر یبگ ادی تا یخورد من از رو یلیس نیا-

.. یمن یزای عز قاتل دختر.. تو.. یبزن حرف یچطور

  و خودت جون دارم ای  دمتیبوس چندبار نکن الیخ

 خواد یم دلم یلیخ آره.. ه یخبر دمیم نجات رو بابات

 یول کنه کر  رو فلک گوش تعربده که بکنمت  یجور

 به لیم خودت یوقت نه.. یندار ارزش نقدرمیا یحت

 . یکن کم رو  وجدانت عذاب تا یدار شدنم خواب ریز

 

 درد از صورتش یآن به.. دیکش باال چشم واج و هاج

 و دیکش رو دستم یها  دستمال و شد جمع غم و

  پرتش مبل یرو باز پرشتاب که بشه بلند خواست

 : گفتم و کردم

 

 ؟یپاش یتون یم گفتم من-

 



 و لب یرو  رو دستمال و زد پس رو دستم نفرت با

  اشک تا اما کرد ینم هیگر.. گذاشت ابروش ی گوشه

  آتش به رو خودم پوزخندم.. نداشت یا  فاصله ختنیر

 .دیکش

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 544پ#

 

 

 

 

 به نخواستم چون کشتم؟ رو تو یک من نه؟ بهیعج-

 باباش گناه خاطر به خواست که بزنم دست یدختر

 خاطر به اون.. بابات و بفروشه؟ من  به رو خودش



 فقط من.. زندانه تو خودش گناه خاطر به.. نه من

 رو یریتقص یتون ینم.. کردم یعلن رو  خالفش یکارا

 نبودم نامرد اونقدر.. ونی هما دختر یبنداز من گردن

 ...غیت ری ز بکشونم رو گناه یب هی که

 

 سمت به و گرفتم رو شچونه من و دیلرز  یم بشدت

 پشت صورتش از یمین بایتقر.. چرخوندم خودم

 و دیلرز شچونه.. بود شده  یمخف یخون  یها دستمال

 :دمیشن گنگ  و نامفهوم رو شگرفته بشدت یصدا

 

 یم ؟یبد.. ادامه رو انتقامت.. نیا کجا.. تا قراره-

 ؟یبرس.. کجا به.. یخوا

 

..  نداشتم خون دنید تحمل من.. بود دیشد شیزی خونر

  جعبه دونستم ینم یحت.. شدم  بلند جا از و کردم ولش

  ها نتیکاب کی به کی.. بود کجا هیاول یها کمک ی

 ... نبود.. گشتم رو

 دایپ اما  گشتم باشه کردم یم فکر که رو هرکجا

 یرو روشن.. برگشتم سالن  به باز آخر در.. نکردم



..  دمید ینم درست رو صورتش.. بود دهیکش دراز مبل

 لونینا هی داخل  و آوردم رون یب خی تکه  چند خچالی از

  یرو رو روشن زور به.. برگشتم سالن به و انداختم

 .دیکش هم در چهره درد با و  نشوندم مبل

 

..  ادیب بند شیز یخونر حداقل .. زخمت  رو بذار نویا-

  پانسمانش یبتون.. بخره زی چ تکه چندتا یکی بفرستم

 .یکن

 

 یها  دستمال و گرفت رو گردنم خ،ی گرفتن یجا به اما

  داغون یلی خ لبش ی گوشه زخم.. کرد  ول رو یخون

  بودم زده بهش که یا ضربه از دستم..  یلعنت.. بود

 .کردم لعنت رو خودم من و  کرد یم درد

 

.. یکار.. من که حاال ؟یکن کاریچ قراره.. بگو بهم-

.. بابام با..  من با.. یخوا یم بگو.. ادیبرنم دستم از

 ؟یکن کاریچ

 



 و گذاشتم ابروش ی گوشه زخم یرو رو خی خودم

 .گرفتم انزجار حال

 

 ... بگو خدا رو تو.. زدانی-

 

 ی برده و ریاس ابد تا.. دادم انجام بود الزم   یهرکار-

 همون.. شهینم آزاد  چوقتی ه بابات.. روشن یمن

 به دستش بهمن اگه البته  شهیم قبرستونش زندان

  توجه بازم یکرد که یکار  با چون.. نرسه ونیهما

 ینم شهیهم من.. یکرد جلب  بابات به نسبت رو بهمن

 چون.. ستمین خدا چون.. باشم جونش ضامن تونم

 االنم.. کنم جمع  یزنیم تو که ییگندا هرروز تونم ینم

 .بزنم تلفن هی من تا ری بگ نویا

 

 و بود بسته رو نفسم راه گردو هی یبزرگ  به یزیچ

 دستم از رو یخی لونینا و افتاد هی گر به روشن

 بهم میمستق.. کرد ینم ول رو گردنم هنوز اما.. گرفت

 :زد لب دردمند و شد رهیخ

 



  تو.. دهیخر  برام انیجو  آقا.. یبزن زنگ ستین الزم-

 . فمهیک تو اتاق

 

 ...انیجو آخ

 اتاقش به  پا.. شدم بلند حرف یب و دادم تکون یسر

  تخت کنار یعسل یرو.. کردم دایپ رو فشیک و گذاشتم

  آوردم رونشیب و دمید دارخونه آرم   با لونینا هی.. بود

  تخت لب .. کرد جلب رو نظرم همراهش تلفن اما

 قفل اما کردم روشنش.. برداشتم رو تلفن و نشستم

 شیاصل ی صفحه  یرو که یعکس تونستم یول.. بود

 هی.. نمی بب بزرگش قفل پشت از ناواضح و تار بود

 ...من از عکس
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 صورتم یچاشن شهیهم که  یاخم و اهیس  شلوار و کت

 .بود

 دهنم آب.. زدم پوزخند و گرفتم گاز درون از رو لبم

  فشیک درون رو تلفن کشان پوف و دادم قورت رو

 درست رو روشن بشم، بلند خواستم  تا اما انداختم

 از رو لبم و افتاد کوبش به قلبم. دمید اتاق وسط

 .گرفتم دندون نیب درون

 

..  بود یتعادل یب از خورد یم که یزی ر یها  تکون

  رو شیمتوار و شرمزده نگاه من و داشت  جهیسرگ

 : گفت صدا لرزش  یب حال  نیا با.. دمید

 

 ! هیشخص زیچ هی تلفن-

 



 . بود دهید  تلفنش زدن   دید نیح رو من

 

 ؟ی آورد  کجا از  داده؟ بهت یک.. عکس مثل-

 

 بلند.. نشست تخت لب یفیخف آخ با و  برگردوند رو

 کنارش کلی ه درشت مرد هی ی فاصله با و شدم

 .گذاشتم نمونیب رو دستم لونینا و نشستم

 

 و.. ادیب بند  شیزی خونر دیبا.. نمیبب رو زخمت بذار-

  یجراح به اگه البته.. مارستانیب یبر  یمجبور اال

 .ینکن دایپ اجی احت یکیپالست

 

 : زد پوزخند

 

 .ستین مهم برام-

 

  زدم کتفش به یا ضربه و  آوردم رونیب نیبتاد و گاز

 :گفتم انعطاف یب و بلند و



 

 رو کارم من تا برگرد.. یارین در ادا من یبرا بهتره-

 . بکنم

 

 ابروش ی  گوشه زخم.. داد خودش به یتکون عیمط

 یم خون لبش ی گوشه از  هنوز اما نداشت یزی خونر

  زاریب خون از من اما نبودم مونیپش کارم از.. دیجوش

 یم نشونه رو افراد مغز شهیهم نیهم یبرا.. بودم

 .داشت یکمتر یز یخونر.. رفتم

 

  گرفتن نظر در بدون و کردم آغشته نی بتاد با رو گاز

  یصدا و گذاشتم ابروش زخم  یرو ش،ی حتم  سوزش

 گردنش دور رو دستم یول.. شد بلند  هوا به غشیج

 رو کراواتم و رهنیپ.. دادم ادامه کارم به و کردم حلقه

 . بود کرده یخون رو رهنمیپ یلعنت.. گرفت  چنگ به

 

 ؟یفهم ینم.. ادیم دردم  زدااان؟ی-

 



  یزیچ.. یا زنده هنوز فهمونه یم بهت.. خوبه درد-

 .یباش االن نبود حقت که

 

 یم جون درد از داشت اما نزد یحرف و  بست فرو لب

  حاال و دادم شو و شست رو زخمش باالخره.. داد

 . بود اومده بند  شیزی خونر

 

  کجا از منو عکس.. ینداد منو  سوال جواب-

 چون تی گوش رو یگذاشت چرا پرسم ینم ؟..یآورد

  باباش یبرا که یکس پسر به ون،یهما دختر .. معلومه

 رفته ادتی که فیح فقط .. داده دل بود برادر نیع

  از! روشن؟.. آورد ما سر به یچ برادر مثال همون

 فرو گوشت تو نویا.. یکن ینم افتیدر یعشق چیه من

 . بده منو جواب و کن

 

 نفس و بود  زنده نکهیا! کرد؟ینم افتیدر واقعا و

 کرد،یم  حس ابعادش یهمه  با رو درد و دیکشیم

  افتیدر رو  عشق صددرصد   من از داشت روشن یعنی

  جبران قابل بود کرده حقم در او که ییکارها. کردیم



  ونیهما به  هنوز روشن ناف   بند  . دیفهمینم اما نبود

 .نداشتم شک من  و شدینم قطع. داشت اتصال

 

 بود کرده شور و ترش رو دهنش آب درد، دونستم یم

 :زد لب فقط و داد فرو رو بدطعم بزاق همون اما

 

  تنها خوام یم.. برو نجای ا از لطفا حاال.. سبوکتیف-

 .باشم

 

 به یتکون روشن.. بود دهیرس  انفجار حد  به میلعنت سر

 رو دستش مچ که بشه بلند خواست و داد خودش

  سیخ نگاه همون با و چرخوند سر سمتم به.. گرفتم

 چشم درد با خودش و دیگز لب.. زد زل بهم سرخ و

 .بست

 

 دارم رو حق نیا حداقل.. برو لطفا ؟یکن ولم شهیم-

 .نمتیبب نخواد دلم

 



..  شد دهیکش عقب به روشن و دمیکش دراز تخت یرو

  باز رو کمربندم و فشردم هم به رو لبم  بسته چشم

  پوزخند دیترس که فکر نیا با.. بست خی تنش.. کردم

 .زدم

 

  و سیخ رو لباسام هم.. رمیم یم سردرد از دارم هم-

  انیجو از و  یزنیم زنگ تو  نباریا.. یکرد خون غرق

 .یکن یم لباس یتقاضا من یبرا
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 .دیکش پس رو دستش و خورد رو نفسش

 

..  دونم ینم من.. باش مطمئن.. کنم ینم نکارویا من-

.. برج برو ای.. کن عوض  لباس اونجا.. تخونه  برگرد

.. نداره یربط من به.. یداشت لباس یل یخ  که اونروز

 . زنمینم زنگ من زدانی

 

  کم باالخره و کرد انیب نفس هی با رو ها  نیا ی همه

 کج لبم و  زدم پوزخند.. دیکش یقیعم نفس و آورد

  یدستور رو لحنم من و شد بلند تخت یرو از.. موند

 :کردم

 

 فرق.. رو می شونیپ.. سرم  یباال نیبش.. روشن نیبش-

 . بده ماساژ رو سرم

 

 .نداشت مخالفت جرات اما دمیشن رو  فشیخف هه



 

 .زنمینم زنگ انیجو  آقا به من-

 

  حال نیا با.. داشتم لباس نیماش تو.. نبود هم الزم

  رو حالم و بود مینیب ریز خون یبو مدام.. نزدم یحرف

  متوجه تشک شدن نیی پا و باال با.. کرد یم منقلب

  هاش انگشت.. دیکش باال رو خودش و نشست که شدم

 یب و جون یب یلیخ.. نشست میشونیپ  یرو ری تاخ با

  به رو پلکم من و داد یتکون  رو هاش انگشت رمق

 مغز به دستش، از شده متصاعد ی  سرد. فشردم هم

  رو حالم  پوستش ی  نرم و لطافت. کردیم نفوذ سرم

 ... یلعنت! کرد ی م عوض

 

 زدان؟ی-

 

 آوردم در گردنم دور از رو کراواتم و کردم بلند دست

  حرکت  یگاه.. کردم  باز رو هام دکمه از تا دو و

 یچ به نکهیا.. شدیم ثابت یا هیثان تا هاش انگشت

 .دونستم ینم کرد، یم فکر



 

 ...روشن بگو-

 

  تندتر رو انگشتاش حرکات که اومد خودش  به انگار

 .داد ُسر سرم فرق تا و کرد

 

 ...آآآآخخخخ-

 

 و بود نی سنگ منهیس.. داد ادامه کارش به تر میمال

 از ویل.. نداشت انسجام ممکن شکل نیبدتر  به افکارم

 و شد مشت دستم بود؟ باخبر ترانه بودن جاسوس

 .دمیکش هم در چهره

 

 که یز یهرچ به که دمیکش ییتنها مدت نیا تو نقدریا-

.. خودم تیموقع به.. کردم فکر ینکن هم  فکرش یحت

 به.. ترانه به یحت.. داغونمون یزندگ.. تو طیشرا

 و یضیمر به.. بابام به.. ای لیسیس.. بهمن یعوض اون

 ...اتابک آقا

 



 سال دوازده من که ییزها یچ بگه؟ یچ  خواست یم

 چند ی  ساز  همانند با خواست یم کردم؟ یزندگ تموم

 همذات هم  باز ؟..بده ر ییتغ منو حال ،ییتنها  روز

 ؟یپندار

 

.. یبرس روز و حال نیا به دمیم حق بهت.. من-

.. یباش متنفر من از دمی م حق.. نکنه  آرومت یچیه

 .دمیم حق بابام به.. من اما

 

 با. افتاد رعشه به مشده مشت دست و شد  مچاله قلبم

 اجازه.. داشتم کنترل دنمیکش  نفس یرو هنوز حال نیا

  کرد ینم کم دستاش حرکت از.. بزنه حرف تا دادم یم

  حق باباش به روشن. سوخت  یم پلکم پشت من و

 و جون از بکارتش،  حفظ  و جونش نجات با تا دادیم

 ! بگذره؟ مادرم و خواهر  ناموس

 یراه شدن خاکستر تا  من و دیکش شعله تنم پوست

  به بود، کرده شهیر قلبم در که یدختر . نداشتم

  از رو حس نیا نیهم یبرا  من و دادیم حق ونیهما

 مثل ه،یثان  و ساعت و هرلحظه. کردمیم جدا خودم

 ... اما کندمیم  تنم از پوست



.  نبود ممکن شیخانوادگ  نام و روشن  از فرار

 !سوزوندمیم  و سوختمیم

 

  به من.. بود برعکس کاش که کنم یم فکر نیا به-

 یم تو مامان یجا به من مامان.. مردم یم سنای یجا

 .مرد

 

 یم پاره پاره.. بود دم دو  یریشمش زخم هاش، حرف

..  دادم یم جون یروح یز یخونر از  داشتم.. کرد

 د؟یفهم یم روشن
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  تو یبابا اگه  که کنم تجسم کنم یم یسع هم یگاه-

 از.. شدیم یچ گرفت یم  قرار من یبابا تیموقع یتو

 گذشت؟ یم دخترش

 

.  بودم دهیپرس خودم از بار اردهایلیم رو سوال نیا من

 کرده تصور تیموقع اون تو رو خودم  بار اردهایلیم

 کاریچ بود  اتابک اگر  که کردمیم کاریچ که بودم

 :زدم لب دادن جون یسخت به. کردیم

 

  مادرم جز شب اون.. فروخت ینم رو قشیرف حتم به-

 فرصت نیهم از.. بهمن.. نبود خونه یکس خواهرم و

 سنای شدم خبردار من یوقت.. کرد رو استفاده  تینها

  بابام یکارا از که یمن یبفهم یتون ی م.. بود مرده

 مخانواده ی همه دمید و اومدم خودم به  بودم یفرار



 یتون یم ؟یچ یعنی دادم دست از کار نیهم تو رو

 داشتم؟ یحال چه یکن درک

 

 سرد سرد و دیلرز یم سرم پوست یرو  هاش انگشت

 ی معجزه دیشا.. دمیکش یم نفس آروم هنوز.. بود

 نفسم واقعا دیشا ای بود روشن هنرمند یها دست

 .کرد  ینم یاری

 

 االن که گذاشتم تو یجا رو خودم بارها.. دونم یم-

 کتک منو یاونطور  حرفم جواب در دم یم حق بهت

 مونی پش مطمئنم که کنم یم درک اونقدر.. یبزن

 .یستین

 

..  داد ینم نشون نوی ا فکم انقباض اما شد کج لبم

 . دمیکش یقیعم  نفس و اومدن در هم جنگ  به ابروهام

 

  که یگذاشت من یجا  رو خودت اونقدر ؟یچ تو-

 هی حق در یدون یم که یباش یکی  دختر یبفهم

 شکل نیتر گناه یب تو.. کرده یا یبد  چه خانواده



 که یبذار  من یجا خودتو شده ؟یبکش عذاب ممکن

.. بزنم حرف  نتونم یحت  که هیچ من ریتقص یبفهم

 حق.. کنم دفاع خودم از.. بشم عاشق.. برم رونیب

  به یزیچ هی تو ای.. بشم ناراحت یحت باشم نداشته

  هی یبرا  تیزندگ تو حاال تا.. زدانی.. بدم حق خودم

 ؟یبود روشن قهیدق

 

.. سوختم  یم گناه یب خودم من.. باشم خواستم ینم

  منو یها گناه تاوان روشن.. شدم یم خاکستر گناه یب

 یم پس تقاص ونیهما ی جا به داشت..  داد ینم پس

 . داد

 

 مهم باشه.. ینکرد هم  فکر بهش چوقتی ه مطمئنم-

  آقا یبرا.. سوزهیم ترانه  یبرا دلم یحت..  من.. ستین

  از مدام بودم کنارش که یمدت چند اون تو که اتابک

 یم رو  ترسش حس من .. دیترس یم  عاقبتت و تو

 بابام از یحت .. بودم دهید بابام تو.. خودم تو.. شناختم

 . شد خوشحال خوبه گفتم یوقت.. دیپرس

 



  یمهربون دل اتابک.. لرزوند رو پشتم حرف نیا

  یم مقدس برادر هی مثل رو ونیهما هنوز.. داشت

  من.. شده  نینفر من   به لعنت.. من به لعنت .. دونست

  یتکون خودم به.. کنم  فکر اتابک مثل تونستم ینم

 اجازه روشن یها  انگشت مخدر اما بشم بلند تا دادم

 بردمیم لذت ناخواسته. بودم ابرها یرو انگار.. نداد

 تراوش روشن یهاانگشت  سر از که ین یمورف اون و

  انیجر عروقم تو و شدی م سرم پوست وارد کرد،یم

 ...بودم آروم من. گرفتیم

 ! سوختمی م آرامش تو

 

  وجودم ی همه درسته.. شب اون.. من زدانی.. من-

 رو خودم خواستم ینم اما بود وجدان عذاب از پر

 با کنم کم رو گناهم حس چون خواستم ینم.. بفروشم

 ...تو
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 هوا از یقیعم   دم من و کرد قطع رو حرفش خجالت با

 کردن باز توان یحت.. دادم یتکون رو فکم و گرفتم

 حسش.. نبود گهید سردردم انگار.. نداشتم رو پلکم

  آزارم روشن ی  ستین و مرگ حس هنوز اما کردم ینم

 ...کردمی م محافظت جونش از داشتم. دادیم

 !ونیهما یحت و ماهتاج و،یل بهمن،  همه، دربرابر

 برام ژهیو گاهی جا هی  روشن ناخواسته ای خواسته

 یراض. ادیب سرش ییبال  خواستمینم من و داشت

 ...کنه فکر  مرگ به کوچکش مغز اون در یحت نبودم

 !نداشتم مرگ ه ی تحمل گهید

 



 دوست.. رو تو من.. ی کن باور رو حرفم خوام یم-

 به.. خودم  خاطر به.. نه بابام خاطر به.. زدانی دارم

  رابطه هی سوم نفر از شهی هم نکهیا با.. تو خاطر

  کردم ینم  فکر چوقتی ه نکهیا با.. ومدیم بدم بودن

 خودم دست اما.. گهید یزندگ هی کن خراب خونه بشم

 خودت به منو  عمد به.. ی خواست تو نوی ا.. نشد.. نبود

.. یکشت اما.. ینکشت منو یگیم.. یکرد وابسته

 .یکشت رو بودم قبال که یروشن

 

  مغز چرا گفت؟ یم یچ داشت.. افتاد کوبش به قلبم

 داشت؟ ییشنوا  هنوز گوشم چرا افتاد؟ ینم کار از من

  سرم پوست.. دیکش میمال و گرفت چنگ  به رو موهام

  نیا دیبا. کردم باز رو پلکم یال من و شد جابجا

 نداشت قصد گهید! کردم؟یم باور رو اعترافش

 !کنه؟ یکار من لیم برخالف

 و بزنه نهیس به رو ونی هما سنگ نداشت قصد

 نداشتم باور من! کنه؟ ولم یلعنت انتقام نیا از ییکجای

 . شناختمی م خوب رو دختر  نیا چون

 ...کاش یا کردم،یم اشتباه من کاش یا

 



 زدان؟ی-

 

  من و شد خم  سرم یرو.. موندم منتظر و گفتم یهوم

  و باال گلوم بکیس.. کردم حس میشونیپ  یرو رو لبش

 .زدم یصدادار پوزخند و شد نییپا

. گرفت کوبش قلبم و دیکش شمیر ته یرو رو انگشتش

 ...یلعنت آخ

  کندن توان   هانوازش  نیهم با روشن کردمی م احساس

 ...اگر داشت گذشته یهمه  از رو من

  یرو لبش. کردیم جدا ونیهما از رو  خودش اگر

  میمال. بودم عرق سیخ من و داشت  نبض میشونیپ

 .کردی م نوازشم

!  بودم شده  نوازش یک بار نیآخر نداشتم خاطر به من

 به بود، کاشته آرامش عروقم تو که ینوازش  نیآخر

 .گشتیبرم  قبل هاسال 

 

  خاطر به.. یداشت که یتلخ ی گذشته خاطر به.. من-

  یها نیزتر یعز مرگ خاطر  به.. کرد  بابام که یکار

 .خوام یم معذرت تیزندگ



 

  یم قسم.. کرد یم کم رو دردم یخواه معذرت کاش

  سنای ها حرف نیهم با کاش.. کنم تمومش خوردم

 اونوقت.. کرد یم نگام لبخند با باز مادرم.. گشتیبرم

 خودم  انتخاب.. نداشت یتی اهم برام گذشته سال دوازده

 ....هنوز  من اما.. بود

 

 . کنم کم هست، تنه یس تو که یدرد تونستم یم کاش-

 

.  فشردم هم به رو لبم من و نشست قلبم یرو دستش

 ...بود محال اما نکنه حس رو قلبم کوبش خواستمیم

 کردنش نوازش به روشن و دیکوبیم دستش ریز قلبم

 . داد ادامه

 ییکزا یخلسه هی... دغدغه یب بودم پسربچه هی انگار

 ... روشن یهادست نیب نیدروغ و

 دیشا و کردیم اغوا رو من داشت ماهرانه دختر نیا

 !نداشت خبر خودش

 



  یم.. ینکش درد نقدریا کنم  یکار تونستم یم کاش-

  ریتصو تا داشتم نویا توان کاش.. کنم آرومت  تونستم

 ینم اما.. رمیبگ تیداری ب و خواب از مادرتو  و سنای

 با که باشم متنفر  خودم از تونم یم.. فقط.. زدانی تونم

 بازم داده بهت رو درد نیا من یبابا نکهیا وجود

  خجالت اعتراف نیا  از دیبا.. من.. باشم عاشقت

 ...اما.. بکشم

 

  کاریچ دیبا. شد تموم گرون برام واضح اعتراف ابن

 دستش دیبا نداشتم،  باورش هم هنوز یوقت! کردم؟یم

  یبوسه هی با رو اعترافش جواب و دمیبوسیم رو

 ! دادم؟ی م یفرانسو

 بلند و زدم کنار نمیس از موهام، یرو از رو دستش

 یرو درد تُن اردهایلیم اما بود شده کم سردردم .. شدم

 ی گوشه و شد مچاله قلبم .. کرد یم ی نیسنگ دوشم

  ایدن هی.. ستادیا یم کاش و زد  چنباتمه نمیس ی قفسه

 . شدیم راحت

 

 زدان؟ی-

 



 حرف عمرم تمام اندازه به کنم فکر.. روشن هیکاف-

 . بشنوم خوام ینم.. خوردم

 

 رونیب و شدم بلند تخت یرو از من  و کرد سکوت

 کت.. آوردم یم لباس خودم یبرا نیماش از دیبا.. زدم

 یصدا دهینرس  یخروج در به هنوز و کردم تن رو

 به و بستم رو کمربندم.. ستادمیا و دمی شن رو روشن

 .انداختم ینگاه مین کراواتم و رهنی پ یرو خون

 

 ؟ یریم یدار-
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 یتکون مچهین من و اومد سمتم به.. ندادم رو جوابش

 ی گوشه زخم یرو.. ستاد یا کنارم و  دادم خودم به

 مقابل درست... لبش زخم  اما داشت چسب ابروش

 .داشت نگه دهنش یجلو  رو دستش.. بود دمید

 

 ؟یکن  یم باور حرفمو زدان؟ی-

 

 بازوش.. رفت عقب قدم ه ی و رفتم جلو.. کردم مکث

 از رنگ.. دادم هیتک وارید به رو کمرش و گرفتم رو

 سر روشن  و دمیکش جلو رو خودم من  و دیپر رخش

 حس و چسبوندم  گوشش به رو لبم.. انداخت نییپا

 :افتاد لرزه به وجودش کل کردم

 

.. نه ای  کنم باور نکهیا روشن؟ شهی م عوض یچ-

 و یدار  یحس  چه نکهیا.. نه ای یبد حق   بهم نکهیا



 یک و یبود یک نکهیا.. سوزه یم یک یبرا دلت

  دردمو کدوم کنه؟ یم دوا  من از یدرد چه  نایا.. یشد

 عقب به ویچ کنه؟ یم زنده برام ویک ده؟یم نیتسک

 یبرنم.. شنینم زنده ینگفت  مگه ها؟ گردونه؟ یبرم

.. یبزن زخم  تا یاریم منو یپدر ی خونه اسم.. گردن

  با رو فتیتکل.. روشن.. کشتم رو تو من یکن یم فکر

  من زن ای.. یدار راه دو  فقط تو.. کن معلوم خودت

.. کنار به هات  حرف ی همه .. ونیهما  دختر ای یباش

 ی خونه دختر هم یتون ینم.. یستی ن هیبق مثل تو

 یبرا.. زدانمی.. من.. شوهرت زن هم  یباش بابات

 اگه.. قائلم احترام و ارزش زن هی عشق و احساس

 یبود زنم نکه یا با نکردم یدراز دست  بهت ینیب یم

  نخواستم که نهی ا خاطر به.. یکرد یم  نیتمک دیبا و

  بابات از ی خورد یزخم هر تو.. بزنم لطمه  حست به

 .کن فکر بهش.. من  نه یخورد

 

  تا توجه یب و  دمیپوش رو کفشم .. گرفتم فاصله  ازش و

 .رفتم شیپ در کنار

 



.. کنم عوض رو لباسم دی با.. گردمیبرم و نییپا رمیم-

 رهی بگ برات یز یچ یپماد هی فرصت سر انیجو  گمیم

 .بشه خوب زودتر زخمت که

 

 زدان؟ی-

 

  به پاهام و  دادم  کف از توان که دیلرزیم اونقدر اسمم

  ثابت  در ی رهیدستگ یرو دستم. نداد رضا رفتن

 سمتش  به من اما شد کی نزد آهسته یلیخ.. موند

 .دمینچرخ

 

 داشته یحس من به ی روز هی هست یدیام یعنی-

 ؟یباش

 

 خودم با عشق؟ زد؟یم حرف  یحس چه از.. شد کج لبم

 عاشق  شدم؟ یم عاشق داشتم بودم؟ کرده کاریچ

 و روشن  از.. کردم ینم درک رو حسم من روشن؟

  زخم شونی لعنت خود از برادر، و پدر بر عالوه ترانه،



 تو انتقام جز یحس کردن جا توان.. بودم خورده

 داشتم؟  چشمام

 

..  دمید  روشن از مات یریتصو و کردم  کج گردن

  از دادم یم اجازه.. نداشتم سوالش یبرا  یجواب

 .نبود مهم.. کنه برداشت داشت دوست  هرچه سکوتم

.. خواست یم رو اتابک با کردن خلوت یساعت دلم

 ینم من.. نداشت امکان بود؟ دهیبخش رو ونیهما

 ... نه.. نداشت رو حق نیا من خاطر به.. دمیبخش
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 و گذشته تو هنوز تو.. نکن فکر فردا به روشن؟-

.. ینزن گند گهید یکن یسع فقط بهتره.. یموند حالت

 .نذار من  چرخ  یال چوب.. ینکن یاشتباه کار گهید

 

 ستادمیا اما زدم رونیب خونه در از من و گفت یهوم

 شده یخون تاپش.. اومد شیپ در کنار تا.. برگشتم و

  حالت بهم خون قطره چند  با شلوارکش یحت و بود

 ... بودم زاریب خون  از. داد تهوع

 ...خون... خون

 

 .کن عوض لباساتو-

 

 مین خودش به و داد تکون باشه ی نشونه به یسر

  پشت رو آزادش  یموها و دیگز لب.. انداخت  ینگاه

 حتم به.. یلعنت.. دیلرز دلم  یپا و دست.. زد گوشش



  وگرنه داشت ربط مردونه یها هورمون از تا چند به

 !بودم؟! نبودم عاشق که من

 گاز به یدیشد لیم فقط دونستم ینم  رو جوابش

 رفتن، از  قبل خواستیم  دلم و داشتم هاش لب گرفتن

 نفسم و کنم سیخ زبونم  با رو تراشش خوش گردن

 .کنم فوت گوشش  در رو

. نتازم روشن به تا کردمیم له  رو خودم دیبا

 ! بدم درد بهش تونستمینم

 

  داده قی عم غم هی به رو  جاش نگاهش نفرت حاال

 به هیشب  یزیچ.. گرفت انحنا اراده یب لبم.. بود

..  کردم  یط رو ها پله فیرد و کردم پشت.. لبخند

 کردم پیتا  انیجو یبرا.. زدم ینم سر برج  به امروز

 

  بسپر شهروز و لیاسماع به.. خونه گردم یبرم من"

 دیبا.. رمی نم برج امروز.. برندارن روشن از چشم

 " بمونم ترانه شیپ

 

 



  

  

  ********************************* 

  

  

  

  میهمراه اعتماد قابل یگاردهایباد از نفر دو و فرهاد

 .بود گذشته مین و هفت از ساعت.. کردند یم

  یها صحبت و ینینش خونه ساعت نیچند از بعد

 شنا ساعت مین.. خوردن ناهار.. ترانه با معمول

.. داشتم یبهتر  حال  حاال.. یطوالن ماساژ هی.. کردن

 :زدم لب وار  زمزمه کوچه  اواسط درست

 

 .بمونن نجایهم ها بچه.. ایب تنها خودت فقط-

 

 متوقف رو  گاردیباد دو هر دست تکون با فرهاد و

  توسط  کوچه برق.. کرد پاتند همراهم به خودش و کرد

 که یرنگ اهیس نیماش و بود شده قطع خودم  یها آدم



 کور ی نقطه در درست دمید یم جلوتر متر چند

 ی اندازه به  یکی تار هرچند.. داشت قرار ها نیدورب

 کتم ی لبه دو.. رسوند یم صفر به رو بودنش یکاف

  درد یکم گلوم و بود سرد تنم.. رسوندم هم به رو

 و تلفن وجود از و دمیرس نیماش به باالخره.. داشت

  ینگاه مین با و کردم حاصل نانیاطم می کمر ی اسلحه

 رو در ی رهیدستگ ل، یطو ی کوچه سمت دو به

 فاصله متر چند با که دمید رو رانندش و دمیکش

 .بود ستادهیا

 یفضا نور و نشستم عقب یصندل  یرو باالخره

 .زد رو  چشمم اتاقک،

 

 ک؟ی شر چطوره حالت.. سالم-

 

  لبم.. زدم  زل روبرو به و دادم هیتک یصندل یپشت به

 : دادم رو  جوابش خودش لحن همون با و شد کج

 



  چرا بپرسم  ازت نخوام یحت که اونقدر.. خوبم.. سالم-

 ینم.. یاومد خونم دم تا و یکرد رو  سکیر نیا

 ... ترسم یم ؟ یفتیب راهزنا ر یگ هوی یترس
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 رو حرفم کردن کامل ی  اجازه مردونش ی خنده با

 رو خنده آثار همچنان.. دمیچرخ  سمتش به.. نداد

 : گفتم و کردم اخم.. دید صورتش از یراحت  به شدیم



 

 بهمن که  هییجا نیتر یدست دم و نیاول نجایا.. ویل-

 .داره نظر تحت

 

 اون چون.. نمتی بب نجایا  خواستم نیهم  خاطر به منم-

 مهم مالقات قرار یکس  با نجایا تو که  راحته الشیخ

  نگه یمخف خودمو یچطور دونم یم من.. یذارینم

 .ییپسردا دارم

 

  خودم چون..  نداشتم اعتقاد موضوع نیا به ادیز من

  نروزهایا هرچند.. کردم یم  توجه مسائل نیتر کم به

  ی همه  روشن و ترانه.. داشتم شک خودم عقل به

 . زدند یم هم به  رو معادالتم

 

  تحت منو مو به مو داره بهمن چطوره؟  بابام حال-

 .زنمیم سر  بهش یول.. رهیگی م نظر

 

  ینم فکر موضوع نیا  به یزدیم سر که روشن به-

 داره؟ سکیر  اتابک یبرا فقط ؟یکرد



 

 تو نویا.. خوردم جا واقعا صراحتش از  حجم نیا از

 تو که رو دستش اما.. دیخند که دادم نشون صورتم

  نگاهم.. گذاشت رونم یرو و کرد جدا بود قالب هم

 اخمم.. بود گردش در شیلعنت داغ دست و خودش نیب

 .شد تر ظیغل

 

 من به فقط مسئله .. بود باال یلیخ  اتابک دنید سکیر

  اتابک با  هام مالقات از یکی تو اگر.. شدینم  مربوط

.. ماهتاج نسبت.. نه اون جون فقط رفتم، یم لو

 ینم حیتوض ویل یبرا نویا.. شدیم برمال وی ل تیهو

 . دادم

 

  خودتو بهمن، خواهر و  ونیهما دختر از.. زدانی-

  یخوا ی م که یحال در یتون ینم تو.. کن خالص

 .یکن یعشقباز خودشون با  یکن نابود رو خانوادشون

 



  دیکش یقیعم نفس.. گرفتم رو پوزخند با و شد کج لبم

 عطر ی بو تا بکشم نفس کمتر دادم حیترج من و

 .نشوم  متوجه رو لشیاص یفرانسو

 

 از یدار همچنان که یبزن حرف یمسائل از بهتره تو-

 ینگفت من به چرا.. لئوناردو .. یکن یم یمخف من

 ؟..ارهیم خبر  ماهتاج یبرا که هیجاسوس همون ترانه

 

 پاهاش.. دمیکش شمیر ته به یدست من و گفت یهوم

.. دمیچرخ  سمتش به من و گرفت ضرب نیماش کف

 .دیغلت یم  نگاهش یها  یآب تو یمرموز یکم حاال

 

 که یزی چ.. نبود تو و من نیب ی مسئله اون چون-

 اول از.. نداره یربط من به  گذره یم ماهتاج و تو نیب

..  کنم یم کار جدا مادرم از  من.. بود نی هم قرارمون

 خودش به.. هاش جاسوس.. هاش آدم.. ماتشیتصم

 ... من به نه.. دارن ربط

 

 .نبود قبول قابل من یبرا.. کرد یم  هیتوج داشت



 

  یکن یراض خودتو یتون یم ینطور یا اگه.. باشه-

  جواب که دمیپرس رو اتابک حال.. ستین یمشکل

 .ینداد
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 مین.. دیکوب یم پا نیماش کف به تند  و تند هنوز

 .دمیکش پوف من  و انداخت ساعتش به ینگاه



 

.. دیپرس رو تو حال فقط بار نیآخر.. خوبه حالش-

  باتالق هی وسط درست یدار  گفتم.. یداغون گفتم منم

 .یزنیم پا و دست

 

  ابروش یتا هی.. دیخند باز دید که رو نم یخشمگ نگاه

 :گفت زی ر اخم هی با و شد یجد یآن  به و دیپر باال

 

 اما.. جنگه یم یماریب با داره هنوز.. زدانی خوبه-

 دنیجنگ توان ادیز کنم ینم فکر.. شده فیضع یلیخ

 خوش، چندان نه  انیپا هی یبرا.. باشه داشته

 ؟ یحاضر

 

 یب گلوم نیسنگ  بغض به و دادم تکون  سر فقط

 بزرگم درد اتابک.. داشتم یخفگ حال.. کردم یتیاهم

 ینم هنوز اما آورد ینم دووم ادیز داشتم خبر.. بود

 ...اگر دونستم

 



 رو روشن و  ترانه دیبا یکار  هر از قبل پس.. خوبه-

  تو یبر نیسنگ  بار دوتا با  یتون ینم تو.. کنار یبذار

  ییسرباال و یبیسراش چقدر ستین معلوم که یراه

 .داره

 

 ...ویل نه بود مربوط من به موضوع نیا

 

 . یدار دخالت حق یکار مسائل تو فقط-

 

  یکنار قسمت از.. انداخت باال ابرو و گفت  یهوم باز

 و کرد پر یجام و دیکش رونیب یسکیو یبطر  نیماش

..  دمیکش سر الجرعه و گرفتم ازش.. داد تکون جلوم

 .داشتم دوست.. بود  لیاص طعمش

 

 .ییدا پسر نوش-

 

 بسته و  باز پلک و دمی کوب رونم به رو  جام ی هیپا

 : گفتم و کردم



 

.. زنهیم زنگ  بهم فردا حتما بهمن کنم؟ کاریچ دیبا-

 برنامه من.. رو روشن هم خواد یم رو  ونیهما هم

 . بزنم آب به گدار یب تونم ینم.. دارم رو  خودم یها

 

  پر باز و گرفت دستم از رو  جام و انداخت پا یرو پا

  یبرا جام هی.. موندم منتظر و گرفتم ازش.. کرد

 جرعه و زدم ضربه بهش.. آورد باال و کرد  پر خودش

 :گفت و دینوش یا

 

 فهمم ینم.. چپ یعل ی کوچه به زنمیم رو خودم من-

 روشن.. روشن  خاطر به ی دینم لیتحو رو  ونیهما تو

 ...چون ید ینم لی تحو رو

 

 :گفتم اخم از پر  و رفت باال اراده  یب صدام

 

  یزیچ روشن و من نیب.. لئوناردو باش مراقب-

 . ستین

 



 رو جام.. دم یکش پوف من و کرد مکث  یا لحظه چند

 .کنه حس یب لبمو الکل دادم اجازه و زدم لب به

 

 اون یتون یم  ینطوریا.. بده  لیتحو رو جفتشون  پس-

 کنه کی شل سمتت به شد باعث که ی ایاعتماد یب

 . یبد لو رو ترانه دیبا یحت.. یبرگردون

 

  یحماقت ن یچن چوقتیه  من.. زدم یصدادار پوزخند

  نکهیا  خاطر به.. عشق خاطر به نه .. کردم ینم

 پس خواستم یم من که اونطور  رو تاوانش ونیهما

 از داشت ترانه.. نداشت ی گناه روشن چون .. داد یم

.. نبودم  ایماف هی ویل مثل من.. کرد یم  محافظت من

 ...زدانی فقط.. بودم زدانی من

 یم پس خواستم یم که  اونطور رو  هرکس تاوان

 ... ابدا.. و ی ل درخواست به نه.. گرفتم
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 .ستین امن نجایا.. برگردم بهتره شد تموم حرفت اگه-

 

  همه.. دمی نچرخ سمتش به من و گرفت رو دستم مچ

 رو صداش که دمیکش سر رو جامم اتی محتو ی

 :دمیشن

 

 یکن یم تکرار رو اتابک اشتباه یدار تو .. کن صبر-

..  نداره وجود یدلسوز ی برا ییجا ما کار تو.. زدانی

 که دونه یم نویا هم آماندا.. اومدم کنار خودم با من



..  کنم ینم صبر بزنه، سر  ازش ییخطا نیکوچکتر اگه

 .دارم عادت ماشه  دنیکش به من

 

 یم خوب خودم.. شدمینم هم ویل.. نبودم اتابک من

  یم یحال ویل به نویا.. کنم یم کاریچ دارم دونستم

 و روشن و ترانه  خودم یها دست با خودم من.. کردم

 .فرستادم ینم مرگ کام به  رو ونیهما

 دست از رو  همسرش و دختر ماهتاج خاطر  به اتابک

 ینم یقربان  رو یکس انتقام نیا خاطر به من.. داد

 من رو بهمن.. کردم یم استقامت  جونم یپا تا.. کردم

  با.. زدمی م زل بهش لذت با خودم.. من .. کشتم یم

 ...لذت

 

..  ینگران  نگاهش از.. چرخوندم سر  سمتش به

.. دیبار یم قدرت یادیز حد تا و اضطراب.. ترس

 : گفتم و دمیکش پس رو دستم

 

 به.. نمیبب  رو ماهتاج بازم مجبورم اتابک دنید یبرا-

..  بده پس حساب من به دیبا ترانه کردن یقاط خاطر



  چیه یخطا   نیکوچکتر از زدانی بگو.. بگو  بهش نویا

  انداختن خطر به خاطر به..  گذره ینم یراحت  به یاحد

 ...ترانه جون

 

..  کردم رها مهین رو حرفم من و زد یکجخند ویل

 یصندل  یرو رو جام و دمیکش رو در ی رهیدستگ

 .انداختم

 

  ی درباره رو یزیچ هی بهتره.. زدانی  گمیم بهش-

 ها ساعت تا  نهیب یم رو تو  هرزمان.. بگم بهت مادرم

..  بخوابه شهینم باعث ییدارو چیه و زه یر یم اشک

  یروز همون یحت.. کنه یم گناه احساس تو برابر در

 تا کنه استفاده من از داشت یسع عمارت یاومد که

  من.. ببره نی ب از رو تو به نسبت وجدانش عذاب حس

 خوام یم.. دمینم بال  و پر یاحساسات چیه به ابدا

 راه تو منم.. یبر رو اتابک راه دینبا که یبفهم

  خرابش.. یرفت درست راهتو  االن تا.. ستمین ماهتاج

 .نکن

 



  تو اطرافت ی ها آدم ی همه که نداشت یخوب  حس ابدا

 گناه   حس نیا.. باشند داشته نقش  کردنت بدبخت

 در از و  شدم ادهیپ.. داد یم آزارم بشدت ام،یاطراف

 . انداختم ویل  به رو آخر نگاه و شدم خم.. گرفتم فاصله

 

.. بخشم ینم.. ویل ندارم  اتابک به یشباهت چیه من-

  ماهتاج به.. بازمینم.. امینم کوتاه.. سوزونم ینم دل

 . کنم یم تموم من کرد شروع اون رو جنگ  نیا بگو

 

  زود یلیخ و دمیکوب هم به رو در من و داد تکون سر

 .بود کنارم فرهاد.. گرفتم فاصله

 

 .شنیم وصل گهید قهیدق دو تا ها برق قربان؟-

 

  انیجو ی شماره و آوردم رونیب رو تلفنم  حرف یب

 .دمیشن رو صداش  بوق چند از بعد.. گرفتم رو

 

 قربان؟-



 

 دو باالخره.. دمید یم  یسخت به رو  کوچه یانتها

 .افتادند راه به فرهاد سر پشت  گاردیباد

 

 خبر؟  چه بهمن از-
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..  کرد کار ساعت  هفت از شیب.. شرکت  رفت امروز-

  کردم چک  من نگیپارک  تو رفت مشکوک نیماش هی

 ...قربان فقط.. نبود یی شناسا قابل نش یسرنش اما

 

 رو کت.. انداخت تنم به لرز سرد باد..  دمیکش پوف

 .چسبوندم خودم به شتریب

 

  ها بچه  کرد یم بیتعق رو شما داشت نیماش هی-

 بهمن طرف  از ندارم شک  من.. کنن منحرفش تونستن

 .بوده

 

  یپشت ی کوچه تا یاطیاحت یب با چطور ویل.. کردم اخم

 ومد؟ یم خونم

 

..  هیک مال  نیماش اون یبفهم کن یبررس .. باشه-

 ن؟یکرد چک رو پالکش

 

 که داد صی تشخ شدیم اما بود واضح و رسا صداش

 .ستخونه 



 

 .رمیگ  یم استعالم صبح تا.. چشم-

 

 کوچه چراغ که دمید و میگذشت کوچه چ یپ از باالخره

  نفسم.. بود فاصله متر صد فقط خونه تا.. شد روشن

 .بود  سرم پشت فرهاد هنوز و کردم فوت رو

 

 یم تماس بهمن فردا مطمئنم.. بگو بهم رو خبرش-

 .بدونم مالقاتش از قبل خوام یم.. رهیگ

 

  چک رو ترانه یها امکیپ و تماس اطالعات نتیپر

  اصل در.. نداشت وجود یتوجه  قابل زیچ .. بودم کرده

 من به دیبا ماهتاج.. بزنم حدس نتونم که نبود یزیچ

  و من نسبت  از ترانه نکهیا اما داد ی م پس حساب

 .بود مثبتش ی نقطه تنها نداشت خبر ماهتاج

 

 .چشم-

 



  توسط در و  کردم قطع رو  تماس یکوتاه یخداحافظ با

 درست کامل ماه.. رفتم  شیپ من و شد باز نگهبان

 پا کالفه یپوف با من و دیدرخش یم دیسف  عمارت یباال

 لب من و گرفت رو کتم نینوش.. گذاشتم ساختمون به

 :زدم

 

 دیبا خستم کمی.. می خور یم شام  زودتر امشب-

 . بخوابم

 

 : داد رو جوابم  لبخند با

 

 با پلو یسبز.. حاضره گهید ساعت مین تا.. چشم-

 .آقا کردم درست  سالمون یماه

 

  بود خوب میجسم  حال.. گذشتم کنارش از سر تکون با

 ...روحم اما

 

  لب ترانه.. گذاشتم اتاق به پا و کردم یط  رو ها پله

  الک رو  پاش یها ناخن داشت و بود نشسته تخت



 که رفتم شی پ پنجره کنار تا.. داشتم یخفگ حال.. زدیم

 :دمیشن رو صداش

 

 زد؟ بتیغ کجا هوی-

 

  یافع و مار  مثل ویل یها حرف.. ندادم رو جوابش

  یها شی ن حاال و بودند کرده دنبالم رو  ریمس تمام

  داشت.. کردم یم حس پام کف از رو آلودشون زهر

 یم مغزم به که یوقت از امان و ومدیم باال ذره ذره

 .دیرس

 

 زدان؟ی-

 

  باز رو تراس در و دیرس  مشامم به الکش  تند یبو

 سرد یهوا.. گذاشتم بزرگش ی  محوطه به پا و کردم

 . نداشت تیاهم یا ذره برام

 ینم هم خودم.. دمیکش  و گرفتم چنگ  به رو موهام

 یمخف بهمن از چرا! گفتم؟ ینم ترانه به  چرا دونستم



  یجواب چیه! دم؟یخواب ینم روشن با چرا! کردم؟ یم

 .نداشتم خودم یبرا
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 چشم من و گذاشت تراس به پا ترانه که  شدم متوجه

..  فرستادم رونیب شل رو م یعصب و یحرص نفس بسته

 سمتش به و زدم پس انداخت تنم ی رو که ییپتو

 :زدم لب یجد یل یخ و دمیچرخ 



 

 یدیچ که زویم.. بزن سر نینوش به برو.. تو برگرد-

 .بخوابم فقط خوام یم خستم یل یخ.. کن خبرم

 

 اونقدر یحت  خواست ینم  دلم ابدا من و  کرد کج گردن

 نرده به.. نمیبب رو لباسش و صورت که کنم نگاش

 .دادم هیتک تراس یکنار  یها

 

 .باشه-

 

  چشم باز رفت و انداخت نییپا سر مغموم که ترانه

  فکر لئوناردو یها حرف  به هزارم بار یبرا و بستم

 .کردم

 یبرا من.. گرفت ی م یباز به رو روانم داشت

 عشق اما شدم یم قائل تیاهم و ارزش یزی هرچ

.  دادیم نشون رخ میزندگ تو دیبا که بود یزیچ  نیآخر

 مقابله توان حرف کلمه چند و سکس بار چند حتم به

  ینطوریا دینبا.. نداشت رو وجودم  انتقام حس با

 .شدیم



  

  

  

 *************************** 

 

  

  

  

 . کردم باز  تلگرام در رو  انیجو امیپ

 

 نیومدین  اما بگم یحضور خواستم.. قربان سالم"

 هی به راستش.. گرفتم استعالم نیماش پالک از.. برج

  یلیخ نتونستم که شدیم مربوط سیتاس تازه شرکت

 زنه هی سشیرئ.. اسم هی جز.. کنم دایپ ازش  یاطالعات

 .."تابناک میمر اسم به

 

 به ینگاه مین.. کردم هم  در رو اخمم.. بود نیآنال

  درون نی محافظ ادیز تعداد دنید با و انداختم  اطرافم



 لب به یمحو  پوزخند اما شد تر ظیغل  اخمم محوطه

  یلیخ  جونشون به الشخور  جماعت نیا.. آوردم

 با که یبهمن.. بهمن مخصوصا.. دادند یم تیاهم

  انیجو جواب.. بود نشسته یصندل یرو خون ختنیر

 دادم یا  کلمه تک رو

 

 .."ممنون"

 

 پی تا عیسر یلیخ و زدم انگشت  ویل ی شماره  یرو و

 کردم

 

 "کنه؟ یم  کار تو یبرا  تابناک میمر"

 

 بشدت بهمن.. کردم یم تعللل نیا  از شیب دینبا

 عطرم ی  شهیش داشبورد از.. دیکش یم رو انتظارم

 یبو از و کردم یاسپر گردنم یرو و آوردم رونیب رو

  حواسم ی  همه من.. گرفتم یقیعم دم  تلخش و سرد

  صد از.. بود بهمن زنگ   به گوش یگاردها یباد به

 ...سگ هی مثل.. دندیفهم یم رو خطر  یبو یفرسخ



 در ی رهیدستگ و برداشتم یکنار یصندل از رو فمیک

 صفحه  یباال  از رو انیجو آخر امیپ.. دمیکش رو

 .خوندم

 

 "سفهی وظ  انجام کنم یم خواهش"

 

 سمتم به گاردهایباد از یکی و بستم رو نیماش در

  دایپ خبر   ، یراندازیت روز که بود یکس همون.. اومد

 .رسوند بهمن گوش به رو  مدارک کردن

 

 . منتظرتونه آقا.. نیاومد خوش.. زدانی آقا سالم-

 

 رد دیسع کنار از و دادم تکون هدف  یب یسر فقط

  داد یم نشون نیا.. کرد میهمراه خودش اما.. شدم

 .دیترس یم  هم خودش ی  هیسا از بهمن
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 کامال  رو ویل امکیپ من و دیلرز دستم نیب تلفن

  ی هیزاو و دیسع نیزبیت چشم  از دور به و نامحسوس

 کردم باز نیدورب دید

 

 "کنه یم کار منیاهر یبرا.. نه من یبرا"

 

..  کردم حس حروفش تک به تک از رو لبخندش من

 ...وی ل بهت لعنت



 به نکهیا بدون.. تهرروزه  یها  برنامه  و تو به لعنت

 نوشتم کنم نگاه تلفن ی صفحه

 

 "دارم  حرف باهات"

 

  یچوب یها  پله از و انداختم کتم بیج به رو تلفن و

 کارش اتاق تو شهی هم مثل ویل حتما.. رفتم باال

 پله فیرد  نکهیا محض به اما.. دیکش یم رو انتظارم

 :دمیشن رو دیسع یصدا شد تموم ها

 

 .زدانی آقا سمت نیا-

 

  به داشت.. چرخوندم  گردن نچیا چند فقط و کردم صبر

 حدسش..  نه آخ.. کرد یم اشاره بهمن خواب اتاق

  یم مواجه یچ با بعد ی  لحظه چند تا که  نبود سخت

 .شدم

 پوزخند.. نباشه آشنا شخص اون بودم دواریام فقط

 با و کنم اخم شد باعث دیسع لب ی گوشه  مضحک

  همچنان ی ول" گمشو" کردم یحال بهش سر تکون



  مرتب رو کتش یطور  که دمید من و ستادیا سرجا

 .نمیبب رو شیکمر ی اسلحه  که کرد

 

  یپوف.. بود صبح  ده.. انداختم  ساعتم  به ینگاه مین

.. انداختم ینگاه مین اطراف  به مشکوک و دمیکش

.. گرفت رو چشمم سالن یانتها  نیدورب روشن چراغ

..  داد یم یباز منو.. برد ی م لذت کردن ی باز از بهمن

 با و زدم در به تقه چند و کردم دست به دست رو فمیک

  رو بهمن پرنشاط و رسا ی صدا یا هیثان کی مکث هی

 .دمیشن

 

 ...تو ایب-

 

  باز رو در خودش و دی پر باال ابروش یتا هی دیسع

  برهنه مهین رو بهمن اول  ی هیثان همون من و کرد

 من حضور  متوجه تازه که انگار.. دمید تخت یرو

  من اما داد خودش به یتکون مچهین باشه شده

 نییپا یرو  و پتو ریز که یکس میعظ  حجم یبرآمدگ

 .کرد ورم رتمیغ رگ  و دمید بود بهمن ی تنه



 

 ... زدانی ا یب.. هووووم-

 

 آب.. باشم داشته تسلط خودم اعصاب  به کردم یسع

 تخت.. گذاشتم اتاق داخل به پا و دادم قورت  رو دهنم

 ییروبرو ی  محوطه کل و بود اتاق وسط درست

 نیهم از رو ریآفتابگ فقط.. نداشت حفاظ ابدا و پنجره

 . دمید یم تراس در فاصله

 

 دمیشن رو  بود پتو ریز که یزن زی برانگ شهوت یصدا

 ابروم به که یتکون و لبخند با اما شد  تنگ نفسم و

 .یکن یم کاری چ که فهموندم  بهمن به دادم

 

 ... ینباش تنها زدمیم حدس-

 

 ینم کنار صورتش از یلعنت حس اون.. دیخند مرموز

  سبز داستر شورت باز من و زد کنار  رو پتو.. رفت

  تونست ی نم بود پتو ریز که یزن.. دمید رو رنگش

 ... یلعنت بهمن   کن   گرم تخت.. باشه شراره جز یکس



 

 رو شراره لخت  ی تنه مین من و ستادیا  روبروم بهمن

 تخت نیی پا از رو نشیسوت داشت.. دمید پشت از

 . داشتیبرم

 

 و ها صبح اول خصوصا.. ستمین تنها  چوقتیه من-

 . لهیتعط امروز.. ها شب
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 ی دکمه و گذاشتم یشیآرا زیم یصندل یرو رو فمیک

 . کردم باز رو کتم

 

 . یسرحال یحساب  امروز-

 

 و اومد سمتمون به ریز لباس همون با شراره

 به ناز با داشت و بود  من به نگاهش که همونطور

 زونیآو  بهمن یبازو از د،یکش یم  دست موهاش

  بدن هی.. نداشت اضافه یچرب ذره کی یحت.. شد

 ... نقص یب کامال

 

  منو یچطور بلده خوب.. بمونم کسل ذارهینم شراره-

 . ارهیب فرم رو

 

 من و  دیکش شییباال لب یرو رو زبونش  شراره

  یم دیبع.. بردم فرو بمیج  تو رو دستم و گفتم یهوم

 تو داشت تازه که یشهوت حس  متوجه بهمن دونستم

  یناکام چندبار و نیچند. بشه دادیم نشون رخ وجودم



  خواستیم  دلم و بود کرده شونمیپر یحساب زن دو از

  از بهتر یکس چه. کنم  یخال یکس یرو  رو خشمم

 !بهمن؟

 

..  شلوغه سرم کمی من یول.. خوشحالم.. خوبه-

  از بعد داره عادت بهمن.. یسکیو من یبرا شراره

 .بکش رو زحمتش تو.. بخوره قهوه سکس

 

 ناز از پر یصدا و دادم هیتک  پنجره  کنار وارید به

 : دمی شن رو شراره

 

 . زدانی یبگ  تو یهرچ-

 

  نیا من ی ول بود ینابود به رو.. دیخند بلند بهمن و

 .خوندم ینم نگاهش  از رو

 یحت.. بود نشده کم بردنش لذت و کردن سکس از

  د،یکش یم  نفس ینابود و مرگ یقدم  هی تو که حاال

 رو در شدن  بسته و باز یصدا ..  داد ینم نشون یزیچ

 .ستادیا کنارم بهمن و دمیشن



 

 زدان؟ی چطوره  خواهرم-

 

..  دمیچرخ  سمتش به اما شد مشت  بمیج تو دستم

  نسبتا یموها  داشت و بود دهیپوش روبدوشامبر

 رو نفسش.. کرد یم  تیهدا باال به رو کوتاهش

  زل بهم مرموز اخم هی با و فرستاد رونی ب به پرفشار

 :زد

 

  رو خودش  آشپزخونه تو داشت ومدمیم یوقت.. خوبه-

 .کرد یم سرگرم غذا هی پختن با

 

  اون.. یگرفت  دستت تو  رو  ترانه نبض یحساب پس-

  دیسف و  اهیس به دست شناختم یم من  که یدختر

 ادیز من  هرچند.. داشت نفرت پختن غذا  از.. زدینم

 تونم یم شتریب شده تو زن یوقت از..  دمشید ینم

 .کنم مالقاتش

 



 به رو روانم داشت ها خنده نیهم.. د یخند بلندتر و

 :گفتم و  زدم یکجخند  حال نیا با گرفت یم  یباز

 

 تونستم و میکرد ازدواج ترانه و من خداروشکر پس-

 . کنم محکم رو یبرادر و  خواهر وندیپ

 

  نگاهش از رو تیجد و  شد جمع شخنده  باالخره

  سنای ادی به اونو برادر و خواهر اسم.. خوندم

 یم شکنجه رو خودم داشتم چرا من! نداخت؟ینم

 نبودم؟ برد یم رو خواهرم و مادر یوقت چون کردم؟

 

 ابوذر از ینتونست.. زدانی شد؟ یچ.. کن  ول نارویا-

 ؟یکن دایپ یاطالعات
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 لمس رو شمیر ته و آوردم رونیب بمیج  از رو دستم

 .داشتمیبرنم نگاهش از چشم.. کردم

 

 از که تو.. گشتن آدمات یکاف ی اندازه به دونم یم-

..  زده بشیغ کجا ستین معلوم.. یدار آدم شتریب من

 باالخره راحت التیخ یول.. گرفت یرد ازش شهینم

  برات رو شزنده من.. رونیب ادیم موشش سوراخ از

 .یر یبگ  رو جونش من یجلو مشتاقم.. ارمیم

 

 به یدست.. اومد جلو و داد تکون سر لذت با

 یمین.. ستادی ا مقابلم درست و زد بنفشش روبدوشامبر

  تر ینوران رونیب دیشد نور ی واسطه به  صورتش از

 ... یلعنت.. دیرس یم نظر به



 

 ازش زندان تو داره یک ی بفهم یتونست  ؟یچ ونیهما-

 کنه؟ یم تیحما

 

 .داشتم ییبازجو به هیشب یحس شتریب

 

 .دمیفهم آره-

 

 براندازم پرسوال  و دیپر باال ابروش دو هر متعجب

 رید شراره.. کردم پشت  و خوردم رو پوزخندم.. کرد

  حروف..  داشتم دنینوش لیم بشدت من .. بود کرده

 :آوردم زبون به یآهستگ  به رو اسمش

 

 ...ویل-

 

 روش هم من.. دینکش نفس یا لحظه یبرا یحت

 .داشتم رو خودم خاص

 



  تیفعال به من از خبر یب  هم هنوز لئوناردو که حاال

  به ها تیفعال همون از بودم بلد هم من ؛  داد یم ادامه

 . کنم استفاده خودم نفع

.. دمیچرخ  سمتش به من و شد یطوالن یلی خ مکثش

 .کرد یم نگاه من به مبهوت و مات همچنان

 

 بچه.. داشت تعجب یجا اندازه نیهم به منم یبرا-

  ازش ییجا  هی تا.. زدن رو ونیهما دختر رد من یها

 نایا ی همه.. ستین یخبر اونم از بعدش.. دارم خبر

 گذاشتن فشار تحت یبرا باشه ویل ی نقشه تونه یم

 به.. یبدهکار بهش یادی ز مبلغ تو حال هر به.. تو

 . بکشه نییپا رو تو تا زنهیم دست بتونه که یراه هر

 

  یناگهان رییتغ  من و زد ییصدا و سر پر  پوزخند بهمن

 و نیخشمگ. دمید یم  رو شیپوست  یها رنگدونه

 سمت به دیرس دستش به که یجسم نیاول یعصب

 شدنش یمتالش یصدا و  کرد پرت پنجره یها شهیش

 رو دیسع موضوع نیهم  و برداشت رو  ساختمون کل

 .کشوند اتاق داخل به اسلحه به دست

 



  پوزخند دیسع  به ینگاه مین با من و دیکش نعره بهمن

 کردن حمله  من و بود یعصبان یلیخ بهمن اما.. زدم

 و گرفت رو شاسلحه  و  دمید دیسع به رو شیناگهان

 : زد داد و رفت نشونه رو دیسع ی نهیس

 

 گمشو لجن؟ یذاریم من اتاق تو پا  یحق چه به-

 ...ها حرومزاده نیگمش همتون.. گمشو.. رونیب

 

 به رو دستش و افتاد لکنت به زده  وحشت دیسع

 .برد باال می تسل ی نشونه

 لبم و زدم زل روم شیپ ی معرکه به محو، یلذت با من

 تیرضا کارم نیا از.. ویل آخ.. شد کج نامحسوس

 .داشتم کامل
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 و واج و  هاج رو شراره من رفت، رونیب که دیسع

  خواب لباس هی با فقط لختش تن .. دمید دست به ینیس

 بسته که اتاق در.. بود شده دهیپوش رنگ یآب ریحر

 و کرد پرت  تخت یرو رو  دستش ی اسلحه بهمن شد

  سکس لذت ی  همه انگار.. گرفت دست به رو سرش

 .بود شده لیزا شیصبحگاه

 

  داره که هیک ه؟یک ویل ن یا.. زدانی نداره امکان نیا-

 داشیپ برام شه؟یم پررنگ من یزندگ تو ینطور یا

 .بکشمش خودم تا کن داشیپ.. کن

 



  یلحن با.. کردم یستادگی ا خشمش مقابل و رفتم جلو

 :زدم لب نانیاطم  سراسر

 

 .کنم یم دایپ منیاهر  از ینشون  و رد هی دارم-

 

 و گرفت رو بازوم.. زد  برق غضبناکش یها چشم

 .خوردم  یتکون

 

  یسخت یدشمن حتما هست که یهرک منیاهر نیا ه؟یک-

 رانیا ادیم هربار  ویل نیا کردم قیتحق من.. داره ویل با

.. شهر از خارج یگاودار ه ی.. زنهیم سر  جا هی به فقط

 یگاودار اون صاحب از دارن من یها بچه  االن نیهم

  تو یخوب یخبرا  مطمئنم.. کشنیم حرف من روش به

 حرومزاده کدوم ویل بفهمم نکهیا محض به.. راهه

 .کشمش یم خودم.. هیا

 

 از رو ارتعاشش من و  دیلرز یم شدت به مشتش

 با من و  دیخند  المنظر هیکر.. کردم یم حس درون



 زل سوختنش و خوردن حرص به وافر لذت همون

 .زدم

 

 .نطورهی هم حتما-

 

 از حاال اما.. داشت یمیوخ  تیوضع احتماال.. حشمت

  شکنجه ریز بودم دواریام فقط.. ومدیبرنم یکار دستم

 ...یلعنت.. ارهیب دووم

 

 ؟ یکرد دایپ منیاهر از یچ-

 

..  داشتم دنینوش  به لیم واقعا من.. گرفتم فاصله ازش

 .کردم باز رو در

 رو ینیس من که زد لبخند.. بود در پشت هنوز شراره

 بشدت.. انداختم ینگاه مین دیسع به و گرفتم ازش

 ...هه.. بود دهیترس

  رو یسکیو جام.. بستم رو در و برگشتم اتاق به باز

 سر الجرعه و گذاشتم دستم کف رو ینیس و گرفتم

 شدم کینزد  بود نشسته تخت لب که بهمن به.. دمیکش



 عیما ذره ذره و لذت با و گذاشتم کنارش رو ینیس و

 .دادم فرو رو  یسکیو  خنک

 

 از شهیم سخت.. داره یهرم بزرگ شرکت هی-

  مهلت بهم.. دیرس شسرکرده به و شد رد ها رهیزنج

 .کنم ی م داشیپ بده

 

 نشون من یجلو  داشت یسع اما دیلرز یم خشم از

 قهوه یکی سرام فنجون و  زد طرفه کی یلبخند.. نده

 و دیکش هورت رو فنجونش یرو کف  و برداشت رو

 .بست چشم لذت با

 

 تک به تک  خوام یم یکرد دایپ رو من یاهر یوقت-

 .یکن اجرا منو اوامر

 

 رگ.. خواست یم الکل دلم  باز.. دادم تکون  سر فقط

 .داشتند  ازین بدنم یها
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  ویل با رو ت یبده تا یدار  مهلت روز هی فقط کنم فکر-

 بهمن؟ یکن کاری چ یخوا یم .. یکن صاف

 

  لرزش یصدا  من و شد  مچاله انگشتش نیب فنجون

 .دمیشن یم رو قهوه

 

  پرداخت یقسط  با بتونم دیشا.. خوام یم  مهلت ازش-

 که ندارم  یموجود اونقدر االن.. کنم شیراض کردن



  از ؟یخوا یم مهلت چقدر ؟یچ تو.. کنم یکار بتونم

 .اریب خبر برام شتریب روشن

 

 لعنت.. نداختی م تکاپو  به وجودمو تمام روشن اسم

 ...احمق کور موش بهت

 رو رتمیغ رگ بهمن زبون از روشن اسم دنیشن یحت

 .نداختیم دنیکش عربده به

 

 الزم زمان روز چند حداقل  منیاهر یبرا.. باشه-

  رو خوابش رگ بشه دیشا  کن صحبت ویل با.. دارم

 .کرد دایپ

 

  رو فنجون  اتیمحتو ی همه.. دیکش یم نفس یحرص

  خورده کنار از اطیاحت با.. شد بلند جا از و دیکش سر

  و انداختم تفنگ به ینگاه مین من و شد  رد ها شهیش

 :گفت همزمان  بهمن

 

 وارد باهاش که یروز.. منه مرگ وی ل خواب رگ-

 .باشه دشمن من با نقدریا کردم ینم فکر ابدا شدم کار



 

 لیم از کشتنش به لیم.. بود من یآرزو بهمن مرگ

 سر سمتش به.. بود  باالتر سکس و  یدنینوش به

 یم پوف مدام و بود گرفته کمر به دست.. چرخوندم

 .دیکش

 

 ه؟ یچ از یدشمن نیا-

 

  دوتا هاش چشم.. دیچرخ  سمتم به.. ستادیا حرکت از

 .بود  یخون  ی لخته

 

 چه.. یدون ینم رو مرد نیا یاصل تیهو یحت یوقت-

 داره؟ تو با یدشمن

 

  حس کی  و هزار و خشم پر و مرموز و مشکوک

 اما گرفتم  فاصله تخت کنار از.. زد زل  بهم ناشناخته

 یم رو ی لعنت ی اسلحه اون چشم ی گوشه  از هنوز

 .دیلرز یم  کشتنش یبرا دستم و دمید

 



 زیم یپا من با که یکس اما.. دونم ینم منم نویا-

 محافظت من یدشمنا از  که یکس.. نهیش ینم مذاکره

  لیدل حتما  کنه یم دیتهد منو داره که ی کس.. کنه یم

 ...هیک ویل بفهمم که یروز.. داره یمحکم

 

 تو رو ایدن ی ها حس ی همه سماجت حاال.. نداد ادامه

 نیا علت خواست یم  دلم.. کردم یم  حس وجودم

 اما.. نداشتم شک گفت ینم ویل.. بدونم رو یدشمن

 رونشیب من و زد برهیو تلفنم.. دمی فهم یم خودم

 به پشت.. بود پنجره اتاق نیا کور ی نقطه.. آوردم

 کردم باز رو ویل  امکیپ پنجره

 

 " بهمنه؟ کار.. کشتن رو حشمت شدم خبردار االن"

 

 ...یلعنت.. نشست عرق به تنم

 ی همه از خشم.. زدم زل بهمن به  چشم  یباال از

  یخوب ی  مهره حشمت..  یلعنت.. دیبار یم وجناتش

 کردم پیتا صفحه به کردن نگاه بدون باز.. بود

 



 .."باش خبرم منتظر.. دارم یبد یخبرا برات.. آره"

 

  متوجه تازه  ویل حاال.. انداختم بمیج به  رو تلفن باز

 به اونو اسم  من دیفهم یم یوقت.. شدیم  کار تی حساس

  یسخت جنگ حتما دادم ونی هما و روشن یحام عنوان

 :ستادمیا بهمن مقابل  و زدم پوزخند.. گرفت یدرم

 

 منیاهر با.. شلوغه سرم کمی.. برج رمیم دارم من-

 تو تونه یم اون احتماال.. کن مالقات شده هرطور

 یم رو تالشم دارم منم.. کنه کمک بهت ویل ینابود

 جون زندان  تو بتونم و کنم دایپ رو ابوذر که کنم

 .رمیبگ  رو ونیهما

 

 .زدمینم یحرف روشن کردن دایپ از یحت
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 گره هم در بشدت هاش اخم.. داد تکون  سر فقط

  نکهیهم.. دیکش یم نفس خرس مثل و بود خورده

..  کرد یم تیکفا بودم دهیبر رو شیلعنت  یها خنده

 .دمیبر یم هم رو نفسش یزود به..  بودم یراض

 

  یسر هی به منی اهر یها آدم  از یکی با روز ید.. باشه-

  با خودش  منیاهر قراره.. بود زن هی.. دمیرس توافق

 نمشیبب که نباریا.. واسطه یب.. رهی بگ تماس من

 .کنم یم حل رو مشکالتم

 



.. بودم ناراحت حشمت ی برا.. دیپر باال ابروم یتا هی

 ... یلعنت... مرد نیا

 

 . کیشر بده قرار انی جر تو منو-

 

  بشه متوجه تا بردم کار به رو کیشر ی  واژه عمد به

 دیبا.. ندارم تیرضا  یکار پنهون ن یا از ابدا من

  که شد کالمم ی طعنه متوجه.. دیفهم یم  منو گاهی جا

 . دمیفهم یم رو  التهابش من و کرد پشت

 

 .زدانی یبر گهید یتون یم-

 

  علت.. دمی فهم یم رو ویل یدشمن علت دیبا فقط حاال

 ... انهیناش  یها یکار  پنهان نیا

 شهیش خورده  به ینگاه مین با و دمیکش یقیعم نفس

 .گرفتم دست به رو فمیک و رفتم عقب عقب ها

 

 .یروز یپ دیام به-



 

  به دنمید محض  به شراره.. زدم رونیب  اتاق در از و

  به رو دستش دو هر که دیسع به رو من و اومد سمتم

 :گفتم بود زده پهلو

 

 . کن آماده رو یجکوز بهمن یبرا-

 

 . انداخت نییپا سر

 

 .چشم-

 

 کتم ی گوشه ها پله نی ب اما گرفتم فاصله کنارش از

 پله هی  و ستادمیا پراخم.. شد دهیکش شراره توسط

  نیا از.. دمی چرخ سمتش به.. شد متوقف من از باالتر

 نظر به زتری برانگ وسوسه تنش یها یبرجستگ  هیزاو

 .دیرس یم

 

 شد؟ یعصبان نقدریا چرا بهمن زدان؟ی-



 

 و اومد نییپا پله هی.. ندادم رو جوابش اما شد کج لبم

 دل نشیس ن یب قیعم خط.. انداختم نییپا رو سرم من

  قائده نیا از هم من.. آورد یم دست به  رو یمرد هر

 به مهارت زن انتخاب تو بهمن.. نبودم یمستثن

 .داشت یخصوص

 

 هام نه ی س خط مجذوب نمیبب ؟یگینم  یزی چ چرا-

.. کنم رابی س یلحاظ هر  از رو تو تونم  یم من ؟یشد

  یرینظ یب  یچشما تو زم؟یعز.. کن امتحانش من با

 و دست ریز  یچطور ترانه بدونم دارم دوست.. یدار

 .برهی م لذت پاهات

 

  جلو شهی هم از خونسردتر اما اومد جوش  به خونم

 .رفتم

  کف.. کردم  بازش و آورم رونیب رو بمیسرج  دستمال

  تکه هی کردن لمس مثل درست و داشتم نگه دستم

  جلو رو خودم و زدم کنار رو موهاش نجاست،

 :زدم پچ گوشش کنار درست.. دمیکش



 

  مخت به رو یواقع لذت گلوله هی با شدم یم خوشحال-

 ...فیح اما.. کنم فرو

 

 مجمله  ذهنم تو و کردم پرت صورتش به  رو دستمال

 .رسوندم انتها به رو

 

 ستین مرگ اقتتیل که یارزش یب اونقدر که فیح"

 " یبمون یباق بهمن رخوابی ز دیبا بلکه
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  خارج الیو در از و رفتم  نییپا ها پله از  سرعت با و

 پشت.. گرفتم رو انیجو ی  شماره لحظه همون.. شدم

 نیماش یفضا تو انی جو یصدا و نشستم  فرمون

 .شد پخش

 

 .قربان درخدمتم-

 

 و بستم رو کمربندم.. نداشت یهماهنگ نفسم هنوز

 :زدم لب دراومد حرکت به که نیماش زدم استارت

 

 یها مهره از یکی متاسفانه.. شد کشته  حشمت-

 چند هی االن نیهم ان؟یجو.. دادم دست از رو میاصل

 خارج محض به خوام یم.. اونجا بفرست رو نفر

..  بگردن رو یگاودار کل بهمن، یها آدم شدن

  باشه ممکن که یزیچ نیکوچکتر .. مدرک نیکوچکتر

  یمدارک.. دونم ینم ای.. کنه وصل من  به رو حشمت



 رو همه خوام یم.. کنه  فاش رو ویل ت یهو دیشا که

 .ببره ییبو بهمن دینبا .. کنن جمع

 

 تموم محض به اما بود کرده سکوت مدت تمام انیجو

 :گفت فقط حرفم شدن

 

 . کنم یم اجرا نیدار یامر هر.. چشم-

 

 حشمت مگه  دینپرس یحت.. بود آرامشم ی  هیما انیجو

  و دادم تکون تیرضا با یسر! کرد؟ یم  کار تو یبرا

 :گفتم

 

 بهمن.. کن شتریب رو  ونیهما یمحافظا.. ضمنا-

 . ونهیهما چیپاپ  یحساب

 

 تا ونی هما.. راحت التونیخ قربان.. چشم اونم-

 .مونهیم زنده نیکن اراده شما هرزمان

 



 من اما داشت  لذت اگرچه کردن ییخدا.. شد کج لبم

 ... ابدا.. نبودم خشنود ابدا

 

 ریمس تو.. کردن میتفه رو   ها بچه االن نیهم قربان-

  من باشن کرده دایپ یمدرک یحت اگه.. هستن یگاودار

 . راحت التونیخ.. رمیگ یم پس ازشون

 

 دیبا.. کردم قطع رو تلفن و شدم  خارج الیو از

 براش خواستم تا اما.. زدم یم حرف وی ل  با یحضور

  ماهتاج ی شماره بفرستم رو مالقات مکان و ساعت

 . دمیکش پوف.. دمید رو

 لمس رو  اتصال ی دکمه... اما ندم جواب  خواستم

 .زدم پخش یرو رو صداش و کردم

 

 پسرم؟-

 

  از چطور...  زن نیا.. شد تکرار ذهنم تو ویل حرف

 عذاب  حس هی نیتسک یبرا گذشت یم پسرش

 وجدان؟



 

 .ماهتاج یزد زنگ یاشتباه-

 

 ...شهیهم مثل.. دیخند

  اتابک حال.. کرد صدچندان اخممو موضوع نیهم

 با اما کنم قطع خواستم.. دیخند یم  که بود خوب

 .موندم مات حرفش

 

 .زد زنگ بهم ترانه-

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 563پ#



 

 

 

 

  شدن دهییسا یصدا و شد منقبض فکم.. ترانه آخ

 .کنم مشت رو دستم شد باعث دندونام

 

 ده؟ یفهم بهمن از یزیچ-

 

..  برد یم لذت فیکث یباز نیا از  داشت ماهتاج

  تصادف یاحتمال  خطر بردن نیب از یبرا  رو سرعتم

 .نداشت یتموم ماهتاج ی خنده.. آوردم نییپا

 

 ...آره-

 

 یتلفن تماس  مطمئنا.. نبود بهمن با ترانه که حاال

 ...اطالعات نیا.. نداشتند

 داشت؟ جاسوس  ترانه



 

  روزها نیا.. زدانی ستین مساعد ادیز بهمن اوضاع-

  خوامیم  ازت.. یخطر   معرض در شتریب همه از تو

 . یباش مراقب

 

  لبم ی گوشه گورادویف نخ هی و کردم باز رو داشبورد

 یم فاصله یلیخ رو لبم نیب و بود قطور.. گذاشتم

 رو منه یس قشیعم پک و کردم روشن  فندک با.. داد

 . انداخت سوزش به

 

  خودش با رو همه.. شهی م غرق باتالق تو داره اون-

 .کشه یم نییپا

 

 مرگ باعث ویل.. کرد  یم ثابت نویا  حشمت کشتن

 چقدر بهمن دونستم یم من.. ومدیم حساب  به حشمت

.. داشت تی اهم زیچ هی  فقط حاال اما بود  نیخطرآفر

 بود؟  یک ترانه  جاسوس

  جز امروز..  شراره.. شد ثابت نفر هی ی رو فقط ذهنم

 خبر الیو اون اتفاقات از یکس دیسع و زن اون



 لبم.. باشه دیسع تونست ی نم جاسوس،  اون.. نداشتند

 : گفتم و شد کج راست به

 

  اتابک به.. کنم قطع دیبا .. ماهتاج نباش نگران تو-

 . بده رو  انیپا دینو.. برسون سالم

 

 پک.. کردم قطع رو تماس یکوتاه یخداحافظ  با و

 مینیب از ذره ذره رو دودش و زدم گارمیس به یقیعم

 ... پوف.. شراره.. یلعنت.. کردم خارج

 

 از ریغ به.. بود کرده باز قلمرو هی خودش  یبرا ترانه

  یم یجاسوس  ترانه ی برا ییکسا چه گهید شراره

 کردند؟

 

 " فرستم یم که آدرس  نیا به ایب گهی د کساعتی"

 

  ویل یبرا و کردم مهیضم رو پرت یا جاده آدرس

 .فرستادم



 پک من  و شد پر گاریس دود از زود یلیخ نیماش

 لذت و کشوندم هیر به رو دودش و زدم قیعم یها

 به کج یپوزخند با.. بود من با ترانه  حساب.. بردم

 .کردم فکر یابونیخ زن اون عاقبت

 

  نیماش.. دمیرس مقصد به که بود روشن  گارمی س هنوز

 اسکورتش نیماش دو نیماب  درست رو و یل رنگ اهیس

 ومدینم خوشم بودن نظر تحت نیا از چندان من.. دمید

..  کرد یم تیحما من از مدام انیجو که داشتم  خبر اما

 محافظت من از لحظه  به لحظه.. نامحسوس کامال

 .شدیم

  صورتم یرو رو میآفتاب نکیع و کردم باز رو کمربندم

  اطراف به ینگاه مین.. شدم ادهیپ و گذاشتم

 یطرف از و شدیم وصل دره به طرف کی از..انداختم

 شد ادهیپ ویل ی راننده و زدم  گاریس به یپک.. کوه به

 . برم جلو که فهموند بهم سر  تکون با و

 

 

 



 

      

 

 ن یوتیگ#
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 کفش با و انداختم بود، سوخته  مهین تا که رو گاریس

  من و شد  باز گاردهایباد از یکی  توسط در.. کردم له

..  دمید رو معروفش ژست فاصله، متر چند نیهم با

 کتم به یدست.. رفتم جلو من و بود من به مرخشین

 بسته در و  نشستم کنارش یواکنش چیه یب و دمیکش

 .شد

 

.. شد لیمتما سمتم به و فرستاد  رونیب شل  رو نفسش

 :زدم لب  تنها و نکردم نگاه بهش



 

 .کردم سخت رو  کارت کمی-

 

..  دمیکش صورتم به یدست من و نزد یحرف  جوابم در

  یلیخ ازش شدیم.. بود یبد ی ضربه  حشمت مرگ

 .برد استفاده

 

 ؟یکرد کاری چ حشمت  ی جنازه با-

 

 :داد رو جوابم قیعم دم هی با

 

  یم کاریچ یدار زدان؟ی .. دونن یم بهتر تو یآدما-

 ... تو ؟یکن

 

 به یتکون.. کرد سکوت نگاهم با و دمیکش هم در ابرو

 به و نشست کنارم درست.. اومد جلوتر و داد خودش

 :آورد نییپا رو صداش تن و شد  لیمتما سمتم

 



  دنیفهم یم  بهمن یها آدم.. من یجا اگه  یدون یم-

 شد؟یم ی چ  یارتباط در حشمت با تو

 

 کجا از ویل.. نبود خودم دست ابروهام رفتن باال

  هم جنگ  به ابروهاش و زد یکجخند بود؟ دهیفهم

  تکون مقابلم و دیکش رونی ب یزیچ فشیک از.. افتادند

 عکس نی ا.. حشمت و من  از دونفره عکس  هی.. داد

 شیپ م ین و کسالی به مربوط.. داشتم خاطر به رو

 .بود

 

 کردم؟  یم یزندگ تو جاسوس کنار داشتم مدت تمام-

 

 وجود با  یحت دهینرس  تو به یضرر من سمت از-

 . حشمت

 

 .آورد نییپا رو عکس و زد یصدادار پوزخند

 

 خودم از رو بالها یچطور دونم یم من چون.. بله-

  مثال.. شد هم تو نفع به مسئله نیا نباریا.. کنم دفع



  کسرهی هم  رو تو کار حشمت، از بعد بهمن بود ممکن

 .کنه

 

  نیخشمگ شفافش یها هیقرن.. کردم نگاش حالت یب

  و حرکات در تیعصبان از یحس چیه من اما بود

  پس از خوب یلیخ بود بلد.. کردم ینم افتیدر صداش

 .اد یبرب اعمالش

 

 در که یلطف خاطر به.. من مهمون شام شب هی پس-

 .یکرد حقم

 

  که یطور.. دمیچرخ  سمتش به من و زد پوزخند باز

 یبو از یق یعم دم با.. بود نیماش در سمت  به کمرم

 :گفتم عطرش

 

..  شد تموم بود یهرچ.. نداره یتیاهم حشمت االن-

 دمیم حیترج.. یبدون دیبا که هست یمهمتر ی مسئله

 . آدمات از نه  یبشنو من از

 



 ی دسته و  آوردم نییپا رو نکمیع من و  بست فرو لب

 :گفتم و زدم چونم به رو  کشیبار

 

  دخترش و ونیهما یحام  کنه یم فکر بهمن االن-

 .ییتو

 

 .شد مشت دستش و  برگردوند رو

 

  وسط رو تو یپا تره یمنطق دمید دیپرس من از یوقت-

 و من یوقت  تا رسهینم تو به دستش اون.. ویل.. بکشم

..  دارم رو بوکس سهیک هی حکم من االن.. مینخوا تو

 و خودم ی آدمها یحت از خطا نیکوچکتر با که یکس

  چون ستمین یناراض.. فتهیب خطر تو جونم ممکنه تو؛

 ... اما خودمه   انتخاب
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 .شد  کج لبم.. ندادم ادامه من و آورد باال دست

 

 به کارت نی ا از نکهیا با.. یبد یحیتوض ستین الزم-

 من کنه فکر بذار.. هیخوب فکر اما گذرم ینم یراحت

  اسم هربار  االن.. کنم یم ییکارا هی سرش پشت دارم

  حالش تونم یم  من.. فتهیم  فشار تو شتری ب بشنوه منو

 . شده وونهید احتماال.. کنم درک رو

 

 رو نکمیع و دادم هیتک یصندل نرم یپشت به رو کمرم

..  دمیکش پوف و کردم زونیآو کتم ی داخل بیج به



 تلفنم.. زیچ همه به.. کردم یم فکر زیچ همه به داشتم

 ویل دست.. ندادم  نشون یواکنش چیه من و زد برهیو

  سوق باال به رو رو سرم من و نشست رونم یرو

 . دادم

 

 به خودم از.. شهیم تموم بهمن مهلت امشب زدان؟ی-

  رو الزم کمک منیاهر از نتونه یوقت.. ارهیم پناه من

 چیه از.. شه یم خورده زخم ریش هی مثل کنه، افتیدر

 یم فکر که یهرکس.. تورو.. منو تا گذره ینم یکار

 شیپ که یراه.. ببره نیب از تهیوضع نیا مسبب کنه

 . خطرناکتره شهیهم از روته

 

 بهمن خشم دربرابر داشتم که یزیچ ی  همه از دیبا

 ها ییدارا همون از یکی هم روشن.. کردم یم حفاظت

 ... یلعنت.. شدی م محسوب

 

 تیزندگ یها  زن هردوتا از.. گمیم بهت دارم بازم-

 . شو خالص

 



 یجد کامال.. انداختم ینگاه مین سمتش به یکجخند  با

 تیمعصوم  اون یحت  حاال من.. شتریب شهیهم از.. بود

 از و شد منقبض فکم.. خوندم ینم هاش هیقرن از رو

 :گفتم میمال یلحن با شده دیکل یها دندون نیب

 

 دو خودم اره،ین سرشون ییبال بهمن نکهیا خاطر به-

 نه؟یا نظرت کنم؟ مشونیتقد یدست

 

 :زد لب یجد و کرد وارد یفشار  رونم به

 

 یبرا.. ستنین تو خون از.. ندارن یربط تو به اونا-

 موندنشون  زنده و مردن تو یبرا.. ندارن یمنفعت تو

 اگه دشمنات یها همخون.. باشه داشته یفرق دینبا

 . رینگ سخت  انقدر.. شنینم  محسوب یقربان هم رنیبم

 

 زن ترانه و روشن گفت؟ یم یچ.. گرفتم رو اخم با

 . بودند من

 



  تیحما.. نرفت هم اتابک که یریم رو یراه  یدار تو-

 کنه؟ یم دوا تو از یدرد چه.. دشمنات یزایعز از

 یهرکس  عشق.. زدانی.. یشد عاشق  واقعا که نگو

 .کنه یم فیضع رو

 

.. بود عقرب هی شین یمهلک به من یبرا  جمالت نیا

 مرد نیا با که یروز به  لعنت.. دونست یم نویا ویل

 ... ییکذا شب همون.. شدم روبرو

 

 حماقت.. کنم برقرار رو توازن یچطور  دونم یم من-

  کنم یم فکر  که یاونطور رو کارم من باشه که هم

 .برمیم  شیپ درسته
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 . داد هیتک یصندل ی پشت وبه دیکش عقب باالخره

 

  از دفاع تو .. توئه با کار ی هیبق.. زدم حرفمو من-

 دفعه ضمنا..  کنم ینم یتی حما چیه من روشن  و ترانه

 . نکش وسط منو  یپا من از خبریب بعد ی

 

 گرما از داشتم و بود شدن ورقه حال  در تنم پوست

 تلفنم باز .. خواست ی م یسکیو دلم.. شدمیم تلف

 بندازم ینگاه مین ویل به نکهیا بدون من و زد برهیو

 :گفتم

 

.. ستین عشق دارم زن دوتا اون به که ی احساس اسم-

 رو التی خ تا گمیم نویا.. ویل.. گفتم بهت هم قبال



 وجود با  رو ترانه دارم هنوز اگه من.. کنم راحت

 رو خودم چون کنم یم تحمل بودن جاسوس

 روشن به اگه.. عاشق نه دونم یم مسئول دربرابرش

 فقط زن اون رفتن لو چون.. نه اتابک به و زدم سر

 ببره ییبو بهمن اگه اما ندازهی م خطر  تو رو خودش

 تو رو جونش تنها نه مونه یم شما ش یپ اتابک که

 به.. نیری م لو هم ماهتاج و تو بلکه.. انداختم خطر

 قبال در تو ت یحما به من.. ویل کن فکر من  یها حرف

  فعال که نکن فراموش نویا هم تو.. ندارم یاجی احت اونا

  انیجر تو خوام یم پس.. یکن یم کار من با یدار

 . رمیبگ قرار

 

.. گرفت رو دستم مچ اما دمیکش رو در ی رهیدستگ

  و بود ستادهیا نیماش از فاصله متر هی  با گاردشیباد

 چند با که رو آسمون یآب از یکم ی گوشه تونستم من

 یم یسرد باد.. نمیبب بود شده دهیپوش رهی ت ابر لکه

 .دیوز

 

 . کن صبر-

 



 سمتش به اما کردم زیر چشم.. موندم منتظر من و

 .دمینچرخ

 

  حق تو.. یول.. کنم یم  قبول رو حرفات.. باشه-

 از هرکدوم  جون تا یبنداز خطر تو رو جونت یندار

 تاوان یکس قراره اگه بذار.. یبد نجات رو دشمنات

 .زدانی یستین خدا  تو.. رهیبگ روزگار بده پس

 

  به.. کرد ی نم ول رو دستم مچ .. دادم تکون  سر فقط

 با من و گرفت  سمتم به رو عکس.. دمیچرخ سمتش

 بود گذاشته کمرم پشت دست که خندون حشمت دنید

 : گفتم و گرفتم  رو عکس.. شد کج لبم

 

 جون با یکس  دمینم اجازه.. نکشم رو بهمن یوقت تا-

 .رهیم ینم زدانی.. کنه یباز من

 

 :گفت یکجخند با و داد تکون سر  تیرضا با

 



  حشمت از بود ممکن که یاطالعات نی آخر احتماال-

 باش آماده به رو روهامین  من که بود نیا یکن افتیدر

 . درآوردم کامل

 

 کرد ول رو دستم باالخره و  کردم نگاش  هیثان چند فقط

  و چرخوندم  انگشتام نیب رو عکس.. شدم ادهیپ من و

  و کردم پاتند نمیماش سمت به اطراف به ینگاه مین با

 گذاشتم فرمون یرو رو عکس.. نشستم فرمون پشت

 و آوردم رونیب رو تلفنم همزمان.. زدم زل بهش و

 کردم باز رو انیجو یها امکیپ

 

 از چندتا و رضا.. شده  یپاکساز منطقه  قربان"

 از یاطالعات.. هستن من دست االن حشمت یروها ین

 رو بهمن یآدمها نامحسوس.. نبود  ویل آقا ای شما

 "نکردن دایپ یزیچ .. کردم چک

 

  یکاینزد االن.. شدن  خارج خونه از خانوم ترانه"

 " رنیبگ رو جلوشون نتونستن ها بچه.. هستن برج
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 دست به  رو فندکم من و شد رد کنارم  از ویل نیماش

 و دمیکش نییپا رو شهی ش.. کردم روشنش و گرفتم

  حرارتش یوقت و گرفتم عکس ریز رو فندک ی شعله

  آخ.. کردم  پرت رونیب به شهیش از سوزوند رو دستم

 ...ویل

 



  با دیبا.. بود کرده درست دردسر برام  بدجور روشن

 در رو برج راه و زدم استارت کردم؟ یم  کاری چ ترانه

 نوشتم  انیجو  یبرا و گرفتم شیپ

 

  بود دهی فهم ویل چون.. ینداد انجام خوب کارتو"

 .."من با ترانه.. کرده یهمدست  من با حشمت

 

 تن به لرز سرد باد و بستم رو کمربندم یدست هی

 کردم افتیدر زود رو انیجو جواب.. نشوند تبدارم

 

 من قربان کرده؟ یکار ویل آقا شده؟ درست دردسر"

ل یحت  "کردم رو  و ریز رو شده خراب اون یها گ 

 

 . شدم یآسفالت  ی جاده وارد و بردم باال  رو سرعتم

 

  روهاتوین.. خوبه نبره ییبو بهمن که نیهم.. نه فعال"

 شروع امشب از بهمن با جنگ.. کن چندبرابر

 .."شهیم



 

 نیهم من.. انداختم یکنار یصندل یرو  رو تلفن و

 یباز بد.. کردم یم صاف ترانه با رو  حسابم امروز

 بهمن اگر.. بود انداخته راه خودش و من با یا

 .کشت یم مکث  یب رو ترانه برد یم ییبو نیکوچکتر

  

 

  ********************************* 

  

  

  

  

 رونیب  رو کراواتم و کردم زونیآو رو کتم و فیک

  کیبار و بلند یها پاشنه برخورد یصدا.. آوردم

  لحظه به لحظه و دمیشن یم رو نیزم یرو کفشش

  باز رو رهنمیپ  یباال ی دکمه دو.. شدم یم تر یعصب

  نظر از رو شیبند تاپ.. دمیچرخ سمتش به و گذاشتم

  نیج شلوار  اواسط تا بلندش یها شهیر و گذروندم



  مجذوبم باز یموها با ترانه.. دیرس یم  رنگش رهیت

 ...خال  و خط خوش  مار هی مثل درست.. کرد یم

 

 از قتری عم رنگش یش ی م یها چشم  به کردم یسع

 کردم ینم افتیدر ازش یحس  نکهیا.. کنم نگاه شهیهم

 قبل و شد کج  لبم.. داد یم  نشون خطرناکتر رو ترانه

 استراحت اتاق سمت به رو رمیمس برسه بهم نکهیا از

  نمیسرآست یها دکمه همزمان و شدم وارد و کردم کج

 دیسف شراب  و یسکیو یبطر.. زدم تا و  کردم باز رو

 .بود وارید به دهیچسب شکل رهیدا زیم یرو

 

 و گرفتم دست به رو یبطر و شدم رد مبلمان وسط از

 رو در و شد اتاق وارد ترانه.. کردم باز رو درش

  ژستش به رو و کردم پر رو جامم.. بست سرش پشت

 یرو که رو موهاش از ی بزرگ ی دسته.. زدم لب به

  گردن به من و زد گوشش پشت ختیر صورتش

 اسمم اول حرف.. انداختم ینگاه مین تراشش  خوش

 . داشت یهمخون دشیسف پوست با قایعم

 از بودم؟  دهینخر حلقه ه ی یحت روشن  یبرا چرا من

 مرگ با که  یموجود همون. بودم زاریب میلعنت خود  



 زنده یبرا من یول دمیترس یم بود گرفته جون سنای

  جون جز به یراه امیاطراف داشتن   نگه  زنده و موندن

  قورت رو دهنم آب. نداشتم زدانی یپوسته ریز دادن

 .دمیکش سر الجرعه رو یسکیو و دادم

 

 هم کلمه هی دمتید یوقت  از خوبه؟ حالت تو زدان؟ی-

 . ینزد حرف

 

 طعمش به اونقدر.. دمیسرکش و کردم پر رو جامم باز

  برام.. کردم  ینم حس رو ش ی تلخ یحت که داشتم عادت

  شهیهم مثل و ستادیا مقابلم باالخره.. بود  بخش لذت

  یرو دستش.. نکرد محروم اغواگرش لبخند از منو

  و برد داخل به رهنمیپ ی قهی یباز از و  نشست نمیس

 .کرد نوازش رو گردنم و  نهیس پوست
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 و اومد کترینزد که نگرفتم پرواش یب  نگاه از چشم

 نفسش.. بستم چشم عطرش  یبو استشمام با من

 از رو صداش  من و ستاد یا نمیس به  نهیس و دیخند

 : دمیشن یکم یل یخ ی فاصله

 

  یدار.. زدانی یا یم نظر به العاده فوق  یلیخ امروز-

  از چشماته یتو که یزیچ.. یکن یم  وونهید منو

 ... شترهیب شهیهم

 

..  کرد لمس انگشت سر  با رو کجخندم و شد کج لبم

  یرو و گذشت شمیر ته  از فشیلط و ک یبار انگشت

 . نشست پلکم



  داد یم رو اجازه نیا بهش بلندش پاشنه یها کفش

 و آوردم باال  رو دستم.. کنه لمس رو موهام  یحت که

 جام بشه، باز  چشمام نکهیا بدون.. کردم پر رو جامم

 جام به که ترانه دست تند  تکون با و زدم لب به رو

 و چونه و لب یرو ی سکیو از یمقدار زد ضربه

 کنه صبر نکهیا بدون اما.. دیخند ترانه و  دیچک گردنم

 دستش و کردم حس چونم یسیخ یرو  رو زبونش

 . شدم ره یخ بهش باالخره من و گرفت رو گردنم

 

 قلبم ضربان.. زدیم سیل  رو الکل داشت بسته چشم

 نشست لبم یرو  رنگش  سرخ و براق لب  و رفت باال

 تقه چند یصدا  بدم نشون یواکنش نکهیا از قبل من و

  عقب ابدا ترانه.. دمیشن  خورد در به که ییآشنا ی

 ی اجازه یب  چکسیه که  بود راحت الشیخ.. دینکش

 .شدینم وارد من

 

 هست؟   اجازه قربان-

 



.. انداختم ینگاه مین ترانه به و دمیکش عقب رو سرم

 و کرد باز رو پلکش یال.. بود دهیکش جلو رو لبش

 .زد لبخند و دیکش الکل  یسیخ یرو  رو زبونش

 

 .بمون منتظر.. انیجو  نه حاال-

 

 و کرد کج یسر ترانه.. شدم انیجو شدن دور متوجه

  زنونه و ز یر حرکات نیا با داشت.. انداخت باال ابرو

 برابر در.. کرد یم داریب رو  مردونم یها حس ی همه

  و روز سال  سه من.. بود  یسخت کار مقاومت زن نیا

 سکس طعم  که حاال انگار.. براومدم  پسش از شب

 اندازه به شدینم بود اومده خوش دندونم ری ز باهاش

 و گرفت رو رهنمیپ  ی قهی.. بود خوددار  قبل ی

  چنگ  به رو موهام و دیکوب نمیس  به رو خودش

 .گرفت

 

 دوروز از نه.. شبید از.. شده تنگ برات دلم زدان؟ی-

 ینم گهید من اما.. یک از  ادینم ادمی زدانی.. نه.. شیپ

 . کنم تحمل رو تیدور تونم



 

 و زدم لب  به رو یبطر و  انداختم مبل ی رو  رو جامم

 جرعه جرعه  که همونطور.. فرستادم باال رو سرم

  حرکت از داشتم دمیچش یم  رو یسکیو  رینظ یب طعم

 یم رو لذت  تینها گلوم بکیس یرو ترانه زبون

 .بردم

 لب و آوردم نییپا رو ی بطر و افتادم نفس نفس به

 تو مونده  یباق یسکیو من و نشست لبم یرو ترانه

 گرفتم رو ترانه کمر و دادم قورت یسخت به رو دهنم

 زیم ی لبه  رو یبطر و  رفتم شیپ مبل سمت به و

  یرو خودم و چسبوندم مبل یرو رو کمرش و گذاشتم

 لرزه به  رو وجودم ظشیغل آه.. زدم مهیخ تنش

 داشت ترانه و بود شده بلند مردونم حاال.. انداخت

  خوشحال بابت نیا از.. کرد یم حس رو شیسفت

 بردیم لذت.. دیبار یم لبخندش از تیرضا حس.. بود

 .داشت منو یها  حس کردن داریب توان که

 

 . برم قربونت.. زدانی آخ-
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 و کردم فوت رو نفسم صورتش از چیه  ی فاصله تو

 یم سکس پرده یب و رک دلم.. بست چشم لذت با

 یلعنت  خواهر.. ترانه با.. زن نیهم با.. خواست

 ...بهمن

 فکر که ی زی چ از ترانه.. بودمش گرفته نییپا دست

 یم فکر یگاه یحت.. بود تر باهوش یلیخ کردم یم

 یبرا.. داشت یباالتر  ذکاوت هم بهمن از که کردم

  راه نی بهتر.. بهمن  مثل شهوتران  یا حرومزاده

 یدار لعاب و رنگ یها زن همون کردن یجاسوس



  خوب نویا ترانه.. کردن یم پر رو اطرافش که بود

 .دونست یم

 

 ترانه؟-

 

 : داد رو جوابم  دنشیکش آه همراه به

 

 زدان؟ی جونم.. آخ جونم؟-

 

 دیلرز یم.. نداختیم رعشه به رو صداش شهوت

 ... اندامش فیظر حجم

 

 . کن نگاه چشام تو-

 

  از چشم اما شدینم ثابت ابدا لرزونش یها مردمک

 یم و برد باال رو بدنم یدما الکل.. داشت ینم بر من

 شک.. بود شده تر سفت شهیهم از کمرم دونستم

 . دیکش یم درازا به میجنس   ی رابطه نیاول نداشتم



 

 ؟یدار  یحس چه-

 

 با اما آورد ابرو نیب یزیر اخم که نشد سوالم متوجه

  لرزوند  رو میمردونگ  ستون چهار که  کج یلبخند

 :گفت

 

 دلم.. یزنینم دست بهم وقته یلیخ زدان؟ی.. خوشحالم-

 .خواد یم رو تو

 

..  داشتم ازین رابطه هی به ترانه از شتریب من حتم به

 رو ایدن دی ق خواست یم  دلم که اونقدر.. شتریب یلیخ

.. کنم رها  ایدن غم از یساعت  یبرا رو  خودم و بزنم

  تنها رو یساعت.. کنم آشنا شهوت و درد با رو ترانه

 اما.. ویل.. ونیهما.. بهمن از فارغ.. ببرم لذت تنها و

 ...روشن

 

 بهش اونقدر حاال و کرد حلقه کمرم دور رو پاهاش

  رو نمونیب از عبور ی اجازه هم هوا که بودم دهیچسب



 رو لبم و گرفتم انگشت با  رو گوشش ی الله.. نداشت

 دهنم از که یمیمال یهوا از.. چسبوندم گوشش به

 .شد  مور مور پوستش و دیلرز تنش  شد خارج

 

  یحس چه یبفروش برادرتو نکهیا از.. من به حست-

 ؟یدار

 

  با.. شد شل دستش و دینکش نفس ی ا لحظه یبرا

  یها چشم به و گرفتم فاصله ازش ییصدا یب پوزخند

 .زدم زل  زدش وحشت

 

 بفهمم؟ چوقتیه  ستین قرار یکرد یم فکر-

 

 یم پوستش ریز که یترس من و خورد  یفیخف تکون

  کی تار نقاط هم هنوز اگرچه زن نیا.. دمید یم دیلول

 .شناختمش یم یحدود تا من اما داشت یادیز

 

 و یکرد یم نگاه چشام  تو یوقت.. کن نگاه من به-

  تو.. من تن ریز یوقت.. یدیخند یم انگار  نه انگار



 یوقت.. یدیکش یم درد و یکرد یم سکس.. من بغل

 بفهمم یوقت  یدینترس.. یکرد تجربه من با رو لذت

 چه من ممکنه یکن یم  یجاسوس بهمن یبرا یدار

  خاطر به رو ایلیسیس یوقت.. ترانه ارم؟یب سرت ییبال

 ؟یدینترس من از.. کشتم  نکاریهم
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  ریز از رو شیدگیپر رنگ من و شد  منقطع نفسش

..  زدم یحرص   یکجخند..  دمید مشیمال میگر همون

 ... خشم  از دیلرز یم منم یصدا

  یجور و گذاشتم بازش مهین یها لب یرو رو لبم

  سرم موهام گرفتن با و آورد کم نفس که دمشیبوس

 هیر به  رو اطراف یهوا تند تند.. دیکش عقب رو

 :زدم لب خونسردانه منقبض  یفک با من و کشوند

 

  ولگردش  یها سگ خوراک رو تو بهمن یدینترس-

 اون یندار خاطر به که  نگو ترانه؟ یدینترس ؟..کنه

..  بود بهمن خود آدم یکشت تو که یآشغال یعوض

  رو تو تا داشت تیمامور بهمن خود طرف از که یکس

  یجاسوس آدم نیا یبرا یچطور .. بندازه من چنگ به

 ...تو.. احمق ترانه؟ یکن یم

 

 ... من  زدان؟ی ی-

 

 ترانه ی دهی ترس یها نفس از یقیعم دم بسته چشم

  بدنم ریز وحشت از داشت.. نداد ادامه خودش.. گرفتم



 رو خودم.. شد شل پاهاش ی حلقه و دیلرز  یم بشدت

 آهسته.. کردم کنترل رو ادمیفر و دمیکوب بهش محکم

 :زدم پچ

 

 بهمن اطراف یها زن دنیخر.. بود یخوب  ی نقشه-

.. تو کنه یم ثابت بهم.. ستماهرانه  ی نقشه هی

..  حرومزاده اون خواهر.. یالشخور  همون خواهر

 تو اما  کردم دورت یا مسئله هر از ساله سه

  بهمن یها ی کار کثافت انیجر تو ذره ذره.. ینخواست

  که یا جنده همون یدار خبر شراره؟  نباریا.. یبود

 من خواب ر یز تب ،یکرد  انتخاب یخبررسان یبرا تو

 بهش و دیلغز یم پام من  اگه یدون یم داره؟  رو شدن

  رو جونش قصد و دیفهم یم بهمن اگه.. دادم یم رو

  خاک  خروارها ریز االن داد یم لو رو اسمت کرد، یم

 ترانه؟  کنم کاری چ تو با من.. یبود

 

  شتریب و گذاشتم گلوش ی  برجسته بغض یرو رو لبم

 چشم و دمی کوب بهش انعطاف یب رو تنم نییپا.. دیلرز

 الله یرو و دمیکش گلوش  بکیس از رو زبونم.. بستم

 من اما بود دهیترس ترانه.. شدم متوقف گوشش ی



 نشست یم  وجودش تو خشنم  حرکات از که یلذت حس

 .دمیفهم یم

 

.. خوب یلیخ..  یکرد کاریچ یدون یم خوب.. هوووم-

 چه یک  هیعل بر یدار یدون ینم هنوز  انگار اما

 .یکن یم یا معامله

 

 ...من.. منم بذار ب.. توروخدا..  تو.. زدانی-

 

 مثل.. کرد شل رو پام و دست  شهوتش  از ظیغل آه و

  از صدام وحشتناک لرزش و دمیکش یم  نفس خرس

 .بود شهوت و خشم سر

 

 من از یدار تو دونم یم که  حاال.. بگم بهت من بذار-

..  ترانه.. یبدون حقته یکن  یم دفاع برادرت برابر در

  به.. مادرم به.. شیپ سال دوازده درست.. بهمن

 یب نیهم .. نکرد رحم من ی ساله زدهیس خواهر

.. خواهرم  قتل و تجاوز.. شد مرگشون  باعث ناموس

 کنم فکر.. بود تو برادر دونه هی نیهم کار.. مادرم



.. هیچ منه یچشما  تو که یاون یدون  یم خوب  حاال

 .نیبب منو..  کن نگاه من  به حاال.. نهیک.. ترانه انتقام

 

  فقط مجسمه مثل و دیچک  چشمش ی گوشه از اشک

  یها لب.. نداشت خبر.. دونست ینم نویا.. زد زل بهم

  بود یزیچ قایدق بهت نیا حاال .. دیلرز یم  بازش مهین

 .داشتم رو انتظارش که

 

 همون  خواهر قایدق تو.. کن نگاه خوب.. آره-

 از.. یچ من از.. یگرفت ادی زایچ یلیخ ازش .. ینامرد

 ؟یگرفت ادی یچ من
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 باز مدام لبش.. دیلرز ینم یحت.. شد سرد سرد بدنش

  رو خودم باز یحرص یپوزخند با من و شدیم بسته و

  یم دلم.. بزنم عربده خواست یم دلم.. دمیکوب بهش

 و کنم فرو وجودش تو  رو مردونم ی همه  خواست

 .ببرم لذت رفت یم نفسش درد از یوقت

 

 ؟یگرفت ادی یچ من از.. ترانه بگو-

 

 ینم حس رو دنشیکش نفس یحت من.. داد ینم جواب

 و گذاشتم لبش یرو لب.. دیکوب ینم قلبش.. کردم

 .دمیکش  محکم رو موهاش و گرفتم گاز.. دمیبوس

 

.. بشه جونش ضامن تا من دست سپرد رو تو بهمن-

 جون  و آبرو قاتل دونم یم من خبرداشت چون

 روش با .. فروخت من به رو تو.. منه  ی خانواده



 ضامن که بچه هی.. خواست  بچه هی ازم.. خودش

.. یکرد خراب رو هاش نقشه تو.. بشه شیامپراطور

 چون.. دونم یم رو علتت.. یکرد رو ش یجاسوس تو

  باهات چون.. کشت مادرتو و پدر بهمن یخبرداشت

  بهمن من؟ به اما.. کرد برخورد آشغال کهیت هی نیع

 ؟یفروش یم من خاطر به رو

 

 یب صورت به و دمیشن ییصداها گلوش ته از باالخره

  از کباری ه یثان چند هر.. زدم زل هاش  چشم  و حالت

  و دیچک یم اشک یا قطره  راستش چشم  ی گوشه

  داغ داغ وجودم.. تنم.. سرم.. دیلرز یم داشت باز

  ی دهانه هی یرو.. ترانه تن یرو نه  انگار.. بود

  ممعده وسط از.. بودم دهیکش دراز فعال  آتشفشان

 .زدی م فواره شیآت

 

  یتو رو حسم که گرفتم ادی نویا.. تو از.. از.. زدانی-

 ... تو مثل.. بکشم.. چشمام

 

 جواب.. سوزوند  رو حلقم تا بود ممعده تو که یشیآت

 گذشته سال دوازده ی همه.. دردها.. ها  حرف ی همه



 یم یلعنت من جون از یچ ترانه بود؟ نیا من، ی

 د؟یفهم یم خواست؟

 

  با.. کردم پشت و شدم بلند نگفته یدردها از یکوه با

..  دمیکش قیعم نفس چند و پوشوندم رو  دهنم دست

 قلبش کوبش حاال.. دیکش نفس باالخره که کردم حس

 یم ثابت بهم کفشش ی پاشنه برخورد.. دمیشن یم رو

 جرعه و برداشتم رو یسکیو یبطر.. نشست که کرد

 که رفتم ش یپ در کنار تا.. دمینوش ازش یبزرگ ی

 . کرد صدام

 

 زدان؟ی-

 

  رو یبطر باز.. بردم فرو  بمیج تو رو مشتم و ستادمیا

 :زدم لب به

 

 ... من-

 



 حرفش.. بود یکاف انتظار هیثان یس.. ستیب.. ده.. پنج

 .نداشت ادامه

 ی فاصله با  رو انی جو لحظه همون و کردم باز رو در

  با من و انداخت نییپا سر..  دمید کارم زی م کنار یادیز

..  شدم خارج استراحت اتاق از یا یدرون  یآشفتگ

 کارم زیم ی رو  رو یبطر حالت یب و ستادمیا کنارش

  جنگ به ابروهاش.. دیکش  باال چشم انیجو که گذاشتم

 .افتادند هم

 

 قربان؟-

 

 خارج متوجه بعد هیثان پنج درست و آوردم باال دست

 باز یصدا  بزنه یحرف نکهیا بدون.. شدم ترانه شدن

 بسته در به انی جو نگاه.. دمیشن رو در شدن بسته و

 :زدم لب من  و بود اتاق ی

 

 ؟ یکرد کاری چ  حشمت با-

 



.. داشتیبرنم  نگاهم از چشم و یطوالن.. کرد مکث

 .کردیم درد بشدت گلوم

 ... دی شد یآنفولوآنزا هی به هیشب

 

  هرروز یچرک دمل هی مثل بود دلم یرو  که یزخم

 گرفته تعفن یبو ایدن انگار.. شدیم بزرگتر و بزرگ

 .بودم خورده من که یزخم از.. من از بود

 

 با شیباق.. کردم پاک رو بهمن رد فقط من-

  من.. گذاشتن انیجر در رو شخانواده.. خودشونه

 ...حشمت با شما  که دونستم ینم.. قربان
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  یکش عربده عروقم تو الکل.. گرفتم فاصله کنارش از

  زیم پشت.. سوخت یم بشدت  پلکم پشت و کرد یم

 . نشستم کارم

 

 آقا؟ ارنیب ناهار براتون بگم-

 

 . دادم تکون راست و  چپ به یسر

 

 . یبر یتون یم..  ستین الزم-

 

 باالخره و موند ساکت  یلحظات.. نخورد تکون اما

 گفتن یبرا.. داد قورت رو دهنش آب.. شد کینزد



 یسر با.. اومد کنار خودش با اما داشت تعلل حرفش

 :گفت لرزون ییصدا و فروافتاده

 

 البته قربان؟ کنم کاریچ.. یچ.. خانوم ترانه با.. با-

 شهیم بیتعق.. مدام.. هستن دنبالش مدام ها بچه.. که

..  شهیم بد یل یخ.. برسه بهمن گوش به اگه .. اگه.. اما

 ه؟ی چ دستورتون

 

..  بود داده رو جوابم ترانه.. نداشتم ینظر  چیه

 دست با.. نداشت انکار یبرا ییجا حرفش  وضوح

" یا بااجازه" گفتن با و کردم مرخص رو انیجو

 .رفت

 

  درآخر و کردم یدگیرس  برج یکارها به  وقت رید تا

.. شدم خارج  برج از حال و  حس یب و گرسنه و خسته

.. نشستم فرمون پشت من و نبود یخبر  انیجو از

 .داشتم یمست  آثار هنوز

 



  تلفنم.. درآوردم حرکت به  رو نیماش و  زدم استارت

 ی شماره  دنید با.. آوردم رونشیب من و زد برهیو

  کرده رو خودش کار و یل حتما.. دمیکش پوف بهمن

  با رو اتصال ی دکمه و کردم تر زبون با رو لبم.. بود

 بشدت یصدا لحظه  همون.. دم یکش انگشت

 .دمیشن رو  نشیخشمگ 

 

 ؟ییکجا تو زدان؟ی-

 

 :زدم لب شوکه ظاهر به اما بودم حالت ی ب و خونسرد

 

 شده؟  یچ.. برج-

 

 یلیخ.. کرد پر رو گوشم شیحرص یها نفس یصدا

 . کنه کنترل  رو خودش تا  کرد یم تالش

 

 یچ زدااااان؟ی.. زدم حرف  ویل کهیمردت نیا با االن-

  درجا  اول خط تو یدار  هنوزم ؟یکرد دایپ ازش

  ینم.. کنه ینم مذاکره من با.. نکرد قبول ؟یزنیم



.. خواد یم نقد رو پولش ی همه.. ادیب کوتاه خواد

 ساعت راس.. دارم مهلت  کساعتی فقط.. امشب نیهم

 . دوازده

 

 وقت قهیدق پنج و چهل فقط.. کمتر کساعتی از

  و دمید نی ماش یجلو  ی نهیآ از رو پوزخندم.. داشت

 :گفتم اخم با

 

 کنم شیراض بتونم دیشا.. بزنم  حرف باهاش من بذار-

 .بهمن

 

  یزیچ شکستن یصدا.. شد بلند جا از که کردم حس

  هوا به بهمن ی نشده کنترل ی عربده و دمیشن رو

  یلذت.. شد انتقام  لذت غرق وجودم تمام  من و شد بلند

 .داشتم رو دنشی چش یآرزو  امروز به تا که

 

 خوام یم.. بزن حرف حروم ی نطفه نیا با.. باشه-

  از ریاخ ی  هفته کی تو..  یکن شیراض شده هرجور



  رد همه.. کردم پول یتقاضا یکن رو فکرش یهرکس

 .کشور از خارج یشرکا یحت.. کردن

 

 طرف ی همه کردن میتفه پس   از شهیهم  مثل انیجو

 ای من از یرد یب.. بود براومده بهمن یها قرارداد

 ...خودش

 من یوقت تا  نه.. داد ینم قرض  پول بهمن به چکسیه

 رو لذت ت ینها لذت، نی ا از داشتم.. دادم ینم اجازه

 .بردم یم

 

.. نکن یباز  خودت اعصاب با نقدریا بهمن.. باشه-

 .کنم یم تمومش.. من به بسپر

 

  و خشم با که دمیشن اما دونستم ینم رو مخاطبش

  به محکم  درو و کرد رونیب اتاق از رو یکس جنون

 :دمیشن رو غضبناکش یصدا و دیکوب هم

 

  وگرنه یندار فرصت ادیز.. منتظرم.. زدان ی منتظرم-

  به وسط  نیا هم تو.. شمیم غرق که ستمین من فقط



.. ینکن امتحانش بهتره.. یکن یم ضرر من ی اندازه

 .کن حل شه یر از برام رو  مشکل نیا

 

 اون سوختن نوبت نباریا.. نبودم موافق بهمن با من

 ... من نه بود
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 لیم.. کردم  قطع رو تلفن  و گفتم یف یخف ی باشه

 یم آرومم شهیهم.. داشتم گاریس دنی کش به یبیعج

 ...شهیهم.. کرد

..  کردم روشن فندک با و دمیکش رونیب پاکت  از نخ هی

 .کردم نگاه دودش به لذت با و زدم یقیعم پک

 

 در و برنداشتم دنشیکش از  دست خونه به دنیرس تا

 زدم دور رو نیماش دست به گاریس.. شدم ادهی پ آخر

 که فرهاد یبرا  و برداشتم یکنار یصندل از رو فمیک و

 نیا یحت  من.. دادم تکون سر تنها کرد احترام یادا

  پوزخند همون با.. شدم ینم کیشر  ویل با رو لذت

 و گذاشتم داخل به پا لبم، ی گوشه  بخش تیرضا

 .گرفت رو فمیک و کت نینوش

 

 ن؟ یخور یم شام.. آقا دینباش  خسته-

 

 . نبود یبد فکر

 

 خوابه؟   ترانه ن؟ینوش.. نیبچ زویم-



 

 :گفت و انداخت باال یا شونه

 

  اتاق تو از برگشتن که ظهر از.. ندارم  خبر من واال-

 آقا؟ هست یمشکل.. ومدن ین رونیب

 

  جواب  و کردم کج آشپزخونه سمت  به رو رمیمس

  درد کردن ساکت یبرا  لقمه چند.. ندادم رو نینوش

 .بود یکاف ممعده

  من و کرد پر گرم، و تازه یغذا از رو ز یم زود یلیخ

 برنج قاشق چند با و برداشتم یا تکه مرغ، سیازد

 ستادهیا نتیکاب به هیتک با نینوش.. خوردم یزعفرون

 فقط.. نداشت یتیاهم من یبرا نگاهش ریمس و بود

  ادامه به اخم با و انداختم فرمش لباس  به ینگاه مین

 رو وانمی ل و اومد جلو.. شدم مشغول خوردنم غذا ی

 از ینگاه  مین با من و کرد پر ییاستوا دلستر از

 یا قهوه یها  چشم عمق تو انگار.. گرفتم دستش

 دنشی فهم به یلیتما من و بود ها حرف رنگش

 .نداشتم



 

  خوب اصال خانوم ترانه حال کنم فکر زدان؟ی آقا-

 . ستین

 

 نییپا سر ده یترس.. زدم زل  بهش هم در ییابروها با

 جلو بود؟ ی چ  منظورش.. موندم منتظر من و انداخت

 از شتریب مونفاصله.. ستادیا زیم کنار درست و اومد

 .نبود متر یسانت یس

 

 مورد دمنوش تا رفتم من و برگشتن خانوم یوقت-

 حرف تلفن با داشتن که دمیشن ببرم، رو عالقشون

..  زدنیم داد مدام و بودن یعصبان هم یلیخ.. زدنیم

 ادیز من راستش.. آوردن  شمارو اسم  هم چندبار

 رو صداشون گهید من اون از بعد اما نشدم متوجه

 .دمینشن

 

  از پرسوال و گذاشتم زیم  یرو خورده  مین رو وانیل

 : افتاد لکنت به و دیکش عقب رو خودش.. شدم بلند جا

 



 فقط.. فقط..  خدا به.. سمی وا فالگوش.. خواستم ینم-

  نیا به.. که ادیم شیپ کم.. خانوم آخه.. شدم نگران

 ... خب.. من.. برسن حال

 

 من و دیکش باال چشم.. کرد سکوت و آوردم باال دست

 نییپا سر باز.. دمید رو شزده  وحشت  و سرخ نگاه

 : گفتم قیعم دم هی با من و انداخت

 

 گفت؟ یم یچ و زدیم حرف یک با یدینفهم-

 

 شده محبوس یهوا بعد و زد زل بهم واج و هاج اول

 .کرد فوت رو کالبدش در

 

 گهید گفتن که دمیشن اما .. یک با دمینفهم  راستش-

 سالمت بابت شونینگران.. کنم ینم یهمکار  باشما

 .بود شما

 

 ... یلعنت .. ماهتاج
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  و نزد یحرف.. گرفتم فاصله کنارش از و گفتم یا باشه

 یط رو ها پله فیرد.. شدم خارج آشپزخونه از من

 ها چراغ.. دمیکش نییپا رو در ی رهیدستگ و کردم

  ینور چیه.. فروافتاده ها پرده یحت و  بود خاموش

 ترانه فینح  جسم.. کرد ینم روشن رو اتاق یفضا

  تکون با اما.. دمید خودم به پشت و  تخت یرو رو

 سمت به.. بود داریب که شدم  متوجه خورد که یفیخف



..  دمیکش رونیب یراحت لباس دست هی و رفتم کمد

 در سمت به باز.. موندم ینم اتاق نیا در رو امشب

 :کرد  صدام اما رفتم  شیپ اتاق

 

 زدان؟ی-

 

 یرو از و شد زیخ مین.. دمیچرخ سمتش به و ستادمیا

 یوقت و داشتیبرم قدم آهسته یلیخ.. اومد نییپا تخت

 یم انتظار که بود هیثان  چهل از شیب دیرس من به

.. نداشت شیآرا ابدا.. ستادیا مقابلم درست.. دمیکش

  یها لب و بود افتاده صورتش یرو ها وارکوب ید نور

  رو سرخش ینیب و متورم یها پلک کبود، و لرزون

 یم آرامش تینها در قلبم.. داد یم نشون یخوب به

 پر بازدمم.. نداشت یناهماهنگ  چیه نفسم و دیکوب

 : اومد حرف به باالخره که بود فشار

 

 یدرد هی.. تو که دونستم یم شهی هم من.. من-

 از شهیم..  زدانی.. من.. زدانی دونستم یم.. یدار

 .نذار تنهام لطفا ؟ینر  نجایا



 

  دستم اراده یب.. کرد پرت  آغوشم تو رو خودش و

 شتریب.. شد متوجه بد ترانه و شد حلقه کمرش دور

 رو سرش ی رو عادت طبق من و رفت فرو  آغوشم تو

 .نداشتم رفتارم  از یدرست درک هم خودم.. دمیبوس

 

  با تو ی  اندازه به.. دمیکش درد تو ی اندازه به منم-

 .زدانی نرو.. کردم یزندگ عذاب

 

  هم نگاه مین صورتش به و کردم جداش خودم از فقط

 :زدم لب حالت یب و گرفتم فاصله قدم هی.. ننداختم

 

  با ممکنه دونم ینم چون  نباشم کنارت  امشب بهتره-

  خبر یب و  باشه کنارم تونسته مدت همه نیا که یکس

 .کنم کاریچ ارهیدرب یباز جاسوس من از

 

  پرشتاب من و گرفت رو دستم مچ و افتاد هیگر به بلند

 . رفت باال صدام اراده یب و دمیکش عقب

 



 خودت به.. ینکرد رحم خودت برادر به تو ترانه؟-

 .باش نداشته یچی ه توقع من از.. ینکرد رحم

 

.. خوندم نگاهش از رو تعجب من و کرد گرد چشم

.. کنم فکر  یزیچ  نیهمچ  به من کرد ینم  باور انگار

 کنم  یم یقدردان ازش من کرد یم فکر خودش با دیشا

.. انداخته خطر به من خاطر به رو خودش جون چون

  پوزخند.. کردم ینم فکر ترانه مثل ابدا من اما

 :اومد سمتم به قدم هی  یناباور  با و زد یصدادار

 

 هر من.. ستین خودش  ی خانواده قاتل یبرادر هر-

 واسه چه خودم واسه چه دادم انجام رو  یکار هی وقت

 چوقتیه.. یکرد رفتار  ینطوریهم شهیهم تو.. تو

 اون ارزش.. نینوش ارزش.. یحت.. یندونست قدر

 . باالتره من از انیجو یعوض اون.. فرهاد

 

 هرچقدر دادم اجازه و نگرفتم رو مشتش یجلو

..  نداشتم یحالت چیه.. بکوبه نمیس به داشت دوست

 . شدیم اشتباهش متوجه دیبا



 

  یم داره که  یکار خطر از که کنه یم  حماقت یکس-

 بهمن و  تو از یآگاه با من.. باشه نداشته خبر کنه

 من مقصرش نه،یشینم دلت به تو.. رفتم رو راه نیا

 . کردم نکارو یا عشق با من.. ستمین

 

 هیگر نیب و زد ضربه قلبم  یحتم گاهی جا  به انگشت با

 :گفت یا گرفته یصدا با و

 

  خوب ندارم جا  وجب هی نیا تو یارزش چیه مطمئنم-

  تو یجا یهرکس  وگرنه.. ست طرفه هی حسم دونم یم

 کودن   احمق   من  .. کرد ینم  رفتار من با ینجور یا بود

  یهمراه انتقامت یتو رو تو داشتم ندونسته شعوریب

  تو خاطر به خودم برادر به بهمن به آره .. کردم یم

 . کردم انتیخ
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 و دیکش چشماش یرو  رو دستاش کف حرص با

 یواکنش چیه همچنان من.. زد پس رو اشکاش

 اما.. کنم آرومش.. کنم بغلش خواستم یم.. نداشتم

  حق ترانه.. داشت یتاوان هی یهرکار.. تونستم ینم

  از. بندازه خطر به رو  جونش من خاطر به نداشت

 ...خسته. بودم خسته ترانه دست

 به رو جونش من خاطر به چکسیه خواستم ینم من

 خودش ی  زندگ با روشن ش،یپ یدفعه. بندازه خطر

 یخودخواه  خاطر به من، خاطر   به نه کرد یباز

 ... اما شحرومزاده یبابا از کردن یطرفدار و خودش

 !یبد اتفاق هر از داشتم وحشت من



 

  صداش.. دیکش طرف دو از و برد موهاش یال دست

 :دیلرز  یم بشدت

 

  اون کنم؟ رحم بهمن مثل یکی به من یداشت توقع-

.. نکرد رحم مادرم و پدر به.. من به.. نه تو به فقط

 هنوزم که اونقدر.. نداره یارزش  چیه من یبرا

 عاشقانه که یکس خاطر به.. تو خاطر به حاضرم

 محافظت بهمن  دربرابر ازت.. کنم کمک دارم دوسش

  زیچ هی برام فقط.. کردم االن تا که همونطور.. کنم

 رو بهمن اطالعات داشتم که یکس نکهیا.. بود مهم

.. داشت نفرت بهمن از و  بود تو طرف  دادم یم بهش

  تو خونه نیا تو.. گمیم بازم یول.. تو مثل.. من مثل

 یب همه از من تو یبرا شهر کل تو برج اون

 .کنار بذار منو بازم.. برو هم حاال.. ارزشترم

 

 با.. ومدینم  در صداش گهید که بود زده غیج اونقدر

 :دینال  عجز و بغض

 



  حرمت چکسیه.. دونن یم هم کارمندات یحت نویا-

 ساله سه.. یکرد من با نکارویا تو.. دارهینم نگه منو

  یم آرزو بودنتو  اتاق نی هم تو.. تخت نیهم رو دارم

  فقط.. میعوض اون خواهر من چون فقط ؟..چرا.. کنم

 فکر خودت با یرفت هرجا یول.. زدانی برو.. نیهم

  ن؟یهم بهمنم؟ خواهر چون بود؟ یچ من  گناه که کن

 ...باشه.. باشه

 

..  زد داد گوشم تو رو یدردآور  یها باشه بلند بلند و

  داشتم و بودم نخورده تکون هم متر یلیم مین یحت من

 تا کردم ی م کار جوارحم و اعضا تک به تک یرو

..  باختم یم داشتم.. نبازم رو خودم تا.. نرم جلو

 ... نه.. زن نیا یجلو

  ترانه دربرابر و کردمیم یخودکش روشن یجلو من

 !بود ترراحت  برام

 

 ها مادرمرده مثل ترانه.. دادم قورت رو دهنم آب

.. ومدیبرنم دستم  از یکار چیه من و ختیر یم اشک

 :زدم لب  آهسته فقط

 



  نجایهم  رو بحث نیا بهتره.. ترانه هیکاف گهید-

 .یکن تمومش

 

  کنترل از رو تنش لرزش من و آورد نیی پا رو صداش

  همون با و  کرد کج گردن..  دمید یم هاش اشک کردن

 :گفت یلعنت بغض

 

 .نیکن امر شما یهرچ.. فرخزاد جناب چشم.. باشه-

 

  لختش یپاها من و نشست  تخت لب و رفت عقب عقب

 نشون رخ رنگش  یآب خواب لباس ریز از که دمید رو

  داشتم من.. بود شده سست دلم یپا و دست..  داد یم

  به ینگاه م ین کردم؟ یم ی غلط چه امشب نیهم قایدق

 کار.. بود گذشته مهین از ساعت مین.. انداختم  ساعتم

 .نداشت فرار یبرا یراه گهید.. دیرس اتمام به بهمن

 

 اتاق از.. شد منقبض فکم و فشردم هم به رو لبم

 تو ترانه شکستن یصدا.. بستم رو در و زدم رونیب

 .. یلعنت ماهتاج.. شد گم هاش هیگر



  

  

  

 ************************** 

 

  

  

  

 شد باعث خورد یم اتاق در به که یمتوال  یها تقه

  تا بایتقر.. کنم زونیآو تخت  از پاهامو و بزنم یغلت

  حاال و باشم نذاشته هم  یرو پلک صبح مین و پنج

 .دمیکش پوف .. سوخت یم یخواب یب  از هام چشم

 

 .تو ایب-

 

  نینوش.. شدم بلند و زدم کنار  رو پتو من و شد باز در

 .نداشت عمق چندان لبخندش.. بود

 



..  کنم دارتونیب گفتن خانوم.. ریبخ صبح آقا سالم-

 . صبحه مین و شیش ساعت

 

 و گفتم یا باشه کالبدم درون یهوا فرستادن رونیب با

 .رفتم شیپ  حموم یا شهی ش در کنار تا

 

 صبحونه.. امیم و رمیگ یم دوش.. اریب حوله  هی برام-

 حاضره؟

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 576پ#

 

 



 

 

 : داد رو جوابم عمق کم لبخند همون با

 

 تو.. ندارن صبحونه به یلیم گفتن خانوم اما.. بله-

 .آقا موندن اتاقشون

 

 رونیب  محض به و گذاشتم حموم به  پا توجه یب

  شب یها حرف.. زد رونیب نینوش شرتم، یت دنیکش

  باشم خورده  زخم انگار.. داشتند شین ترانه ی گذشته

 کردن گز گز به تنم پوست و ستادمیا  آب دوش ریز

 .یلعنت.. افتاد

..  زدم رونی ب پوش حوله و گرفتم دوش قهیدق پنج فقط

  با مشترکم اتاق به پا لباس ضی تعو یبرا بودم مجبور

..  دمیند  رو ترانه و شدم اتاق وارد.. بذارم ترانه

 دنبالش به چشم با و دمیکش هم در ابرو متعجب

 تراس، در بودن  باز با اما بود بسته حموم در.. گشتم

..  کردم پوف رو هام هیر کربن دیاکس ید حجم ی همه



 ییسرما و داد یم هل داخل به رو ریحر یها پرده باد

 .کنم اخم شد باعث آورد، یم خودش با که

 

 و کردم خشک رو موهام دست با و دمیکش باال ینیب

  یمشک شلوار و کت دست هی.. ستادمیا کمد یروبرو 

 دوست شدت به رو اهشیس رهنیپ.. دمیکش رونیب

  یخال یا  مسئله هر از رو  فکرم کردم  یسع.. داشتم

 ابدا من حاال اما بود یمهم روز حتم به امروز.. کنم

 تو ترس به هیشب یزیچ.. نداشتم تی رضا از یحس

 .داشت  انیجر عروقم

 

  یا نهیآ یروبرو  و کردم تن رو ها لباس کی به کی

 و کت به یدست.. ستادمیا بود  کینزد تراس در به که

  کفش.. نبود یخبر ترانه  از همچنان.. دمیکش کراواتم

.. بود درست حدسم.. گذاشتم تراس به پا و دمیپوش

 به رو و من به پشت  نازک یپتو هی  با تنها ترانه

 یادیز ی فاصله  نجایا با که ییالیو بزرگ ساختمون

 .بود ستادهیا داشت

 

 ترانه؟-



 

 سرش  پشت و رفتم  جلو.. دینچرخ  سمتم به اما

 ینیب من و  کرد کج گردن سمتم به نچیا چند.. ستادمیا

 یحت  انگار.. دمید رو متورمش همچنان  پلک و سرخ

 کرده غیدر خودش از دمیخواب من که یکساعت ی همون

 .بود

 

 ؟یبخور  صبحونه  یخوا ینم-

 

 و دمیکش باال ینیب.. زد زل  روبرو به باز و کرد ینوچ

 درست و  زدم پوزخند.. نشست شمیر ته یرو دستم

 .ستادمیا کنارش

 

 به وادار  رو تو نتونستم االن تا من.. خودته  با لیم-

 . ینخوا خودت که کنم یکار

 

  صدا که رو  اسمم.. شدم دور گام چند و کردم پشت و

 زدم  پوزخند و ستادمیا کرد

 



 زدان؟ی-

 

 کینزد یبرا یتالش هم اون و دمینچرخ سمتش به

 .نکرد شدن

 

 وادار یز یچ به منو  که ؟یکن یم فکر  ینطور یا-

 ؟ ینکرد

 

  تلفن یصدا.. شد منقبض  فکم و رفت فرو هم در اخمم

 صبر اما دادم صی تشخ دور ی فاصله از  رو همراهم

 قهیدق چند  حداقل تونست  یم بود که یهرکس.. کردم

 . بمونه منتظر

 

  مجبور منو تو مثال.. توئه با حق هم دیشا دونم ینم-

 تو.. دور ازت و باشم  کنارت سال همه نیا ینکرد

  ای.. یکن یم انتیخ یدار  کنم فکر ینکرد مجبور منو

  با حق قایدق نمیب یم ی حت  حاال.. وسطه یکس یپا

 به خودم به یحت من یشد باعث که ینبود  تو.. توئه

 . نکنم  رحم هم بهمن



 

 محکم رو پتو.. دمیچرخ   سمتش به آشکار یخشم با

 . ختیر یم اشک  داشت باز و بود چسبونده خودش به

 

 ه؟یچ من  گناه.. نیهم داشتم دوست رو تو فقط من-

 هی ست؟ی ن وجودت تو ت ی انسان و مروت و رحم کمی

 احمق نیا زن، نیا ینگفت د؟ینلرز من ی برا دلت بارم

 در دهنت از بار هی کنم؟  محبت بهش کمی و داره گناه

 دوست منو یبگ ؟یکن صدا زمیعز لفظ ه ی با منو رفت

 تشنه خودت  به اونقدر منو تو.. ینگفت  نه ؟یدار

  یهرکار داشتنت  خاطر به  باشم حاضر  من که یکرد

 تو مثل.. من.. زدانی ستمین مونمیپش یحت االن.. کنم

 داشتم بهت که یعشق خاطر  به.. نه انتقام  خاطر به

 .یندون رو قدرش تو اگه یحت.. کردم نکارویا
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 بهش فشرده هم به یها دندون و منقبض  فک با

 اما.. انداخت نییپا ترس با رو سرش و  شدم کینزد

 گرفتم رو شچونه.. کردم یم ریتقد رو شهامتش من

 : آوردم باال رو سرش و

 

  نخواستم  یزیچ ازت من یوقت تا.. ریبگ  ادی ترانه؟-

 از.. ومدمین سمتت من یوقت  تا ریبگ ادی .. ینکن یکار

 یکش یم خودتو یدار تو.. ینخوا هم سکس یحت من

  اشتباه ؟یایم  چشم به نکارتیا با یکن یم  فکر.. نییپا

.. یندازیم من چشم از  خودتو یدار شتر یب.. یکرد

 بازم گفتم بهت هم قبال.. ستمین هیبق مثل که متاسفم

 از اما نبود لیاوا.. جداست بهمن از تو  حساب.. گمیم

  اون خواهر گهید دمیفهم یوقت از.. یشد زنم یوقت



 تو چون کردم اشتباه منم یول.. یشد جدا یستین

  در صد یفهموند  بهم احمقانت یکارا ن یهم با هربار

 بهمن به ترانه از ینصف هنوز.. یستی ن من زن صد

  به یحت که یوجدان یب  نامرد همون به.. داره ربط

 یچ از یدون یم ؟یفهم یم.. نکرد رحم من خواهر

 سوزم؟ یم

 

 و رفتم  جلوتر.. دیکش  نییپا رو چشمش و دیگز لب

 یهوا واسطه به که شدم کینزد بهش اونقدر

 .بست یم شوک با رو چشماش دهنم از شده متصاعد

 

 تو به.. خواهرم به.. مادرم به تنها نه اون  نکهیا از-

 ینم رحم یاحد چیه.. چکسیه به.. نکرد رحم هم

 یکار نی همچ من خاطر به تو خوام ینم من و کنه

 .یکن

 

  رو پوزخندم..  شد کج سرش فقط و دادم هلش عقب به

 با که کردم ینینش عقب  قصد و دمیکش رخش به

 :دمیچسب نی زم به حرفش



 

 کرد؟ تجاوز خواهرت به بهمن.. خواهرتو واقعا-

 

 بهمن یها  انگشت رد و  باز یها چشم  ریتصو باز

 یتوان چه .. گرفت رو  توانم ی همه  گردنش یرو

 جنون چرا.. بود من یجلو ترانه ؟..یتوان چه داشتم؟

 قمار نیا  یک زدم؟ ینم رو ایدن دیق چرا گرفتم؟ ینم

 بهمن که یتلخ شب تجسم با ؟یک شد؟یم تموم

 دییتا سر با و دمیکش یقیعم نفس  بود، گذرونده

  و شست رو  صورتش لجوجانه اشکش قطرات.. کردم

 .شد  کج لبم من

 

 دیببخش... متاسفم واقعا..  زدانی.. دونستم ینم من-

  من.. آورد سرت رو بال نیا که میکس  خواهر من که

 رو تو خواستم.. کنم محافظت  تو از  خواستم.. فقط

 تو که فرصته هی منتظر بهمن دونستم یم.. دارم نگه

 از دمیترس یم من.. ببره نیب از یقی طر هر به رو

 کنار من اگه.. نیکن یم که ییکارا از بهمن از خودت

 به بدونم  رو اتتونییجز  زیچ همه خواستم و دمینکش



 تا تو از بتونم که خواستم.. نبود کار به عالقم خاطر

 .کنم حفاظت  تونم یم  که ییاونجا

 

  یم یچطور ترانه.. داشت یاحمق و کی کوچ مغز چه

 محافظت بهمن  مثل ییوالیه برابر در من  از خواست

 بود کاشته رو بهمن ی  ترکه و تخم که  یکس.. کنه

 از یتوقع چیه من.. نداشت رو باهاش مقابله توان

  لطافتش و ظرافت.. ترانه  خصوصا..  نداشتم یکس

 .شد  اخمم باعث

 

 . ینکن یکار چیه هیکاف فقط تو بعد به نیا از.. هیکاف-

 

 وارد من و  خورد یم زنگ مدام تلفنم.. نکردم صبر و

 و گرفتم  مطبوعش یهوا از یقیعم دم .. شدم اتاق

  اونجا به پا مکث یب.. بود یکنار اتاق  تو هنوز تلفنم

 دست به تخت  کنار یعسل یرو از رو تلفن و گذاشتم

 .گرفتم

 

 قربان؟-



 

 . انداخت کوبش به رو قلبم صداش اضطراب و جانیه

 

 ان؟ی جو شده یچ-

 

 کرد فوت یگوش تو رو شدهیترس دیشا و یعصب نفس

 . زدم خودم دور به یچرخ کمر به دست من و
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 هی البته.. زده بشیغ بهمن شبید از.. قربان-

 ...ییجا تونه ینم طیشرا نیا تو.. زنم یم ییحدسا

 

 :دمیپر حرفش ونیم به

 

..  کن جمع  روهاتوین فقط.. رفته کجا دونم یم-

 ویل فعال ستین الزم.. خوام یم کامل یآمادگ .. انیجو

 .یریگ یم دستور من از فقط تو.. بدونه یزیچ

 

 انبار؟ رفته بهمن.. قربان چشم چ-

 

 شد شکفته وجودم تو که یحرص با و دادم تکون سر

 :زدم لب

 

 دوتا اون و  من فقط شده  خراب اون از.. صددرصد-

  یخروج یها  راه خوام یم.. انیجو.. دارن خبر آشغال



 به نفر.. قاچاق یحت.. باشه  بسته بهمن یرو کشور

 کنن کمک بهمن  به ممکنه یکن یم فکر که ییکسا نفر

  خروج یبرا بهمن به بتونه دینبا چکسیه.. کن دایپ

  آخر قرون تا امروز نیهم من.. کنه کمک  کشور از

  خودش دست با خودش.. کنم یم هیتخل رو حسابش

 . دهیم بهم رو پول اون

 

 .دیلرز یم صداش

 

  خبر منتظر.. کنم یم جمع  روهاموین من..  من.. باشه-

 قربان ن؟یکن یم کاری چ شما.. فقط.. قربان شمام

 تنها.. کنم یهمراه  شمارو  من نیبذار کنم یم خواهش

 .کنم یم خواهش.. نینکن  یکار

 

 و دمیکش یپوف فقط.. نداشتم بلع یبرا یبزاق انگار

 زده آخر میس به بهمن..  گرفتم چنگ  به رو موهام

 قرار وجودم هنوز اما گرفت عمق پوزخندم .. بود

  از حاال و کرد ترک رو پناهگاهش بهمن.. نداشت

 . بود رتریپذ  بی آس شهیهم



 

  بهمن ممکنه کنم یم قطع من.. باش من خبر منتظر-

 . بزنه زنگ

 

 کتم یداخل بی ج تو شده قطع رو تلفن و  نکردم صبر و

  شدن رد نی ح  رو ترانه و  شدم خارج اتاق از.. انداختم

  یب من و بود زده بغل رو خودش.. دمید اتاق از

 آشپزخونه وارد و کردم  یط رو ها پله ریمس یمعطل

  برق به ساز یچا کردن  وصل حال در نینوش.. شدم

 .شد من متوجه زود یلیخ و بود

 

 بکشم؟ براتون نی دار لیم یچ.. آقا دییبفرما-

 

 : زدم لب فقط و کردم بلند دست

 

 . یسکیو جام هی و فیک-

 



  لبخند با.. دونست یم رو عادتم چون نکرد تعجب

 و کارد و نشستم زی م پشت.. رفت و گفت یچشم

 یرو که وهیم مدل چند از و گرفتم دست به چنگال

 یلعنت تماس منتظر بشدت.. خوردم ییچندتا بود زیم

 به دیبا.. نداشتم شک.. زدیم زنگ.. بودم بهمن

  سر اتابک به کردم مالقات رو بهمن نکهی ا محض

 ...تر ی خال شهیهم از.. بود یخال وجودم.. زدمیم

 بایتقر.. خورد یم رو روحم خوره مثل  داشت یدلتنگ

  رو فمیک.. برگشت  نینوش باالخره تا گذشت قهیدق پنج

  باز رو ی سکیو دیجد ی بطر و گذاشت یصندل یرو

 لقمه من و گرفت سمتم به رو شده زیلبر  جام و کرد

 ازش رو جام.. شدم بلند جا از و دادم فرو رو دهنم ی

 .دراومد صدا به تلفنم و گرفتم

 

 رونیب رو  تلفن نکهیا از قبل و افتاد کوبش به قلبم

  که دادم اشاره نینوش به دست با و کردم تر یلب ارمیب

  دنید با.. دمیکش رونیب رو تلفنم من و رفت.. رونیب

 سر الجرعه رو جام و زدم پوزخند بهمن ی شماره

 .دمیکش

 



 بهمن؟-

 

 یم رو شیحرص یها خرناسه یصدا من.. کرد مکث

  جامم باز من و رفت راه  یقدم چند.. شد بلند.. دمیشن

 .کردم پر رو

 

 زدان؟ی ییکجا-

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 579پ#

 

 



 

 

 حرف به حرف  از شدیم  رو وحشت و حرص  و خشم

  انیجر عروقم تو سرعت با خون.. خوند کلماتش

 بهمن باختن  به لذت با.. بود داغ داغ تنم و داشت

 .سپردم گوش

 

 رید.. بودم تو یکارا ریدرگ شبید.. خونم هنوز-

 بهمن؟  شده  یچ.. دمیخواب

 

.. رفت نیب از داشت حفظش در یسع که یآرامش

 ...تر مشهود حرصش  و شد بلندتر صداش

 

 الیو به نفر چند شبونه.. یندار خبر یچ یه  از انگار-

  یحضور  باهات دیبا.. نجایا ایب زدان؟ی.. کردن حمله

 . بزنم حرف

 

  خبر یب  انیجر نیا از من.. دیپر باال ابروم یتا هی

 . نداشت خبر هم انی جو یحت  احتماال.. بودم



 

 که نگو کرده؟ یجرات نیهمچ یک بهمن؟ یگیم یچ-

 بوده؟  ویل یآدما کار

 

..  سوخت  یم داشت.. کرد تازه رو روحم پوزخندش

 ... گذشته سال دوازده تمام مثل

 

 .. االن نیهم.. ایب.. زدانی ایب.. انبارم من-

 .رسونم یم خودمو.. باشه-

 

 و گذاشتم نتیکاب ی لبه رو جام.. کردم قطع رو تلفن و

 رو شهی ش از یمین تا بایتقر.. زدم لب به رو یبطر

 هی قلبم وسط  قایدق نکهیا با.. دمیخند و دمیکش سر

 خال هی.. یته حس هی.. کردم یم حس یخال  یجا

 . بودم خوشحال اما ظیغل

 

  محل همون.. زدیم پا و دست  باتالق تو داشت بهمن

 . من یشگیهم



  چنگ به رو فمیک و دمیکش برق از رو ساز یچا

 رو لبم  یا لحظه یبرا یحت لبخند.. ویل آخ.. گرفتم

 به پا و زدم رونیب آشپزخونه از.. کرد ینم محروم

  من.. اومد سمتم  به فرهاد..  گذاشتم یرونیب ی محوطه

 فرهاد ان،یجو  نداشتم شک.. دمید یم رو شاسلحه 

 .بود گذاشته  کار تی حساس  انیجر در رو

 

 قربان؟-

 

  نگهبان شتریب تعداد دنید و اطراف به ینگاه مین با

 انداخت نیی پا رو سرش.. زدم زل فرهاد به اخم با ها

  رفتم جلو.. کرد قالب هم تو  جلوش دستشو دو هر و

 :زدم لب شمرده و آهسته  یلیخ و

 

 با یحت خوام ینم.. کن محافظت  خونه از.. ترانه از-

..  یبد خروج و ورود اجازه ترانه دستورات وجود

  منظورم متوجه.. گاه اسارت هی.. زندانه  هی نجایا

..  بذاره  نجایا رو پاش نداره حق بهمن یحت ؟یشد

 .من جز چکسیه



 

 .دمیکش عقب  من و داد تکون سر تند و  تند شده میتفه

 

 گفتن انیجو آقا.. نیکن امر شما یهرچ.. قربان چشم-

 .ام یب شما با من

 

 ساعت به ینگاه مین و کردم دست به دست رو فمیک

  انبار به دنیرس تا و بود صبح هفت قایدق.. انداختم

 .داشتم وقت  کساعتی

 

 .مهمتره نجا یا حضورت..  ستین الزم-

 

 تر عقب.. نداشت مخالفت ی برا یتوان اما بود یناراض

  هی.. کرد  باز برام رو نیماش در نفر هی و ستادیا

 هوا.. نشستم فرمون پشت.. چندساله و  ستیب جوون

  یکنار یصندل یرو رو فم یک.. سرد و بود  یابر مهین

 و زدم استارت توجه یب.. زد برهیو تلفنم و گذاشتم

 گفتنش ری بخ  روز و بست رو در جوون پسر همون

 زل بهم یناراض یها چشم  و اخم با فرهاد.. دمیشن رو



  از من.. درآوردم حرکت  به رو نیماش  من و بود زده

 کار نیا اسم.. نداشتم یترس چیه مرگ و بهمن

  منو حاال.. شجاعت گفتم یم بهش من.. نبود حماقت

 . تونست ینم.. کشت ینم

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 580پ#

 

 

 

 

 نخ هی  لحظه همون و شدم خارج عمارت در از

 سرم.. گذاشتم لبم ی گوشه و کردم روشن گورادویف



.. بود داغ گاریس ظیغل یها دود حاال   و الکل از

 دود از رو هام هیر انبار به دنیرس تا  و زدم پوزخند

 داشتم نگه رو نیماش سرسبز ی محوطه تو.. کردم پر

  پرت  رونیب به باز مه ین در یال از رو گاریس و

  هنوز یچوب یها نرده کنار و نیزم یجا یجا.. کردم

  و آوردم رونیب رو  تلفنم.. بود انی نما برف آثار

 کردم  باز رو  انیجو  امکیپ

 

 " ه؟یچ دستور.. انبارم کینزد من.. قربان"

 

 نوشتم  فقط

 

 " نکن یکار چیه.. بمون"

 

 تا دور که ینیمحافظ تعداد.. شدم ادهی پ نیماش از و

 باال یلیخ  بودن داده پوشش رو متروکه انبار دور

 و شلوار و کت با همه .. نفر صد از شیب.. بود

 هنوز.. شدینم خالصه نیا به نداشتم شک.. مسلح

 شعاع تا منطقه  نیا کنار و گوشه.. داشت محافظت



 انیجو.. بود گرفته نظارتش تحت رو ی لومتر یک چند

 داشت؟ فاصله من با چقدر بود؟ کجا قایدق

 

 درست.. دمید رو دیسع گرفتم، دست به که رو فمیک

 تا چند ییانتها  یها برگ و شاخ ریز و  سرش پشت

 یپا محسوس یکبود.. دمید یم شده  پارک نیماش

 .بود بهمن دست ضرب حتما  راستش چشم

 

 یول.. منتظرتونه سییر.. نیاومد خوش زدان؟ی آقا-

 .نیکن درک دوارمیام.. نیبش یبازرس اول دیبا

 

  دو..  دادم فاصله خودم از یکم رو دستم فقط حرف یب

 نفر هی و گرفت رو فمیک نفر  هی.. اومدن سمتم به نفر

 یوقت و دیکش پام ساق تا بغل ریز از رو دستش

 دیسع به رو شد راحت اسلحه نداشتن بابت از الشیخ

 .ستادیا مقابلم درست دیسع  و داد یعالمت

 

 بفرما.. بود بهمن آقا دستور.. زدانی آقا شرمندم-

 .داخل



 

..  رفتم جلو یواکنش چیه یب و گرفتم دیسع از رو فمیک

 و افتاد راه به سرم پشت دیسع و بود  بسته انبار در

 :گفت بلند که دمیشن

 

 رو زد پر پرنده.. برگردم  تا نیکن جمع رو  حواستون-

 .نشیبزن هوا

 

 از ترس بهمن.. دمیشن رو  نفر چند قدرت پر چشم و

  یقیعم نفس.. داشت رو ی امپراطور  نیهم دادن دست

 من و ستادیا کنار.. شد  باز دیسع توسط در و گرفتم

  یظاهر محافظ شیش از شیب در پشت.. شدم وارد

  به ینطور یا  ظاهر به فقط زیچ همه.. بودن گرفته گارد

  نجایا ی تیامن جو بودم مطمئن من و  دیرس یم نظر

  نیا وسط..  شدیم دهید که  بود یزیچ از  شتریب یلیخ

 ...هه کردم؟ یم کاری چ گرگ همه

 

 .طرف نیا دییبفرما-

 



 تر زبون با رو لبم من  و دیچیپ راست سمت به باز

  نیهم یبرا رو الکل.. بود شده کند حاالتم کمی.. کردم

  رو پرده.. اره یب نییپا رو  جاناتمیه درصد تا دمینوش

 یصدا.. کردم یتوجه یب اطراف به من و زد کنار

 . شد کج لبم خورد گوشم به که بهمن ادیفر

 

  خبر چه.. کردن حمله ال یو به عده هی شبید دمیشن-

 بوده؟

 

 .بدن حیتوض آقا خود دیبذار-

 

 دهیچیپ انبار  کل تو ترس یبو.. دادم تکون  سر فقط

  از یکی  یروبرو باالخره.. سوخت یم مینیب.. بود

 یم رو بهمن یصدا بهتر حاال.. ستادی ا یآهن یدرها

 :دمیشن

 

 ... ااااااااایعوض کشم یم همتونو-

 



 در لرزه به انبار چهارستون که زدیم ادیفر  یطور

 از رو  منحوسش یصدا  و کالغ پرواز من.. اومد

 ... یلعنت.. دمیشن انبار بلند یها  پنجره

 

 یشکی ه که نیعصبان اونقدر آقا.. تو دییبفرما-

 .ستی ن جلودارشون

 

 و داد هل دست کف با رو در.. بود یند یخوشا خبر

  با تنها و من به پشت..  دمید رو بهمن باالخره من

 با که مرد نفر ده به رو یمعمول یشلوار و رهنیپ

  یم عربده ستادهیا بودن زونیآو سقف از ریزنج

 .بود یسالخ  اتاق هی  به هیشب شتریب  نجایا.. دیکش
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 581پ#

 

 

 

 

  از.. دیچرخ سمتم به و شد من متوجه زود یلیخ بهمن

  در ییابروها با من و دیبار  یم خشم و  خون  نگاهش

 بایتقر.. انداختم ینگاه مین مرد ده هر  صورت به هم

  شب طول تمام بود معلوم.. خون غرق  و برهنه مهین

 یم رو آخرشون یها  نفس حاال و شدند شکنجه

 بودن؟ ویل یها آدم.. دندیکش

 

 وار مجنون بهمن و کردم فوت فشار پر رو نفسم

  به.. دمید رو دستش  ی اسلحه تا دو من و دیخند

 وارد خودش یحت و بست درو دیسع و اومد سمتم

 چشم به رهی خ و گرفت بازوم به رو اسلحه.. نشد اتاق

 :زد لب هام

 



 یکار چه به منو شرف یب اون زدان؟ی ینیب یم-

 حرومزاده اون خاطر به دارم ینیب یم  کرده؟ وادار

 کنم؟ یم کاریچ

 

 یم رو مردها همون از نفر چند ی ناله و آه یصدا

 گوش به چاه  ته از انگار.. فیخف و فی ضع.. دمیشن

 .کنم کنترل رو جاناتمیه کردم یسع.. دیرس یم

 

 هستن؟ یک نایا بهمن؟ شده یچ-

 

.. داشتن منو جون قصد که ییکثافتا.. خائن-

 .کردن پخش  منو اطالعات که ییجاسوسا

 

 عروقم تو ترانه کشتن از ترس که بود واضح اونقدر

 همون به باز و فشردم هم به رو لبم.. بندازه رد

 بدنشون یرو گلوله و چاقو رد.. زدم  زل مردها

 داشتن یز یخونر   یطور  نفر چند یحت و بود مشهود

 حدس.. زدیم  برق خون از پاشون ریز فیکث نیزم که

 . بود مرده شونیکی زدمیم



 

  حمله الیو به یک شبید که یر یبگ اطالعات یتونست-

 هستن؟  کجا اونا.. نمیب ینم رو کفتار و الشخور  کرده؟

 

 که حاال.. شد اکو اتاق یبزرگ تو صداش و دیخند بلند

  تو قبال.. شناختم یم رو مردها  از یکی  کردم یم دقت

..  افتاد دلم به ترس.. بودمش دهید ماهتاج ی خونه

 رو اسلحه.. بده لو  منو و کنه باز لب بود ممکن

  گوشم ی پرده ادشیفر یصدا  و دیکوب بازوم به محکم

 . لرزوند رو

 

 رو خودشون ترس از ها حرومزاده اون زدااااااان؟ی-

..  کردن  میقا یا شده خراب  هی مستراح سوراخ تو

  من زدان؟ی .. من.. کنن ی م یخال رو پشتم دارن همه

  ؟یکن ینم  باور.. بلرزم بادها نیا به که  ستمین یدیب

 .نیبب و کن صبر

 

 شاسلحه  هردو یبلند ی نعره با و ستادیا من به پشت

 یلیم مین من و کرد یخال  مرد ده هر بدن و تن تو رو



 چشم من و زدیم عربده هنوز.. نخوردم  تکون هم متر

 بهمن جنون نیا.. برنداشتم چکدومی ه صورت از

 .داشت منو تن لرزوندن توان یحت.. بود خطرناک

 

 نیزم یرو  یا گوشه رو فمیک و رفتم عقب قدم هی

 توجه، یب من و زدیم برهیو داشت باز تلفنم.. گذاشتم

  دهنمو آب.. دادم گوش بهمن یحرص یها  خرناسه به

 بلند هوا به بهمن یصدا باز و دادم قورت یسخت به

 :شد

 

 تشیامن.. من یالیو.. کرد رو جونم قصد شبید ویل-

  لمیوسا بتونم نکهیا بدون شدم مجبور.. باالست یلیخ

 نیماش هی  ریمس تو یحت.. رونیب بزنم کنم جمع رو

 دایپ رو ویل برام زدان؟ی.. کرد یم بیتعق منو داشت

 ؟یبزن زنگ  بهش نشد قرار تو مگه نه؟ ای یکرد

 

 .نکردم مکث

 



 یم فکر.. نزد حرف باهام خودش یول.. زدم زنگ-

 اد؟یبرم دستم از یکار چه من یکن

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#
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 وارید ی گوشه یصندل و دیخند  محابا یب و بلند باز

 زونیآو یها  جنازه از یکی رون به و کرد بلند رو

  خون یبو .. یقربان گوشت تا ده مثل قایدق.. دیکوب

 . داد یم بهم تهوع حالت



 

  دلم و شدی م خارج نمیس ی قفسه از یسخت  به نفسم

 به مسموم یهوا نیا کشوندن به وادار خواست ینم

  خون قطره چند.. دمیچرخ سمتش به.. باشم هام هیر

  یها  اسلحه بهمن و بود دهیچک  شیبرزخ پوست یرو

 سمتم به و کرد پرت  نیزم یرو رو دستش یخال

 .گرفت  رو بازوم هردو.. اومد

 

  رو ویل کار دیبا.. یتون یم ندارم شک.. یتون یم تو-

 بنداز رو شدهیبر سر.. بکشش.. زدانی یکن تموم تو

 .پام یجلو

 

 :دادم تکون سر  نانیاطم با

 

 یمشکالت هی االن یول.. کشمیم رو ویل من.. باشه-

 .ببرم شیپ  از یکار تونم ینم که دارم

 

 نفسش یزخم  گرگ هی مثل .. ریش مثل.. دیکش یهوم

 پشت.. دمینکش نفس من و کرد فوت صورتم یرو رو



 و خون از  یرد لباسش.. گرفت کمر به دست و کرد

 : زد موهاش به یچنگ کالفه و داشت عرق

 

 ؟یدار کم روین ؟یخوا  یم یچ-

 

 شده ختهیر  ناحق به خون  به کردم یسع و شد کج لبم

 یم یغلط چه داشت وی ل.. نکنم نگاه مرد ده هر ی

 کرد؟

 

..  بدم باج نفر چند به دیبا.. دارم اجیاحت پول به.. نه-

 اطالعات ازش تا بخرم رو  یکس یخال دست تونم ینم

 . رمیبگ

 

  هم جنگ به  رو ابروهاش.. دیچرخ سمتم به یحرص

..  بودم دهیند هرگز رو بهمن  یرو نیا من.. انداخت

 .گرفت ینم جنون حد نیا  به تا چوقتیه

 

 پول که یکن یم یغلط چه برج اون تو یدار تو-

 ؟یندار



 

 من یکرد فراموش بهمن.. بستم قرارداد نفر چند با-

 دارم؟ رو بانکدار هی حکم

 

  کردم یم حس.. شدینم ثابت نگاهش یخون  یها  لخته

 فشار.. زدیم رونیب حدقه از چشماش حجم  کل داشت

 لعنت.. داشت یجون چه  داد؟ ینم دستش کار خونش

 .نامرد فتیکث ذات به

 

 چقدر.. چقدر بگو فقط.. کنم یم فشیرد  من.. باشه-

 ؟یبد  نجات منجالب نیا از منو تا ی دار الزم پول

 

 داشت ضعف نیهم.. من  گفت یم.. ما گفت ینم گهید

 رو باختش داشت.. نداخت یم رعشه به وجودمو

 .کرد یم قبول ناخواسته

 

 . اردیلیم هفت-

 



  حسابش ته  زیناچ یها خورده  همون دادم یم اجازه

 : نکرد فکر هی ثان  کی یحت.. داره نگه رو

 

 د؟؟؟؟؟؟؟؟یسع-

 

 :گفت عربده با بهمن  و گذاشت داخل به پا دیسع و

 

 زنیبر.. کنن کسر حسابم  از اردیلیم هفت بده دستور-

 نیا ربع هی از کمتر تو خوام یم.. زدانی  حساب به

 .بشه  انجام کار

 

  دیسع.. بود تموم بهمن کار .. نشد کج لبم یحت من و

 دهیکوب هم  به یآهن در باز و گفت ییباال بلند ی باشه

 معلق هوا تو مدام که افتاد  ها جنازه به چشمم.. شد

  بهمن.. بود یزی انگ نفرت زیچ خون،.. دندیچرخ یم

 رو قلبش کوبش.. کرد گرد چشم و اومد سمتم به باز

 دوست رو بهمن نیا چقدر.. دمیشن یم گوش به

 .داشتم

 



 فرصت  ساعت چند فقط.. کن سره ه ی رو ویل کار-

 یم رو مرگش خبر شب تا.. ساعت چند فقط.. یدار

 . خوام

 

 تکون سر  کبودش یها  لب و سرخ  پوست به رو

  یم دلم.. داشتند کردن خفه به لیم بشدت دستام.. دادم

 خفه  لحظه  نیهم.. رمیبگ جونشو  لحظه نیهم  خواست

  یبرا جا هنوز بهمن اما.. کنم نگاه لذت با رو شدنش

 .نداشت رو مرگ اقتی ل هنوز.. داشت جنون

 

 خبر؟ چه منیاهر از.. باشه-
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 :لرزوند رو وجودم شعربده

 

..  زده بشیغ االن زن اون.. بود فیکث  یباز هی فقط-

 از دارن همه االن.. کنم مالقاتش  گهید نتونستم

  اعضا ی همه.. کنن یم سوءاستفاده من تیموقع

  دنیم ی باز منو دارن.. افتادن چپ من با گروه،

 ...پس.. پس.. یموند واسم تو فقط االن.. زدانی

 

 ف،یکث یها دست همون با.. آورد نیی پا رو صداش

 :زد لب هام چشم  به رهیخ و گرفت رو گردنم

 

 خودم با رو  تو وگرنه.. بده انجام درست رو کارت-

 . کشمیم نییپا



 

  ابروهاش.. شد رهیخ بهم  تعجب با بهمن و شد کج لبم

 : گفتم که کرد باز لب.. شدینم هم در شتریب نیا از

 

  نجایا جات کردن، پشت بهت الشخور و کفتار اگه-

  روهاتین  پس.. بدن لو رو  تو تونن یم.. ستین امن

  خاطر به من.. گمیم که یآدرس  به برو و  کن جمع رو

  تو یبرا خوام ینم.. کنم یم محافظت تو از ترانه

 .بشه عزادار

 

 فشار و  دیدرخش هاش  چشم تو یشاد برق یآن به

 از.. دیلرز یم دیب مثل.. شد شتریب گردنم دور دستش

 فشیکث جسم از رو ترس یبو من.. ترس از.. خشم

  من از  که بود یزیچ همون نیا.. کردم یم حس

 جونش ضامن ترانه  خاطر به من.. داشت انتظار

 ...هه.. باشم

 

 .زدانی باشه-

 



  راه تو من ی ها بچه.. نباش هم ها جنازه نیا نگران-

  زودتر فقط تو.. کنن یپاکساز نجارویا گمیم.. هستن

 . کنه یم فی رد رو کاراتون انیجو.. برو

 

 و گرفت فاصله ازم یحرص  یلبخندها همون با.. دیخند

 :داد تکون سر تند و تند

 

 ترانه سپردن با.. کردم یدرست کار تو استخدام با من-

 ی همه دیبا  تو حاال.. گرفتم یدرست میتصم دستت به

..  زدانی  دیبا.. یکن جبران کردم حقت در که یلطف

 . بده انجام درست یدار من قبال در  که یا فهیوظ

 

 آروم میلعنت قلب.. کنم کنترل رو مخنده داشتم یسع

 .گرفت ینم

 

 .باشه-

 



 بهمن به.. شد اکو فضا تو بار چند قاطعم یصدا و

 سرش به من رو بالها نیا ی همه دادم  یم نشون

 ... من.. آوردم

 خودش من به کردن اعتماد با دادم یم  نشون بهش

  یا رهیزنج ی وونهید هی مثل.. کند رو خودش گور

 ... شه یهم از بلندتر.. دیخند بلند

 

  امیپ نکهیا از قبل.. آوردم رونیب بمی ج از رو تلفنم

 کردم پیتا کنم  باز رو انیجو

 

  اسکورت من  انبار تا رو بهمن.. انبار ک ینزد نیایب"

 " چکسیه.. نفهمه یزیچ یکس.. نیکن

 

 دمید  رو امشیپ و

 

 " شمام نگران من قربان؟ خوبه  حالتون"

 



 و دیکوب ها جنازه از یکی شکم به  مشت با بهمن

 .کرد پر رو فضا کل نش یخشمگ ی  عربده یصدا

 

 .."خودته کار که میدار جنازه تا ده"

 

 " قربان االن نیهم چشم"

 

  ی فاتحه و دمید رو یاردیلیم هفت زیوار  امکیپ من

 تله به  دم بهمن.. بود تموم کار.. خوندم رو بهمن

  حقش لبخند نی ا دنید.. دمید یم رو اتابک دیبا.. داد

 :شد داخل و کرد باز رو در  دیسع.. بود

 

 انیم دارن نیماش تا چند دادن خبر ها بچه قربان؟-

 .سمت نیا

 

 :زدم لب یخونسرد  با بهمن از قبل من

 



 رو بهمن دیبا.. انیب  بذار.. اومدن  من یها بچه-

  حواستو  ی همه خوام یم.. امن یجا هی میکن منتقل

 .ستین امن اصال بهمن یبرا نجایا.. یکن جمع

 

.. انداخت ینگاه مین بهمن و من به مشکوک  دیسع

 که بودم متعجب من و دیکش یم نفس خرس  مثل هنوز

 از حجم نیا ومد؟ینم  باال ارزشش یب جون چرا

..  بودم دهیند وجودش تو  هرگز رو عجز و یچارگیب

 ...هرگز

 

  اسب نیع.. دیسع بده انجام گهیم زدانی  که یهرکار-

 .رونیب گمشو.. نکن نگاه من به

 

 .نداشت یت یاهم ابدا هرچند بود؟ یگور کدوم شراره
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  من.. رفت و گفت یچشم  لکنت و وحشت با دیسع

 بردم یم لذت داشتم.. زدم زل بهمن به نهیس به دست

 شل رو نفسم.. دمید  یم رو اتابک  زودتر کاش و

 :دمیشن رو بهمن ی زمزمه و فرستادم رونیب

 

 خودم.. کنم یم نابود رو تکشون  به تک خودم-

 یب نیهم نصف.. ها حرومزاده.. گامیم  رو مادرشون

  نصف.. ندارم شک من.. منن ی ترکه و تخم ناموسا

 .خودم.. دمییگا خودم رو شرفا یب  نیهم یمادرا

 



  کی نیهم با.. شد مشت دستم و دیلرز کمرم ی رهیت

  بهت لعنت.. کرد لیزا  رو میخوشحال  ی همه حرف

 ... من به.. بهت لعنت.. بهمن

 

 شدن منقبض و شل  توان گهید  هام هی ر انگار

 و زدم زل بهمن به فقط..  دمیکش ینم نفس .. نداشتن

 به چرا؟ د؟یترس ینم من از چرا.. کردم مرگ یآرزو

  یا هیثان یبرا.. کرد نگام رهی خ رهیخ و دیچرخ سمتم

  به وجودم.. نشکست رو  اتصال ی رشته نیا یطوالن

  داغ گوشم و دیکش یم ریت انقباض  از فکم.. افتاد لرزه

 . بود داغ

 

  حرکاتم کاش.. کنه آرومم بود نتونسته الکل  نیا کاش

 تو که یازین نیا.. حس ن یا حاال.. بود نکرده کند رو

 یم جنون  به حتم به داشت، کشتنش به  لیم وجودم

 .کشتم ی م نجایهم رو بهمن.. دیرس

 

 اراده و لی م به رو شونی کی  یکی خواهر و مادر من-

 یم آروم منو که نهیهم فقط حاال.. دمییگا  خودشون ی

 . نیهم فقط.. زدانی کنه



 

  بهمن.. بپره باال میلعنت پلک دادم ینم اجازه  یحت من

.. من خواهر.. بودم من  حرفش طرف.. دونست یم

 بود؟ خواسته  خودش سنای

 

 چه من و شد  تکرار بار اردهایلیم مغزم تو  حرفش نیا

  رو انیجو یصدا .. بود خارج تصورم از داشتم؟ یحال

 بهمن  ی نشسته خون به نگاه از چشم دمیشن که

  ؟..بود  یش یآت چه نیا.. ماهتاج.. اتابک آخ.. گرفتم

 یم رو خودم دینبا.. ی لعنت.. شدم یم ذوب داشتم

 شد، باز که  در.. کرد یم  یروزیپ حس دینبا.. باختم

 .بستم  چشم من

 

 زدانی آقا  انبار تا شمارو من یها بچه.. بهمن آقا-

 .کنن یم یهمراه

 

.. کنه یهمراه رو بهمن نداشت  قصد انیجو یعنی نیا

 :دمیشن رو بهمن یحرص همچنان  یصدا

 



 نشده یپاکساز نجایا یوقت  تا و بمون نجایا تو.. دیسع-

 .هستم من که  ییجا ایب بعدش.. نرو ییجا

 

 و نزد یحرف.. دمید کنارم  رو انیجو و کردم  باز چشم

 سر انی جو سمت به.. دمیشن رو دیسع ی باشه من

 نگاهش از  شک و خشم.. ترس.. ینگران.. چرخوندم

 خورد یم چرخ  سرش تو که یسواالت من.. دیبار یم

 .نداشتم چکدومیه  یبرا یجواب اما دونستم یم

 

 اون زودتر برام.. هستم خوبت   یخبرا منتظر  زدان؟ی-

 . کن دایپ رو شرف یب

 

.. زدم یچرخ پا ی پاشنه ی رو و گرفتم ان یجو  از چشم

 کنن آزاد ری زنج از رو ها جنازه داشتن یسع نفر چند

  حاال که بهمن به رو.. کرد یم نظارت داشت دیسع و

 : زدم لب بود شده  کمتر خشمش

 

 .ایب من با تو انیجو .. رمیم گهی د من.. باشه-

 



 توان هم هنوز بهمن.. بود لذت سر از دیکش که یهوم

  انزجار حال خودم از.. داشت رو کردنم یعصبان

  من و  دیکش یم عربده وجودم تو نفرت.. گرفتم

 و زدم رونیب در از.. نبود ساخته دستم از یچکار یه

 رو فمیک ستادیا که کنارم.. اومد دنبالم به انیجو

 . دمید دستش

 

 خواستم ینم.. آوردم باال دست من اما  کرد باز لب

 .بشنوم

..  دیکش یم  سوت بهمن آخر یها حرف از  گوشم هنوز

  خشمم روم  شیپ ادیز تیجمع.. زدم رونیب انبار در از

 درست و ستادمیا نیماش کنار.. کرد یم صدچندان رو

 کم رو التهابم داشت سرد یهوا.. ستادیا سرم پشت

 نیماش در.. کردم یم حفظ رو آرامشم  دیبا.. کرد یم

 به پوستش.. دمیچرخ سمتش به و  کردم باز رو

 . زدیم یسرخ

 

 قربان؟ نیخوب-

 



.. بده انجام نقص یب رو کارت  انیجو.. خوبم.. خوبم-

 گهید طرف هی از و یر یبگ  رو طرف  هی خوام ینم

  دینبا.. کن شتر یب رو آدمات الزمه اگه.. شه خراب کار

 داره؟ خبر ویل.. بزنه سر ازت ییخطا 

 

 :کرد کج  گردن فرمانبردار و عیمط

 

 دستور که همونطور.. ندارم خبر ویل آقا از.. چشم-

 .کنم ی م عمل نیداد

 

 رو نیماش انیجو.. شدم سوار و دادم تکون یسر

.. آورد  رونیب رو تلفنش.. نشست کنارم و زد دور

..  داد یم  انجام رو الزم یها  یهماهنگ داشت حتما

  با.. شد کنده  جا از آف کی ت با نیماش و  زدم استارت

 ی شماره.. آوردم رونشیب کالفه تلفن، ی برهیو

.. نمیبب خواست یم دلم که بود یزیچ نیآخر  روشن

 ..  دمیکش پوف و دادم رد
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 به تونستم یم من و بود ستادهیا زی م کنار یمنش

  ششیآرا هیال  چند ریز  از رو یخستگ آثار یراحت

 ستیل.. دیرس یم خودش به یادیز دایجد.. نمیبب

 گام چند با و گذاشت مقابلم رو روز کل یها  تیفعال

 رو برگه و کردم دراز دست.. ستادیا زیم از فاصله

 سر دییتا با و شدم خوندن  مشغول اول خط  از.. گرفتم

 .دادم تکون

 یب یامضا هی.. گرفت رو وقتم از قهیدق دو از شتریب

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو برگه و زدم حواس



 

 . یبر یتون یم یکرد تموم کاراتو اگه-

 

 ساعتم به ینگاه مین.. کردم شکار رو لبخندش

 .بود شب ده.. انداختم

 

.. شمیم مرخص من اجازتون با پس.. قربان ممنون-

 .ری بخ شبتون نینباش خسته

 

 که رفت در کنار تا عقب  عقب و دادم تکون  سر فقط

 :گفتم

 

 ...زنگ انیجو به-

 

 در چهارچوب تو کنم تموم رو مجمله  نکهیا از قبل اما

"  یا بااجازه" گفتن با و زد لبخند باز یمنش.. دمشید

 سر همون با  انیجو و شدم بلند.. رفت رون یب اتاق از

  یرو که یلبخند.. گذاشت  اتاق به پا افتاده فرو



  یخبرها.. د یپر باال ابروم یتا هی و دمید بود صورتش

 . داشت یخوب

 

 ن؟یگشت یم من دنبال قربان؟-

 

  جلو و بست رو در.. شد متوجه نگاهم مین هی با

  همچنان.. ستادیا من از فاصله متر کی با.. اومد

 . زدیم لبخند

 

 ان؟ یجو یکرد کاریچ-

 

 به بود  هاش هیقرن تو که یحس و دیکش  باال چشم

  جابجا گلوم بکیس.. داشت ربط تیموفق و یروزیپ

 :شد

 

 چیه.. شد  اجرا دستورتون طبق یچ همه قربان؟-

 االن بهمن.. شدن یپاکساز ها جنازه.. ستین یمشکل

  و شده بسته هم رهایمس ی همه.. ماست چنگ تو

 .نداره ییجا به راه االن عمال بهمن



 

  کردم یم احساس  قلبم تو درست که یبودن  یته حس

 فاصله کنارش از و دادم تکون سر.. داشت  سماجت

  نیا خاطر به دیشا.. خواست یم یسکیو دلم.. گرفتم

  یم حیترج حال نیا با.. بنوشم که بود اجیاحت تیموفق

  من و دراومد صدا به تلفنم باز.. باشم اریهوش دادم

 :گفتم رفتم یم کارم زیم سمت به  که همزمان

 

 هی شه  تموم که نکاریا.. انیجو بود یعال کارت-

  تور هی  همراه به یدار من شیپ حقوق با یمرخص

 . هتل با کشور از خارج

 

 اخم پر روشن ی شماره  دنید با باز من و دیخند بلند

  که بود یسوم بار نیا امروز.. کردم رد  رو تماسش

 حرف همون دنیشن به یلیم چیه من  و زدیم زنگ

 .نداشتم قبل  یتکرار یها

 



  یجا به دمیم حیترج من یول.. نکنه درد شما دست-

.. قربان بگذرونم وقت شما با رفتن سفر و استراحت

 .تره بخش لذت برام

 

  رو انیجو  یچطور  بود قرار  دختر اون.. شد کج لبم

 کنه؟  تحمل

 

 خبر؟ چه ویل از-
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  متوجه مردونش کفش  ی پاشنه برخورد یصدا از

 لمس رو شمیر ته.. ومدیم سمتم به داشت که شدم

  هیتک زیم ی لبه رو دستم.. دمیچرخ سمتش به و کردم

  یم نظر به یجد کامال و نداشت لبخند گهید.. دادم

 :دیرس

 

 نیآخر  طبق اما کرد دایپ یاطالعات شهینم نکهیا با-

 . هستن عمارت هنوز اخبار،

 

..  کنم مالقاتش گهید ساعت چند تا تونستم یم پس

 مالقات یط یشرا هر تحت رو اتابک حتما امشب دیبا

 به بهمن و داشت یباالتر  سکیر نکهیا  با.. کردم یم

  سال همه  نیا.. گرفت یم  کنترل تحت منو  شتریب حتم

 . برسم مرحله نیا به تا بودم دهیکش درد

 

 لبخند.. کنم عمل اتابک ی خواسته به  خواستم یم

 شیپ در یادیز راه هنوز  یروزیپ تا هرچند بزنم؛



 قهیدق چند تازه و بودم مشغول روز طول تمام.. داشتم

 یبرا یفرصت یحت.. گذروندم یم فراغت به رو یا

 .نداشتم خوردن شام ای ناهار

 

  خبر حالش  از و بودم زده حرف یتلفن بهمن  با کباری

  تا و دادم جا فمیک در رو مهم ی برگه چند.. داشتم

  الیخ نیا با دراومد  صدا به تلفنم باز بشم بلند خواستم

 ینگاه مین ش صفحه به یحرص بود روشن که

 .بود دالور.. انداختم

 

 هست؟ یمشکل  قربان؟-

 

 بلند زیم پشت از دست به فیک و افتاد کوبش به قلبم

 به و کردم وصل یمعطل یب رو دالور تماس.. شدم

 به ییصدا چیه اما کردم زیت گوش.. زدم گوشم

  یبرا  دالور که یقیعم دم جز دینرس مییشنوا اعصاب

 .گرفت زدن حرف

 

 زدان؟ی الو؟-



 

  من و بود کنارم انیجو.. نداشت یحس چیه صداش

 .رفتم یم ش یپ پنجره سمت به داشتم.. گرفتم فاصله

 

 دالور؟ شده یچ-

 

 ...حاال نیهم.. عمارت یایب دیبا-

 

 رو دستش دو هر.. چرخوندم سر انی جو سمت به

..  کرد یم نگاه من به و بود کرده قفل جلوش

 زود یلیخ  م،ییشنوا یها  حس مغزم، یسنسورها

 گوشم به خط  سمت اون از که یفیظر ی هیگر یصدا

  باز لب و بست  خی عروقم تو خون.. دی شن خورد یم

 :کردم

 

 دالور؟-

 



  که دیفهم انیجو یحت رو نیا و دیبار یم  درد صدام از

  ی زنونه ی  هیگر.. اومد سمتم به یمشهود ینگران با

 .بود ماهتاج از خط  یسو اون

 

  آه دالور.. شناختم یم رو صداش یلعنت یتارها من

 باال اراده یب  صدام.. نه.. رفت تنم از روح من و دیکش

 .رفت

 

 شده؟ یچ.. بزن حرف-

 

 دووم بودم گفته بهت.. رید یلیخ.. یکرد رید.. زدانی-

..  کشه یم نفس اضافه وقت تو بودم گفته.. ارهینم

 ... اتابک

 

  تلفن ناباور..  ندادم رو شجمله کردن لی تکم ی اجازه

  از فیک.. افتادم رعشه به  و دادم فاصله گوشم از رو

  به.. دیرس ینم مغزم به خون انگار.. افتاد دستم

  رخش از  رنگ یآن به.. انداختم ینگاه مین انیجو

 :خورد یتکون لبش و دیپر



 

 ...آقا آ.. قربان ق ق-

 

  به دالور یلعنت ی جمله ته بودم؟ دهیشن درست من

 تونست ینم.. نداشت امکان نیا د؟یرس یم کجا

 ... آخ.. نه.. اتابک.. تونست ینم.. باشه داشته قتیحق
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 اجازه هام  چشم به یحت من و دیکش  یبد ریت سرم

 و پوشوندم رو دهنم دست با.. بزنند پلک ندادم

  انیجو یصدا و رفتم شیپ  در کنار تا یچطور  دمینفهم

  تو رو خودم.. دمیشن  یطوالن یلیخ ی مسافت از رو

  بهش رو کمرم و انداختم آسانسور یا  شهیش اتاقک

  رو یالب ی دکمه و ستادی ا کنارم انیجو.. دادم هیتک

 .فشرد

 

 ؟...اتابک آقا شده؟ یچ زدان؟ی آقا-

 

 چشم به تا .. کردم ینم باور داشتم؟ یحرف  چه من و

 .دمید ینم خودم

 زدم رونیب  انیجو از قبل من و شد متوقف آسانسور

 و رسوندم نیماش به رو خودم بلند یها گام با و

 عجله با انیجو.. شدم سوار و زدم پس رو نگهبان

  پدال یرو  پا نبسته رو در  هنوز من و  نشست کنارم

 و نداشتم  نفس.. دیکوب ی نم میلعنت قلب و فشردم گاز

 تموم جهان کاش.. ستادیا یم حرکت از زمان کاش

 .دمیرس ینم مقصد به یلعنت من کاش.. شدیم

 



 ...خدا به رو شما زدان؟ی آقا-

 

 به گرفتن عقب دنده نیح.. نزد یحرف  خودش و

 فرمون.. نبود مهم برام و  کردم برخورد یپشت نیماش

  جهان ی  همه انگار.. افتادم راه به و کردم کج رو

 حرف مدام.. نداشت قتیحق .. بود افتاده تند دور یرو

 بودم؟ ده یرس رید.. شدیم اکو مغزم  تو دالور یها

 

.. ساعت چند فقط.. داشتم  الزم زمان ساعت چند فقط

 ...یلعنت

  رو لبم ناباور.. دینبا.. کرد یم من با رو کار نیا دینبا

  کم بودنم زدانی از تا.. نزنم عربده تا فشردم هم به

 ...نشه

 خواست ینم دلم یحت من و بود کنارم انیجو

 قفل و گرفت رو کمربندم و شد خم تنم یرو ... نمشیبب

.. نداشت ارزش یا ذره برام یزندگ و مرگ من.. کرد

 مگه.. بودم دهینجنگ اتابک یبرا رو مدت  تمام مگه

 آخ.. تونست ینم خواست؟ ینم رو یلعنت  من لبخند

 ....دالااااور.. اتابک



 

  هرروز من.. نیا جز داشتم رو یزیچ  هر تحمل من

..  غم نیا.. حس  نیا حاال.. کردم یم تجسم رو مرگش

 داشت انی جر هام اختهی  تک به تک تو که یدرد نیا

  دادم کف از عنان.. اتابک.. نه.. بود فراتر تصورم از

  استخونم شکستن که دمیکوب مشت فرمون به یطور و

 .دمیشن گوش به.. کردم حس وضوح به رو

 

 ...باباااااا نکن.. اتابک نکن من با نکارویا-

 

 تو همه.. احساساتم.. من.. زمان.. یهست  جهان کل

 ینم رو روبروم من.. بود رفته فرو ابهام از یا هاله

 تا پام و بود شده مشت دستم نیب فرمون فقط.. دمید

  خاطر به رو دالور.. شدیم فشرده گاز پدال یرو ته

 رو درد نیا تحمل من.. کشتم یم مسخره یشوخ نیا

 و بود شده دهیخراش نزده  ادیفر م حنجره.. نداشتم

 هیثان کرد یم رشد عضالتم تک به تک تو که یدرد

  من و شدیم تار دمید مدام .. شد یم شتر یب هیثان به

  از راه نیا.. گرفتم یم  گر داشتم.. بودم عرق سیخ

  انگار و تر  یطوالن شهیهم از.. بود کشدارتر شهیهم



 حرف یکالم  انیجو نکهیهم و نداشت شدن تموم قصد

 . کرد یم تیکفا زدینم

  یها روزنه و بود خارج کنترل از اعمالم  ی همه

..  بودند کرده باز دهن هوا یا ذره یبرا میپوست

.. برسم که بود خدا خواست انگار.. دم یرس باالخره

 رو نیماش.. بود یانصاف یب نیا اما.. بشنوم.. نمیبب

 ادهیپ یمنیا کمربند ی  دکمه زدن با.. کردم پارک

  که آمبوالنس نیماش زن    چشمک چراغ  دنید با.. شدم

 .دیچسب نیزم به پاهام بود ستادهیا ها پله نییپا درست
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  بسته ایدن  ی همه یرو چشم  لحظه ن یهم  تا انگار

..  دمید یم رو زن چشمک ینورها  اون فقط باشم

 رو انیجو دست و بود دهیچسب دهنم سقف به زبونم

 ی هیگر یصدا و کردم حس کمرم ی رهیت یرو

 .گرفت رو قرارم یب قرار  مردونش

 خت؟ یر یم اشک انیجو

 

 ی حدقه در باشند افتاده یخشک تو انگار هام چشم

 و الغر جسم یرو شدم ثابت.. دیچرخ ینم میلعنت

 از رو شچهره رنگ اهیس  ییپتو ریز که اتابک فینح

 . بود کرده یمخف من

 

 .نیباش یقو کنم یم خواهش زدان؟ی آقا-

 

 و چپ چشم  از قطره دو فقط.. دمیچرخ سمتش به

 آغوش در ماهتاج.. گرفتم رو من و دیچک راستش



..  دمید رو وی ل باالخره من و کرد یم هی گر  پرستارش

 ...آرماندو و  سنای و آماندا

..  بود ستادهیا آمبوالنس نیماش کنار درست دالور

 ی جاذبه به هنوز من و شد من متوجه زود یلیخ

 ... نه داشت؟ قتیحق.. بودم دهیچسب نیزم

 

  یگام و شد جدا فرزندش هردو و همسر کنار از ویل

  رو چکسیه  دالور ی چهره جز من.. برداشت جلو به

 عمق  در که یزیچ.. دادم ینم صی تشخ درست

  حرفش  باز.. کرد یم نابود  منو داشت بود نگاهش

 ... رید.. بودم دهیرس رید من.. شد تکرار

 

 برانکارد ریز که یمرد  هردو دالور، دست  تکون با

 از دست هنوز انیجو و شدند متوقف بودند، گرفته رو

 هم به محکم فکم.. داشت یبرنم کمرم ی رهیت سر

  کائنات ی همه  به ختنینر فرو یبرا من و شد دهییسا

  توجه یب و  پوشوندم رو دهنم دست با.. کردم التماس

 گام با داشتن حضور محوطه تو که یکسان ی همه به

  خواستم یم فقط.. رفتم  جلو نامتوازن  و سست ییها

.. خودم به تا بزنم کنار.. بزنم  کنار رو اهیس یپتو اون



 کنم ثابت کرد، یم هیگر بلند بلند که یماهتاج به

 . بود زنده هنوز اتابک

 

.. دمینرس رید هم باز من که شدیم ثابت دالور به دیبا

  میلعنت ی حنجره.. آخ... اتابک حق.. نبود نیا من حق

  یها هیپا.. دمیرس باالخره من و بود انفجار به رو

 و دمید رو دالور دست تکون من و شد  باز برانکارد

 شیپ رو مشده مشت دست. دندیکش کنار مرد هردو

  یتوان انگار و گذاشتم برانکارد یها لبه یرو و بردم

 دور از رو انیجو یصدا.. نداشتم پتو زدن پس یبرا

 :دمیشن

 

 زدان؟ی آقا-

 

.. نبود اتابک حق نیا و دمیلرز یم درون از داشتم

 بر تالشم تمام.. دید ی م رو مرگبار  لبخند نیا دیبا

 ینم رونیب  از من.. شدم  موفق هم باز و  بود دنینلرز

 .دمیلرز



 به خودم" نباش  اتابک"  کردم آرزو و  گرفتم رو پتو

 کنار رو پتو .. هست دونستم یم اما زدم بینه خودم

  هنوز اونقدر.. نمشیبب که بود نور اونقدر.. زدم

  بازش مهین  یها لب و دیسف  ی چهره که داشتم یینایب

 و نشست چونش یرو دستم اراده یب.. نمیبب رو

  اجبار با من و بود باز سنای یها چشم.. بستمش

 .کردم خاکش
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.. انداختم ینگاه مین مرتبش یموها و بسته یها چشم

 .بود اتابک خود

 ینم رو لبخندم مگه.. گرفت انحنا یسخت به لبم

 دست با.. اوردمین تاب..  زدم لبخند درد با خواست؟

 عرش به رو یانصاف یب نیا تا پوشوندم رو دهنم

 .نبود وقتش حاال .. نرسونم

 

 بابا؟-

 

  دالور.. نشد خارج دهنم از یکالم چیه گهید و

  یرو دستش.. ستادیا کنارم  و زد دور رو برانکارد

  سر از دست اما دمیچرخ سمتش به من و نشست کتفم

  دیام من.. بود  گرم هنوز.. برنداشتم اتابک ی چونه

 . بکشه نفس که داشتم

 

  یپزشک میت.. کردم رو تالشم ی همه..  من زدان؟ی-

.. میکرد رو تالشمون تمام هممون.. رفت االن نیهم

 .گمی م تیتسل بهت.. متاسفم

 



 :زدم لب و گرفتم رو گردنم

 

 .دارن نگه بسته رو  لباش بگو-

 

  باور هنوز من و داد تکون سر متاسف.. موند مات

 دستم ریز  داغ جسم.. کردم ینم درک هنوز .. نداشتم

 بود؟  اتابک

 

 .باش آروم کنم یم خواهش زدان؟ی-

 

  یچیه داشتم درون از که یحال برابر در العملم عکس

 .دیلرز یم مشتم  ریز هنوز چونش د؟یفهم ینم.. نبود

 

 . آمبوالنس تو میببر رو جنازه دیبذار آقا-

 

 به من و د یچک سرم فرق یرو بارون ی  قطره نیاول

  سیخ بارون میمال قطرات ریز داشت.. زدم  زل اتابک

  داشتم؟ حس بودم؟ آدم داشتم؟ یتوان چه من و شدیم



 به که  یکس.. من ی  زهیانگ تنها کردم؟ یم درک

 ...اتابک.. آخ .. دمیرس نجایا به خاطرش

 

.. نخوردم تکون من و نشست  کمرم رو نفر هی دست

.. بردارم اتابک ی چونه سر از دست خواست ینم دلم

  یها هی گر یصدا.. دینبا.. موند یم  باز لبش دینبا

 خش اعصابم تار به تار یرو ماهتاج  دردمند

 یم گاریس داشت ویل.. چرخوندم چشم.. نداختیم

 از پر.. دمید رو نگاهش یها یآب باز من و دیکش

 آغوش به رو  فرزندش هردو آماندا.. غم از پر.. درد

 گوشم کنار انی جو.. ختیر  اشک آهسته یلیخ و دیکش

 :زد لب یا گرفته و محزون یصدا با

 

 .بکنن  رو کارشون دیبذار.. زدانی آقا ؟..آقا-

 

  تن شدن سرد  از ترس و گرفت یم شدت داشت بارون

  برانکارد یها هیپا.. بکشم عقب شد  باعث اتابک،

 دهیکش آمبوالنس داخل به من مقابل درست و شد بسته

 .شد



 

 دووم ادیز  اتابک یدونست یم هم اول از تو زدان؟ی-

 یم زودتر کاش.. نهیبب رو تو خواست یم.. ارهینم

 .یبود اومده کاش.. یدیرس

 

  حق.. سوختم یم اما دمیشن  ینم رو دالور حرف  انگار

 ... من.. دمیرس رید.. نبودم هم باز.. داشت

 

 . کرد صدا  رو اسمت آخر ی هیثان تا-

 

 از یچ.... لرزوند رو بدنم ستون چهار حرف نیا

 خواست؟  یم یچ خواست؟ یم جونم

  چه هاحرف نیا کردن بازگو با دیفهمینم  دالور واقعا

 و گرفتمیم  گر داشتم! خشکوند؟یم من از یا شهیر

 ... حماقت جنس از یآتش . بود آتش فقط  وجودم کل

 یجنازه  و دمیرس رید.  بودم دهیرس رید هم باز من

 ... خواهرم مادرم، مثل اتابک

 



 در.. دیکش و گرفت مشت به رو بازوم انیجو

  ریتصو خوب من و بود شدن بسته حال در آمبوالنس

 یصدا باالخره.. کردم ثبت خاطرم در رو  صحنه نیا

 : دمیشن رو ویل

 

 . برو آمبوالنس با تو دالور-

 

 سه ریت نگاهش.. چرخوندم سر دالور سمت به من و

  آخر ی  لحظه تا.. شکافت رو مغزم.. داشت شعبه

 ...سنای مثل بود؟ کرده صدا رو اسمم

.. سوخت یم  میلعنت ی نهیس و دمیکش ینم نفس که آخ

 من یول نشست کمرم یرو انیجو ی شده مشت دست

  آمبوالنس از دالور.. دمیشن ینم درست رو صداش

 ی صحنه نیا به حرکت یب هنوز من  و رفت باال

  گرفت باال بارون شدت اونقدر.. بودم زده زل دلخراش

 .نداشت یتیاهم و شدم سیخ که

 

 .کنم یم خواهش.. خدا به شمارو زدان؟ی آقا-
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  کرد؟ یم خواهش   یزیچ  چه یبرا ؟یچ  خدا به منو

  رو ماهتاج من و اومد سمتم به آهسته ییها گام با ویل

 اگر و بود شده خم  بایتقر.. دمید سرش  پشت از

 .شدیم نی زم پخش حتما کرد ینم کمک پرستارش

 

 یوقت و ببندم چشم شد باعث آمبوالنس ریآژ یصدا

 رو گارشیس.. بود روبروم  درست ویل کردم، باز

 ازم و داد  یعالمت انی جو به و انداخت نیزم یرو



 لب من و نشست کتفم یرو دستش.. گرفت فاصله

 :زدم

 

 .دمیرس رید-

 

  گاریس تند ی بو.. شد کترینزد و کرد بسته و باز پلک

..  کرد صدچندان رو تهوعم حالت لشیاص عطر و

 یآتش.. هام چشم.. قلبم وسط.. ممعده وسط درست

 د؟ ید یم ویل.. شدیم ور شعله مدام

 

 .َمرد آروم-

 

 ...نیهم فقط

  دست.. گرفتم فاصله شد، روشن که آمبوالنس نیماش

 دست با و دمیچرخ پا ی  پاشنه یرو من و افتاد ویل

 به و گرفتم  صورتم از رو  بارون درشت  قطرات یسیخ

 با.. گرفت رو دستم مچ انیجو اما رفتم  نیماش سمت

 با بزنم ی حرف خواستم  تا و دمیچرخ سمتش  به اخم

 : گفت فروافتاده یسر



 

 .کنم یرانندگ من نیبذار-

 

 شد؟ی نم قطع ماهتاج یصدا چرا

 

 .کنم یرانندگ من نیبذار کنم  یم خواهش-

 

  تکون یسر.. نداشتم مخالفت یبرا یحال  و حس من

  سر تکون من و نشستم یکنار یصندل یرو و دادم

 یا گهید گاریس نخ ویل و دمید ویل یبرا  رو انیجو

 دم؟ یکش یم نفس هنوز من.. کرد روشن

 رو سرش دن یچرخ من و  نشست فرمون پشت انیجو

..  بود زوم سنای یرو نگاهم اما دمید خودم  سمت به

 مرگ تی واقع.. ختیر ی م اشک مادرش آغوش در

..  دیچرخ یم عروقم تو داشت  لحظه به لحظه اتابک

.. زد استارت و کرد فوت رو نفسش حرف یب انیجو

 عمارت از  آمبوالنس سر  پشت و چرخوند رو فرمون

 یتالش چیه من و دراومد صدا به تلفنم.. میشد خارج

  ییروبرو آمبوالنس از چشم.. نکردم دادن جواب یبرا



 لب و داشتم  یطوالن یبازدم و کوتاه دم.. داشتم یبرنم

 :زدم

 

 ...کساعتی فقط.. خواستم یم زمان چندساعت فقط-

 

 به داشت ل؟ییعزرا به زمان؟ به باختم؟ یک به من

 ی همه.. شکست یم گلوم تو نفسم د؟ی خند یم شمیر

  آمبوالنس به رهیخ.. آورد یم فشار تنم به هام لباس

  رو دالور ی چهره یراحت به شد یم که پهن یخط و

  رو مییباال ی دکمه هردو و کردم باز رو کراواتم دید

 رگ ی همه .. انداخت ن ییپا سر دالور.. گذاشتم باز

 دراز دست حرف یب انیجو.. داشت ورم دستم یها

.. آورد رونی ب رو گارمیس  ی بسته داشبورد از و کرد

 قصد همچنان من.. گرفت مقابلم و کرد روشن نخ هی

 که یقتیحق ی همه.. بردارم دالور از چشم نداشتم

  اتابک  واقعا.. دیکش رخم به بودم کرده فرار ازش

  لب و بخورم یتکون شد باعث انداز دست بود؟ مرده

 :کردم باز

 

 .انی جو کشم ینم-



 

  حال و ینگران دل.. التهابش من.. دی چرخ سمتم به

  کرخت داشتم؟ یحال چه من.. دمیفهم یم رو بدش

 ...سوختم یم درون از داشتم من  بودم؟ شده

.. کرد پرت رونیب به باز  ی شهیش یال  از رو گاریس

 خون.. سنای خون هنوز  انگار.. آوردم باال رو دستم

 یم حس و دمید یم  رو اتابک تن  یداغ.. مادرم

  عیما  من و سوخت یم بشدت پلکم پشت.. کردم

 .زدم پس رو  اومد باال حلقم تا که یبدطعم
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 نیماش فقط دونستم ینم رو گذشت چقدر نکهیا

..  شدم ادهیپ انیجو از زودتر من و شد متوقف

 جلو من و آوردن نییپا  آمبوالنس از رو برانکارد

 .زدم کنار رو مردها از یکی.. رفتم

 

 ستادمیا سقف ریز.. کرد یم تار رو دمید بارون شدت

  باز رو سردخونه در ییروبرو مرد نکهیا از قبل من و

  دهنش و ها چشم.. زدم کنار صورتش از رو پتو کنه،

  یرو ایدن  غم دنشید با.. بودند بسته چسب با رو

  رو خودم برانکارد به هیتک با.. کرد ی نیسنگ دوشم

 شدن کی نزد ی اجازه دالور  به انیجو.. داشتم نگه

 به داخل از که ییسرما و  یکیتار و شد  باز در.. نداد

 ...اتابک.. ببندم چشم  شد باعث شد دهیپاش صورتم

 



 دستم و گذاشتم شیشونیپ یرو رو لبم و شدم خم

 کنار.. رفت دهیند رو لبخندم.. کرد لمس رو محاسنش

 :زدم پچ گوشش

 

 تو نداد اجازه زمان نیهم اما نداشتم اعتقاد زمان به-

  یزیچ.. ی نمرد تو فقط.. بابا برسونم  آرزوت به رو

 یب.. بخواب آروم.. مرد  بود مونده یباق زدانی از که

 .کنم  ینم تحمل رو  تو درد.. من.. بابا آخ.. درد

 

 :دمیشن رو صداش و زد کنار منو مرد

 

 .هیکاف گهید.. آقا کنار دیبر-

 

 ...نه بود؟ یکاف

 دست بزنه ی حرف نکهیا از قبل من و اومد جلو انیجو

 شد روشن  سردخونه یداخل طی مح باالخره.. بردم باال

 شدن سردخونه وارد باهم مرد دو.. دمیکش کنار من و

  من.. دمیکش باال چشم.. اومد سمتم به دالور باالخره و



  اون.. خوندم یم نفرت..  درد.. حسرت نگاهش از

 . ستادیا کنارم انیجو داشت؟ یحس من یها  چشم ؟یچ

 

 .بمون زدانی شیپ تو  ان،یجو.. داخل رمیم من-

 

 دمید دالور کل ی ه پشت از  رو اتابک جسم شدن رد من

  یرو دستم هردو کف.. گرفتم چنگ به رو موهام و

  دور.. زدم خودم دور به یچرخ و نشست سرم فرق

  رو انیجو شدن کینزد.. در شدن بسته.. دالور شدن

 .کردم حس

 

 .کنم یم  خواهش آقا..  من زدان؟ی-

 

  رو حالم محزونش و گرفته یصدا.. انی جو  یفیبالتکل

  زرد نور ریز.. دمیچرخ  سمتش به.. کرد  یم خراب

..  دمید ینم واضح رو رشیتصو برق رچراغ یت رنگ

  ینگاه مین اطراف به من و دیبار یم یشالق بارون

 بود؟ یجهنم چه نجایا.. زدینم پر پرنده یحت.. انداختم

 



 دور انیجو از و گرفتم آسمون سمت به رو سرم

  یب من و دی بار صورتم و  سر یرو بارون باز.. شدم

 چند با.. دمیچسب نیماش سی خ و سرد ی  بدنه به توجه

 .ستادیا مقابلم فروافکنده یسر و فاصله گام

 

 هی کاش..  کاش.. متاسفم واقعا.. آقا  گمیم تیتسل-

 .ومدیبرم دستم  از یکار

 

  یکار  چکسیه دست از.. بودند درمان یب من یدردها

  نیا از.. حرف نیا از بودم اشباع من و اومد ینم بر

 ...یناتوان

 اتابک درد و دیچیپ یم  عضالتم تمام تو یبد ضعف

  نبض تنم یجا  یجا تو میبدخ تومور هی مثل داشت

 گلوم از دردمند یآخ اراده یب.. کرد یم رشد.. زدیم

 .شد خارج

 

..  زدانی آقا.. هیراض شما از اتابک آقا مطمئنم من-

  که دارن خبر مطمئنم من..  بودن کار انیجر تو مرتب

 .کنم یم  خواهش.. نیشد  موفق شما
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 .بودم باخته.. برد بهمن

  یبرا رو  جنگ نیا من.. نداشت تیاهم یز یچ گهید

 نابود هم جهان.. نبود  حاال و انداختم راه به اتابک

 ینم..  کردم ینم اخم.. خوردم ینم  تکون شدیم

 .شد تموم زدانی اتابک، با.. دمیخند

 



 رید هم باز.. من به لعنت.. موقع یب بارون  به لعنت

  حق دالور.. نبودم مرد ی م نمیزتریعز  یوقت.. کردم

  انیجو جواب.. گفت یم رو قتیحق مرد نیا.. داشت

  از رو اشک یا قطره یداغ و بستم پلک.. ندادم رو

 .نبود موقع  یب بارون نیا.. کردم حس  پلکم یال

 تیهدا  باال به رو سرم و گرفتم رو گردنم دست با

 ی بدنه به من مثل و  ستادیا کنارم انیجو.. کردم

 .داد هیتک نیماش

 

  یبرا اتابک آقا.. نیبدون کیشر دردتون تو هم منو-

 .داشت رو پدر هی حکم منم

 

 رو دردم تا فشردم هم به  رو لبم.. دادم تکون  سر فقط

.. بهمن.. نداشتم شیگنجا نیا از شی ب.. نزنم جار

  یزیچ.. بودم بازنده هی حاال من.. ونی هما.. ماهتاج

 . نداشتم دادن  دست از یبرا

 



  مرخص هم اونو اومد، دالور .. انیجو  خونه برگرد-

 رو راه نیا  قبال.. بلدم رو  دفن و کفن مراحل من.. کن

 .رفتم

 

 شد بلند هوا به یحرف زدن یبرا که دمی شن رو نفسش

  من و نخورد تکون حال نیا با.. بست فرو لب اما

 رو سرم.. نشستم  فرمون پشت و زدم دور رو نیماش

..  کرد یم اطاعت  انیجو..  دادم هیتک یصندل یپشت به

 .یلعنت

 

  بستم چشم.. نداشتم رو پلکم داشتن نگه باز توان من

.. افتاد رعشه به قلبم.. شد مشت دستم نیب فرمون و

  سرد.. کردم  یم درک رو بودن یته  حس  اون حاال

 هی مثل سرم.. گرفتم یم گر داشتم اما بودم سرد

 .. دمیرس رید .. دیند رو لبخندم.. دیکش یم  سوت زودپز

  

  

 

 *********************** 



  

  

  

  

  یها شب ی همه.. نبود بیغر برام ابدا صدا نیا

 کرده سر صدا نیهم با رو  ها هیثان ی همه.. گذشته

  لیب یها خش خش و کلنگ یها شدن  دهیکوب.. بودم

 هی از که یسرد باد و شوم یها کالغ.. خاک یرو

 آزار یبرا زیچ همه.. داد ی م خبر یبارون و سرد شب

 دست به دست.. ها آدم.. خدا.. جهان.. بود ایمه دلم

  غم، نی ا ریز فرخزاد  زدانی.. من تا  بودند داده هم

 .کنم یخال شونه

 

 یحت من و زدیم برهیو مدام شبید از میلعنت تلفن

 جهان من یبرا.. نداشت یتیاهم.. آوردم ینم رونشیب

 یم ممکن شکل نیتر آروم به قلبم.. بود ستادهیا

.. روحم و تن تو بست یم لیقند هام نفسم و دیکوب

 زل گورکن مرد یز یخاکر  نیآخر به و دمیکش باال ینیب

..  بودم داده غسل رو اتابک ها، دست نیهم با.. زدم

  خاک، چندمتر نیا.. قبر نیا حاال و کردم چشیپ کفن



 اما داشتم یقیعم یها دم.. بود اتابک یابد گاهی جا

 دوشم یرو یکس دست.. شدیم قفل نمیس نیب بازدمم

 به فاصله  متر چند با که  دمید رو دالور من و نشست

  نیا.. دمید داد  بهش که یپول و رفت گورکن مرد سمت

 تکون من.. شدیم بلند انیجو تن از کننده ذوب یگرما

ل هام دست.. نخوردم   هم تو رونم یجلو من و بود یگ 

 اتابک جسم  حاال.. برنداشتم قبر از چشم  و کردم قالب

.. سال ها فرسنگ اما نداشت فاصله من با چندان

 شدینم گه ید حاال.. بود دور من از حال ها فرسنگ

 از آخ.. دیبوس رو سردش و کرده  عرق یشونیپ

 . نگاهش یها  یسبز

 

 نیآخر.. بودم زنده هنوز..  دمیکش یم نفس  هنوز من

  یم خاک خروارها  ریز حاال من ی خانواده ی بازمانده

 خودم از.. دادم یم حماقت گند یبو من و دیپوس

.. نبودن نجای ا دالور و انیجو   حاال کاش و داشتم نفرت

 حتم به و نیاول.. بود انیجو ینافرمان نیاول نیا

 . نیآخر

 

 .سرده  یلیخ هوا زدان؟ی آقا-
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 بود؟ ییزهای چ چه گر یتداع من یبرا سرما دیفهم یم

  خواست یم.. داشت خبر  یلعنت انیجو.. دونست یم

 بزنه؟ زخم  دالور مثل

 نجایا.. بودم ده یبر.. دادم یم  رو اجازه نیا همه به من

 . بود خط  آخر

 



..  زدانی  آقا شمام حال نگران من.. نی ماش تو میبر-

 .نیکن رحم من به کنم یم خواهش

 

  به همچنان خواستم یم.. کردم  کج گردن  نچیا چند فقط

 رو گورکن مرد دالور.. باشم داشته دید قبر اون

  رو رنگش یا قهوه شلوار و کت من و کرد مرخص

 خودم  به.. بود نشده عوض گذشته  شب از.. دمید

  رنگ به اهیس تماما.. بودم دهیپوش اهیس.. زدم پوزخند

 ینیب.. تر یگل هام دست و یگل هام کفش.. روزگارم

 لب انیجو به رو.. شد  کی نزد دالور و دمیکش باال

 :زدم

 

 .انیجو  یدیم پس رو  هات ینافرمان نیا جواب-

 

  و بود سرد بشدت هوا..  ستادیا عقب  اما نزد یحرف

 نفرت سرما از فرخزاد خاندان.. داشتم خبر من

  رو اتابک  دفن و کف یکارها .. اتابک یحت.. داشتند

 ...دالور و  انیجو  دخالت  یب.. بودم داده انجام خودم

 



 و کرد فوت پرفشار رو نفسش و ستادی ا مقابلم دالور

 داشت که انیجو یپا برخورد یصدا.. گرفتم رو من

 و گورکن مرد  کلنگ و لیب کردن بلند.. رفت یم عقب

  عادت من اما آزرد یم  رو روحم صلواتش و سالم

 دالور.. بودم  کرده یزندگ درد نیا با ها سال.. داشتم

  مرده ستادهیا من.. دونست یم انیجو.. داشت خبر

 دستم، که لحظه همون.. گذشته شب همون.. بودم

 یم گلوم.. داد یم غسل رو اتابک  یها  استخون

  ینم من و دیپر یم باال من ی اراده یب پلکم .. سوخت

 .زد کتم به یدست.. کنم نگاه دالور به خواستم

 

.. نکن تیاذ خودتو.. خداست دست  عمر زدان؟ی-

 تیموقع تو.. بده حق بهم زدم ییحرفا هی من شبید

  باهاش منم.. رفت ایدن از قمیرف نیبهتر.. بودم یبد

.. نگفتم دروغ تو ی اندازه به بگم اگه..  کردم یزندگ

 درداش یپا.. گذروندم وقت باهاش شب و روز

 زدان؟ی.. نشستم

 

  من.. زدی م مشه یر به شهیت صداش، لرزون  یتارها 

  اگر.. کردم  یم تحملش اگر.. نداشتم دنیشن به یلیم



 به کنه یدگیرس اتابک به همچنان دادم یم اجازه

 به هم ماهتاج ی خونه تو موندن.. بود اتابک خاطر

 اندازه چه تا دیفهم ینم دالور.. بود خودش  خواست

 کاشت؟ یم وجودم تو رو نفرت بذر

 

  وجود رو.. من کمک رو یتون یم.. دارم پدرتو حکم-

..  داشت حق  یلیخ گردنم به اتابک.. ی کن حساب من

 .داره هنوزم

 

 تو زدن پلک یحت یبرا ی توان.. نگرفتم قبر از چشم

  صدا و سر و درد با گلوم بکیس.. دمید ینم وجودم

 .شدیم جابجا

 

 عنوان به.. حالل تو بر یداشت یهرحق.. دالور نه-

.. بمونه بذار.. یزد زخم ی لیخ ینبود که یپدر همون

 یتون یم.. ندارم یاجیاحت چیه وجودت به گهید اما

  یاتابک یزمان هی انگار نه انگار.. خونت  یبرگرد

  جونت گهید بعد به نیا از.. کن فراموش هم منو.. بود

 کتاب و حساب  گمیم انیجو به.. ستی ن خطر تو هم

 .کنه هی تسو باهات رو زحماتت
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  به.. کالغ یصدا به لعنت و نزد یحرف  یلحظات یبرا

..  دمیکش باال  ینیب باز.. نداخت ی م چنگ  جسمم و روح

 ریز ن،یزم از شده جدا یها زهیسنگر و اومد جلو

 .داشت نگه رو خودش من کمک با و دیلغز  پاهاش

 سمت به رو سرم و  پوشوندم رو دهنم دست با

 اهیس نیماش اول ی لحظه همون.. کردم کج مخالفش



 من متوجه زود یلیخ  هم اون.. دمید رو ویل رنگ

  شلوار و کت..  دمشید و فرستاد نییپا رو شهیش.. شد

.. بود مشخص دشیسف رهن ی پ کیبار خطوط  و اهیس

  گارشیس به  یپک و آورد نییپا رو شی آفتاب  نکیع

 از خواست؟ یم یچ نجا یا.. شد منقبض فکم.. زد

 .زدم پوزخند  برد؟یم  لذت من دنید

 

 تو فقط ؟ی زنیم هیحرف چه  نیا یحساب  مرد زدان؟ی-

 . ناراحتم تو ی اندازه به منم.. یعزادار که یستین

 

  از نگاهم  اما گرفت عمق پوزخندم من؟ ی اندازه به

 :کرد شتریب رو دستش فشار.. شدینم جدا  ویل یرو

 

 بهتره.. ستی ن تو یجا گهید نجایا.. کن بس دالور؟-

 . یبر

 

 رگ  یرو ویل یبعد پک اما دمید ی نم رو انیجو

 .داشت ریتاث رتمیغ

 



  روز و  حال االن مطمئنم که شناسمت یم اونقدر-

  من یبدون  خوام یم اما رمیم من.. یندار یخوب

  بودم مهره هی من زدان؟ی.. نبودم دشمنت چوقتیه

  حس از روز و شب.. مرد اون.. اتابک و تو نیب

 یتون ینم دونستم یم.. گفت یم تو حضور به ازشین

  سر بهش  کنم یحال بهت تا بودم فشار تحت من اما

 .یبزن

 

  من درد با.. یدونست یم منو تیموقع تو دالور؟-

 عمرمو تمام من.. یداشت  خبر اما ی نکرد یزندگ

  تینها  زدیم شیآت منو که یزمیه از تو و سوختم

 منو شی آت حرفات گهید االن.. یبرد رو استفاده

  رو تو گهید بهتره.. برو نجایا از.. کنه ینم خاموش

 .مرد  اتابک.. نمینب

 

  من و برداره کتفم سر از دست تا دیکش  طول هیثان دو

 دمید رو ویل  نیماش رنگ اه یس ی شهیش فرستادن باال

  متوجه داد  راننده به که یا اشاره آخر ی  لحظه و

  که یآه با دالور.. دراومد  حرکت به نشیماش و شدم

  یاحتمال حضور سمت به من و گرفت فاصله دیکش



  از پوستش و بود ستادهیا حالت یب.. دمیچرخ انیجو

 و اومد سمتم به شد متوجه تا.. زدیم یسرخ  به سرما

 : انداخت نییپا سر

 

 قربان؟  جانم-

 

 یم حس.. داشت یبرنم سرم از دست یا  لحظه درد گلو

 گر حال رونیب و درون از .. سوخت یم پوستم کردم

 داشتم؟  ستادنیا توان هم هنوز چرا و داشتم  یگرفتگ

 

 . کن مرخص رو دالور-

 

 من با لطفا دالور آقا.. نیبگ شما ی هرچ.. چشم-

 .نیایب

 

 که دمیشن و کردم حس رو  دالور گرفتن فاصله من و

 :گفت

 



 بابات.. م یبزن حرف باهم بهتر فرصت هی سر بهتره-

 . داد امانت  من دست تنامهیوص هی

 

 و شد بسته نرفتن هم  یرو چندساعت از بعد پلکم

 ..داشت منو دنیکوب هم در توان مرد نیا.. سوختم

 

 .طرف نیا از.. کنم یم خواهش دالور آقا-

 

 هنوز.. رفتم  جلو گام چند من و رفت  دالور باالخره

 و شدم خم قبر کنار.. نداشتم رو پلکم کردن باز توان

  هنوز.. نشست نمدارش یها  گل یرو چپم دست کف

 .داشت نم قبل شب یبارندگ از نیزم
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 نیا اما.. اتابک نکردم تحمل که زایچ چه خاطرت به-

 از بودن خاک یرو من و  خاک ریز تو.. غم  نیا.. درد

.. من با دینبا یدیفهم یم کاش .. بابا خارجه من تحمل

 .یکرد یم نکارویا پسرت با

 

  ناخوشم حال.. دیرس یم نظر به گرفته و خشدار صدام

 مرگ یبو از یقیعم  دم.. داشت ریتاث صدام یرو

  باز.. دمی شن یم ناله و هیگر یصدا دور از و گرفتم

  کم بدن و تن به رعشه که ییسرما سوز باز و کالغ

 .شد مشت قبر  یها گل یرو دستم.. نداختیم پوششم

 

  عمر هی.. دارم دل به نهیک ازت کردم یم فکر عمر هی-

 ...اما.. ببخشمت تونم ینم کردم یم فکر

 



 از.. شد منقبض فکم و شکست گلو تو صدام

  باز لب یسخت به و دمیکش هم در چهره انقباضش

 :کردم

 

.. نداشتم  یدلخور  چیه تو از میزندگ تمام تو انگار-

 بازم.. ببخش منو تو.. ستین بخشش به یاجی احت چیه

 و لج سر از.. نبودم کنارت  سال دو و یس.. نبودم

.. انتقام.. دمیکش یم که یدرد سر از.. یلجباز 

 یاونجور  نتونستم .. بابا نکردم یپسر برات  چوقتیه

 ... خودم از.. باشم  کنارت دیبا که

 

  سرد خاک نیهم با رو خودم من و دیلرز یم زانوهام

 .نزنم زانو تا.. فتمین تا بودم گرفته

 

.. ببخش.. نبودم مادرم و  سنای و تو مرگ ی لحظه-

 ... بابا  ببخش منو

 

 لعنت.. انیجو به لعنت و نشست کتفم یرو یکس دست

 یقرآن و کالغ یصدا.. گذاشت ینم راحتم چرا.. من به



 به رو پلکم پشت خورد یم گوشم به دور از که

 دست، پشت با و کردم راست قد.. نداختیم سوزش

 به گلوم کردم یم حس.. گرفتم رو صورتم  التهاب

 .داشت ورم دردم حجم کل ی اندازه

 

 افتخار بهت اتابک آقا.. ندون مقصر خودتو زدان؟ی-

 یبرا که یتالش تمام من.. کنه یم هنوزم.. کرد یم

 تو گفت دالور آغا.. دمید یداد انجام کردنش خوشحال

 .گفته اسمتو لبخند با آخر  لحظات همون

 

 بزاقم دیاس که گرچه کردم تر زبون با  رو خشکم لب

.. دمیچرخ سمتش به.. انداخت سوزش به رو لبم کل

  شیپوست یها   رنگدونه ی  همه.. بود داغون و خراب

 و شیر  پشت از یحت  التهابش و زدیم یسرخ به

 سر و دیکش عقب رو دستش.. بود  معلوم لشیسب

 اما دونم ینم دید صورتم  از یچ نکهیا.. انداخت نییپا

 :گفت حالت  همون با

 

 تو میبر بهتره.. نیکرد یم گوش حرفم  به کاش-

 .نیماش



 

  ینگاه می ن با و فرستادم رونیب مانند پوف رو نفسم

 :زدم لب قبر به

 

 .مونم  یم گهید کمی من.. برو تو-

 

 آقا؟-

 

  رونشیب کالفه نباریا و زدیم برهیو داشت تلفنم باز

 به تازه انگار بهمن یلعنت ی شماره دنید با.. آوردم

..  گرفتم آسمون سقف به  رو رو سرم.. برگشتم ایدن

  یم صبح ده از ساعت و  بود یابر مهین آسمون هنوز

 :دادم رو  بهمن جواب قبر  یها خاک به رو.. گذشت

 

 زدان؟ی-
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  ینم.. نبود ییشناسا قابل برام حالت ن یا.. صدا نیا

 به هیشب  یزیچ.. کنم افتیدر ازش یحس تونستم

 ..حرص  و یروزیپ

 :کردم باز لب من و شد کینزد بهم انیجو 

 

 بهمن؟ شده یچ-

 

 خورده گره  یابروها با و شد فعال انیجو یسنسورها

 .فرستاد  رونیب شل  رو نفسش



 

 . دارم یخوب یخبرا  برات.. نجایا یایب دیبا-

 

 دمیکش باال چشم.. کردم اخم .. دیچیپ سرم تو یبد درد

  رو شیلعنت ی سرچشمه که یترس و  سوال از پر و

 رو تلفنش ملتهب.. زدم زل انیجو به دونستم ینم

 . آورد رونیب

 

 ؟یخبر  چه-

 

 قلبم و کردم حس زد گارشیس به که یپک من و دیخند

 آخ... گاریس نیا بود؟  خوشحال یچ از .. شد مچاله

 و داشت خبر بود؟ دهیشن رو  اتابک مرگ خبر.. یلعنت

 و خوردم یسخت به رو دهنم آب د؟ی د یم رو حالم

 :گفتم و گرفتم کمرم به رو دستم.. ستادی ا عقب انیجو

 

 شده؟ خبر چه-

 



 به یقتر یعم پک باز.. یحرص و کوتاه.. دیخند

 :گفت خنده نیب و زد  گارشیس

 

 آخ ؟یر یدرگ هنوزم نم یبب.. خبرمیب ازت  شبید از-

 به دستت فعال.. دارم  یخوب  یخبرا برات.. زدانی

 . انبار ایب و کن ول بنده  که یهرچ

 

 هم به رو اعصابم داشت بهمن ی روزمندانهیپ لحن

  من و زدیم حرف تلفن با داشت انیجو.. ختیر یم

  هم به متوجه.. نداشتم بحث نیا دادن کش یبرا یتوان

  از عرق.. افتاد دلم به ترس و شدم انی جو یختگیر

 : زدم  لب خونسرد اما گرفت راه کمرم ی رهیت

 

 هی حرفت ستین قرار  یول.. فتمیم راه االن نیهم-

 شده؟ یچ بگو بهم.. که باشه زی سورپرا

 

 که یحرف با اما... یلعنت نیا.. زد گاری س به یپک باز

  سقف به زبونم و بست خی بدنم خون ی همه کرد انیب

 : دیچسب دهنم



 

  چنگ تو االن.. روشن.. کردم دایپ رو ونی هما دختر-

 رو کشتنش.. زدانی ایب.. من خواب تخت  رو.. منه

 .تو ی عهده به ذارمیم

 

  کشنده یها خنده.. کننده کر یها خنده همون با و

 : داد ادامه

 

 ... ایب زود.. پسرم  ایب زود-

 

  عجله با یطوالن یمکث با انیجو.. کرد قطع رو تلفن و

  باز لب خواست تا و اومد سمتم به وال و هول با و

 شده متوجه تازه هم اون حتما.. آوردم باال دست کنه

 .بود

 

 ان؟ یجو-

 

 . نداشتم گفتن  یبرا یحرف و



 

 ... من..  قربان.. خوام یم معذرت-
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  یکار چیه  انجام یبرا یحال  چیه.. شدم دور گام چند

..  ژنیاکس.. خون.. شد پر  نفرت با وجودم کل.. نداشتم

 رفتم قبر سمت به.. نفرت جز.. کردم ینم  حس  یزیچ

  رو اتابک کمرنگ لبخند نیآخر ریتصو کردم یسع و



 بهمن چنگ  به چطور.. روشن آخ.. ارم یب خاطر به

 افتاد؟

 

  یها گام با و گرفتم فاصله و برد زمان  هیثان کی فقط

  متر ستیدو از شیب.. رفتم شیپ نیماش سمت به بلند

  رو همه قبرها، سنگ به توجه یب من و داشت فاصله

 .دیدو یم بایتقر سرم  پشت انیجو و کردم رد

  انیجو و  نشستم فرمون پشت و فشردم رو موتیر

..  زدم استارت من و بست رو در.. گرفت قرار کنارم

 .دونستم ینم رو رفتن نیا  لیدل هم خودم

 

 بدون نکهیا مثل.. زندان بودن رفته خانوم  روشن-

  رو ها بچه قربان.. من نم یهم  خاطر به رفتن نیماش

 . چوندهیپ

 

 :زدم لب شهیهم از خونسردتر

 

 .ستین مهم-

 



  تو یحس چیه.. نداشتم سوختن یبرا یدل چیه من

 یظیغل اخم و شد کج لبم.. گرفت ینم شکل وجودم

 حقش ومدی م روشن سر به ییهربال.. آوردم ابرو نیب

 .بود

 

 ه؟یچ ف یتکل قربان-

 

 ی برا.. حرکاتم  شدن کند.. شدن آروم یبرا

 . زدمیم گاری س به لب نه و دمینوش یم نه.. یار یهوش

 

 رو حماقت نیا که کرد فکر یچ به خانوم  روشن-

 نکنه رحم بهش بهمن اگه زدان؟ی آقا شد؟ مرتکب

 ؟یچ

 

  اتابک شیپ قهیدق چند نیهم من داشت؟ یتیاهم مگه

ل به دستم هنوز.. سپردم خاک به رو  و بود آغشته گ 

 رگ یتو خون، یجا.. داد یم مرگ ی بو  کلمیه کل

.. نبود مهم برام ایدن کل.. داشت انی جر  نفرت هام

 ... ابدا



 

  به محکم رو لبم و شد مشت فرمون دور دستم ناباور

 رفتم؟ یم چرا من و بود مرده اتابک.. گرفتم دندون

 کردم؟ ولش چرا

 

  و کردم یم حس رو هام دندون برخورد یصدا من

  اون به دنیرس تا.. کرد سکوت  و دیکش پوف انیجو

 نیا و برد یم زمان قهیدق  چهل از شی ب شده خراب

 یم  مرگ دلم.. نداشتند یتموم ها  راه روزها،

  من.. کردم ینم فکر یروزیپ به ی حت.. خواست

 و خشم از وجودم.. کردم دفن رو یروزیپ و تیموفق

  و شدم رد انبار در از.. دمی لرز یم.. سوخت یم نفرت

  کل.. نبود مهم برام ها نگهبان ادیز حد از شیب تعداد

.. دیچرخ یم سرم دور نیزم ی کره کل.. نه انبار

 انی جو توسط دستم مچ و دمیکش رو در ی رهیدستگ

 . شد دهیکش

 

 ؟ یخال دست قربان؟-

 



  جلوم رو خودش ی اسلحه که دمیچرخ سمتش به

 :گفتم پوزخند با و کردم اخم.. داد تکون

 

 شتیپ.. نباش نگران..  ستین من قبرستون نجایا-

 .باشه

 

 رونیب نیماش از من با همزمان انیجو..  شدم ادهیپ و

 ی همه.. انداختم اطراف به ینگاه مین من و زد

  یمابق.. شناختم یم رو ان یجو  نظارت تحت  نیمحافظ 

 به محوطه کل.. رفتم جلو.. بودن بهمن یها آدم از

.. نبود مهم یا ذره برام من و دادن تکون سر احترامم

  انبار یآهن در به دهینرس و کرد می همراه انیجو

 :دمیشن رو صداش بزرگ،

 

 .نیکن باز  آقا یرو درو-

 

 به پا یمعطل یب من و  شد باز یژیغ  یصدا با در

 دار بیش سقف با بزرگ ی   محوطه هی و گذاشتم داخل

 شیب.. شدیم  متصل ها اتاق به طرف دو هر از که بود



 و داشتن حضور سالن بزرگ یفضا در  مرد ستیب از

 :زدم لب آهسته یلیخ من

 

 .بنداز کار از رو  ها نیدورب بود الزم اگه-
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 .چشم-



 

 یم قبل از رو بهمن اقامت  محل.. دمیچرخ چپ به

 ییجا.. بود کرده تصاحب  رو اتاق نیبزرگتر.. دونستم

 چیه من حال نیا با.. کردم یم استفاده معموال من که

 سقف نیا ریز  روشن حضور حس اما نداشتم یمخالفت

 تو نفرت جز یحس بهمن کنار در و اتاق اون در

 دختر اون و خودم از  نفرت. داد ینم شکل وجودم

 ...احمق

 ... یول نبود وقتش حاال

 

 یراهرو   وارد نکهیا از قبل و آوردم رون یب رو کتم 

 پرت ن یزم یرو رو کت بشم، ها اتاق  به یمنته

 یم مغزم تا  و بود ور شعله آتش پاهام  کف از.. کردم

 د؟ ید ی نم چکسیه رو نیا.. دیرس

 

 قربان؟-

 

 که یمحافظ دو من و بود بسته نظر مورد اتاق در

.. شد مشت دستم و دمید  دادند، یم کیکش در پشت



  با محافظ هردو و رفت شیپ من از جلوتر انیجو

  من به ینگاه  مین با.. دند یکش عقب فروافتاده یسر

  درو یمعطل  یب و زد در به تقه چند و کرد اجازه کسب

 .کرد باز

 

..  دمیشن لحظه  همون رو روشن غیج و بهمن یصدا

 حس یب و  رفت نشونه رو  مغزم درست عقرب انگار

 دنید یبرا رو خودم و گذاشتم شیپ پا نحالیا با.. شدم

 بهمن از قبل رو دیسع..  کردم آماده  یا صحنه هر

  نییپا درست بهمن و دیکش کنار کج یگردن  با.. دمید

  رو فلک گوش هاش هیگر و بود ستادهیا روشن تخت

 مقابلم بزرگ حماقت از چشم من.. کرد یم کر

 .ستادیا سرم پشت انیجو.. داشتمیبرنم

 

 .آوردن فیتشر آقا  بهمن؟ آقا-

 

 بهمن یصدا تو یروزیپ.. خشم.. دی تهد.. تمسخر

 .زدیم موج

 



 .صدرا نمیب یم دارم-

 

  به بود افتاده روشن تن به که یوحشتناک ی رعشه

 یحس واقعا داشتم؟ یحس  چه من و دمید یم چشم

..  کردم خاک اتابک با رو زدانی ی همه  من بود؟ زنده

 با و ستادیا کنارم بهمن.. کردم دفن رو  خودم ی همه

 :زد کتفم به یدست هی کر یها خنده

 

..  دارم کردن نابود ییتوانا  هنوزم من  ؟ینیب یم-

 . نجاستی ا االن ونیهما دختر.. روشن

 

 هیگر و  غیج نیب از یسخت  به رو بهمن یصدا من

 از گرفتن چشم توان هنوز.. دمیشن یم  روشن یها

 .نداشتم رو روشن

 هی  جز حاال و بودند آورده رونیب رو شالش  و مانتو

  رشیز لباس سرخ بند شدیم یراحت به  که نازک تاپ

 . نبود تنش یز ی چ نیج یشلوار و دید رو

 



 بود الزم که ییکارا من اما یبود کجا تو  ستین معلوم-

 لقمه حروم ی بابا.. انداختم ریگ رو روشن.. دادم انجام

 .باشه مرده دیبا  االن احتماال هم  خائنش ی

 

  جلو انی جو.. بست خی عروقم تو خون حرف نیا با

 یحرف ندادم اجازه بهش دست تکون با من و اومد

 ضربه کتفم به محکم و دیخند بلند بلند بهمن.. بزنه

  خارج اتاق از دراومد صدا به تلفنش  که دیسع.. زد

 از چشم.. کردم حس رو انی جو وجود ترس من و شد

 لب یخونسرد با.. گرفتم روشن دردآور یها ناله

 :زدم

 

 بهمن؟ هیچ فیتکل-

 

 :زد ادیفر غی ج نیب روشن

 

 یچ  یبرا.. یبرا منو .. نامرد آشغال.. یعوض-

 .نیکن ولم ن؟یگرفت

 



 :زدم لب بهمن یها خنده  به رو تیجد با و شد کج لبم

 

  یتو تو که شده ثابت من  به.. بهمن بود خوب کارت-

  یبرا.. یای برب خودت پس از یتون یم یطی شرا هر

 حقش ونیهما کشتن.. کنم یم کار تو با دارم نمیهم

 م؟ یکن کاریچ روشن با.. دختر نیا اما.. بود
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  کر یها غیج باز و کرد نگام لذت با و دی چرخ سمتم به

 .لرزوند رو انبار  چهارستون روشن ی کننده

 

 . نیکن ولم.. کن ولم آشغال-

 

  تو رو  لذت حس دستش دور شده حلقه  یرهایزنج

 آخ.. دمیلرز یم نفرت با.. نداختیم انی جر به عروقم

  شهوت نگاهش از.. نداد منو جواب بهمن.. آخ.. ایخدا

  نظر  از رو شیراحت شلوار و رهنیپ.. دیبار یم

 بلندتر روشن و رفت شی پ  تخت سمت  به.. گذروندم

 کل..  آورد یم کم نفس یگاه یحت.. کرد هیگر

  و کرد یم هیگر خون.. بود سیخ اشک از صورتش

 . بودم  پا سر زور به و دیکشیم ریت قلبم من

 

 روشن و  گذاشت تخت ی رو  رو چپش  یزانو بهمن

 درست ان یجو و دیکش عقب رو خودش زده شوک

 :زد پچ  گوشم کنار

 



 .نیکن یکار هی..   هی قربان؟-

 

  انجام یکار  دیبا چرا.. زدم کنار رو انیجو ساعد با

 یم یچیسرپ  من دستورات از.. دختر  نیا دادم؟ یم

 نبود؟ حقش مگه.. کرد

  حیترج من به رو ونی هما هم باز یوقت  نبود حقش

 ! داد؟

 نداشتم، تاب. نشست روشن ی چونه یرو  بهمن دست

 هی هیشب و نداشتم  ییجا به راه اما کردمی نم تحمل من

 از یکار چیه و دیشنیم و دیدیم که  بودم جنازه

 از بودم دهیبر... بودم خسته. نبود ساخته  دستش

  خواستینم دلم و نفهم زبون دختر نیا کردن   میتفه

 .باشم نجایا

 بعد اول یها هیثان اون دیبا  و داشت ازین  من به اتابک

 یغلط چه  نجایا. موندمیم کنارش کردنش، دفن از

 کردم؟یم

 

 یرو یبزرگ تف پرشتاب روشن و شد منقبض فکم

  ابدا من و  دیکش عقب انیجو.. انداخت بهمن صورت



 عضالتم انگار.. نداشتم یواکنش چیه.. نخوردم تکون

  بهمن.. بود  یفرار صورتم از اخم.. کرد  ینم یاری

 با و زد روشن  صورت  به یمحکم یل یس شده یجر

 کرد پاک صورتش  از رو روشن دهن آب  دست پشت

 .گرفت محکم رو شچونه  باز و

 

 مثل.. ناموس یب هی.. یا  حرومزاده هی  مادرت مثل-

 گاز کنه لطف بهت که یدست .. یزیچ همه یب ونیهما

 شیپ سال دوازده  که بود  همون اقتتیل تو.. یریگ یم

 .یدادیم جون سگ  نیع پاهام و دست ریز

 

  نظر نیهم.. داشت انیجر  عروقم تو چاقو  مثل خون

  ناموس ی درباره داشت؟ من یسنای  ی درباره رو

 من؟

..  فشردم هم به محکم رو لبم من و شد تند نفسم

 نیزم به هنوز من و ختی ر یم اشک عاجزانه روشن

 دمید انداخت بهم که یا ملتمسانه نگاه.. بودم دهیچسب

 درون از منو اما.. نشد کج لبم یحت.. زدم پوزخند و

 . سوزوند

 



 قشیال که  یزیچ به تورو موقع همون بود حقت-

 . برسونم یبود

 

 .دیخند و کرد دایپ رییتغ شهوت به خشم   از لحنش

 

  تر بیدلفر یلیخ قبال از  االن.. نشده ری د هنوزم اما-

 .یشد

 

  رو انیجو.. نشست گردنش یرو و آورد نییپا دست

  من و شد بسته  و باز در..  دمید یم چشم ی گوشه از

  من افتاد؟ یم یاتفاق چه داشت.. بود دیسع دونستم یم

  که یحس پس کردم؟  دفن رو زدانی  ی همه واقعا

 به رو گردنم یدردناک رگ بود؟ یچ زدی م آتشم داشت

 نمیس ی قفسه و نداشتم نفس.. نداختی م زدن عربده

 بهمن دست نکهیا از قبل.. شدیم نییپا و  باال پرشتاب

  رو لبهام ی سخت به برسه روشن ی نهیس ی قفسه به

 :گفتم و دادم یتکون

 

 .بهتره بشه  خاک زشی چ همه یب یبابا کنار دختر-
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  نفس من.. کرد جلب من به رو توجهش حرفم نیهم

 .دمیشن یم رو انیجو یعصب و یحرص یها

 

 ی زده وحشت نگاه به و چرخوند سر سمتم به بهمن

  حماقت  با ونیهما دختر.. کردم یتیاهم  یب روشن

  با دادم یم اجازه.. بود کنده رو خودش گور هاش



 دست حق گه ید بهمن اما.. برسه اقتشی ل به لیم کمال

 .نداشت  منو ناموس به یدراز

 

 .کنم تموم رو کارش من بده اجازه-

 

  یرو هنوز شیلعنت دست و دیپر باال  ابروش هردو

 ی دهیفا یب یتقالها من و دیلرز یم روشن گردن

 دست و  دادم خودم به یتکون.. دمید یم رو روشن

 کمرش دور از رو شاسلحه  و بردم انی جو کمر پشت

 .دمیکش رو ضامنش لحظه  همون و  آوردم رونیب

 

 زدان؟ی آقا-

 

  جلو و دیخند  دیسع.. نکردم یتوجه انیجو یصدا به

 تازه لذت از چشم من و ستادیا من کنار درست.. اومد

  یها ناله.. برنداشتم بهمن یها چشم ی شده متولد

 .بود اعصابم خط یرو روشن

 



 چال من رو، دوتا نیا ی جنازه بذار.. بهمن کنار برو-

 .کنم

 

 یوقت.. گرفتم ادی  خوب رو کردن چال من گفتم خودم با

 گهید نیا کردم، دفن خودم رو میزندگ یها  نیزتریعز

 .بود  یراحت کار

  دو با.. شد بلند بسته چشم و دیکش یقیعم نفس بهمن

  ی لوله یمعطل یب من  و ستادیا تخت از فاصله گام

 لذت با بهمن.. گرفتم  روشن سر یرو  رو اسلحه

 .اومد سمتم به و دیخند

 

  نشسته لباست و تن یرو  کجا از خاک همه نیا-

 زدان؟ی

 

  زدن حرف  توان یحت.. دیلرز یم د یب مثل روشن

 فکر بود وجودم یرو که ییها خاک به من و نداشت

 .کردم

 



.. نیبسپر من به دخترو نیا.. زدانی آقا  بهمن؟ آقا-

 .کنم ادبش  یچطور دونم یم خوب من

 

 .کرد  سکوت انیجو و آورد باال دست بهمن

 

  تو شهیهم.. متنفرم ؟یفهم یم.. متنفرم ازت.. بهمن-

 .کردم  فکر کنم نابود رو تو که نیا به عمرم تمام

 

 شد بهمن ی  سرمستانه یها  خنده باعث روشن حرف

 .زدم زل روشن حماقت به اخم با من و

 

 .کنم تموم کارو نیا من دیبذار آقا-

 

 گلوله هدف رو روشن که  همونطور اما نخوردم تکون

  من.. کردم فکر  رهیبم عفت با نکهیا به بودم  داده قرار

 .نداختمینم بهمن یپا  و دست ریز  باز رو رتمیغ

 

 .کنم یم تمومش من-



 

  فشار نیاول همون با و گذاشتم ماشه یرو  رو انگشتم

 :برد باال رو صداش بهمن

 

 . کن صبر-
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  بست فحش رگبار به رو بهمن بلند و زد  غیج روشن

  نحالیا با.. دمید یم خودم به رو نگاهش نفرت من و

.. نداشتم خشم و نفرت همون جز ی حس چیه من

 ...نیهم فقط.. بود مرگ اقتش یل روشن

 



  حاضر.  کردم صبر بهمن حرف خاطر به نحالیا با

 به رو اجازه نیا من. رمی بگ رو جونش خودم بودم

 زدانی ناموس با ندونسته،  ای دونسته تا دادمینم بهمن

.  بودم خسته واقعا... کنه یباز دوباره  فرخزاد

  ماشه یرو  انگشتم هنوز  من.. ستادیا اسلحه یروبرو 

 فشار هی.. داشتم الزم یعضالن انقباض هی فقط و بود

 .کنم منفجر رو بهمن مغز  تا زیناچ و کم

 

 .زدانی دارم بهتر فکر هی من-

 

 اطراف، متشنج جو و دمیکش یم نفس کشدار و قیعم

 به رهیخ.. کشوند یم شدن ور شعله به رو تنم داشت

 . موندم منتظر هاش چشم

 

  اعدام رو باکره دختر که  هست قانون هی رانیا تو-

 ... ای یکن یم نکارویا  تو.. کنن ینم

 

 و زد زل روشن بدن و تن به لذت با و کرد کج سر

 بود؟ وجودم  تو یآتش چه داشتم؟  یحس چه من



 بهمن که بود دهیکش یرتیغیب به رو من روشن

 یدختر تن به شهوت و لذت با خودم، مقابل   درست

. روشن به لعنت. بود من ناموس   و محرم که کنه نگاه

 !نبود؟ مرگ اقتشیل

 

.. دیخند و کرد دییتا رو بهمن حرف سر تکون  با دیسع

  یم باال رو ممعده ی نداشته اتیمحتو ی همه داشتم

 رو نفسم راه انتقامم حجم ی اندازه به ی ز یچ و آوردم

  ماسلحه  من و کرد یم ناله عجز با روشن.. بود بسته

 : گفتم و آوردم نییپا رو

 

 ... من-

 

  ینگاه مین بهم  یبیعج حال با و زد طرفه کی  یلبخند

 لرزون تن و تخت به دست با.. دیکش کنار  و انداخت

 : کرد خم سر و داد یا اشاره روشن

 

 چشم به  رو تیمردونگ منم بذار.. باش زود پس-

 .نمیبب



 

 یلعنت یپا.. زدند یم  نبض بدنم یها  رگ ی همه

 ی لوله یوقت چرا.. بود میاتیح شاهرگ یرو بهمن

  چه داشتم نکردم؟ تمومش بود مغزش یرو  اسلحه

 رو ارزشش روشن ؟ی حماقت چه کردم؟ یم یغلط

  دادم ینم اجازه.. من اما.. نداشت حتم به.. نه داشت؟

.. کنه دار لکه منو  ناموس.. گهید بار هی بهمن

 . بود من زن ون،یهما احمق دختر.. روشن

 

 .رونیب همه.. باشه-

 

..  کرد شی همراه دیسع و  دیخند مستانه و بلند بهمن

  شده گرد یها  چشم به من و اومد سمتم  به انیجو اما

  حرص با  و انداختم ینگاه  مین روشن نگاه بهت و

  رو انیجو  یگلو ته از و  آهسته یصدا.. زدم پوزخند

 :دمیشن

 

 . کنم یم خواهش قربان؟-

 



  رو اسلحه بده گاف شتری ب بهمن یجلو  نکهیا از قبل

 : زدم داد تشر با و دمی کوب نشیس به

 

 ... من با دختر نیا.. رونیب همه-
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  رو سرخش صورت من و کرد تموم رو شخنده دیسع

 حال نی ا به پوستش که بود دهیخند  اونقدر.. دمید

  چهیباز. دی کش آتش به رو خودم پوزخندم.. بود افتاده

  حماقت خاطر به فقط بودم  شده بهمن دست آلت و

 .روشن

. نکنم فکر تجاوز به و  بکشم رو روشن تونستمیم

  درد نیا  و نکشونم ینابود به رو خودم تونستمیم

 ... اما نکنم حمل خودم  با رو نیسنگ

 یاراده و  لیم طبق اگر کردم،ینم رو نکار یا من اگر

 نیبلور بدن و تن اون ر  یخ از کردمینم عمل بهمن

 !گذشت؟یم

 

 نداشت خبر غهیص اون از بهمن که بودم مطمئن من

  من، دیترد اگر و رسوندینم رو نیا نگاهش حال چون

 شک د،یدیم رو دشمنم دختر کشتن یبرا من تعلل اگر

 !کرد؟ینم

 من و شدیم  تموم نجایهم  یباز نیا اونوقت و کردیم

 .کردیم  خاک  باهم نجایهم رو انیجو و روشن و



 سر چه دختر نیا با دیفهمیم اگر و نداشت رحم بهمن

 مجازاتش ممکن شکل نیبدتر به داشتم، یسر و

 ... من دوش رو بود یبزرگ درد تجاوز . کردیم

 من با روشن و بودم کرده فرار ازش عمر یهمه 

 دست نه اما بکشمش بودم حاضر! بود؟ کرده کاریچ

 !نرسه بکرش  تن به بهمن فیکث دست نه و خودم

  حاال اما رمی بگ ینجور یا رو  روشن بکارت نبود قرار

 !نبود؟ حقش دیکشیم کثافت به رو من که

  و کردمیم حس  تنم یجا ی جا  تو رو عقرب شین من

 ... آخ... روشن آخ. دادمیم جون  هیثان هر

 مثل. داشتم  رو درد نیا دادن بروز توان   هم من کاش

 .. انیجو

 

.. رونیب نی گمش همتون.. نینش کینزد من به.. نه-

 .ایعوض نیکن ولم

 

 .شد خفه روشن یحت من ی خنده با و دمیخند درد با



 کاش یا و داشتم ینابود و یستین و مرگ یآرزو

  اون به دنیرس از قبل و کردیم نظر من به خدا  کباری

 . شدمی م خالص و مردمی م تخت

 دیچرخ یم سرم تو بهمن  تیرضا یبرا که ییهاحرف 

 .کردیم نابودم

 

  یم من.. یبذار تنها دختر نیا با منو بهتره.. بهمن-

  یچطور  دونم  یم.. یبش یراض که کنم کاریچ دونم

 .لرزوند گور  تو رو ونی هما تن شهیم

 

 مین هی با من و سوخت یم  تیعصبان از داشت انیجو

 رو دیسع و  رفت عیمط.. رون یب فهموندم بهش نگاهم

 داشتم و اومد جلو بهمن .. کرد همراه خودش با

 .خوندم  یم شیلعنت  یها چشم  از رو شهوت

 از رو مردونش یبرجستگ بشه که نبود یسخت زیچ

  هی.. بود الشهوت دائم  هی مرد نیا.. د ید لباس یرو

 متعلقاتش و روشن از. گذشتینم... فیکث خوک

 روشن بدن   و تن تا نبودم رتیغیب من و گذشتینم

. کنم  بهمن شهوت  و خودش حماقت  لگدمال   رو



  هم با رو روشن و من داشت دیشا و ستادیا روبروم

 .کرد یم تجسم

 

 .دارم رو شراره هنوز من.. سپرم یم تو به-

 

 و دیکش دهنش به یدست.. بود گرفته راه  دهنش از آب

 . شد خارج اتاق از یناراض و سالنه سالنه

 روشن دنید با بهمن دمیدیم که داشتم یحال چه من

 !کرد؟یم فکر باهاش سکس به و بود شده کی تحر

 .بزنم مرگ حد سر  تا رو روشن خواست یم دلم

 

 از دمار یانصافیب نیا. کشتیم رو من درد نیا 

 روشن سمت به رو خشمم ریت. آوردیدرم  روزگارم

 ی نهیگز بسته  یپاها و دست  با روشن.. کردم پرتاب

 . دیرس یم نظر به یمناسبتر 

 

  اما.. بکش  منو کنم ی م خواهش.. نه .. زدانی نه-

 . کنم یم خواهش.. نکن  باهام نکارویا



 

 یجا و بود عقرب و انهیمور  خوراک    تنم کل انگار

  متعفن و یچرک دمل هی مثل  من. سوختی م تنم یجا

 ... یزندگ وسط بودم

 

  کینزد و کردم باز رو کمربندم. شد  کج درد با لبم

 صد رو  خشمم ی شعله هاش، چشم وحشت.. شدم

 یم خاموش رو ها نی دورب انیجو.. کرد یم برابر

 ... ابدا.. نبود مهم هم کرد  ینم.. کرد

  و غیج با رفت شلوارم پیز و دکمه سمت به که دستم

 . کرد صدا رو  اسمم ادیفر

 

  آقا جون رو تو.. خدا تورو.. نکن خدا رو تو زدان؟ی-

 . کنم یم خواهش.. اتابک

 

 ضامن که نداشت یجون اتابک نداشت خبر

 خشمم کردن فروکش ضامن که.. بشه شیدخترونگ

  رو اتابک. ختیر یم اشک مدام و نداشت خبر.. بشه



 آخ! بود؟ یتیوضع چه نیا حاال و بودم کرده خاک

 ... مغزم آخ... قلبم

 

  رو زانوم و  آوردم رونیب  تنم از یراحت  به رو رهنمیپ

 و بود ومدهی ن نییپا شلوارم هنوز.. گذاشتم تخت یرو

 با و دمیکش  یقیعم نفس روشن کینزد درست من

 از قبل.. دمیخند وار مجنون روشن ترس یبو حس

 به یمحکم  یلیس چنان کنم قطع رو مخنده نکهیا

  حالت به رو سرش برگردوندن توان که زدم صورتش

  چیه ی فاصله تو و گرفتم رو شچونه . نداشت یعاد

 :زدم پچ صورتش از

 

 زد؟ دست بهت-
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 باعث بدنش  نییپا یدما و دیلرز یم  بشدت لبش

  تکون راست و چپ به که سر.. کنم دای پ یحس شدینم

 .زدم پوزخند داد

!  بود؟ داده قرار یتیموقع چه تو رو  من دیفهمیم 

 !دادم؟ی م انجام یکار  چه  خاطرش به دیفهمیم

  باشه داشته اسفناکم تیموقع از یدرک داشتم شک من

  تجاوز طعم بود قرار که بود خودش  فکر به فقط و

 . کنه تجربه رو من با سخت

  متعفن و متحرک یجنازه   نیا که کردینم  فکر نیا به

 !دیرسی م یحال چه به کار نیا با

 ...بهمن مثل کردمی م تجاوز



  کرده خواهرم و مادر با بهمن که یکار  همون مثل

 و اول و دونستمیم خودم  حق رو روشن نکهیباا. بود

  روشن خواستیم دلم اما داد؛ یم رخ سکس نیا آخر

 روشن و بکشونم بودن زن یایدن به یاگه ی د جور رو

 .بود کرده خراب

 

  هیچ داد نجات رو  تو که یزیچ تنها یدون یم-

 شد باعث یچ ام؟یب شد باعث یچ یدون یم روشن؟

  بدم؟ نجات  بهمن شهوت دست  از رو تو

 

 از یبد یها   ناله و ختی ر یم اشک ی بهار  ابر مثل

 با و چسبوندم گوشش به رو لبم.. شدیم  خارج گلوش

 :گفتم یامارگونه یب  ی  خونسرد

 

 ریز یداشت االن وگرنه.. نیهم فقط.. یمن  زن نکهیا-

  رحم بهت منم االن اما.. یزدیم عربده سگ مثل بهمن

 نیا.. تو اقتیل.. روشن ست ین مرگ اقتتیل.. کنم ینم

.. من خواهر یجا.. شیپ سال دوازده همون که بود

 و حد یب  حرص یقربان تو.. من گناهی ب یسنای یجا

 که یداشت رو توانش اونقدر.. یشدی م بهمن حصر



  بارت نکبت یزندگ به یبتون که.. رهینم من خواهر

 .یبد ادامه

 

 نیسوت  به و کردم پاره رو تنش تاپ حرکت هی با

..  کردم یتیاهم  یب غشیج به و انداختم چنگ  بدرنگش

  من و نشست  نشیس  یرو یآن به هام  انگشت رد

 روشن ی  ناله و گرفتم دندون به رو گردنش  پوست

 :دمیشن رو

 

  گه.. کردم غلط.. کنم یم خواهش..  زدانی نکن-

 .زدانی بکش .. بکش منو .. زدانی کن ولم.. خوردم

 

 خواستم،یم که بود یزی چ نیآخر روشن مرگ

 بود حاضر. کردیم نابودم مردن یبرا  هاشضجه

  هربار مگه یول بود تجاوز! نخوابه؟ من با و رهیبم

 نگاهش تو اگر دیشا! کرد؟ینم میتقد بهم رو خودش

  لحظه نیا و  حاال. گرفتمینم جنون دم،یدیم عشق کمی

 .بود متنفر من از

 .بود شده تر دورگه  و خشدارتر شهیهم از صدام



 

  مونده.. کن صبر.. کشمت یم یبرس اقتتیل به یوقت-

 .یفتیب کردن غلط به مونده.. یبترس

 

 ی پرده غشیج و کردم باز رو شلوارش پیز و دکمه

 :لرزوند رو گوشم

 

 ... نههههه..  زدانی.. نه-

 

 رو شلوارش و کردم باز رو پاش ریزنج  تیاهم یب

..  دادم انداختن جفتک ی  اجازه بهش و  آوردم رونیب

 ... ابدا.. گذشتم ینم ازش

  حفظ یبرا فقط.. کردم لخت  کامل رو روشن  و خودم

  یرو رو پتو  بود زنم حاال که یدختر.. روشن یآبرو

  خم تنش  یرو و نشستم پاش نیب و دمیکش لختم تن

 .بود تنش نشی سوت و شورت هنوز.. شدم

 

 با نکارویا کنم یم خواهش ازت.. خدا رو تو زدانی-

 . کنم یم ی م.. خواهش خوا.. زدانی نکن.. نکن من



 

  یجون سگ به من و آورد یم کم نفس داشت کم کم

 و بود گرفته رو چشام یجلو خون.. کردم فکر روشن

  و دمیکش رونیب پاش از رو  شورتش یرحم  یب با من

  نکهیا از قبل من و کرد وحشت شتریب.. خورد جر

 دست به رو مردونم بدم یواکنش ی  اجازه بهش

 ... ابدا.. بود نشده داریب ابدا.. گرفتم

 

 ادب یبرا اما نداشتم سکس یبرا یحال  و حس من

  یرو رو سرش.. داشتم یاد یز ی زهیانگ روشن کردن

  ریتصو یرو  رو چشمم و کردم میتنظ پاش  نیب جهنم

 . دمی کوب بهش رو  خودم و بستم روشن ونیگر

 

 از.. برنگشت یطوالن یا  هیثان یبرا و  رفت نفسش

  غیج و شد راست مردونم لحظه همون شیداغ و یتنگ

 :زدم لب خشم پر  من و شد بلند  هوا به روشن

 

 ..نشنوم رو صدات بذار.. شو خفه.. روشن شو خفه-

 



 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 604پارت #

 

 

 

 

 ته من و نداشت خودش از دفاع یبرا  یتوان چیه

 که یخون  دنید با.. دمیکش عقب و گرفتم رو مردونم

 قبل از تر محکم پوزخند با بود نشسته مردونم یرو

 .بردم لذت اراده یب و دمیکوب بهش رو خودم

 

 زن من با داشت روشن که دیدرخشیم دیام هی دلم ته

 یتجربه  نیاول من که بودم خوشحال بدبختانه. شدیم



 از شدیم باعث موضوع نیهم قایدق و بودم روشن

 .بشم متنفر خودم

  دهیکش گند به ینجور یا داشت روشن ی تجربه  نیاول

 !بودم من  اطراف اتفاقات یهمه مقصر  انگار و شدیم

  خاطر به رو جونش که بودم داده هشدار روشن به

 که بودم خورده قسم... نندازه خطر تو ونیهما

 چه و بمونه زنده کنم اراده من یوقت  تا ونیهما

  مرگ یآرزو ینجوریا حاال شد باعث که بود مرگش

 .بردمیم رو  لذت تینها  داشتم که یوقت درست ؛ کنم

 

 . آخخخخ-

 

 به توجه یب من و رفت باال شدت به بدنش یدما

 و کردم عقب جلو جهنمش تو رو مردونم شیزی خونر

 یلذت حس. کنم  باز رو پلکم یال  خواست ینم دلم یحت

 . دیچیپ  استخونم و گوشت و پوست  ریز ناخواسته

  حالت نی بهتر تو. داشتم رو لحظه نی ا یآرزو من

 یبرا که یلعنت یقو پر   تخت همون یرو... ممکن

 صورتم یرو عرق قطره هی. بودم ساخته  آرامش



 ینه یس یرو یوقت. شد مخلوط داغم اشک با و دیچک

 .کردم لعنت رو خودم د یچک شبرهنه 

 ... من. بودم مقصر من

 

..  آخ.. زدانی متنفرم.. متنفرم ازت وونیح یعوض-

 . بسه گهید

 

  یزیچ دونستم یم دیبع که بودم پر نفرت از اونقدر

.. بودم رحم یب من.. باشم گذاشته یباق روشن یبرا

 داشت بودن بهمن نیا بحران وسط.. شتریب شهیهم از

 نفرتم، حس  وجود با تونستمینم چون داد یم لذت بهم

 تو روشن با سکس از  که بشم یلذت حس  اون مانع

 یم فکر که  یزیچ از تجاوز نیا. نشستیم وجودم

 .بود تر بخش لذت کردم

 

  نفرت جواب یحت و کردم حلقه گردنش دور رو دستم

 خودم تر انعطاف یب و تر محکم.. ندادم رو کالمش

..  کرد ترم  یجر دردناکش آخ و دمی کوب بهش رو



 یم ذوب  یلعنت یپتو ری ز و تبدارش تن یرو داشتم

 .شدم

  خسته و  بدم ادامه سکس نیا به ابد تا خواستمیم

  سخت بهش و باشم داشته آرامش خواستمیم. نشم

 موفق چندان اما کردمیم رو تالشم یهمه   رمینگ

 و گذشتیم یادیز زمان مرابطه  نی آخر از. نبودم

  ،ینارنج نازک دخترک نیهم با مداومم یهای ناکام

 بود لبش با مماس لبم. رمیبگ آروم دادی نم اجازه بهم

  موهاش یال  و صورتش  یرو باهم عرق و اشک و

  درد نی ا متوجه روشن که خوب چه و نشستیم

 .شدینم

. دمیکشی م زجر خودم و کردمیم تجاوز داشتم من

  لبش، داغ و مرطوب  پوست با لبم نامحسوس برخورد

 .کردی م مجنونم

 

 یوقت همون..  کردم یم نکارویا دیبا شی پ وقت یلیخ-

 دمیشا.. دمتید اتاقم تو ی دزد نیح اول بار یبرا که

 نیا تو ی حرومزاده یبابا دمیفهم یوقت.. قبلتر یلیخ

 اقتیل تو روشن.. آورد  میزندگ و من سر بالرو



 رو شدن  من خواب ریز  طعم.. بکش  حاال.. ینداشت

 . بچش

 

  کم دردم از تا گفتمیم. نبود یکی زبونم و دل حرف

 اون کاش یا و بودم دهیخواب  باهاش زودتر کاش. کنم

 مرابطه  نیاول جا همون و کردمینم ول راه وسط روز

 ... حاال  نه دادمیم انجام باهاش رو

 

 یب نمیس ی قفسه و آوردم یم کم نفس لذت با داشتم

 . کرد یم برخورد نشیس به من ی اراده

 

 یم گوش حرفم به دیبا ... دیبا روشن؟.. آخخخخ-

 ... دیبا.. یکرد

 

 .تونم ینم گهید.. کن  بس.. زدانی-

 

 تا و بردم تاراج به رو  شیدخترونگ وونیح هی مثل

  ینم یخال وجودش تو رو  نفرتم و خشم  ی همه یوقت

 . دمیکش ینم  عقب کردم



 عقب جلو رو خودم تندتر و دادم سوق باال به رو سرم

 یصدا از و دمیکوب یم بهش  محکم رو خودم. کردم

 نیا اما.. دمیرس یم لذت اوج به تنمون برخورد

  یها خاک دنید با که یمیعظ درد.. نفرت.. خشم

 .شد ینم آروم نشست یم قلبم  تو دستم یرو

 

 یم شیآت دارم.. هیکاف  زدانی.. کن ولم خدا رو تو-

 .رمیگ

 

 :دمیغر شده دیکل یها  دندون نیب از

 

.. بشنوم صداتو خوام ینم.. روشن ببند  رو دهنت-

 ینم خودت نویهم مگه.. یدینشن تو که همونطور

  دارم من.. نجامیا من کن خداروشکر  برو ؟یخواست

 . ستین مهربون من مثل بهمن.. کنمت یم

 

 تر محکم با رو خشمم.. گرفتم گر حرف نیا با خودم و

 شدمینم آروم.. کردم یخال  روشن جهنم تو زدن ضربه

 .نداشت ییمعنا برام یخستگ و



 

 . متنفرم ازت.. یعوض یآ-

 

 ن یوتیگ#

 605پ#

 

 

 

 

  هوا به آخش و گرفتم دندون به رو گردنش پوست باز

 .شد بلند

 

 کاش بشم، کار نیا به وادار خواستینم دلم-

  بذار... روشن نفرته از پر وجودم تو چقدر یدیفهمیم

 گند ونیهما  خاطر به یوقت تا بدم، رو  سوالت جواب

 دارم بهت که یعشق دمیم حیترج من، ی  زندگ  تو یبزن

 !ببرم گور به رو

 



  که بودم نکرده  انیب کامل طور به رو مجمله   هنوز و

 از یمین.. دمیکش عقب و شدم یخال بدنش تو پرفشار

 دوباره با من و ختیر پاش نیب و شکم  یرو شهوتم

 :د ینال هیگر با.. گرفتم نفرت حال خون دنید

 

 . چوقتی ه.. بخشمت ینم چوقتیه-

 

 من   و خواستیم شدن لمس و نوازش و بوسه دلش

 مغزم و دیکشیم ریت قلبم! شدم؟یم آروم یچ با یلعنت

 با. بود کرده  نابودم روشن. بود یمنف افکار از پر

 و سرخ پوست همون دردمند، و دهیترس نگاه همون

 قلبم به بود  شسته رو صورتش  یرو که ییهااشک 

 کردن نوازش و دنیبوس دلم و نداخت ی م چنگ

 . خواستیم

 

 دیبا. بکشم کنار  رو سستم تن   و بشم بلند خواستمینم

 اونقدر و کردمیم کم رو دردش هاساعت  تا

 نیب از رو تجاوز نیا گند حس تا دمشیبوسیم

 ...لحظه نی هم قایدق خواستیم آرامش دلم. بردمیم



 از من و کرد ناله و شد  مشت پهلوم یرو دستش

  و چسبوندم گوشش به رو لبم. شدم متنفر خودم

 .دمیبوس ارادهیب

 

 درد یلیخ من ... من... زدانی یکردیم  نکارویا دینبا-

 .رمیگیم شیآت دارم دارم،

 

 .دیتپیم گلوم تو قلبم و زدمیم نفس نفس

 

 از منو یداشت رو توانش کاش... شهیم خوب تو درد-

  زنم گهید  جور هی دیبا. یبد نجات شی آت اون وسط

  یجلو کرد،ینم تعلل بردیم بو بهمن اگه. یشدیم

 ... من

 

 از اکراه با. کنم تموم رو مجمله  تا نکرد یاری نفسم

 و دمیکش رو  تنش ریز ی ملحفه . رفتم کنار تنش یرو

 یها  لک و  یسرخ از و کردم زیتم رو روشن  و خودم

 . انداخت درد به رو گردنم  رگ انزجار حال نفرتم

 



 ! بخشمتینم-

 

 . نبخش داشتم ازین بخششت به یوقت-

 

 رو شلوارم اما بود سست تنم نکهیا با و شدم بلند

  باز رو هاش دکمه.. کردم تن رو رهنمیپ و دمیپوش

 و کرد یم نگام درد با.. ستادمیا تخت کنار و گذاشتم

  هاش یعسل از رو بدش  حال ی همه تونستم یم

 .نمیبب

 

  سرشونم یرو  مشتش که کردم باز رو دستش  هردوتا

 عفونتم و چرک از پر تن از مشت با و نشست

 رو خشمش و درد یهمه دادم اجازه. کرد ییرایپذ

  مماس رو لبم و گرفتم رو سرش طرف دو. کنه یخال

  یرو هاشلب  و دیلرزیم  دیب مثل. دادم قرار لبش با

 .شدی نم سوار هم

 باز و نداد اجازه  اما ببوسمش تا دمیکش جلو رو خودم

 .دیکوب مشت

 



 آخ و چسبوند خودش به  محکم رو پتو..  دمیکش عقب

.. فشردم هم به رو لبم. کرد رمیس یزندگ  از دردآورش

 .دیکوب یم محکم قلبم هنوز و بودم عرق سیخ

 

 .بپوش لباساتو-

 

 تا و کردم پرت سمتش  به رو لباساش از تکه چند

 یرو دستم سوالش با یول رفتم شیپ  اتاق در کنار

 :شد مشت در ی رهیدستگ

 

 منو فش، یکث درخواست اون از قبل چرا.. چرا-

 ؟ ینکشت

 

 !داشتم؟ ایدن تو  یباارزش زیچ

 نیریش برام مرگ دادمیم دست از رو  روشن اگه

 و دمیکشی م نفس هنوز  اگه. بود یزندگ اتفاق نیتر

 خاطر به فقط داشتم، رو بهمن با جنگ توان هنوز

 ناله مانهی وحش  تجاوز  درد   از که بود  یدختر نیهم

 خود. بود شده نابود روانم. کردیم درد روحم. کردیم



 و بود داشته نگه کثافت وسط  رو جفتمون دختر نیهم

 درمون روشن درد  . دادمیم جون که بودم من نیا حاال

 ...من اما شدیم

 

 هی با.. بشه یآشفتگ نی ا متوجه روشن ندادم اجازه

..  نبود خودم دست حالم.. زدم رونیب اتاق از پوزخند

  مرگ.. دمید یم کابوس داشتم انگار.. کردم ینم باور

 یها حرف.. اسارتش.. روشن ینافرمان.. اتابک

 .داشتم روشن با که یسخت تجاوز  و بهمن

 

  رو خودم حال هنوز من و شدیم ورقه مدام تنم پوست

  وسط داشتم.. جهنم.. بود جهنم نیا .. دمیفهم ینم

 ...لعنت.. من به لعنت..  دادم یم جون  جهنم نیهم

 

 قربان؟-

 

 یدست هی و کردم پشت دمیشن رو انیجو یصدا تا

 کل و بهمن و انیجو نکهیا. بستم رو هام دکمه

  و من نی ب یچ دونستندیم شده خراب نیا یهاآدم



. رسوندیم مرگ حد سر تا رو من بود، گذشته روشن

 ! بودم؟ کرده کاریچ

 

 در پشت از  هنوز.. بچرخم سمتش به تا موند منتظر

  حاال اما دمیشن یم رو روشن یها هیگر یصدا بسته

 .دیرس یم نظر  به آرومتر

 

 ن؟ یخوب شما-

 

  بود؟ روشن حال سوال، نیا دنیپرس از منظورش

 هر کف.. انداخت نییپا رو سرش که دمیکش  باال چشم

 خاک.. بتکونم رو خاک تا  دمییسا هم به رو دستم دو

 .بود نشسته روشن تن یرو  اتابک قبر

 

 .من با بهمن-

 

 ن یوتیگ#

 606پ#



 

 

 

 

 به و کردم صبر اما گذشتم کنارش از گام چند و

  من.. بود احوال ناخوش و فیبالتکل. دمیچرخ سمتش

 . دمید یم رو  خرابش اعصاب و پوستش یبرافروختگ

 

 رفت؟  کجا-

 

 .بودن شما منتظر.. محوطه تو رفت االن نیهم-

 

 از! نه؟ی بب من صورت  تو رو خودش  تا بود منتظر

  درد! بود؟  چطور روشن حال. بودم زاریب خودم

  کردن کم و دنیکش ناز ی برا یفرصت من ! د؟یکشیم

 یک وسط نیا. نداشتم مزخرفش حس و درد حجم اون

 !روشن؟ ای من! بود؟ مقصر

 : داد ادامه بزنم یحرف نکهیا از قبل و دادم تکون سر



 

 مش؟یبکش دیبا قربان.. خانوم روشن با.. با-

 

  رو جونش تا بودم نکرده تجاوز بهش مگه! مرگ؟

 کشته رو روشن من نداشت یفرق چی ه! بدم؟ نجات

 دیبا که ی حس اون تونستمی نم چوقتیه دیشا و بودم

  که دادمیم حق خودم به یول  کنم افتیدر  روشن از رو

 در به نگاهم. نکنم خاک رو زیعز ه ی گهی د کباری

 لبم بودم؟ کرده  کاریچ من.. شد دهیکش  اتاق ی بسته

 : گفتم یمزخرف  پوزخند  با و گرفتم گاز درون از رو

 

 .بمون نجایهم فقط تو کنم یم  فشیرد من-

 

 .چشم-

 

 به پا.. زدم  رونیب راهرو از و شدم دور  یمعطل یب

  رو شراره و گذاشتم انبار یخچالی و بزرگ ی محوطه

 و رهیت  نیج شلوار هی.. بود دستش  من کت.. دمید

 ...مونویک یکیتون



 و داشتند حضور محوطه تو محافظ نفر ده بایتقر

 .دیبار یم  شهوت نگاهش از شراره

 

 زدان؟ی-

 

  بخوره بهم  دستش نکهیا از قبل و گذشتم کنارش از

 . دمیکش عقب

 

 ؟ یخوا ینم رو کتت-

 

  بار نیچند و برد باال رو  صداش اما ندادم رو جوابش

 :شد اکو

 

 .یکرد کاریچ داره خبر ترانه گذشت؟ خوش-

 

  یرو  بدجور سرش.. زن نیا یشرم یب از کردم اخم

 سمتش به و ستادمیا.. کرد یم ینی سنگ تنش

 نیمحافظ از چکدومی ه.. دیخند فاتحانه.. دمیچرخ 



  یها گوش من اما نداشتند چرخوندن  سر جرات

 مقابلم درست شراره.. کردم یم حس رو  شونیشنوا

  زونیآو کمرش پشت یبزرگ  یریحص  کاله.. ستادیا

 .بود

 نیهم به.. نکرد ولش و دمیکش دستش از رو کتم

 به و دیخند معنادار.. خورد نمیس به محکم خاطر

 . انداخت ینگاه مین نمونیب حدفاصل

 

 ؟یگفت  ترانه به یچ-

 

 :گفت ابروش فرستادن باال  با و زد یپهن و پت لبخند

 

 یلیخ.. زدم حرف دختر اون با دلچسبت سکس از-

 .کرد استقبال

 

 رو قتلش حکم هرزه نیا.. شد جابجا  گلوم بکیس

 :زدم  لب پوزخند  با.. کرد امضا

 



 .ببر لذت.. خوبه-

 

 ؟یچ از-

 

 :کردم زمزمه و گرفتم فاصله

 

 .عمرت قی دقا نیآخر از-

 

 چشم با.. شدم  خارج انبار در از من و نشد  متوجه اما

  و چپ سمت.. دمید رو دیسع اما گشتم بهمن  دنبال به

 سمتش به.. بود ستادهیا انبار  یآجر  وارید به دهیچسب

 .کردم پاتند

 

  انبار از یمتر  چند ی فاصله با کوچکتر ساختمون هی

 به سگ پارس و اسب ی ههیش یصدا.. داشت قرار

..  دمیرس دیسع به بلند گام نیچند با.. خورد یم گوشم

 . داشت یبیعج حال  نگاهش

 



 کجاست؟ بهمن-

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 607پ#

 

 

 

 

 

  حالت یب من و داد اشاره  ساختمون همون به دست با

 به لیم بیعج.. دمیکش  نشون و خط دیسع یبرا

  فعال اما.. یلیخ.. بودم یعصب یلیخ.. داشتم  یسکیو

 .نداشتم ترانه به کردن فکر یبرا یوقت

 



 مشامم به الکل و چوب یبو .. گذاشتم ساختمون به پا

 از ینگهدار یبرا یمخف محل هی مکان نیا.. دیرس

 ی طبقه به پله  ستیب با.. داشت یکم نور.. بود شراب

 .بود بزرگ بار هی مقابلم حاال و شدی م وصل نییپا

 

 همون به و دمیشن نییپا ی طبقه از رو بهمن یصدا

 بهمن و کردم یط رو ها  پله فیرد.. رفتم شیپ سمت

 و بود کی تار بایتقر فضا.. دمید دست به یبطر  رو

 زیم هی.. شدم رد یچوب بزرگ یها بشکه کنار از من

  وسط درست کوتاه هیپا یصندل دو  و شکل مربع

 به رو یبطر  ز،یم به هی تک با بهمن و بود ها بشکه

 .دینوش یبزرگ ی جرعه و زد لب

 

  یرو نصفش که کرد پر  الکل از رو دهنش اونقدر

 مستانه من به ینگاه می ن با و ختیر نش یس و چونه

  سکس خاطر به هنوز من .. شد مشت دستم.. دیخند

  درست رو اتابک قبر ریتصو مغزم  و بودم کرخت

 .کرد زنده مقابلم

 

 پسرم؟ خبر چه-



 

 زل بهش حالت  یب اما گرفتم انزجار حال لفظ نیا از

  باز و گذروند نظر از رو وجودم ی همه چشم با.. زدم

 .بود مطهرتر بهمن از الکل نیا.. زد لب به رو یبطر

 

 ست؟زنده  هنوز روشن-

 

  هنوز روشن.. دادم یم دست از رو خودم کنترل داشتم

 دست از..  کردم ینم یضمانت چیه من اما بود زنده

 راه من از اما.. یقیطر هر به دادم یم  نجاتش بهمن

 در  که یا یروزیپ  حس  خاطر به. نداشت فرار

  به نگاهش ریمس خاطر  به دم،یدیم بهمن یهاچشم 

 ...شلوارم

 .گذشتمینم روشن از فشیکث افکار  خاطر به

 

 دارم یخوب خبر برات.. بودم  کجا شب تمام  یدیپرس-

 .بهمن

 



 کرد ی م ثابت حرکاتش.. دیپر باال ابروش  یتا هی

 به سرخ گوشش و گردن  پوست و شدیم مست داشت

 . دیرس یم نظر

 

  اما.. زدانی  بگو.. شانس  ی گردونه رو  افتادم انگار-

 ...ایب.. کنم بغلت من بذار.. جلو ایب اول.. نه

 

 یا اشاره بهم  ابرو و چشم با.. فشردم  هم به رو فکم

 سمتش به و  انداختم وسط  زیم یرو رو  کتم من و داد

 با که داشت رو دنمیکش آغوش به قصد واقعا.. رفتم

 : گفتم و شدم مانع دست

 

 یلیخ  خبر  برات.. هست وقت کردن یخوشحال واسه-

 .دارم یخوب

 

 شد باعث کردم حس دهنش از که یالکل یبو و دیخند

 . رمیبگ فاصله

 

 ...بگو-



 

 .یدار  جاسوس هی متاسفانه بگم دیبا  همه از قبل-

 

  یطور رو یبطر کرده  گره یابروها با  و کرد مکث

 هوا به ادشیفر یصدا.. شکست که دی کوب زیم یرو

 .شد بلند

 

 هام آدم نیتر مطمئن و نی بهتر من ؟یگی م یدار یچ-

 . کردم جمع رو

 

 گلوم و داشتم  ضعف.. نشستم یچوب یصندل یرو

 .کرد یم درد بشدت

 

 .ستین  محافظات از کردم  ییشناسا  من که یکس-
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  من و دیکوب کتفم یرو رو دستش و اومد سمتم به

 :دیغر خشم با.. دمیکش باال چشم  خونسرد

 

 ه؟یک اون-

 

 :نکردم مکث ابدا من

 



 به لحظه آمار نمیهم یبرا.. وئهیل جاسوس.. شراره-

 .داره رو تو ی  لحظه

 

 کتفم یرو دستش و دمید  رو بهمن بهت و شوک من

  عقب ینشدن کنترل خشم همون با.. افتاد رعشه به

 .دیکوب ها بشکه از ی کی به رو مشتش و دیکش

 

 ...نهههههههه-

 

 : بردم باال رو صدام و شدم بلند جا از زیت

 

 کار به داره ی اری م تختت تو که ییزنا انتخاب.. بهمن-

  دارم من نه؟ ای یهست متوجه.. زنهیم صدمه من

 ده،ینم رو سالمت جواب  یحت چکسیه که یزمان

 گند یدار  هربار تو اما.. ذارمیم دستم  کف رو جونم

 هرلحظه کنم؟ اعتماد هات  آدم به یچطور .. یزنیم

 .ادیب در آب از توزرد یکی ممکنه

 



  پخش فضا سکوت تو رو  خشمش یها  خرناسه باز

 سمتم به خونبارش و براق یها چشم با و کرد

 .بود مست  حاال.. دیچرخ 

 

  ی همه االن تا که ییاونجا از.. یستی ن تنها گهید-

 میتصم من  حاال شده اتفاقات نیا باعث تو  یها  برنامه

 . میکن کاریچ که رمیگ یم

 

 یمتورم رگ.. مرگ یعنی بهمن یبرا حرف  نیا باور

  گهید.. دمی د داشت امتداد سرش فرق تا قهیشق از که

 .. ابدا.. نداشت لذت برام

 

 من.. یکن مرخص رو محافظات ی همه د یبا متاسفانه-

  و ستیب گمیم..  دارم آدم یکاف ی اندازه به

 چیه.. منه ملک  نجایا.. کنن محافظت ازت چهارساعته

  حرومزاده یوقت تا نه.. نداره  خبر مکان نیا از یاحد

 با میتصم.. نفروشن دشمنات  به رو  نجایا تو یها

 .یندار وقت چندان.. بهمن توئه

 



 و کردم فرو ش لهیمخ به  رو حرفم حروف به حروف

 درست و اومد سمتم به اما گرفت باال  هاش  خرناسه

 .ستادیا مقابلم

 

 ؟یگ یم یچ یفهم یم ؟یکن یم  کاریچ یدار-

 

 زود یلیخ.. مغرضانه و  کوتاه.. دمیخند و گرفتم رو

  خشمم و دمیکوب نشیس  به محکم رو دم یتهد انگشت

 : نکردم کنترل رو

 

 که یستین یت یموقع تو االن تو.. بهمن.. فهمم یم من-

 یضرر تو به من از االن تا.. یباش داشته انتخاب حق

  خودت روش با ای یکن  یم اعتماد من به.. دهینرس

 ؟ یریم شیپ

 

 بهم خشم ی پوسته با رو شدهیترس حتم به نگاه

 :د یغر و دوخت

 

 کنم؟ اعتماد بهت داره رو ارزشش  که یکرد دایپ یچ-



 

 :زدم  لب یمعطل یب

 

.. ندازمیم پات  جلو رو یعوض اون امشب تا.. ویل-

 . یکن اراده تو یروش هر به.. تو دست به مرگش
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 شزده وق نگاه از همچنان اما موند باز مهین دهنش

 : دیچک یم  خون و خشم

 

 تشیهو یحت  چکسیه ؟یکرد دایپ رو وی ل یچطور تو-

 .دونه ینم رو

 

 که یز یچ  از تر راحت.. نداشت یکار من یبرا-

.. جاسوسش قیطر از.. کردم داشیپ یکن  رو فکرش

  انتیخ بهت ی چطور  ایلیسیس که یدار خاطر   به خوب

  دم،ید رو شراره یمهمون تو که یشب همون از.. کرد

 ... کردم شک بهش

 

 با.. رفت رو ماجرا ته تا بهمن اما ندادم  ادامه من

 که یمشت با رو شعربده و دییسا هم به دندون ضیغ

 .کرد خفه دیکوب ها بشکه به

 

  به.. کن قصاص.. بکن الزمه یکار هر زدان؟ی-

  رو قحبه مادر یویل اون ی ول.. بده باج.. ریبگ  اسارت

 .زدانی ارشیب.. اریب برام



 

 .دادم قورت صدا و سر با  رو دهنم آب

 

  بعد به نیا  از.. یکن یم انتخاب  منو به  اعتماد.. پس-

 .ببرم شیپ رو کارت من بذار و  بمون کنار تو

 

  حروف  به حروف از که کنم تصور تونستم یم من

  یطلب جنگ یبرا یتوان حاال  اما.. گرفت یم گر حرفم

  یم نقشه برام مغزش تو که دونستم یم یحت.. نداشت

 . پروروند یم  رو کشتنم یسودا و دیکش

 

 مرخص  رو محافظات ی همه د،یسع از ریغ به من-

  که شب.. رسونم یم اقتشیل به رو شراره.. کنم یم

 یحساب خوام یم ازت.. بهمن امی م ویل با برسه

 از دشمن هم اون خوام ی نم.. یبد دیسع به حواستو

 . ادیدرب آب

 

 سمتم  به.. دمیکش قیعم نفس هی و گفتم رو نیا

  یرو رو پاهام رد من و بود کبود هاش لب.. دیچرخ 



 پرده یب و رک بغض،.. اتابک آخ.. دمید یم گردنش

 .دیچسب رو محنجره

 

 ونیهما شدم خبردار شه؟یم یچ روشن.. باشه-

 تو االنم و شده یزخم شدت به اما.. نمرده

 ...ای یکن یم تمومش تو.. مارستانهیب

 

 یاحد چیه به.. بمون  منتظرم فقط تو.. بهمن من-

 .نکن اعتماد

 

 نیا خاطر  به بهمن.. داد  یم حماقت و  الکل تند یبو

 مات من و دیخند.. خورد ی م یمهلک ی ضربه اعتماد،

  سکوت تو که بلندش  یها خنده به اخم با.. موندم

  رو بازوم و  شد کترینزد بهم.. زدم زل شدیم اکو فضا

  تنش یرو  یزخم چیه که بهمن برخالف من.. گرفت

 یم بازوم یرو یلعنت  ی گلوله یجا  هنوز نداشت،

 . سوخت

 

 دم؟یرس  یا جهی نت چه به یدون یم-



 

 از کمرم  ی رهیت.. دیخند وار کیستری ه و بلندتر و

 .نبود من حق.. دیلرز یم خشم و ضعف

 

 ی پرورده دست تو ندارم  شک گهی د حاال نکهیا-

 اونم که.. تجاوز.. یبود  نکرده کار هی فقط.. یمن

 ...یمن خود تو حاال.. یکرد

 

 همون. دی کوب هم در رو بدنم ستون چهار حرف نیا

 تو داشتم  حاال و دمیترسیم ازش که بود یزیچ

  سکس لذت از عمر هی. زدمیم پا و دست کثافتش

 ... عمر هی. بودم گذشته

 

..  کرد یم اعتماد خودش مثل یکی به دینبا بهمن

 هنوز.. دادم ینم رو روشن تن یبو حاال  من.. دینبا

 ... خاک و کافور یبو.. دادم ی م مرگ یبو

 

 . ارمیم برات رو ویل امشب نیهم من-

 



 وی ل با حق..  دمیکش عقب  من و داد تکون سر لذت با

 .بود

  من.. کردند یم آهسته رو حرکاتم روشن  و ترانه

 ینم فرصت هرگز.. نداشتم رو درد حجم  نیا توان

  رخت زم،ی بر اشک میزندگ یزایعز مرگ یبرا کردم

 .بپوشم عزا

 

  یمن ی حرومزاده یکرد  ثابت تو.. برو.. پسرم برو-

  خبر چه  بابات از یراست.. اتابک ی  زادهحالل  نه

 زدان؟ی

 

  بار یبرا  من و کرد یم  کنترل رو خشمش شیمست

  ینم چرا  ؟...نه حاال چرا دمیپرس خودم از اردمیلیم

 کشتمش؟

 

 .بهمن مالقاتش به برمیم رو تو یزود به-

 

 ن یوتیگ#
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 ازش کنند، خطا  هام دست  نکهیا از قبل و گفتم رو نیا

  محکم میلعنت قلب.. رفتم باال ها پله از و گرفتم فاصله

.. شدیم پرت جلو به بشدت نمیس ی قفسه و دیکوب یم

 کردم پ ی تا انیجو یبرا و آوردم رونیب رو تلفنم

 

  بهمن یمحافظا ی همه.. امن  یجا هی ببر رو روشن"

 "کن مرخص رو

 

 : دمی شن رو بهمن ی  مستانه ی عربده یصدا و

 

 ... زودتر.. پسر  بده انجام رو تفه یوظ زودتر.. زدانی-

 



  در از.. شتریب یلیخ.. بودم تر مشتاق بهمن از من

  یدستور..  دمید رو دیسع و زدم رونی ب ساختمون

 :گفتم

 

 ... مدام.. باش کنارش مدام.. نذار تنها  رو بهمن-

 

 . آقا چشم-

 

 کنارش  از.. داشتم یخوب  ی نقشه هم  دیسع یبرا

 انیجو.. برگشتم انبار یاصل ی  محوطه به و گذشتم

 . بودند شده میتفه من محافظان انگار اما دمید ینم رو

.. نکردم صبر من و زد رونیب  نگیپارک  از نیماش چند

 نیح در  رو شراره لحظه همون و شدم انبار وارد

 نداشت ییابا  چیه.. دمید نی محافظ از یکی با زدن الس

  یصدا.. بود یا هرزه چه که کرد ینم یمخف یحت و

 : دمی شن  رو انیجو

 

 قربان؟-

 



  محافظ گردن از رو دستش و شد من  متوجه شراره

  جوون پسر همون یشتابزدگ و هول من و برداشت

 سمتم به شراره و دیکش عقب یدیببخش با.. دمید رو

 :ستادیا  کنارم انیجو از قبل.. اومد

 

 عشقم؟  یی نجایا هنوز-

 

 رو اسمش.. دوختم پسر همون به رو غضبناکم نگاه

  ینم خاطرم از شچهره  اما نداشتم خاطر به درست

 .رفت

 

 :دمیشن گوشم کنار درست رو انیجو یصدا

 

 نتونستم.. من .. ندارن یخوب حال  خانوم روشن.. آقا-

 ... که

 

  بار یبرا و آوردم باال دست شراره شدن کینزد با

 .زدم زل ی شراره ی  چهره  به آخر



 با که یا عشوه من و  انداخت باال ابرو  زیر یلیخ

  انیجو و دادم یتکون رو دستم..  دمید خت یر گردنش

 رو شاسلحه  یناباور و بهت با.. شد منظورم متوجه

 .نکردم تعلل من و گذاشت دستم کف

 

 هدف رو شراره  یشونیپ درست که یا گلوله کیشل

 و برد عقب متر یسانت یس رو سرش داد، قرار

 . شد دهیکوب نی زم به جونش مهین یجنازه 

 

 بهمن؟ ب.. زدانی آقا قربان؟ ق-

 

 :گفتم تشر با و دمیکوب نشیس  به رو اسلحه

 

  رو تو حساب.. انیجو کن  چال جا هی رو  جنازه نیا-

 .شرف یب رسمیم بعدا هم

 

..  بود خودش مخاطبم که شد متوجه  پسر همون و

 به رو لبم بدم، انی جو به یحیتوض نکهیا بدون

 : گفتم و چسبوندم گوشش



 

 یم زنده .. مارستانهیب کدوم ونیهما نیبب بگرد-

 . خوامش

 

  متوجه و گذشتم کنارش از نیسنگ ی تنه هی زدن با و

 :شدم انیجو یصدا خشم

 

 . نیکن جمع رو نعش نیا-

 

 و دیکوبی م محکم قلبم. شدم راهرو وارد خودم و

  اردهایلیم یاهیثان. شدیم  تکرار سرم تو  بهمن حرف  

 ...بار

 . بودم درد خود   من... نه  داشتم، درد

 ...یلعنت کردم؟ یم کاریچ روشن با دیبا من
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 که یا  ساله چهل مرد به من و بود  بسته اتاق در

 عقب و دادم یا اشاره داد، یم کیکش در پشت

 .کردم باز ضرب با  رو در.. دیکش

 

 رو در بچرخم  روشن یصدا سمت به نکهیا از قبل

 لبه.. دیرس سکوت  به تازه روشن ی خفه نیه و بستم

 یم صورتش از رو درد من و بود نشسته تخت ی

 لبش و زدیم  یسرخ به پوستش یها رنگدونه. خوندم

.  بود آماده و حاضر کامال.. فشردیم دندون نیب رو

 نیا چرا. کرد مشت رو دستم نزار حال اون با دنشید

 ! بودم؟ کرده رو کار

 

 یآمادگ جسمم نه روحم نه.. دیلرز یم وجودم ی همه

  جلو به یگام.. نداشت رو ماتینامال از حجم نیا

 چپش یبازو و دیکش عقب دهیترس روشن و برداشتم



 نیا. نشست قلبم به یبد درد. چسبوند تخت تاج به رو

. دادیم آزارم روشن حرکات تو واضح ترس

  اما جبر؛ و  زور با هرچقدر رو رابطه ن یا خواستمیم

  هی تو بهتر، حال هی تو. بدم انجام بهتر  تیموقع هی تو

 ...ترمناسب  زمان

 یول زدیم  من یشه یر به شهیت ینجور ی ا دینبا روشن

 درد بهش ینجور یا که بودم زاریب خودم  از حال نیا با

 . بودم داده

 

  یم پتو یال  از رو یخون ی  ملحفه و بود نامرتب تخت

 و نشستم  تخت یرو فاصله با و دمیکش پوف.. دمید

  هاش هیگر هق هق.. گرفتم دست به رو دردناکم سر

 نفس بار نیچند بسته چشم.. گرفت یم اوج داشت

 :زدم لب آروم یلیخ و دمیکش  قیعم یها

 

 روشن؟ یکن ینم  گوش انیجو حرف  به چرا-

 

 تالشم تمام داشتم.. زدمیم حدس دهیند رو لرزشش من

 نیا از ترانه.. کردم ی م یخونسرد  حفظ یبرا رو



..  داد یم شهوت گند ی بو اتاق.. داشت خبر اتفاق

 یم ییخودنما کفشم و لباسم یرو خاک  از یرد هنوز

 اعصابم ی رو  اتابک مرگ اما خواستمینم من. کرد

  یبرا یخاکسپار  اول   ی هاه یثان تو دیبا  نکهیا و بود

 ... ومدمیم روشن جون  نجات

  کرخت و سرد و حسیب! داشتم یحس چه دونستمینم

 ... یمتالش درون از و بودم

 

 ... من... من-

 

  ینگاه مین بهش.. نداد بهش زدن حرف  امون بغض و

 سمتش به من و پوشوند رو  سرش دست با.. انداختم

  از میحرص حرکات.. گرفتم  رو بازوش و  برداشتم زیخ

  از انگار د؛یکش کنار رو خودش. بود خارج من کنترل

  تجاوز. کردم یم درک من و بود زاریب من لمس هر

 ! بود یسخت

  عضالتش روشن و فشردم خودم به رو لرزونش تن

.  داشتم درد روشن یاندازه به هم من. کرد منقبض رو

 !دمیترسیم اون ی اندازه به



 

 ؟یبش بلند یتون یم-

 

  دو... کنه نگاه بهم کردم  مجبورش نداد که رو جوابم

  رو لبش و گفت یبلند آخ و گرفتم رو صورتش طرف

 .گرفت دندون نیب محکم

 

 ...آخخخخ-

 

  شده چفت  فک نیب از  و حرص با  و زدم پوزخند

 :دمیغر

 

  یا قهیدق ده  سکس هی فقط.. ینخورد که ریت روشن؟-

 .یاریم در رو  شورش یدار ... یداشت

 

 ترس با.. دم یکش پوف من و نشست نمیس به مشتش

 دینبا.. نداشتم زمان واقعا من. شد جمع خودش تو

 . دید یم رو روشن دوباره بهمن



 

 .کنم یم  بلندت من.. کن هیتک من به-

 

 دست یرو و شدم بلند تخت یرو از یمعطل یب و

 .افتاد هیگر به درد با..  کردم بلندش

 

 .رمیمیم درد از دارم..  کن ولم خدا رو تو زدان؟ی-

 

 رو نیا شیگنجا.. کردم صبر طلب خدا از فقط من

 !بکشه درد و کنه ناله  و آه دختر نیا که نداشتم

 چه و بودم  فشار تحت چقدر که ندم نشون خواستمیم

 شده خراب نیا تو اون خاطر به. دمیکشیم یعذاب

. کنم دایپ رو خودم دوباره یک نبود معلوم وگرنه بودم

 .بود حروم دنی کش نفس اتابک مرگ از بعد

 

  خودتو هم زودتر.. یبرس کارت به زودتر بهتره پس-

 یم واقعا.. روشن.. رو  مادرمرده من  هم کن خالص

..  نیبب ؟یکش یم پنجه اعصابم رو یدار چقدر یفهم

 حرف.. یکن  ناله و آخ گهید بار هی اگه خورم  یم قسم



  هم ختنیر اشک توان ابد تا که کنم ادبت یجور  یبزن

 .باش لنتیسا کال پس.. یباش نداشته

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 612پ#

 

 

 

 

 

  چفت نمیس  یرو رو سرش و فشرد هم  به رو لبش

 همه اون یجلو   یچطور دیبا تیوضع نیا با.. کرد

 ...روشن بهت لعنت.. شدم  یم رد محافظ



 

  راحت نفس هی اتاق یمخف در ادآوردنی به با اما

 : بردم باال رو صدام .. دمیکش

 

 ...تو ایب.. اکبر-

 

" یا بااجازه" اکبر و دی کش شالش به یدست روشن،

  دادم یا اشاره یمخف در به چشم با.. شد داخل و گفت

 :گفتم و

 

 سمت ی گوشه.. اتاقه کف یها یکاش ریز دشیکل-

 . چپ

 

 حدود و حد  نکهیهم.. رفت سمت همون  به عیمط

  به یکنجکاو سر از یحت  و دونست ی م رو خودش

 روشن.. کرد یم تیکفا نداختینم نگاه مین سمت نیا

 و شل من و دیلرز یم سرمازده ی ا جوجه مثل

 باز درو.. کردم یم حس رو عضالتش شدن منقبض

 :گفتم  من و کرد



 

 .باش زود.. پشت نیهم اریب رو نمیماش برو-

 

 .شد دور دو با و گفت ی بلند ی باشه

 

 کارتو تاوان.. گذشتم رتیتقص از نکن فکر روشن؟-

 .یدی م پس بدجور

 

 .شد مشت گردنم دور دستش و افتاد کوبش به قلبش

 

 زدان؟ی-

 

 :دیبار یم درد وجودم کل مثل اسمم، از

 

 ...بابام..  زدانی.. زی-

 



 یحس چیه که بود شده عوض ایدن قانون کل انگار

 مرگ سوزوندنش ی برا تونستمیم. نکردم دایپ

 :زدم لب فقط یول بزنم جار  رو ونیهما

 

 .ستزنده  هنوز-

 

.. دمیشن رو نیماش توقف یصدا من و افتاد هیگر به

 ادهیپ فرمون پشت از اکبر و شدم رد در  چهارچوب از

 به ینگاه  مین با من و کرد باز رو  عقب در.. شد

  روشن.. دمید ادیز ی فاصله از رو محافظ چند اطراف

 عقب خواستم و کردم درازکش عقب یصندل  یرو رو

 مستم تنش عطر. نکرد  ول رو گردنم اما بکشم

 و زدیم دو دو  هاشیعسل! بود اهیس روزگارم کرد،یم

 .افتاد جونم به کبودش یهالب دنیبوس به لیم

 

  نیماش کنار اکبر دونستم یم و بودم تنش یرو بایتقر

  شد یطوالن  که روشن مکث.. کرد ی م نگاه ما به

 :گفتم

 



 .کن خبر رو انیجو  برو اکبر؟-

 

 . سییر چشم-

 

 لرزون یها یعسل در رو  خودم من و دی گز لب روشن

  ضعف از وجودم.. داشت درد گلوم.. دمید سشیخ و

 افتاده جونم به که یآتش چکسی ه انگار.. دیلرز یم

 . دید ینم بود

 

 زدان؟ی-

 

 روشن؟  جانم-

 

 کنم یم خواهش.. خدا رو تو.. فقط.. چرا پرسم ینم-

  عوض تو شده؟ چت  تو.. تو شده؟  یچ بگو بهم

 .فهمم ی م من.. یشد

 

 .گرفتم رو حالت یب  و زدم پوزخند



 

..  کرد ی نم نکارویا شناختم یم من که  زدانی اون-

 ... من

 

 :زدم لب  یظیغل اخم با

 

  و جا چون  یناراحت.. یخواست تو که کردم رو یکار-

 روشن ؟ینداشت دوست رو شنشی پوز و مکان

 .یا زنده هنوز چرا  نکن فراموش

 

  ریز رو انگشتم پشت. دیجو  رو لبش و افتاد هیگر به

 .گرفتم رو صورتش یسیخ و  دمیکش پلکش

 

  منو خودت کاش... رمیبم یذاشتیم کاش! م؟زنده چرا-

 !یکشتیم

 

 !آخ... ایخدا آخ



 انیجو.. دمیکش عقب بود که یزحمت هر به رو خودم

 هم به محکم رو عقب  در و دمید مقابلم رو اکبر و

 :گرفتم  رو انیجو کتف انعطاف یب و دمیکوب

 

 یبرا امن یجا هی.. کنم یم تکرار رو فتیوظا-

 هم زنان دکتر هی.. ونیهما و مارستانیب.. روشن

 ...یبرا

 

 .چشم-

 

 تموم رو  مجمله  شد باعث زودهنگامش چشم نیهم

 رو نیماش فرمانبردار ان یجو و دمیکش عقب.. نکنم

 : گفتم زد که استارت .. نشست فرمون پشت و زد دور

 

  رو انبار  کل.. اکبر.. کن جور من یبرا  نیماش هی-

 چشم.. دیسع و بهمن الخصوص یعل.. دستت سپردم

 .برندار  ازشون

 

 . زدمیم سر ترانه به  دیبا یهرکار انجام از قبل



 

 .سییر شه یم اطاعت-
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 خودش فرهاد کردم متوقف محوطه تو رو نیماش تا

  متوجه اول نگاه می ن همون با و رسوند  بهم رو

 .شدم شیظاهر  یآشفتگ

 جا من دنید  با هم اون.. شدم  ادهیپ من و کرد باز درو

 حروفش تند و تند و اوردین خودش یرو به اما خورد

 : کرد قطار هم پشت رو

 

 ...خانوم ترانه.. زدانی آقا-

 

  رو خونه از زدن رونیب قصد بزنم حدس تونستم یم

  کنارش دست با.. نبود سخت بدش حال تصور.. داشته

 :برداشتم تندتر رو هام قدم و زدم

 

..  شدم مانع من رونیب برن  عمارت از خواستن یم-

 آقا؟.. ندارن  یخوب حال گفت نینوش اما

 

 :گفتم بلند فقط نکردم صبر من

 



 .فرهاد کن آماده منو  ی اسلحه-

 

  من و نبود نینوش.. شدم  ساختمون وارد خودم و

 پله ریمس چشم با و دمیکش شمیر ته به  یدست یعصب

  یها التماس یصدا دنیشن.. گذروندم نظر از هارو

  پوف.. کرد مشت رو دستم  باال ی طبقه از نینوش

 اتاق در پشت  نینوش.. رفتم باال ها پله از و دمیکش

 .دیکوب یم در به و بود ستادهیا

 

 رو شما.. نیکن باز درو نیا کنم یم خواهش خانوم؟-

 .نینکن یاشتباه کار خدا به

 

 من متوجه خودش نکهیا از قبل و شد منقبض فکم

 :گفتم بلند بشه

 

 .نینوش نییپا برو-

 

 یپشت وارید به.. رفتم جلو  من و دیکش عقب دهیترس

  زده وحشت  یلیخ نینوش.. افتاد هیگر به بلند و دیچسب



 بود قرار که یزیچ تصور از من و دیرس یم نظر به

 ی شراره .. ترانه آخ.. نه.. بست خی تنم نمیبب

 کرد؟ یغلط چه.. حرومزاده

 

 متیمال کردم یسع و دمیکوب در به  دست پشت با

 : دمیکش نیی پا درو ی رهی دستگ همزمان و بدم نشون

 

 .کن باز درو نیا ایب ؟ییتو اون ؟..ترانه-

 

  کجا شما.. ستین خوب حالشون اصال خانوم.. آقا-

 ن؟یبود

 

  نباریا دمیکوب در به باز.. ندادم رو نینوش جواب

 : بردم باالتر رو صدام و محکمتر

 

 نکن یکار.. کن باز درو ایب.. توام با.. ترانه-

 . بشکنمش

 



.. نداختیم  چنگ اعصابم خط یرو نینوش  یها هیگر

 :دمیتوپ بهش و دمیچرخ سمتش به یحرص

 

 .اریب قند آب وانیل هی.. نینوش نییپا برو-

 

 دور یناراض و دلهره با و گفت یچشم دهیبر دهیبر

 تا دمیکش نییپا رو در  ی رهیدستگ بار نیچند.. شد

  هل داخل به رو در من و  دیچرخ قفل تو دیکل باالخره

 ترانه اشک  غرق و گرفته  صورت دن ید با و دادم

  نداده گوش ویل حرف به چرا.. کردم لعنت  رو خودم

 ... ها یلعنت.. زن  دو نیا بودم؟

 

 ؟یکن یم کاریچ معلومه ؟یکرد قفل درو چرا-
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  من و کرد حمله سمتم به خورده زخم یریش ماده مثل

 گردنم و نهی س به چندبار و نیچند.. نکردم یدفاع چیه

  یرو ششده کوریمان  یها ناخن رد و دیکوب مشت

  خونه ستون چهار بنفشش یها  غیج.. نشست گردنم

 .نداشتم شی نگهدار  یبرا یحس من و لرزوند  یم رو

 

 ؟یکرد کاریچ هان؟.. یکرد  کاریچ تو.. تو زدان؟ی-

 .متنفرم.. متنفرم ازت

 



 هر مچ باالخره.. داشتم عادت  من.. نبود یدیجد حس

 وارید به رو کمرش عقب عقب و گرفتم رو دستش دو

 : چسبوندم گوشش به رو لبم و دمیکوب

 

 . آروم..  ترانه آروم-

 

 گم ترانه ی کننده کر یها غی ج تو نینوش میمال یصدا

 .شد

 

.. نزن  دست.. زدانی نزن دست من  به.. کن ولم-

  نجایا از چرا؟ نجا؟یا یاومد چرا.. آشغال یعوض

 .خوام ینم.. نمتیبب خوام ینم.. رونیب گمشو

 

.. کبود و سیخ و سرخ.. دمید یم رو نینوش من

 و دیلرز یم شدت به بود گذاشته ینیس  تو که یوانیل

  ترانه لب  یرو  محکم رو لبم نینوش به توجه یب من

 به ضرب با که گرفتم یطور  رو گردنش و گذاشتم

 .کرد برخورد نمیس

 



  نیا من.. برنداشت تقال از دست اما شد  منقطع نفسش

 خودم با دونستم یم که اونقدر.. شناختم یم رو زن

 اتاق در از و انداخت نیی پا سر نینوش.. شدیم آروم

  یب هنوز ترانه یها مشت.. بست رو در و شد خارج

 و ومدیم  فرود بازوم و  نهیس یرو رمق یب و جون

 انعطاف ی ب و تر محکم.. بردارم لب نداشتم قصد من

 .زدم پوزخند نزارم حال به و  دمشیبوس تر

 

 ترانه؟-

 

 .نکردم ولش من و افتاد هیگر به بلند

 

  یکی با تنت که دونم یم .. دونم یم ویچ همه.. من-

 هی شیپ از یدار االن دونم یم.. شده  مخلوط گهید

 . یدیبوس  هم اونو لبا نی هم با حتما.. ی ایم گهید زن

 

 .بودم دهینبوس

 

 .یکرد لمس رو تنش دستا نیا با-



 

 . داد یم مرگ و خاک  یبو هنوز که ییها دست

 

 با ینداشت حق تو.. زدانی شهیم چندشم ازت داره من-

 .ینداشت حق.. یبکن نکارویا من

 

  که یحماقت از.. دیرس ینم خودم  به نسبت من حس به

 .داشتم نفرت بود گرفته  رو وجودم کل

 

  باهات که رمیم یم دارم تو ی خونه  تو نجایا من-

..  از.. یکن یم یمحل یب بهم.. یزنیم پس منو.. باشم

..  من.. ی دیخواب  گهید یکی با که دمی شن شراره از

 گمشو.. یزنیم هم به حالمو.. متنفرم ازت زدانی

 .یعوض نزن دست من  به.. زدانی

 

  نکردم ولش..  ندادم رو هاشحرف از چکدومیه  جواب

 کنار تا.. کردم بلندش نی زم از و گرفتم رو کمرش و

  یرو خودم و دادم هیتک بهش رو کمرش و رفتم تخت

  من و شد گرد  سشیخ یچشمها .. زدم  مهیخ اندامش



  کرد وحشت  صداش از کردم باز رو کمربندم یدست هی

 :دیکش و  گرفت پشت از رو موهام و

 

 یوقت یتون ینم.. یندار حقو نیا تو.. زدان ی نه.. نه-

 یکرد سکس اون با یوقت.. یایم گهید  یکی شیپ از

 ...منم با
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 :کردم قطع رو  حرفش ادیفر با اراده یب

 



..  کردم سکس یطیشرا چه تو بدم نشون بهت بذار-

  زتیچ همه یب برادر همون  اجبار به من ینیبب بذار

  و دست ریز یکن یم یکار یدار تو حاالم.. شدم وادار

 به بذار ببند دهنتو فقط االن .. ترانه یبد جون پاهام

 االنت مزخرف حال مگه. برسم بودنم شوهر ی فهیوظ

 !دم؟ینخواب تو با که نداره ربط نیا به

 

 .برگشت ریتاخ با نفسش و  افتاد لکنت به

 

 .خوام ینم من.. نکن خدا رو تو.. رو  تو.. تو.. نه-

 

 بلد دیبا که سگ هی نم،یهم فقط یلعنت یتو واسه-

 تو دل کنمیم رو تالشم تمام دارم. کنم  تیراض باشم

 االن... رو زایچ یلیخ دادم دست از. ارمی ب دست به رو

 !ندارم خواستمینم که یمتجاوز  همون  با یفرق

 

  یها  حس لباش یشور و گذاشتم  لبش یرو لب

 من و دیکش رو موهام شتریب.. کرد داریب رو مردونم

 :کردم بلند سر



 

 زدان؟ی-

 

 :زدم لب اشکبارش یها  چشم به رهیخ

 

... نمیهم منم باشم، نیا  خواست انگل الشخور   اون-

 همون ،یخواست هرشب و هرروز  تو که یزیچ

 دل بهش ندارم یچی ه گهید. خواست بهمن که یآشغال

 ...تو واسه شمیم وونی ح. باشم انسان و کنم خوش

 

 خودم من و داد تکون راست و چپ به  یسر عجز با

 لبش از چی ه ی فاصله تو و دادم تکون  تنش یرو رو

 :گفتم

 

 . ترانه بخواه-

 

 ...گهید ی کی با که یتن  با خوام ینم-

 



 .گرفتم رو دستش و شدم بلند بدنش  یرو از

 

 من هروقت چون  متجاوزم باز بخوابم هم زنم با من-

  نیع بودم خشم اوج تو هروقت ،ینخواست تو خواستم

  من واسه  دنیخواب زنم با ،یدیچسب من به کنه

 یعاد آدم هی هم بار هی چون ! چرا؟ یدون یم... محاله

 پا و دست کثافت تو فقط نکردم یزندگ من... نبودم

 .زدم

 

 آه و کردم  حس کمرم یرو  رو ناخنش خشن رد من

 :گفتم و دمیشن دیکش که یظیغل

 

 . بفهم.. یمن زن تو.. ترانه-

 

 : دینال هیگر با

 

 کنم ینم باور اون؟ با چرا.. نه من با ؟یچ زن اون-

 سال سه.. یستین یآدم نی همچ تو.. تو.. باشه قتیحق

.. ستین تیزندگ تو یکس بودم مطمئن اما ینبود من با



  وسط؟ ادیب  گهید یکی یپا دیبا چرا کردم شک که حاال

  یم ییزای چ نیچن ازت بهمن که ستین یاول بار

  زدان؟ی.. خواست یم ازت.. من یجلو یحت.. خواد

 ؟یکن یم من با نکارویا..  نکارویا چرا

 

 تو رو زن هی نقش روشن چون بود؛ واضح  جوابش

 زنم با سکس هی چرا دمیفهمینم. داشت من ی  زندگ

 کمال و تمام رو روشن  من! جرم؟ و بود ظلم

 فهیوظ انجام  هی جز یحس  چیه  حاال  و خواستمیم

 تا کردمیم ساکت رو زن نیا دیبا یجور هی. نداشتم

. دیتپیم گلوم تو که یدرد همون. برسم هدفم به یوقت

 چه بود؟ شده مرگم چه.. ومدمینم خاک سر از انگار

 بارنکبت  یزندگ نیا یادامه یبرا دیبا که داشتم یجون

 از. بکشم نفس فقط تا دمی خوابیم زن دوتا با و دوبار

 یزخم. دی باریم عفونت و چرک میزندگ یرو و سر

  باز سر سال دوازده از بعد بود، زده من به بهمن که

 .داد یم تعفن یبو و بود کرده

 

  یزندگ به منو.. منو.. دمیم مرگ یبو.. ترانه-

 .برگردون
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 ******* 

 

 

 

 

 شب تمام.. دادم دست از  بابامو شبید  من ؟..ترانه-

 .کردم دفنش صبح امروز.. بودم  سردخونه قبل

 



  حس رو دنشیکش نفس من و ستادیا حرکت از دستش

 .نکردم

 

  خبر یچی ه از شراره.. یکن یم فکر اشتباه یدار-

 به.. ستی ن شراره االنم.. گفته چرند تو به.. نداشت

 .شد واصل درک

 

 و شوک با که دینفهم رو  حرفام از چکدومیه  انگار

 : گفت لکنت

 

 ...تو.. مگه زدان؟ی  ی.. بابات با-

 

 بهت بهمن کردم یم فکر.. بود زنده  اتابک.. آره-

 .گفته

 

 خبر که فهموند یم بهم بدنش نییپا ی دما و شوک

 .نداشت

 



 ؟ ...االن.. تو زدان ی.. کنم ینم باور.. من-

 

 اما نبودم کنارش  نکهیا با.. ترانه توام ن یع منم حاال-

  یب.. اوری و اری یب.. دارم رو میتی  هی حس  حاال

 . پشتوانه

 

 دنشیبوس یصدا از  و چسبوند گوشم به رو لبش

 . بستم چشم

 

  رو انتتیخ نیا اما.. اما زدان؟ی.. گمیم  تیتسل بهت-

 .کنه ینم جبران

 

  کرخت و سست و گرفتم موهاش  یهوا  از یقیعم دم

 :زدم لب

 

 .ترانه بودم مجبور من-

 

 ؟یکرد تجاوز بهمن مثل هم  تو ای خواست؟ زن اون-



 

  و شدم بلند.. نداشتم گفتن یبرا یحرف  گفتم؟ یم یچ

  رو ترانه رو، روشن رو،  خودم من. ندادم رو جوابش

!  بود؟ یحال چه تو روشن. بودم کشته. کشتمیم

 ...یلعنت

 

  ستین الزم.. یکن یم فرار من از بازم یدار.. زدانی-

  روراست خودت با حداقل اما.. یبد یجواب من به

 تونم ینم.. من ؟یفروخت یک به.. یچ به منو.. باش

 من با هم اون با هم چون..  یداد دست از  باباتو چون

..  تو.. هیانصاف یب تینها ن یا.. ببخشمت یداشت سکس

 .ینداشت حقو نیا

 

 پا و دست ممکن حالت  نیتر انصاف یب تو من

  که حاال و بود نامفهوم و گنگ  زیچ همه هنوز.. زدمیم

 کارم اتمام به داشتم بود افتاده سرم از شهوت حس

 یا زهیانگ  یحت من و  نبود اتابک.. کردم یم فکر

 ... اما.. نداشتم

  حاال و بودند زده گند من یزندگ به هازن نیا یهردو

 ! بودم من بارنکبت  یقصه نیا بد آدم  



  که یروز رو خدا عدالت من. بود نیهم یزندگ عدالت

 .کردم درک شدم روروبه  هامناموس  یجنازه  تا دو با

 

 یم قسم.. یشیم مونی پش خورم یم  قسم زدان؟ی-

  انتیخ من به باهاش که یکس اون هم منو هم.. خورم

 .یداد یباز یکرد

 

  عالوه.. دادم هیتک بسته در به و گذاشتم حموم به پا

  یم حماقت و شهوت تند ی بو.. مرگ و خاک یبو بر

 یم تمومش دیبا.. نبود زدن زانو وقت حاال.. دادم

 یدرد تازه دمیکوب وارید به که رو مشتم.. دیبا.. کردم

..  بهمن آخ.. آوردم خاطر به دیچیپ استخونام تو که

 ...آخ
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  نیا با.. شد اکو نیماش یفضا تو تلفنم زنگ یصدا

  انیجو ی  شماره دنید و نبودم راحت چندان نیماش

 هرگز من.. نداختیم رعشه به رو اعصابم یتارها 

 سال دوازده تمام مثل.. نداشتم یعزادار  یبرا یفرصت

  انگشت صفحه یرو.. اکنون و حاال مثل.. گذشته

 رهیخ روبرو  به و زدم گوشم به رو  تلفن و دمیکش

 .شدم

 

 ن؟ییکجا خوبه؟   حالتون  قربان؟ سالم-

 

 ... من یمکان  تیموقع

..  انداختم  ینگاه  مین اطراف به و دمیکش پوف

 یبا یز عمارت من و کردن براندازم دقت با نیمحافظ 



 مکان نیا.. گذروندم نظر از یحس یب با رو ماهتاج

 .بود گرفته رو اتابک جون شده نینفر

 

 ان؟ یجو  یکرد کاریچ.. دارم کار کمی  من.. سالم-

 

 سست هنوز  من.. کرد فوت یگوش تو کالفه رو نفسش

.. رفت یم  مالش یگرسنگ از ممعده و  بودم کرخت و

 : گفتم و دمیکش شمیر ته به یدست نداد که رو جوابم

 

 با اومدم.. ستین یاحوالپرس وقت االن.. صدرا خوبم-

 .بزنم  حرف ویل

 

 نییپا رو صداش  تن یشرمندگ اظهار با  و کرد مکث

 :آورد

 

 نداشتم دخالت قصد خدا به قربان.. خوام یم معذرت-

 ... شبید نیهم آخه.. شمام حال  دلنگران فقط

 



 دست از مکان نیهم تو رو  اتابک شبید نیهم قایدق

 برگشتم؟ نجایا به چرا.. بودم داده

 

 هی یتون یم  نیا از بعد.. کن تحمل امروز هی صدرا؟-

 کاریچ.. بده رو سوالم جواب فقط.. یبکش راحت نفس

 ؟یکرد

 

..  دمید  ییرایپذ یسرتاسر ی پنجره پشت رو ویل

 چیه.. کرد سالم سر تکون با و دیکش  یم گاریس

 . ندادم نشون  یواکنش

 

  نکهیا  مثل.. کردم دایپ رو ونیهما من.. دیببخش-

  دارن نگهش زندان تو نتونستن بوده بد  یلیخ  حالش

 ازش سیپل دوتا.. یدولت مارستانیب هی بردنش

 که گذاشتم  براش محافظ تا چند منم کنن یم محافظت

 .باشه امان در  یخطر هر از

 

 دهیرس خودش اوج به گلودردم.. داشتم یبد ضعف

 دهیکش جلو به تر نی سنگ  شهیهم از نمیس و بود



 یم حس مغزم تو ابعادش تمام با رو درد.. شدیم

 .کردم

 

 ؟یچ روشن-

 

 .دیرس یم  نظر به شلوغ کمی  اطرافش

 

 هم دکتر هی  دستورتون طبق.. امن یجا هی بردمشون-

 تو گذاشتم زن محافظ دوتا هی.. سرشون باال بردم

  کنن ی م فکر خانوم البته باشن کنارشون خونه

 .هستن خونه یخدمتکارها 

 

  کردم یسع  و دادم تکون سر فقط.. بود یخوب فکر

  یدست.. باشم داشته کنترل افکارم.. قلبم.. تنفسم یرو

  یم گاریس پنجره پشت  هنوز ویل و دمیکش گردنم به

 ویل و کرد زمزمه یزیچ و  ستادیا کنارش یکس.. دیکش

 : نداد نشون  یواکنش

 



  بهمن یمحافظا از.. یداد انجام خوب کارتو .. خوبه-

 ؟یکن ساکت رو همه یتونست خبر؟ چه
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. هستن ریاس فعال نیرزمیز هی تو همشون.. آقا بله-

 نیدورب یکس مبادا کردم چک  تک به تک رو همشون



  خراب هامون برنامه و باشه داشته یگوش ای شنود و

 . راحت التون یخ.. بشه

 

 بزنم حدس تونستم ینم.. خاروندم رو لبم ی گوشه

 شدن بسته  با اطرافش یصداها  اما.. بود کجا انیجو

 . شد قطع  نیماش در

 

 نیآخر طبق.. بودن انبار تو هم دیسع و بهمن-

 اما.. خوابه و بوده مست یادیز کمی بهمن  اطالعاتم

 خبر بهتون شد داریب بهمن یوقت.. اره یهوش دیسع

 .دمیم

 

..  بدم لیتحو بهمن به رو ویل تا بودم  اومده من

 مین اطراف به باز.. کردم یم لیم کمال با نکارویا

 و بود گذشته عصر چهار از ساعت.. انداختم  ینگاه

 . داشتم ضعف واقعا من

 

 . کنم یم قطع  گهید من.. باش مراقب شتر یب.. خوبه-

 



 قربان؟-

 

 چندان اما داشتم سردرد..  شدم ادهیپ و کردم باز درو

 .داشتم عادت سردردها نیا به من.. نبود مهم

 

 ان؟ی جو هیچ-

 

 :گفت کنان  من و من

 

 .انبار.. امیب باهاتون .. منم.. که.. نیبذار-

 

 رو کراواتم و بستم رو کتم ی دکمه دست هی با

 .کردم محکمتر

 

 خوام ینم فقط.. بکن الزمه  یهرکار.. انیجو باشه-

 و یتلفن ی ها تماس مراقب.. ادیب شیپ  یمشکل چیه

 .باش بهمن حساب گردش و یامکیپ

 



 . ارتباطم در باهاتون من پس.. چشم-

 

  گهید رو ویل.. کردم قطع رو تلفن و گفتم یا باشه

 به رو تلفن قیعم دم ه ی با.. دمید ینم پنجره پشت

 یورود در سمت به و برگردوندم کتم یداخل بیج

  من و شد باز  محافظ دو توسط در.. رفتم شیپ عمارت

 همون.. گذاشتم جواب یب  رو گفتنشون" ریبخ روز"

  یسخت به رو آرماندو.. دمید رو سنای ورود  ی  لحظه

 . کرد کج گردن و زد لبخند دید منو تا و بود گرفته بغل

 

 . سالم-

 

  و یمصلحت یلبخند  با اما  کردم تعلل دادن جواب یبرا

 و گرفتم ازش رو آرماندو و رفتم جلو سرسختانه

  یموها به و نشوندم رونم یرو رو آرماندو.. نشستم

  کرد حفظ رو لبخندش.. دمی کش دست سنای  رنگ ییطال

 .نشست  صورتم یرو  فشیظر  یها دست و

 

 خوبه؟  حالت شما-



 

 .رفت نیب  از لبخندم سوالش از متعجب

 

 یلیخ االن.. خدا محضر به رفته بابات که گفت مامانم-

 ؟ یناراحت

 

 آغوشم تو  انگار که آرماندو و فشردم هم به رو لبم

 دراز دست سنای.. افتاد هیگر به نداشت ت یرضا چندان

 .گرفت بغل رو برادرش و کرد

 

 آسمون از  رنیم یم که ییکسا.. نباش  ناراحت لطفا-

 .نند یب یم مارو

 

 .دمیشن  سرم پشت از رو ویل یصدا

 

 . باال ی طبقه برگرد برادرت با سنا،ی-
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  و دیکش عقب  ویل ی جمله شدن تموم محض به سنای و

 من به ترس با هنوز آرماندو.. شد دور سر تکون با

 .کرد یم نگاه

 

  ویل سمت به مکث با و شدم بلند رونم به هیتک با

  ویل که یسر با و بود سرش پشت مرد هی.. دمیچرخ 

 .اومد سمتم  به خودش و گرفت فاصله ازش کرد، کج

  اما.. نداخت ینم خواهرم ادی به منو  ابدا ویل دختر  

..  داد یم  رو اتابک یبو خونه نیا خشت به خشت



 سنای یها گام یصدا هنوز من داشت؟  امکان چطور

 تند یبو.. اومد جلو ویل.. دمیشن یم ها  پله یرو رو

 .نکنم استشمام رو عطرش شدینم باعث گارشیس

 

  دادن دست از با کردم ی م فکر که یز یچ از زودتر-

 .یاومد کنار اتابک

 

.. گرفتم رنگش یآب یها  هیقرن از چشم و شد کج لبم

  نه بودم زده یسکیو به لب نه که بود  دوروز بایتقر

 ... گاریس

 هام اختهی تک به تک اما داشتم رو لشیم بشدت

 درد کامل یار یهوش در خواستم یم.. شدند یم مانعم

 .کنم احساس.. بکشم

 

  مارستانیب تو شبید.. ستین خوب مادرم حال زدان؟ی-

 آماندا اما.. بزنم سر بهش نتونستم من  و شد یبستر

 .هستند کنارش پرستارش و

 



  من به... رفت یم رژه مغزم تو مدام بهمن یها حرف

 ی حاللزاده نه بودم اون ی حرومزاده بود گفته

 ... اتابک

 واقعا  سکس دوبار اما خورد یم رو  خونم خون

 . بود کرده کند  رو حرکاتم

 

 رو تدهیبر سر  دیبا.. داد ده یعق رییتغ بهمن شد فیح-

 .خواد یم رو تزنده االن اما دادم یم  لی تحو بهش

 

 کنار.. انداخت  باال ابرو بحث یناگهان رییتغ نیا از

 . داد ییرایپذ به یا اشاره دست با و دیکش

 

 . میکن صحبت یمنطق شدرباره میتون یم-

 

  و سنای حضور و ها پله راه یانتها به ینگاه مین با

 ییرایپذ سمت به کرد ینم هیگر حاال که آرماندو

 :گفت ویل که دمیشن.. رفتم

 



 .ادیب ییرایپذ یبرا نفر هی-

 

 رفتم شیپ پنجره کنار تا و گذاشتم ییرایپذ سالن به پا

 یرو  ریتاخ با ویل.. نشستم نفره تک مبل  هی یرو و

  کیش یلیخ .. انداخت پا ی رو پا و نشست مقابلم مبل

 ی گوشه و دیکش رونیب  گاریس.. دیرس یم نظر به

 اخم با.. کرد مکث کردن روشن یبرا اما گذاشت لبش

 :زد  لب آورد ابرو نیب که یزیر

 

 ارن؟یب برات بگم.. ارهیم  جا  حالتو گورادویف نخ هی-

 

 .نه-

 

 رو دودش و کرد روشن  رو  گارشیس  و نزد یحرف

 .فرستاد رونیب میمال

 

 چطوره؟  ماهتاج حال-

 



..  ومدهین رونیب شوک از هنوز.. ستین  خوب چندان-

 .کنه آرومش بتونه  دیشا تو دنید
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 مین گرفته بخار ی شهیش به و انداختم پا یرو پا

 .انداختم  ینگاه

 



 م؟یبزن حرف کار از ستین بهتر-

 

 .دیکش جلو رو خودش و کرد پوف رو نفسش

 

  کاریچ  ترانه و روشن و بهمن با.. موافقم اتفاقا-

 ست؟ ین سخت زن دوتا ی اداره برات.. زدانی ؟یکرد

 

 ظیغل دود پشت رو صورتش و دمیچرخ سمتش به

  شدم بلند جا  از.. نداشت  یحالت چیه.. دم ید گارشیس

  زن خدمتکار هی بدم خودم به یتکون نکه یا از قبل و

 .شد بلند من از تی تبع به ویل و شد سالن وارد

 

 د؟یدار لیم یچ آقا-

 

 :زدم لب من و شد ثابت من یرو ویل

 

 .خوام  ینم یزیچ-

 



 ؟ی سکیو یحت-

 

.. نداشتم  رو دنشینوش قصد اما داشتم اجیاحت بهش

 ... نه حاال

 

 . یسکیو یحت-

 

 فاصله گام چند  با رو گارشیس و انداخت باال ابرو ویل

 خدمتکار  به رو و گذاشت شییطال یگار یجاس یرو

 :گفت

 

 .اکیکن من یبرا-

 

  بار کنار تا و یل دستور به عمل  یبرا سر  تکون با زن

 :زدم لب و بردم فرو بم یج تو رو دستم من و رفت

 

 .ببرم براش رو تو دادم قول بهمن به-

 



 :گفت  بچرخه سمتم  به نکهیا بدون و حالت یب

 

 حاال؟ م؟یبر یک  -

 

..  دمیکش باال ینیب و انداختم  ساعتم  به ینگاه مین

  جلو اکیکن  مخصوص  جام  یحاو ینی س با خدمتکار

 به و گرفت دست به رو جام یمعطل یب ویل و اومد

 سر الجرعه و آورد باال رو جامش یسالمت ی نشونه

 .دیکش

 

 . دمیم ل یتحو  بهش رو تو شب مهین.. هست وقت-

 

 کنم تیهمراه محافظ یب تونم یم.. ستین یمشکل-

 .زدانی

 

 ین یس به رو یخال جام.. دادم تکون  سر فقط

..  اومد سمتم به و برداشت رو گارشیس.. برگردوند

 فاصله از من و زد کتفم به یدست شد دور که خدمتکار

 .دمید رو شی آب  یها چشم  یکم یلیخ ی



 

  و ستین اتابک.. یندار ی خوب  حال دونم یم زدان؟ی-

..  یمحتاج ی قو ی زهیانگ هی به کار ی ادامه  یبرا تو

 تیموفق  اخبار اتابک.. کنم کمک بهت تونم یم من

 بهت.. کرد یم دنبال هیثان به هیثان  رو تو یها

  راحت انتقام نیا اتمام بابت از الشیخ دمیم نانیاطم

..  داد رییتغ ماه سه به داشت که یفرصت کماهی که بود

 بهمن کار  تو بود مطمئن روزید تا اما.. نه اونموقع

 .یکن یم تموم رو

 

 رد مغزم رو بزرگ نه هی ؟..داشت یتیاهم واقعا

 . انداخت

 مهین ی پروژه  هی اتمام یبرا فقط و بودم  باخته من

  ینم آرومم هم بهمن مرگ.. کندم یم جون داشتم تمام

 .کرد

 

 .ممنون-
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 .نیهم فقط

  مخالفم جهت به رو دودش و زد گارشیس به یپک

 یجلو دنی کش  گاریس جرات یکس معموال.. کرد فوت

 ...وی ل و بهمن جز نداشت رو من

 

 اقتشیل که ی آرامش به راه  نیا شدن تموم با دوارمیام-

  خاطر به.. بده لیتحو بهمن به منو.. یبرس  یدار رو

 .کنم ی م نکارویا تو

 



 اعمالم یرو کردم یسع و گرفتم فاصله کنارش از

 .باشم داشته کنترل

 

 روشن.. زد زنگ بودم خاک سر امروز یوقت بهمن-

 ...من و بود گرفته گروگان رو

 

 ؟یچ-

 

 کج لبم.. نداشت تعجبش کردن پنهون یبرا یتالش ابدا

 یاستفهام حالت  همون با.. دمیچرخ  سمتش به و شد

 :کردم تموم رو  مجمله من و کرد براندازم

 

 به یحساب و درست نتونستم یحت.. بود  تو با حق-

  شدم مجبور روشن خاطر به .. برسم یخاکسپار مراسم

 به شدم  مجبور من و افتاد اتفاقات ی سر هی.. برم

 داشته رابطه باهاش ونی هما دختر جون نجات خاطر

 .باشم

 

 . گرفت رو  و زد پوزخند



 

  از دارم االن و داد لو رو ارتباط نیا ترانه جاسوس-

 .امیم ترانه شیپ

 

 اونقدر ویل.. کنم انیب اتییجز با کامل  نبود الزم

 . بشه متوجه که  بود باهوش

 

 گفته بهت.. ستین اتابک مرگ از ضعف نیا پس-

 انتقام هاشون خانواده از که همزمان یتون ینم بودم

 تبرنامه   حاال.. یکن یعشقباز خودشون با یر یگیم

 زدان؟ی هیچ

 

 :گفتم جسارت با و کردم تر زبون با رو لبم

 

  به یروز م یزندگ طول تمام تو کنم اعتراف خوام یم-

 . نداشتم امروز یخوب و یبد

 



  چشم با و اومد جلو.. معنادار.. طرفه کی.. دیخند

 :گفت  شده زیر یها

 

 ارهیم  وجد به منو که هست وجودت تو زیچ هی-

  یپاها با خودم خوام یم که نهیهم خاطر به.. زدانی

 جونم.. کنم یهمراه بهمن به دنیرس تا  رو تو خودم

 ه؟یچ یدون  یم.. بندازم خطر به رو
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 چند.. کردم  نگاش تنها حالت یب اما دونستم ینم

 به برداشت در رو گاریس  که یدست همون با ضربه

 :گفت خنده نیب و زد نمیس

 

  ارتباط هی نی ح یحت.. کنه یم کار مغزت یحالت هر تو-

 . یخاکسپار  وسط ای.. نیآتش و تند

 

  زل اهشیس یها کفش  برق به و انداختم نییپا سر

 .زدم

 

 به.. که نهیا کنه یم مجذوب منو تو در  که هم یزیچ-

..  یکن یم نگاه یباز از مهره هی چشم به یچ همه

 .احساس  از دور به و یمنطق

 

  همچنان احساس، با تو یول.. نیهم یعنی کار.. البته-

.. نکردم باز  عشق یبرا رو راه هرگز من.. یرومندین

 .دارم دوست یلیخ رو آماندا که یحال در

 



 بهمن یبرا خطر ریآژ.. فرستادم  رونیب شل رو نفسم

  یم حس رو  سوختنش یبو من .. بود دراومده صدا به

 .کردم

 

 . ویل یبد انجام  یکار هی دیبا-

 

 :زد لب  یجد کامال

 

 ؟ یکار چه-

 

 بهش وقتش به.. کردم سکوت تنها جوابش در من و

 .. وقتش  به.. گفتم یم

  

  

  

 ******************** 

 

  



  

  

 نیماش انبار از یلومتریک کی ی فاصله با بایتقر

 . دمید  رو انیجو من و شد متوقف

 

 و یفرع ی جاده تو رو نشیماش نامحسوس کامال

 نور با.. بود کرده پارک سرمازده یها درخت نیماب

 که ویل به ینگاه مین با  من و داد یعالمت قوه چراغ

 :زدم  لب بود نشسته یصندل یرو

 

 . رمیبگ  نظر در رو جوانب همه رفتن از قبل دیبا-

 

  یب نمیمحافظ نیماش دو  به من و داد تکون  سر فقط

 متر ستیب با و اومد شیپ انیجو.. کردم ییاعتنا

 هوا و بود کیتار بشدت.. میستادیا نی ماش از فاصله

 .داشت رطوبت سرما از

 

 قربان؟-



 

 رو ساعت تونستم قوه چراغ نور اندک همون با

 .بود بامداد به مونده قهیدق ستیب.. نمیبب

 

 خبر؟  چه انبار از-

 

  مناسب لباسش ادیز.. بود شده  منقطع سرما از نفسش

  نیآخر از ساعت مین از شیب.. کردم اخم من و نبود

 همون از دونستم یم و گذشت یم  باهاش تماسم

 .بوده پا سر  االن تا لحظه

 

 شیپ ساعت مین همون از بهمن.. فهیرد یچ همه-

 .دهیخواب یحساب.. قربان شد داریب.. زدم زنگ.. که

 

 ...ایب دنبالم.. کرده در یخستگ پس.. خوبه-

 

 .چشم-
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 شیپ نیماش کنار تا و میزد رونیب یفرع ی جاده از

 نییپا رو شه یش ویل و زدم شهیش به تقه چند.. میرفت

 .دیکش

 

 لئوناردو؟  یدیم قرض بهم  رو تلفنت-

 

  خواست تا و کرد زیر چشم.. دیپر باال ابروش  یتا هی

 :گفتم بزنه یحرف



 

  اجیاحت تلفنت به.. یبد انجام یکار هی برام شد قرار-

 .کنم تلفن دوست هی  به دیبا.. دارم

 

  جلوم و  آورد رونیب رو تلفنش درآخر و کرد مکث

.. دمیلرز یم درون از داشتم.. دمیخند کج.. داد تکون

 و گرفتم ازش.. داشتیبرنم سرم از دست یبدن ضعف

 :دمیکوب انیجو  ی نهیس به

 

 قربان؟-

 

 :زدم لب وی ل  حالت یب ی  چهره به رو

 

 . ریبگ رو دیسع ی شماره-

 

 یلیخ و داد  فکش به یتکون ویل اما موند مات انیجو

  از من و نزد یحرف انیجو.. شد منظورم متوجه زود



  دمید یم چشم ی گوشه از که یفی ضع ییروشنا

 .کرد یم اجرا رو دستورم داشت که  شدم متوجه

 

 ...کری اسپ رو بزن-

 

 .شد پخش اطراف ساکت و کی تار یفضا تو آزاد بوق

 شک.. دیسع نه بودم بهمن یصدا دنی شن منتظر من

 از شیب.. گذاشت ینم تنها رو بهمن مرد، نیا نداشتم

 : خورد گوشم به شیعصب یصدا تا خورد بوق پنج

 

 حرومزاده؟.. ووووویل-

 

.. انداخت رعشه به رو تلفن دیکش  که یا عربده

.. چرخوند ویل و من نیب  رو نگاهش دلهره با انیجو

 یمست آثار من.. شد بلند هوا به بهمن ی عربده باز

 :کردم یم حس بهمن در هنوز رو

 



 خودم خبرم؟ یب من و یشد کینزد من  به کجا تا تو-

 .کنم یم نابود رو  تو خودم ویل.. کشمت یم

 

 و دمیشن رو  بهمن دست  ی اسلحه ضامن دنیکش من

 .بزنم لبخند شد باعث  دیسع ی زده وحشت  یصدا

 

 ناموس؟ یب ییتو  جاسوس-

 

  گلوله کیشل هی با دیسع ی دهیفا یب ی ها  التماس و

 .شد خفه

..  نداشت یخاص  حالت همچنان.. دمیچرخ ویل سمت به

  عربده به  وجود تمام با و گرفتم انیجو  از رو تلفن

  و نیتر مطمئن.. سپردم گوش بهمن ینشدن تموم یها

 دور ازش یراحت به شدینم رو محافظش نیتنهاتر

 خودش  ،یجاسوس و انت یخ  الیخ با که حاال.. کرد

 .بردمیم لذت داشتم کرد قصاص رو دیسع

 

 ...هاااااااااا حرومزاده-

 



.. دمیشن رو اطرافش لیوسا و اسباب دنیکوب هم در و

 :دمیشن  رو انیجو یصدا و کردم  قطع رو تلفن

 

 شده؟   ش چخبر چه قربان؟ قر ق-

 

 گرفت دستم از مکث با و  گرفتم ویل سمت به رو تلفن

  باال ابروش یتا هی یکجخند با.. نکردم ولش من اما

 :گفت و دیپر

 

  آدم ییتوانا من تماس ی شماره.. قدرت گنیم نیا به-

 . داره کشتن
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  و فاتحانه.. دمیخند بلند ویل با اما کردم نگاش فقط اول

 ... دل ته از

  تک با بردی م ماجرا به یپ داشت تازه انگار که انیجو

  مبهوت و جیگ همچنان اما.. کرد مونیهمراه یا خنده

 .بود

 

 م؟یبر.. آمادست ی آماده حاال بهمن-

 

 ویل.. ستادیا عقب گام هی و داشت  جانی ه انیجو

 :زد لب ی جد  یلیخ اخم با و کرد جمع رو شخنده

 

 .میبر-

 



.. انیجو ای ب ما با خودت  و بذار نجایهم رو نتیماش-

 .میکن یم  حرکت بگو

 

 .قربان چشم چ-

 

  راننده.. نشست  جلو انی جو و نشستم و یل کنار خودم

 رو ییجلو نیماش کردن حرکت من  و زد استارت

 سمتش به من و نشست رونم یرو وی ل دست.. دمید

 :دمیچرخ 

 

  پنجاه یای رو.. نه تو ی ساله دوازده ی ایرو امشب-

 یرو تو.. شهیم لیتبد قتیحق به ری اردش ی ساله

 .زدانی ینیشیم قدرت یصندل

 

 با جز که بود آلود مه و  کیتار اونقدر.. زدم پوزخند

  از بهمن.. دید رو جاده شدی نم ها نیماش  شکن مه نور

  از یفرار راه امشب و بود شده رتریپذ  بی آس شهیهم

 ... ابدا.. نداشت من خشم

 



 با.. زد زنگ بهم بهمن که میبود دهیرس انبار  به بایتقر

  نبود کنترل قابل ابدا حاال که یخشم و پوزخند همون

 :دادم رو جوابش

 

 بهمن؟-

 

 از رو  تلفن شد باعث خراشش گوش ی عربده و

 . بدم فاصله گوشم

 

 کنار تا دشمن ؟ییکجا زدان؟ی یهست یگور کدوم تو-

 . گوشم کنار تا..  اومده گوشم

 

  دادن جواب فرصت.. دیشن یم ویل حتم به رو صداش

 : کرد قطار هم  پشت رو کلماتش و نداد بهم

 

 رشی گ تو مگه کجاست؟ قحبه مادر یویل اون-

 شد؟  یچ قرارت و قول زدان؟ی ییکجا ؟یننداخت

 



.. انداخت بهم ینگاه می ن و دیچرخ  عقب به انیجو

 :دیلرز یم خشم از وجودم ی همه

 

 با ویل.. انبارم ی محوطه تو من بهمن؟ شده یچ-

 .ارمیم برات رو شزنده دارم.. منه

 

 هی مثل زود  یلیخ اما دینکش نفس یحت  یلحظات یبرا

 : دیغر خورده زخم کفتار

 

..  کندم رو کلکش  بود جاسوس دیسع.. ارشیب برام-

 نیا از دارم.. اریب برام رو ویل اون.. نمتیبب دیبا

 .شمیم خسته  تیوضع
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 :زدم لب و ی ل یها چشم واضح خشم به ینگاه مین با

 

 تیوضع نیا از رو تو من.. بهمن امیم دارم-

  تو ؟یریبگ رو تیروزیپ جشن یخوا ینم.. ارمیدرم

 . یکنار ساختمون می بر بهتره نمتیب یم محوطه

 

 .شد قطع تماس و کردم یمخف رو نمیخشمگ ی خنده و

  ی جثه ورود ی لحظه همون از من و شد باز انبار در

  اسلحه.. دمید مرد تن  ده نیماب رو بهمن درشت

 نیا.. خوندم یم نگاهش از رو خشم من و بود دستش

 شک.. شدیم خفه داشت.. بود انفجار به رو مرد

 .نداشتم



 

 ه؟یچ دستور  قربان-

 

  با من و کرد قالب سرش پشت رو دستش هردو بهمن

 .زدم زل بهش دقت

 دهینپوش کت.. جذب بایتقر یشلوار و مردونه  رهنیپ

 یم رو کمرش ی رهی ت داشت سرما احتماال و بود

 . لرزوند

 

  کنترل تحت تو رو بهمن بهتره .. انیجو شو ادهیپ تو-

 .یر یبگ

 

 هر که شدم متوجه من و رفت نییپا عانهی مط  یچشم با

  با.. شد  هیتخل محافظ از یپشت و ییجلو  نیماش دو

 چشم هنوز.. کرد ترک رو نیماش راننده من ی اشاره

 بلند ییها  گام با انیجو و بودم برنداشته بهمن از

 :دمینشن من که گفت ی زیچ بهمن و  ستادیا کنارش

 

 ه؟یچ تبرنامه -



 

  نگاهش ریمس .. کردم کج سر سمتش به پوزخند هی با

 .بود بهمن حتم به

 

 .کنم برخورد باهات خشونت با کمی  مجبورم-

 

 .ییپسردا نباش  نگران.. دارم عادت خشونت به من-

 

  یرو از رو ویل یبازو و شدم ادهیپ  سر، تکون با

  یصدا.. دمیکش و گرفتم جذبش  یکاربن ی آب کت همون

 :دمیشن رو بهمن

 

 .شدمیم دیناام داشتم ؟یاومد  باالخره پسرم؟ زدان؟ی-

 

 نیمحافظ  از پر یمتر ستیدو شعاع تا  دورم تا دور

 :زدم لب وار زمزمه.. بود اعتمادم مورد

 

 .بستم پشت از رو دستات که کن وانمود یجور هی-



 

 دو هر و آوردم نییپا نیماش از رو  ویل باالخره و

 با بهمن.. ستادیا جلوم  و گرفتم پشت از رو دستش

 .دیخند بلند یصدا با اما کرد مکث  ویل دنید

 

 مثل رو تفنگش.. گل از پر نیزم و بود ظ یغل یلیخ مه

 و داد تکون هوا تو برگشته جنگ از فاتح که یسرباز

 :گفت

 

 ...تورو خودم.. یچنگم تو باالخره.. ویل-

 

  به پرشتاب و کردم حس رو ویل صدادار پوزخند من

 به و کرد رها مهین رو حرفش بهمن.. دادم هلش جلو

  به ینگاه مین با.. کرد شی همراه  انیجو.. اومد سمتم

  یگل نی زم یرو رو دی سع ی جنازه تونستم  اطراف

 .نمیبب

 

  نگاهش و ستادیا ویل و من از فاصله متر پنج با بهمن

  رنگ و  چرخوند ویل  وجود کل یرو ریتحق با رو



  صشیحر  یها چشم یشاد برق.. کرد  رییتغ  نگاهش

 .زد زخم قلبم به دم دو ریشمش  هی مثل درست
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 تیزندگ که  ؟یمن چنگ تو االن که یدار  یحس چه-

 منه؟ یدستا کف

 

 و کردم شتریب ویل یبازوها  یرو رو  دستم فشار

 .دیکش  آخ باالخره



 هی مثل بهمن.. کرد یم  یباز درست رو  نقشش دیبا

 سر لذت با و دیخند و دیکش  خرناسه  گرسنه خرس

 .داد تکون

  نیا.. رفت نشونه  ویل قلب  به رو رو شاسلحه  ی لوله

 رو دیسع  ش،یپ قهیدق چند که بود یا  اسلحه همون

 دو که انداختم اکبر و انیجو به ینگاه مین.. بود کشته

 .بودند ستادهی ا بهمن طرف

 

 به یهرک  تا آوردم.. ویل  از نمیا.. کردم وفا عهدم به-

 . برسه اقتشیل

 

 شهیهم مثل.. شناختم یم رو بهمن نگاه نیا من

 رو لذت تینها شیلعنت ی پرورده دست از داشت

.. اومد جلو و کرد تموم رو  شفاتحانه  ی خنده.. بردیم

  من و  دیکوب ویل قلب یرو رو شاسلحه  ی لوله

 .کردم حس رو عضالتش انقباض

 

 .یداد تله به دم باالخره-

 



  من که بود مقابلش یخوشبخت  غرق اونقدر بهمن

.. آورد یم  دیبا و ارهیب دووم قلبش نداشتم نانیاطم

 ...دیبا

  بردم باال یطور  رو صدام و کردم تازه ینفس یحرص

 : بشنوند محوطه تو نیحاضر ی همه که

 

 که رو یکس  یسزا امشب ن یهم.. فرخزاد زدانی.. من-

  کی و هزار  و تیجنا و قتل با.. زد نارو.. کرد انتیخ

 اون یامپراطور .. دمی م کرد ییفرمانروا فیکث کار

 نابود بود شده حفظ تیجنا و جرم با که  یا حرومزاده

 .کنم یم

 

 حرفم برابر  در نکهیا از قبل اما بود بهمن مخاطبم

 و دمیکوب بهمن  ی نهیس به رو ویل بده نشون  یواکنش

 .گرفتم کمر به دست و ستادمیا تر عقب خودم

  بود کرده قالب هم تو پشت از رو دستاش همچنان ویل

 چطور شی پ هیثان چند ن یهم انگار نه  انگار بهمن و

 .کردم دشیتهد



  چرخوند هوا  تو باز رو شاسلحه  سرمستانه و دیخند

 :شد ثابت ویل ی  نهیس یرو و

 

  یبرا جا تا یشیم نابود تو امشب.. زدانه ی با حق-

 تو که.. بلدن رو یباز قانون که بشه باز ییکسا

  خبر یکرد دیتهد منو که یروز.. شدن  بزرگ ،یباز

  گاهیجا نیا و روز نیا به یتیموقع چه با من ینداشت

.. ویل کن باز رو چشات.. نیبب خوب  حاال.. دمیرس

 عمرت قی دقا نیآخر از خوب تا کن باز  رو گوشات

 . یکن استفاده

 

 کنار و اومد شیپ و انداختم انیجو به ی نگاه مین من

 :زد لب بهمن

 

.. یکنار ساختمون میبر.. نباشه  نجایا بهتره بهمن آقا-

 .نه یبب رونیب از یکس ممکنه

 



  و کرد یم  نگاه روش ش یپ ی صحنه  به اخم با اکبر

 راه و دمید نیمحافظ  یبرا رو دستش تکون من

 .شد باز یپشت  ساختمون

 یبرا کرد یم نگاه بهمن به سکوت در ویل که نیهم

 از رو بهمن من.. بود یکاف بهمن شدن یعصب شتریب

 ویل داد یم حیترج االن.. شناختم یم  بهتر خودش

 حقش در رو کار هی نیا وی ل شک یب و کنه  یرجزخون

 .کرد ینم

 بلند که دمیکش  یطور رو وی ل یبازو و  رفتم جلو من

 :گفت

 

 . آرومتر-

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#



 627پ#

 

 

 

 

..  شد رد انی جو کنار از نیسنگ ی تنه هی با بهمن و

 گرفته شبنم ویل و من کت  و داشت رطوبت بشدت هوا

 .بود

 

  و زدن حرف حق  حاال تو.. ساکت.. وی ل باش ساکت-

 .یندار  اعتراض

 

 یرو که یدرشت  یها عرق من و ستادی ا کنارم بهمن

 . دمید بود سرش فرق و یشونیپ

 

..  مینش دهید محوطه تو بهتره.. بهمن انه یجو با حق-

 .میبر

 



.. نکردم صبر من و گفت یا باشه حرص با بهمن و

 .کردم همراه خودم با رو ویل

 

  دوروز و یهمخوابگ دوبار از بعد بازوت زور-

 .ادهیز ی لیخ  یگرسنگ

 

 بهمن رو مکالمه نیا حتم به.. بود امیاطراف به حواسم

 : زدم پچ خودش از تر آهسته.. دیشن ینم

 

 نه؟ ینکرد یباز نقش حاال تا-

 

 ... نه که  داد یم نشون  کجش لبخند و

 

  شکست  حاال تا.. شهیهم.. بودم خودم شهیهم من-

 .زدانی کنم کاری چ دیبا بدونم که نخوردم

 

 کفشمون یها پاشنه برخورد تو مکالمه نیا یصدا

 .شدیم گم آلود گل  نیزم یرو



 

 .دمیم ادی بهت من-

 

 با وضوح به و دمشیکوب ساختمون واری د به محکم و

 .دیکش هم در چهره درد

  باز طرف دو به رو دستش دو هر و دی رس بهم بهمن

 از قسمت نیا و داشت جانیه بشدت انیجو.. کرد

 درست بهمن.. داشت  یکمتر یلیخ نور  ساختمون

 :زدم ادیفر اکبر به رو من و  ستادیا کنارم

 

 .کنه فرار دینبا.. دار نگه رو ویل-

 

  پشت از رو  دستاش همچنان و گرفت فاصله وارید از

 ینم.. نداشت خبر هنوز بهمن.. بود گرفته محکم

 که کشتمش  یم یوقت.. بخوره یباز چه قراره دونست

 هی عنوان به.. باشه داده دست از رو شیی دارا ی همه

 . مرد یم یواقع ی بازنده

 



  التهابش من  و بود ستادهیا بهمن و من نیب انیجو 

 یرو و  آوردم رونیب رو کتم.. کردم یم حس رو

 :زد ادیفر  بلند بهمن.. کردم پرت نیزم

 

 یبود بلد خوب که تلفن یپا.. ویل نکن سکوت-

 تو رو تمیموقع.. یکن دیتهد منو.. یبزن قشنگ  یحرفا

 دهیبر سر نمیبش یصندل رو  بازم یوقت.. یبنداز خطر

 .شام زیم ی رو ذارمیم هیهد عنوان به رو تو ی شده

 

 لحن همون با و زد یصدادار پوزخند ویل نباریا

 :گفت زیتمسخرآم

 

 یندار فرار راه تو.. ستمین نیخوشب چندان من-

 ؟..یبرس  هات خواسته به یتون یم یمطمئن .. بهمن
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  حس سرم پشت رو محافظ  تا چهل از شی ب حضور من

 و رفت  جلو واهمه و ترس یب بهمن و کردم یم

 . ستادیا ویل یروبرو  درست

 من به نگاهش و بود گرفته رو دستش پشت از اکبر

 .داشت امتداد

 

 یکن یم فکر هنوزم ؟یخور  یم یگه  چه یدار تو-

.. ویل یتون ینم ؟یبجنگ بهمن با.. من با یتون یم

  تنهیس نکهیا از قبل دارم دوست اما.. تمومه کارت

  هنوز اگه هم االن تا.. بدونم رو تتیهو بشکافم، رو



  یخط آخر که حاال.. نهیهم  خاطر به یکش یم نفس

 ؟یهست یک تو.. بگو

 

  ی همه تا کرد یم تی کفا انیجو به نگاهم مین هی

 .کنه مرخص رو نیمحافظ 

  ویل یها لب کج لبخند و برداشتم  جلو به گام هی خودم

  یرو رو شاسلحه  ی لوله باز بهمن.. کردم شکار رو

 : دیغر شده چفت فک نیب از و رفت نشونه  ویل قلب

 

 یک بگو.. یاجنب ی لقمه حروم نزن پوزخند من به-

 !؟یهست

 

 و قیعم انیجو.. شد خلوت دورمون که  شدم متوجه

 خونسردتر شهیهم از  من و دیکش یم نفس کشدار

 بلند هوا به بهمن  ادیفر باز.. آرومتر شهیهم از.. بودم

 :شد

 

  رو ارزشت یب زبون  اون.. بده تکون رو دهنت-

 .یخط آخر گهید تو.. بده لو خودتو.. بچرخون



 

 کشتن یبرا و آوردم رونی ب کمرم پشت از رو ماسلحه 

 .کردم تعلل بهمن

 بهمن دست، با.. کردم صبر اما بکشمش تونستم یم

 :گفتم ویل کجخند به رو و دمیکش عقب رو

 

 به راه  شهیهم مثل من.. زنهینم حرف ینجور یا-

  من بذار.. بلدم رو  خودمون امثال آوردن حرف

 .بزنه حرف کنم وادارش

 

.. شدیم عقب جلو شدت به بهمن ی نهیس ی قفسه

  متصاعد بخار  که ظ،یغل مه و بود سرد هوا اونقدر

  رمونیتصو  یا هیثان یبرا ما از هرکدوم دهن از شده

 .کرد یم تار رو

 

  رو اسلحه ضامن من و  دیکش عقب تی رضا با بهمن

 گام دو با و گذاشتم لبم یرو رو شلوله و دمیکش

 از رو  بهمن که همونطور و ستادمیا  ویل از فاصله

 : گفتم بودم گرفته نظر تحت چشم  ی گوشه



 

 منو و یشد  کیشر بهمن با که یاول روز همون از-

 نقشه بود  معلوم کنم جابجا  رو بارت تا یگرفت کار به

 وادار من و یداد قرض پول بهمن به یوقت.. یدار

 یم نقشه یداشت مدت تمام تو.. روتیب برم شدم

 شد باعث وقتا همون.. دونم  یم خوب نویا.. یدیکش

  یا جهی نت به اول یهست یک تو که کنم  یری گیپ تا

 ...اما دمینرس

 

  فکش ویل.. کرد یم براندازم خشم و جانیه با بهمن

 : دمیکش جلو رو خودم من و داد یتکون رو

 

 یک تو بدونه بهمن بذار.. شناسم  یم رو  تو خوب من-

 .یهست
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 انیجو.. بود گردش در بهمن و من یرو ویل یآب نگاه

 دستش دو هر.. ستادیا روبروم و زد شی نیب به یدست

 در رو شاسلحه یحت نکهیهم و کرد قالب جلوش رو

 یتوان چی ه گهید بهمن.. بود لذتم باعث آورد ینم

..  بود افتاده ریگ بزرگ ی  تله هی وسط  قایدق.. نداشت

 ... باتالق وسط

 

 بهمن ینابود ی نقشه داشتم مدت تمام  من.. درسته-

 تو چرا زدان؟ی نه مگه.. بودم موفق.. دمیکش یم رو

 با بدونه.. بدونه بهمن  بذار.. امیک من یگینم بهش

  محافظ ی حت تا دیرس نجایا به یک با.. شد دیتهد یک

 . بکشه خودش  یدستا  با رو خودش

 



 لبخندش.. شد فعال بهمن یلعنت یسنسورها باالخره

  انداخت ینگاه مین اطراف به مشکوک و  کرد جمع رو

 .گرفتم فاصله ویل از من و

 

  انیجو هنوز.. ستادمیا مرد هردو از فاصله متر کی با

.. دمیخند  و کردم غالف رو ماسلحه  من و بود مقابلم

 ...سرمستانه و بلند

 و کرد نگاه ما ی همه به  مبهوت و جیگ  و گنگ بهمن

 رو یکس چه  نکهیا یبرا اما آورد باال رو شاسلحه 

  صی تشخ تونست ینم هنوز.. کرد تعلل بده قرار هدف

 یم حق  بهش من.. دوستشه یک و دشمنه  یک بده

 . دادم

 

  رهنشیپ و  پوست و گوشت یرو از رو قلبش کوبش

  یها اخم با و دیکش یم نفس قیعم و  تند.. دمید یم

 :زد زل من به درهم

 

 زدان؟ی هی ک یبرا ها یرجزخون نیا خبره؟  چه نجایا-

 



  باال شونه و دادم باال استفهام حالت با رو ابروم هردو

 .انداختم

 

  سواالت تک  به تک خودت بهتره دیشا.. دونم ینم-

  یحال وی ل به رو حرفم  نتونستم انگار.. یبپرس رو

 ...لئوناردو به.. دیببخش  آخ.. کنم

 

  یصدا به من و کرد پنهان رو لبخندش دست  با انیجو

 کرده خطر احساس  بود معلوم.. کردم یتوجه  یب سگ

 کفتار.. فیکث  خوک نیهم مثل.. بهمن مثل

 ...خونخوار

 

  رو ترسش یبو وضوح  به من و کرد  وحشت بهمن

 یب و ییتنها داشت تازه انگار.. کردم یم استشمام

 قبل سال دوازده حال..  دیفهم یم رو یا پشتوانه

 ...منو

  و خوردم زخم یوقت.. گذاشتم کار نیا به پا تازه یوقت

  زنم خواهرش و نکردم یعزادار یوقت.. کردم اطاعت

 ... ذره ذره.. کرد یم درک منو درد داشت حاال.. شد



 

.. بپرس ه؟یک یبپرس وی ل از یخوا  ینم.. بهمن-

 .یر یگ یم جواب  نباریا مطمئنم

 

  لحنم تا کرد براندازم موشکافانه و نی زبیت ینگاه با

 کنترل توان  هنوز من..  نتونست اما کنه لی تحل رو

 بهمن.. داشتم رو حرصم و انتقام.. غضب و خشم

 . نبازه رو خودش کرد یسع

 

 کنارم از.. کنه شتریب منو تیحساس مثال خواست ینم

 گرم همون به دلش.. داشت اسلحه هی هنوز.. گذشت

  به انیجو  و داد قرار هدف رو ویل ی نه یس باز.. بود

 حرکت نیا و بود زیت بهمن یها گوش.. اومد سمتم

 .دیفهم رو
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  دستام من نترس  ؟یترس یم من از نکنه بهمن؟ هیچ-

  عالوه به.. ندارم پر ی اسلحه  هی تو مثل.. ستبسته 

 هی.. اکبر.. انیجو.. زدانی.. یدار محافظ چندتا تو

 و نترس.. رفته  نشونه منو قلب قایدق که پر ی اسلحه

 بهمن؟ هی چ سوالت..  بزن حرفتو

 

 با.. دیلرز یم مرگ حال در نر ریش هی مثل بهمن

 هیر به رو  طیمح  یها  ژنیاکس تمامتر هرچه شدت

  ویل ی نهیس  به چندبار و  نیچند.. زد عربده و کشوند

 :دیکش ادیفر بلندتر  و دیکوب

 

 ؟یهست یک حرومزاده؟ یهست یک تو-



 

 نیا با.. لذت تینها.. بردمیم رو لذت تینها داشتم من

  پا از منو داشت ضعف، و  بود انفجار به رو سرم حال

 ...هرگز.. ختمیر ینم فرو من  اما.. نداختیم

 

  ترک حال در رونیب و درون تضاد از تنم یلعنت پوست

 .نشست کمرم یرو انیجو دست.. بود خوردن

 

.. نتروامیدم مارکوس لئوناردو.. من.. گمیم بهت-

  راحتت بذار.. میکوفت چه من یپرس یم خودت  از حتما

  دختر ماهتاج.. ماهتاجم ارشد پسر.. من.. بهمن کنم

.. طانیش چشم.. منیاهر.. ضمنا و.. ریاردش ارشد

..  یبفهم منو  تیهو.. ین یبب منو یداشت دوست یلیخ

 .بهمن نیبب.. کن نگاه خوب پس

 

  چقدر.. نداد نشون یواکنش چیه بهمن  یلحظات یبرا

 عرش رو  من.. داشت دنید لحظه نیا تو بهمن دنید

 .عرش یرو.. بودم

 



  و لیتحل رو یاسام.. ها نسبت نیا ذهنش تو داشت

 به شونه سر  از که ینگاه مین من و کرد یم یبررس

 و منقطع نفسم.. زدم پوزخند و دمید انداخت من

 یم تمامتر هرچه شدت با داشتم و بود شده نامنظم

 .دمیلرز

  رو نیا.. بود افتاده رعشه به خشم از وجودم ی همه

 گام هی ناباور بهمن.. کرد یم حس یخوب  به انیجو

  ول رو ویل دست اکبر من ی اشاره با و  گرفت فاصله

 .ستادیا عقب و کرد

 

  ی نشونه به رو دستش هردو  فاتحانه ی کجخند با ویل

  خطر احساس واقعا نباریا بهمن و آورد  باال میتسل

 یحت و انیجو.. بود ویل .. بودم من قایدق خطر.. کرد

 .دیفهم یم  خوب بهمن رو نیا.. اکبر

 

  زدان؟ی گهیم یچ شرف یب نیا خبره؟ چه  نجایا یا-

 ؟ یخور یم یگه چه یدار حرومزاده.. قحبه مادر

 



 رو انیجو یصدا و انداختم نیزم یرو  رو ماسلحه 

 :دمیشن

 

 قربان؟ ق-

 

  نکهیا از قبل و برداشتم زیخ بهمن سمت به خودم و

  یرو ویل دست و شدم دهیکش پشت از  برسم بهش

 .نشست منه یس

 و چرخوند چهارنفرمون هر  نیب رو شاسلحه  بهمن

  ساختمون وارید سمت به  زده وحشت  و عقب عقب

 :دمیشن رو ویل یصدا  و رفت شیپ

 

 .زدانی آروم-

 

 با و زدم کنار  رو ویل یلعنت دست.. ومدینم باال نفسم

 :زدم لب تشر

 

 .انیجو کن ولم-



 

..  بود نداده قرار هدف درست رو نفر ه ی هنوز بهمن

  جونش کردنش، انتخاب رید با.. کردنش  تعلل با داشت

 . نداختی م خطر به رو

  نگاهش مدام.. نداشت فرار یبرا یراه  گهید هرچند

 :زدم لب ویل به رو من و چرخوند ی م نمونیب رو

 

..  یکرد کارتو  تو.. نکن دخالت تو بهمن کشتن تو-

 .من با شیباق
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  تیاهم من  و کرد صدا  رو اسمم یآشفتگ با انیجو

 :شد بلند هوا به بهمن  یصدا.. ندادم

 

 ی اندازه به اسلحه نیا.. نی نخور تکون-

 من یراندازیت از زدانی.. داره فشنگ هرچهارنفرتون

 در به سالم  جون من غی ت ریز از بار هی.. خبرداره

 ؟..نه مگه.. برد

 

 مداخله قصد همچنان انیجو  اما دیکش کنار نگران ویل

 خودم و کردم سالح خلع رو اکبر ینگاه با.. داشت

 توان بهمن و نداشتم مرگ از یترس من.. رفتم جلو

 .نداشت منو کشتن

 

 قربان؟-

 



 فاصله حاال.. رفتم جلو و کردم یمحل یب انی جو به باز

  ناقابل متر چند فقط بهمن ی اسلحه ی لوله و من ی

 .بود

 

  ریتصو ی همه و بود گرفته رو وجودم ی همه خشم

  به یها  خون رنگ به.. دمید یم سرخ رو مقابلم

  ها همون ی واسطه به بهمن که یا شده ختهیر  ناحق

 .بود دهیرس گاهیجا نیا به

 

 بهمن؟-

 

 سه هر به من.. کرد میتنظ من یرو رو شاسلحه  حاال

 دهیترس  یها  نگاه اما نداشتم یدید چیه سرم  پشت نفر

 .داد  یم قرار الشعاع تحت رو  همه بهمن ی

 

  ،یلعنت بغض.. گرفتم کمر به دست و دمیکش باال ینیب

  ی شده پاره شکم حاال.. کرد یم مخفه داشت پرده یب

  باز یها  چشم و کبود بدن.. شیعفت یب.. مادرم

 و عمر از سال دوازده.. اتابک مرگ.. خواهرم



  و یح رو همه انگار.. مادرش و پدر.. ترانه.. میجوون

 : گفتم و دم یخند کج.. دمید یم حاضر

 

 ی نقشه داشتم مدت تمام  من که یدون یم گهی د حاال-

..  کن نگاه اطرافت به بهمن؟ .. دمیکش یم رو قتلت

 مونده؟ یچ ؟ یک مونده؟ واست یک نیبب

 

 کبودش یها  لب و سرخ پوست من و دیخند نفسش

  حاال کرد؟ یم حس گردنش یرو منو یپا.. دمید رو

 تو که یسوال خوند؟ یم  یچ من یها چشم  از داشت

 :دمیپرس بود داده آزار رو روحم مدت تمام

 

 از خودم یرو  جلو یوقت ؟یدینترس من از چوقتیه-

 منو یوقت ؟یگفت یم خواهرا و مادرا ی همه یعفت یب

 یدینترس.. یگفت پسرم من به.. یخوند حرومزاده

  اتابک و من قتل ی نقشه یوقت بکشم؟ رو تو خودم

 رم؟ی بگ رو جونت جنون  با یدینترس یدیکش رو

 



 گلوله از من.. اومد جلو احمقانه یشهامت  و جسارت با

 .نداشتم  وحشت

 که رسوندم ییجا به رو مفاصله و کردم سپر نهیس

  سگ هی مثل.. کردم حس  قلبم رو درست رو شاسلحه 

  خشم و یناتوان و ضعف وجود با من و دیلرز یم

 .دمیلرز  ینم.. کردم کتمان رو لرزش

 

 زدان؟ی-
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 پلک من و زد رونیب شده چفت فک نیب از اسم نیا

 : کردم بسته و باز

 

 من هربار یوقت یکن اعتراف یخوا ینم بهمن؟ هیچ-

 یوقت.. شدمیم تو یگو قربان چشم  بله عانهیمط

  رو مخانواده انتقام یدینترس شدم کتی شر باالخره

  یچیه که ید یرس ییجا به.. کن نگاه حاال رم؟ی بگ ازت

 یدستا کف.. منه یدستا کف جونت.. نموند برات

 .بهمن کشمت ی م یخال دست نیهم با.. من

 

 دیام مرگ  از فرار یبرا  هم هنوز انگار.. زد پوزخند

 با من و گذاشت ماشه یرو رو انگشتش.. داشت

 :زدم لب کجخند همون

 

  و بشنوم حداقل.. بزن حرف یبکش منو  نکهیا از قبل-

 .رمیبم

 



  انقباض از رو  فکش باالخره و دیپر باال  ابروش هردو

 حضور.. د یبار یم خون  هاش چشم از اما.. درآورد

  یال باد مثل.. کردم یم حس  وضوح به رو لییعزرا

 .دیچ یپ یم وجودم

 

 تو هم تو.. دمیرس آخر به من اگه.. توئه با حق-

 مثل منم بذار پس.. یشد اور میگ.. یآخر  ی مرحله

 تو که یز یچ از وقتا یلیخ.. زدانی.. کنم اعتراف تو

 رو حرفا اون یوقت.. داشتم وحشت بود چشمات

.. دمیخواب یم دیجد زن هی با هربار یوقت.. زدمیم

 زنا اون ی همه گفتم و خوندم حرومزاده رو تو یوقت

..  زدانی آخ..  شدن من رخوابیز خودشون  خواست به

 تو بودم؟  گفته بهت ایلیس یس با سکس لذت از ادتهی

 داشتم، رابطه زن اون با منهتن تو که یمدت اون

 ایلیسیس.. کوچولو  یسنای .. کردم یم تصور خواهرتو

 .داشت رو سنای طعم

 

 توان پر رو مشتم و دادم کف از عنان حرف نیا با

 وارید  به محکم کمرش و آوردم فرود فکش یرو

 :دمیشن سر  پشت از رو انیجو یصدا و کرد برخورد



 

 زدان؟ی-

 

 گرفت نمیس یرو  رو اسلحه باز بهمن لحظه  همون و

  ی اجازه.. شدم متوجه رو ویل کردن ممانعت من و

 . نداد انیجو به دخالت

 

 تحمل.. مونده هنوز.. کن صبر.. زدانی سایوا عقب-

 .بگم رو اعترافام تا باش داشته

 

  یم جهنم تو من و بود شده حبس نمیس تو نفس

  شتریب من و بود داغتر جهنم از جا نیا.. سوختم

 یم صبر چرا بود؟ نیا من حق.. دمیکش یم عذاب

 رو خودم خواستم یم کشتمش؟ ینم چرا کردم؟

 ...آره حتم به کنم؟ شکنجه

 

  اتابک احتماال.. کنم یم  کیشل بهت وگرنه این جلو-

 . باارزشتره ی ز یهرچ از جون کار، تو که داده ادی بهت

 



 نمیبب رو بهمن مرگ خواستم یم فقط.. نبود من یبرا

  اما.. دونست  یم هم بهمن رو نیا.. رمیبم بعد و

  ویل که خوب چه.. دیخر یم وقت خودش یبرا داشت

 مشتم.. بشه کینزد انیجو داد ینم اجازه و بود

 گوشتم تو کوتاهم یها  ناخن که داشت توان اونقدر

 به خشم از پر من و دیخند  محابا یب و بلند.. نهیبش

 .زدم زل شی برزخ صورت
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 بتونم من تا کن سر یرتیغ  یب کاله شهیهم مثل.. آره-

  یروزی پ به تو نکن فکر زدانی.. کنم ییفرمانروا

 . یمن آموز دست سگ هنوزم.. یدیرس

 

 ینم نییپا گلوم از و داشت رو چاقو حکم دهنم آب

  ینگاه مین ویل و انیجو به و کردم کج سر.. رفت

 که دمیفهم یم اما نبود واضح رشونیتصو.. انداختم

 اکبر و داشت رو انیجو داشتن نگه قصد همچنان ویل

 یم نگاه روش  شیپ ی معرکه به فاصله گام چند با

 .کرد

 

 از  رو یلعنت یتو تن یبو.. خطر  یبو من-

.. کردم رو جونت قصد که کردم یم حس یصدفرسخ

 و خواهرت با که بودم من یدار خبر دونستم یم

  و شدم مطمئن اتابک بودن زنده از.. دمیخواب  مادرت

 تو.. نشد اما.. بردارم راهم سر از هم رو  تو خواستم

 .دمینم بهت  رو اجازه نیا  حاال اما یبرد

 



  چشمم از اشک یا قطره بغض  و درد با.. زدم پوزخند

 نیا.. نکردم یتالش زدنش پس یبرا یحت  من و دیچک

 ینم اشک به ییخودنما ی اجازه پوستم یرو  ها شبنم

 سرش پشت وارید به بهمن و رفتم جلو.. دادند

 . انداخت تبدارم تن به لرز سرد باد.. دیچسب

 

 به رو یروز یپ ی اجازه یچطور یخوا یم ؟یچ با-

 هاتو آدم.. ی باخت پوالتو.. ییتنها تو.. بهمن ؟یند من

 یا برنده برگ چیه گهید تو.. یکشت محافظتو.. یباخت

  ینم یببر در به سالم جون نجایا از اگه یحت.. یندار

 نه رانیا  تو نه.. یکن فرار  یقبرستون چیه به یتون

 مثل.. یدار رو مرده هی حکم االنم تو.. ران یا از خارج

 .یکرد اتابک با که یکار همون

 

  یرو رو داغ نیا.. ستین زنده اتابک که گفتم ینم

  یاهیس به یکبود از صورتش.. گذاشتم یم دلش

  تو جامونده برق دو همون فقط من حاال.. زدیم

  وجودش کل..  نفسش.. صداش..  دمید یم  رو چشماش

  خودم یرو  همچنان من و دیلرز یم ترس و خشم از

 .داشتم کنترل



 

 من به یا ترانه شوهر یوقت یتون ینم تو.. ترانه-

 .یکن پشت

 

  بهمن... بلندتر  شهیهم از.. دمیخند بلند حرف نیا با

 یحت من و د یکوب نمیس به  محکم رو شاسلحه  ی لوله

  توانش هنوز.. کشت ینم منو.. دمینکش هم در چهره

 تنها.. برگردم بود دواریام.. تونست ینم.. نداشت رو

 ... من.. بودم من  نجاتش راه

 

 من  به رو تو سال چند نیا تو ترانه ؟..ترانه-

..  من زن.. بهمن منه زن.. تو ی ترانه.. فروخت

 من عشق از.. دمیخواب خواهرت با  امروز نیهم

  از.. من از تا  فروخت ماهتاج به رو تو و شده مجنون

 . کنه محافظت شوهرش
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  خون، یجا به من.. شدی نم تر ظیغل نی ا از هاش اخم

 : دمید یم عروقش تو پوستش یرو از رو مرگ

 

  اگه ؟یکن یم کاریچ روشن با اما.. تو با  حق.. باشه-

 یبفهم اگه.. یکرد انتیخ بهش روشن با  بفهمه ترانه

  ابر پشت ماه شه؟یم یچ  یفیکث متجاوز هی من مثل

 .نموند منم یبرا.. زدانی مونه ینم

 

  بدنم یباال یدما از خودم.. دمیکش شمیر ته به یدست

 . کردم وحشت



 کی قفس تو انگار.. سوخت  یم تنم  نقطه به نقطه

 شین از سوختم یم باشم افتاده ریگ عقرب اردیلیم

 مینیب و گرفتم قیعم دم هی.. بهمن یها حرف  زهرآلود

  نمیس به اسلحه و رفتم جلو.. افتاد سوزش به سرما از

 : آورد فشار

 

  منه؟ زن روشن  یدار خبر.. ونیهما دختر.. روشن-

 با اما یبود کثافت هی تو نکهیا با.. شمی نم تو مثل من

.. نکردم  انتی خ یآورد تو که ییها زن از چکدومیه

 چون کردم گوش حرفت به اگه.. دمیخواب روشن با اگه

 . بدم نجات رو جونش خواستم

 

  ساختمون در .. دمیکش عقب روزمندانهی پ و تیرضا با

.. بدم صی تشخ رو اکبر تونستم من و بود باز یکنار

 و شد بلند هوا به بهمن ی  عربده.. بود شده تار دمید

  رو گلوله  کیشل یصدا برگردم، نکهیا از قبل من

 برام که سوختم یم اونقدر.. دمینکش نفس و دمیفهم

 ...نه ای خوردم ریت که نبود  صیتشخ  قابل

 



  به انیجو..  دمید مقابلم رو ویل و کردم بلند سر فقط

 خودش و اومد نییپا ویل دست  ی اسلحه و دیدو سمتم

 . زد یکجخند

 

 بگو کنم یم  خواهش زدان؟ی ن؟یخوب شما ش قربان؟-

 ...یخوب که

 

 ینم هم فکر دنیکش نفس به یحت  مبهوت و جیگ

..  دمید رو بهمن و دمیچرخ پا ی پاشنه یرو.. کردم

 فاصله متر هی با شاسلحه  و بود زده زانو نیزم یرو

 .نشست کمرم و بازو یرو  انیجو دست.. بود افتاده

 

 . یخوب که بگو.. بزن حرف زدان؟ی-

 

  گلوله ریمس تازه و گذاشتم انیجو کتف ی رو رو دستم

..  بود خون غرق بهمن راست یپا.. دمید رو ویل ی

 :زد لب ییکذا لبخند همون با و اومد جلو خودش ویل

 

 ...اما زدم یدیکش  اسلحه من یرو  چون نویا-



 

 . نشست کمرم ی رهیت ی رو ویل دست

 

 شفه یوظ بذار.. یخوب که  بگو.. نترسون رو انیجو-

 . بده انجام درست رو

 

  دمیکش یقیعم نفس باالخره و برنداشتم  بهمن از چشم

 :گفتم و

 

 . خوبم-

 

 دنینوش به لیم حاال.. بود یکاف اکبر به نگاهم مین هی

  چراغ و گذاشت ساختمون به پا اکبر.. داشتم  یسکیو

 .کرد روشن رو

 

 کیشل بهتون بود ممکن.. زدانی آقا.. شکرت ایخدا-

 .کنه

 



 :شد بلند هوا به بهمن ی کننده کر ی نعره

 

 .کشمت  یم زداااان؟ی-

 

 و شد خم.. پوچ دیتهد نیا دنیشن از بودم خسته من

 .برداشت رو اسلحه

 

  سپر نهیس جلوم انیجو نشست ماشه یرو که دستش

..  کرد بلند هوا به رو انیجو ادیفر گلوله  کیشل و کرد

 :زدم عربده و گرفتم  رو بغلش ریز

 

 صدرا؟.. نههههه-
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 از قبل.. رفت بهمن سمت به و کرد ول  منو ویل اما

  اسلحه وی ل بشه، خارج  ساختمون اون از اکبر نکهیا

 :دیکش ادیفر و گذاشت بهمن ی قهیشق یرو رو

 

 . خط آخر.. یخط آخر گهی د تو.. حرومزاده شو بلند-

 

 زانو من و برد  ساختمون تا کشون کشون رو بهمن و

 .زدم

 با من و گذاشت شنه یس یرو رو  دستش انیجو

 :گذاشتم دستش یرو  دست ینگران

 

 ؟یکرد نکارویا چرا  یلعنت صدرا؟-

 



 دو با اکبر.. نداد رو جوابم و بست چشم انیجو اما

 داخل به رو بهمن ویل  و شد خارج ی سکیو  یبطر

 :گفت که دمیشن و کشوند ساختمون

 

 قیال که یارزش یب اونقدر.. شهیم قبرستونت نجایا-

 .بمونه یباق جنازت یحت یستین

 

..  یشینم.. یشینم خالص  من از تو زداااااان؟ی-

 ... آخخخخخخخخخ.. کن ولم  حرومزاده

 

  دردم نیتسک.. داد ینم لذت بهم بهمن دنیکش درد

 .نبود

 

 ااااان؟ یجو-

 

 .نیکن کمک ویل آقا به.. خوبم من آقا-

 



  یرو از دست.. نداشتم کردن فکر یبرا یفرصت من

  لب و دمید رو دردمندش نگاه  و برداشتم انی جو مشت

 :زدم

 

 مردن فکر اگه خورم یم  قسم.. صدرا بمون  منتظرم-

 .کنم تکه ی ت کهیت خودم  بزنه سرت به

 

 :گفت تعجب کمال در و

 

 . قربان چشم-

 

 شیپ ساختمون باز مهین در سمت به و شدم بلند

  و دمید در کنار رو یسکیو یبطر دو و اکبر.. رفتم

 دست به کمرش از رو شاسلحه .. انداخت نییپا سر

 .شدم وارد و گرفتم

 

 ...اکبر برس انیجو به-

 



 .دمیشن نیی پا ی طبقه از رو بهمن یها عربده من و

  یرو بهمن.. دمشید باالخره و رفتم سمت همون به

 یپا.. کرد  یم نگام لبخند با ویل و بود نشسته یصندل

  داد دید منو تا بود گرفته چنگ به رو خوردش زخم

 :زد

 

  خط آخر نی ا زدااااان؟ی.. ی دیم پس کارتو نیا تقاص-

 .زدانی  ستین.. ستین

 

  یصدا و دیکوب بهمن ی چونه  رو اسلحه قنداق با ویل

 : لرزوند رو انبار چهارستون ادشیفر

 

 دهنتو.. حرومزاده شو خفه.. شرف یب شو خفه-

 یتون ینم گهید.. هیکاف یبرد لذت هرچقدر .. ببند

 .یبد ادامه

 

 تو و گرفتم  رو شچونه و کردم حمله سمتش به

 :دمیغر صورتش از چ یه ی فاصله

 



..  بجنگم ایدن با مردنت از بعد شمیم خوشحال-

..  بهمن.. کنم پاک رو منحوست وجود شمیم خوشحال

  یزمان تا اقتدارت اوج.. شد تموم.. یباخت  من به تو

 شهیت خودت اون از بعد.. یکرد اعتماد  من به که بود

.. خواهرم.. مادرم تقاص.. یزد خودت ی شهیر به

 کشمت یم.. یدیم پس  االن نیهم رو  میزندگ تقاص

 .کنم یم نابودت.. بهمن

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 636پ#

 

 

 



 

  فندک باالخره و دمیکش رونش و نهیس به رو دستم

 . دمیخند جنون و لذت با.. کردم دایپ رو شیلعنت

 

 ...وی ل رونیب برو-

 

 زدان؟ی-

 

 :بردم باالتر رو صدام

 

 .االن نیهم.. رونیب گفتم-

 

 .رفت رونیب یتینارضا  با ویل و

 ساختمون از رونیب تا پاهاش یصدا تا موندم منتظر

  من و د یکش یم آخ درد با بهمن مدام.. بشه دهیشن

  با حق.. نداشت یتیاهم برام گهید که بودم یلذت غرق

 . دمی رس ینم آرامش به گهید من.. بود روشن



 یم بهمن از رو تاوانش اما.. گشتیبرنم مخانواده 

 باز رو  شراب یها  بشکه از چندتا ریش.. گرفتم

 :دیکش باال چشم بهمن و گذاشتم

 

 با یتون ینم تو زدان؟ی یکن یم یغلط چه یدار-

  نکارویا رسوند نجای ا به رو تو که  یکس با.. من

  دادم ادی بهت من.. دادم قدرت بهت من.. یبکن

 .نکرد اتابک که یکار یباش آدم یچطور

 

 گذشت یم که حد اون از.. کرد یم اثر ییجا هی تا درد

ر درد، برابر در  من.. آوردی م یکرخت  . بودم شده س 

 قلبم.. سوختم یم آتش وسط  اما نداشتم یحس  انگار

.. گرفتم فاصله ازش و دیکوب یم انعطاف یب و محکم

  که کردم فکر  یا لحظه به و ستادمیا فاصله متر هی با

  انگشتم و آوردم باال رو اسلحه.. دمینوش یم یسکیو

 مغزش، یجا به اما.. نکردم تعلل.. نشست ماشه یرو

 دهن خواست تا و رفتم  نشونه رو شلوارش خشتک

 دردمندش  ی عربده یصدا و کردم کی شل کنه، باز

 .شد میسرمست و لذت باعث

 



 داشتم انگار.. داشتم دوست رو الکل  و باروت یبو

 چشم.. کردم یم تجربه رو شدن ارضا آخر  یها  هیثان

  عقب و سپردم گوش شکننده کر یها نعره به بسته

 .رفتم شیپ یچوب  ی پله راه سمت به عقب

 

  الکل با پاهام نکهیا از قبل و آوردم رونیب رو کفشم

.. نداشتم  یدیترد و شک چیه.. رفتم باال  بشه سیخ

 .کشتم یم نجایهم رو بهمن

 

.. یلعنت.. بازم ینم تو به  چوقتیه من زدااااااان؟ی-

  تو ناموس با که بودم من.. ناموس یب  ی حرومزاده

..  کنم ینم  بخشش طلب تو از چوقتیه.. دمیخواب

 زداااااان؟ی

 

 کمرم به محکم و کردم حس کنارم رو و یل حضور من

 :زد ضربه

 

 ...رو درد نیا کن  تموم.. کن تمومش زدان؟ی-

 



 یصدا.. دمیلرز یم و بود عرق سی خ وجودم کل

 یم نظر به گرفته و دیلرز یم ترس و درد از بهمن

 .دیرس

 دمیچرخ ویل سمت به.. نشنوم رو حرفاش داشتم یسع

 سر مطمئن.. دمشید اشک از یا پرده پشت از و

 نکهیا بدون و کردم روشن رو فندک من و داد تکون

  پرت ها پله از.. بندازم نگاه مین افتادنش ریمس به

 .شد بلند هوا به گرفتن گر یصدا و کردم

 

  یخوب به رو بهمن ی تقال و سوختن تونستم یم

 اما داشت  وحشت و دینال یم درد از نکهیا با.. نمیبب

 ها پله ی رو رو خودش و شد بلند یصندل  یرو از

 داشتم؟  یحس  چه واقعا من و انداخت

 

  و گرفت رو  بازوم ویل و کرد دراز سمتم به رو دستش

 داشتم دوست.. بکشم عقب خواست ینم  دلم.. دیکش

  ی هیثان تا رو بهمن یها نعره و زده وق  یها چشم

 ویل دست فشار با مقابله توان  اما بشنوم و نمیبب  آخر

 .نداشتم رو

 



  پوزخند و انداختم زده وحشت بهمن به رو آخر نگاه

 . داد یم جون داشت.. زدم

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 637پ#

 

 

 

 

 طبقه کل و بود اومده باال صورتش تا آتش یها شعله

  یگرما.. سوخت یم  الکل ی واسطه به نییپا ی

 ویل و سوزوند یم رو پوستم  آتش، از شده متصاعد

 .شد  موفق باالخره

 



  و بست رو در اکبر ساختمون از شدن خارج  محض به

 زدم کنار صورتم از هم با رو  عرق و اشک.. کرد قفل

 و دمیچرخ  سمتش به متعجب.. ستادیا کنارم  انیجو و

 و دمید خون  از یکم رد.. انداختم  ینگاه  مین نشیس به

 :دمیکش  باال چشم

 

 آقا و شما جون با من.. آقا بودن یمشق  هاش فشنگ-

 . نگفتم زودتر دیببخش.. کنم  ینم یباز ویل

 

  فراتر حد از دردم گلو.. دمیکش متورمم گردن  به یدست

  ی همه  باشم برگشته شنا  از تازه انگار.. بود رفته

 .بود دهیچسب تنم به هام لباس

 

 فاصله کمی دیبا.. بشه منفجر ساختمون ممکنه-

 . میریبگ

 

..  دمیکش یم  نفس آهسته یلیخ.. دادم تکون  سر فقط

 به اکبر دست یها یبطر برخورد یصدا و گرفتم رو

 . خورد گوشم



 دمیکش یجور  و زدم موهام به یچنگ  دست هردو با

 به رو.. شد بلند هوا به نخشون  به نخ غیج که

 از داشت که ییها شعله و  سوختن حال  در ساختمون

  یقیعم  بازدم و دم زدیم رونیب یکنار یها  پنجره

 :کردم  حس کمرم یرو رو نفر دو دست و دمیکش

 

 .خطرناکه نجایا.. زدانی ایب من با-

 

  ی صحنه  از هنوز شدی م اما بود ظیغل  مه نکهیا با

 با اکبر.. وضوح به.. دمی د یم من.. برد لذت رو شیپ

 :گفت لبخند

 

 جشن که ارمیم جام براتون من.. آقا شد تموم-

 . نیریبگ

 

 دو هر به و  برنداشتم موهام سر از دست.. شد دور و

  رو دستم.. کردم پشت و انداختم ینگاه م ین میکنار مرد

 یرو اده یپ یاندک از بعد و انداختم کنارم حالت یب

 :گفتم و ستادمیا



 

 ... آخر ی هیثان تا.. نمیبب  رو سوختنش خوام یم-

 

 فرو مه در و ور شعله ساختمون به رو و همونجا و

 . نشستم رفته

 اکبر.. نشستند طرفم دو ر یتاخ با ویل و  زودتر انیجو

 و داد انیجو دست به رو  ها جام و برگشت زود یلیخ

 رهیخ من و داد تکون روبروم رو جام یاول.. کرد پر

 ضربه بعد هیثان چند و گرفتم دستش از  ها شعله به

 نیاول من  و کردم حس جامم به رو جام سه یها

 دنیترک انفجار،  یصدا و دمیکش سر که بودم ینفر

 .دیکش رخ به رو بهمن وجود

 

 .زدانی گمی م کیتبر-

 

 یصدا.. نیبزن اطراف به سر هی اکبر با.. انیجو-

 جنازه.. ادیب سمت نیا به یکس شه باعث دینبا  انفجار

 .نیکن گور و گم هم دیسع ی

 



..  دمیشن رو فشیضع آخ اما شد بلند جا  از مکث یب

 .داشت درد گلوله یجا

 

 .راحت التونی خ.. آقا چشم-

 

 :زدم لب شدند دور که  اکبر و انیجو

 

  آروم برسم لحظه  نیا و امشب به یوقت کردم یم فکر-

 یم دارم.. لئوناردو نشد.. اما بشه کم  دردم.. بشم

 حق.. کنه ینم فروکش چوقت یه که یش یآت تو سوزم

 . گردن یبرنم چوقتیه من ی خانواده.. بود روشن با

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#



 638پ#

 

 

 

 

  و سیخ نیزم یرو پاهام.. دمیشن رو کجخندش یصدا

 .نبود مهم.. نداشتم ییابا چیه من و  بود شده یگل

 

  به.. برد باال و گرفت دست به کنارم از رو یبطر

  بسته چشم و زدم لب به رو یدوم یبطر ویل از تیتبع

 .برنداشتم دست اما افتاد سوزش به ممعده.. دمینوش

 

..  کن اعتماد من به اما گردن یبرنم تخانواده  آره-

..  ذارهی م رو خودش ریتاث کم کم بهمن شدن کشته

..  یکش ی نم انتظار ادیز  باش مطمئن..  یشیم خوب

 .شهیم تموم بگذره که امشب

 



 از و روشن.. ترانه هنوز.. نبودم نیخوشب  ادیز من

 .داشتم رو ونیهما مهمتر همه

 

 دست از یبرا یتون یم ،یبرگشت یزندگ به یوقت-

 .هستم کنارت من.. یکن یعزادار زاتیعز دادن

 

  رو یبطر لبخند با و آوردم نییپا رو یبطر تازه من و

 و دمیچرخ   سمتش به.. زد من یخال مهی ن ی شهیش به

 .بود  تیمعصوم به رو نگاهش یها  یآب باز

 

 .بزنم سر مادرم به دیبا من-

 

  داشت.. زدم زل ساختمون به من و دینوش  یا جرعه

  ی سوخته گوشت یبو به من و سوخت یم کامل

 .کردم فکر بهمن

 

.. یونیمد  بهش نویا حداقل.. بزن سر من مادر به-

.. یکشوند یم مرگ کام  به رو پسرش یداشت امروز

 داشتم خبر.. بود تنم گلوله ضد ی قهی جل  من هرچند



  رحم یب تو مثل.. کنه ینم کیشل یکس مغز به بهمن

 .نبود

 

 .داشت یخوب  حال بهمن یبرا گذشته فعل از استفاده

  یچنگ من و شد بلند جا از رونم به ضربه چند زدن با

  یبرا رو کجا بهمن، کشتن  از بعد.. زدم موهام به

 کجا؟  داشتم؟ رفتن

 

..  کردم کج  انبار یورود ی  محوطه سمت به رو سرم

 سه سمت به که دمید پروژکتورها دیشد نور  تو رو ویل

 و کرد باز رو در شراننده و رفت شده  پارک نیماش

  در، شدن بسته ی لحظه.. نشست عقب یصندل یرو

 .گرفتم رو  و دمید خودم به  رو  نگاهش

 

  یدستور نیمحافظ از یتعداد و اکبر به رو انیجو

 به ویل نیماش.. اومد سمتم به خودش و کرد صادر

 دمیکش سر رو  میبطر ی مونده ته من و  دراومد حرکت

 نییپا سر و  ستادیا روبروم انیجو.. شدم بلند جا از و

 :زدم لب و افتاد خون رد به نگاهم باز.. انداخت



 

  یم.. تو با  نجایا یپاکساز.. کن آماده منو نیماش-

 هی.. بشه  پاک آثارش و بهمن وجود از  انبارم خوام

 .نداشت وجود انگار که یجور

 

 . آقا چشم-

  

  

  

 ******************** 

  

  

  

 نه داشتم یار یهوش به یازین نه صداش شناختن یبرا

 .شدن داریب

  ازین خواب به شدت به.. نکردم باز رو  پلکم یال یحت

 یغلت باشم نشده اشباع خواب از هنوز انگار  و داشتم

 . کردم ی توجه یب حرفش به و زدم



 

 از بعد دو از ساعت ؟یبش داریب یخوا  ینم زدان؟ی-

 فکر.. یخواب  ساعته ده از شتریب.. گذشته هم ظهر

 .یباش  زیسحرخ  یلیخ کردم یم

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 639پ#

 

 

 

 

.. دیفهم ینم  حتم به نویا و  ومدیم باال یسخت  به نفسم

 یبو  هنوز.. نبودم خوب  روحا  نه و جسما نه

 . کردم یم  حس رو سرما و یسوختگ



 

 یها  پلک پشت  رو بهمن ی زده وق یها  چشم هنوز

 .دمید یم مبسته 

  یسع.. شدیم اکو گوشم تو مغزم، تو آخرش یها نعره

  چطور دم،یرس  نجایا به چطور که ارمیب خاطر  به کردم

 دهیخواب رو ساعت ده چطور.. شدم پرت تخت یرو

 .بودم

 

 که دستش.. زدیم اشغال بوق ونیم در خط کی مغزم

 به کامل  طور به رو می اریهوش نشست، بازوم یرو

 و بود شده  خوب حالش یلیخ  انگار.. آوردم دست

 .زدم پوزخند شد باعث موضوع نیهم

 

  ساعت چند  نیهم انگار نه  انگار و بود خوب روشن

 . بودم تاخته تنش به  چطور شیپ

  احتماال. کردیم دگرگون رو حالم ربطشی ب رفتار  

  و بحث یجا به که بودم  یجهنم چه وسط دونستیم

 .داشت سازش قصد دعوا،  و قهر و جدل

 



 بود آورده روزم  به یچ احمقانه کار اون با دونستیم

 زن، هی  مثل روشن که بود یبار نیاول دیشا نیا و

 !دیفهمیم را  یلعنت من   حال

  انزجار حال خودم از شتریب شهیهم از حالنیا با

 !داشت؟ درد. داشتم

 .کردمینم حس من حداقل ای دادینم  بروز یزیچ

 

 ؟یدینم جواب و یداریب-

 

.. نشست که شدم متوجه تخت شدن نییپا و باال از

 یرو هاش انگشت  و کرد فوت پرفشار رو نفسش

 .گرفت  نوازش بازوم

  یانگشت  سر حرکات نی ا که یبار نیآخر ... نوازش

 به. گشتی برم قبل  هاسال به بود، داده مزه بهم

 !مادرم

 .نداشتم آرامش اما بودم گرفته انتقام باالخره

 

 زدان؟ی-



 

  انگار و رفت یم مالش شدت به یگرسنگ از ممعده

  آب یسخت به  که بود کرده ریگ گلوم تو ی ماه استخون

 . کرد یم  میعصب درد گلو ن یا.. دادم قورت  رو دهنم

 

  من.. انهیجو آقا.. خوره یم زنگ مدام تیگوش-

 . زنهیم زنگ که داره یمهم کار حتما اما ندادم جواب

 

  از حجم ن یا از بعد.. نداشت تیاهم برام یچیه فعال

 دراز کنارم چرا. بود حقم  خواب چندساعت فشار،

 .کردم تر زبون با رو لبم! د؟یکشینم

 

 .روشن رونیب برو-

 

 و دمیکش پوف کالفه.. نخورد تکون اما  گفت یهوم

 .شدم زیخ مین

 لمسش محتاج اندازه چه تا که دیفهمیم  دینبا حداقل

 !بودم



 روشن مخالف سمت از  رو پاهام و زدم کنار رو پتو

  الکل تند یبو .. سوخت یم منهیس نیب.. کردم زونیآو

 بهمن  .. نداختیم بهمن ادی به رو من ن یا و دادم یم

 ... آخر  یها  هیثان

 

 ینم دلم ابدا و بود گرفته رو گلوم خی ب هاش حرف

 ... ابدا.. نمیبب رو روشن خواست

 توان چون  دیشا اومدم؟ نجا یا به چرا.. خونه  یجا به

 .نداشتم کردم جزغاله رو برادرش که یزن   با ییروبرو

 

 دوش که ارمیم حوله و  لباس برات اما.. رمیم من-

 .یر یبگ
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  یسرماخوردگ نیا به و دادم قورت درد با  رو دهنم آب

 .فرستادم لعنت  موقع یب

 

  از.. کردم یم حس هام  رگ تو رو الکل آثار هنوز

 با مرابطه  نیاول از زودتر یلیخ.. شد بلند  تخت یرو

 . بود شده سرپا ترانه

 

  اگه.. کنم یم  آماده رو ناهار زیم منم یر یبگ دوش تا-

 . ارهیب قرص برات نایم گمیم من کنه یم درد سرت

 

  سکوت دلم. کرد یم میعصب داشت شیپرچونگ

 !!!نوازش و خواستیم

 !بفهمه؟ یزمان  چه روشن رو موضوع نیا بود قرار



 

. کردم مشت دست نیب رو سرم و شدم خم  زانو یرو 

 .داشت کم رو هاشانگشت  موهام، تار به تار

 من و  خواستیم رو روشن تنم سلول به سلول

 .کردمیم  سرکوب رو خودم لجوجانه

 ... آخ! نبود؟ بردار دست چرا یلعنت سردرد   نیا

 

 اما کردم حس گرفت یحرف زدن یبرا که یدم من

 تعلل. بست رو در و رفت. نزنه یحرف داد حیترج

 ...نرو کنم تقاضا و بشکنم رو غرورم سد تا نکرد

 

 نیا و انهی وحش یرابطه  کی از بعد کردمی م احساس

  برخورد هم با یاگه ید جور دیبا مثال،ی ب ی  خونسرد

 .میکردیم

  با شدن یکی بودم، دهیرس آرزوم یانتها به باالخره

 !؟یمتیق چه به اما روشن

 

  حالم مقابلم دیسف وارید.. کردم باز رو پلکم  یال تازه 

 .زد یم هم به رو



..  شدم بلند  تخت یرو از..  داشتم عادت یاهیس به من

 هام دکمه ف یرد توجه یب من و خورد در به تقه چند

 .کردم باز رو

 

 داخل؟ امیب تونم یم-

 

 خونه نیا.. ندادم رو نایم  جواب و گذاشتم مستر به پا

 . باشه آرامشم  محل بود قرار

 پشت قایدق که کی کوچ  ساختمون نیا تو حاال

 .بودم کینزد مرگ به داشت، قرار یاصل  ساختمون

 

 رونیب رو شلوارم.. شدینم وارد من اذن یب نایم

  و آب درشت قطرات.. کردم باز رو آب دوش و آوردم

 من و انداخت رعشه به رو تنم حدش، از  شیب یسرد

 .سپردم آب به رو خودم  قهیدق ده  تا و توجه یب

 

  با.. دمید رو روشن س،یخ  ی شهیش پشت از باالخره

 تیوضع  نیا به من و بود گرفته رو چشماش  دست

 سکس باهم بودم، شوهرش بود، زنم. زدم پوزخند



 اما کردمیم  حس رو تنش طعم هنوز من و میداشت

 .دیکشی م خجالت

 

  دیسف و سرخ . دیچیپ قلبم در یبیعج حس  ناخواسته

  تجربه  هرگز که داشت یبی عج حال روشن، شدن  

 .بودم نکرده

 

 : گفت که دمیشن و گذاشت تخت لب رو حوله  و لباس 

 

 .رونیب رمیم.. آوردم رو لباسات من-

 

 و شد بلند هوا به تلفنم یصدا .. ندادم رو جوابش باز

 :گفت رفتن رونیب  از قبل روشن

 

 بدم؟ جواب.. انهیجو  آقا باز-
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 .نه-

 

 موهام و بستم رو دوش من و رفت رونی ب مکث هی با

 .فرستادم باال رو

 

 ینم رو انی جو جواب کردم ینم دای پ رو خودم تا

  یم خودم از اسم هی فقط باشم شده گم انگار.. دادم

 .دونستم

  تاب و چیپ ممعده وسط که یحس و بودم منگ و جیگ

 .نبود فهم قابل برام  خورد،یم

 



 ! خواستی م رو روشن  دلم صانهیحر

  یحال چه  نیا مقابلم، طوفان   و سر پشت جنگ   وسط

 مردونه یهاهورمون  شدن نییپا و باال به من! بود؟

 . دمیکش پوف و دادم ربط

 

  و دمیچیپ کمرم دور رو حوله و شدم خارج  حموم از

  و یوارید کمد و تخت.. انداختم  ینگاه  مین اطراف به

 فرو یزرشک یها پرده.. عکس قاب چند  و توالت زیم

 ...وسط یمتر شش  فرش.. افتاده

 

 . کرد یم چکه  آب بدنم و  سر از هنوز و دمیکش پوف

..  زدم زل  خودم به و  ستادمیا توالت زیم یروبرو 

 خون طشت  هی به شتریب هام  چشم و بود سرخ پوستم

 . داشت شباهت

 

 خودم دست.. بود درد خود  گلوم، بکیس یبرجستگ

 نگه و  دمیکوب نهیآ به رو دردناکم  مشت اما نبود

 .شد صدتکه رمیتصو.. داشتم

 



 توان دی شا دیچک یم هام   انگشت یال  از که یخون

  به پا مهیسراس روشن.. داشت رو زدانی برگردوندن

  یم رو نایم  یحت چشم ی گوشه از من و  گذاشت اتاق

 . دمید

 

 ؟یکرد کاری چ یچ..  تو زدان؟ی-

 

  یرو رو دستش ترس با  و کردم کج گردن سمتش به

  یرهنیپ.. نمشیبب تونستم یم تازه.. گذاشت دهنش

 و رون که  جذب یشلوار و دیسف ی  مردونه بایتقر

 . داد یم نشون یخوب به رو پاهاش ساق

 

 سمتم به آروم روشن اما نداشت شدن داخل جرات نایم

 یکاف نگاهم مین هی.. گرفت لرز با رو بازوم و اومد

 .رفت و بشه متوجه نایم تا بود

 

 شده؟ چت تو زدان؟ی ؟یکرد  خودت با  نکارویا چرا-

 ...روزید از.. از

 



  از من بود؟ شده متوجه روزید از رو  بدم حال واقعا

  هرروز.. داشتم رو بد حال نیا شیپ سال دوازده

  دمیکش یم درد هیثان به هیثان.. کردم یم  یزندگ باهاش

 د؟یفهم یم تازه روشن و

 

  رو دلش شدن شیر من و  داد فاصله نهی آ از رو دستم

 : زدم لب و دمیکش عقب رو خودم.. کردم حس

 

 . رونیب برو-
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 .گرفتم فاصله پوزخند هی با  من و کرد نگام سرزنشگر

  نکهیا از قبل و برداشتم بود آورده روشن که یرهنیپ

 :شد دهیکش روشن توسط بپوشم

 

..  ببندم رو دستت زخم حداقل بذار..  زدانی نکن-

 .یکن یم فیکث رو لباست ینطور یا

 

 بود؟  خون به لباس شدن فیکث

 به شیپ وقت  یلیخ از دستم .. بودم ختهیر خون من

 سرکش، و داغ قطرات نی ا حاال و شد ده یکش نجاست

 . نبودند شتریب مسخره یشوخ هی

 

 دردونه دختر.. کرد ینم درک روشن حتم  به رو نیا

 ... درد به چه رو  ونیهما ی

 



 من رو دختر نیا.. کردم براندازش خشم و حرص با

 نیهم با. گذشتم ینم.. کشوندم یم ینابود به

  وجودم کل یرو ب،یدلفر ظاهر نیهم و  یینمامظلوم 

 نیهم عشق به ،یقطب مرد   نیا حاال و بود گذاشته اثر

 . بود زنده لرزون نگاه

 یبرا شدم مجبور . زد خنجر بهم پشت از  و کرد خامم

  زاریب شهیهم که بکنم رو یکار عفتش، و جون  نجات

 !بودم

 ... تجاوز

  یبرا اتفاق اون اما روشن هم و خواستمیم من هم

 ... زدانی ان  یپا یعنی من

 

  روشن برابر در من خشم کردن آروم توان بهمن مرگ

 .نداشت  رو ونیهما و

 

...  دور.. یبمون دور من از دمیم هشدار بهت روشن؟-

  بزنم بیآس بهت ناخواسته ای خواسته  نکهیا از قبل

 !بده نجات رو  خودت و برو

 



 .نکرد پنهون ابدا رو نیا و دیترس

 هی با و دیکش عقب بود شده خشک هوا تو که دستش

 .ستادیا من از فاصله گام

 و شد بلند هوا به تلفنم کن خورد اعصاب یصدا باز

 .نداشتم  دادن جواب قصد من

 

 .یدار  یزیخونر تو.. زدانی-

 

 نداشت؟ ؟یچ خودش

.  داد یم یمزخرف  حال بهم روشنش رنگ کتون شلوار

  دهیکش درد یلیخ من با شرابطه  نیاول از بعد ترانه

 بهم داشت روشن،  ی  جسمان حال ن یا حاال و بود

 درآورده رو تجاوز یادا فقط  لحظه اون که فهموندیم

 .بودم

 

  شده عوض  انگار.. نداشتم رو روزمید حس ابدا

..  کردم ینم حسش.. نبودم سابق زدانی گهید.. بودم

  از.. دمیکش یم درد لیدل یب.. خشن  و ریپذ بیآس

 .بود خارج توانم



 

.. نشستم و کردم پرت تخت یرو رو دستم رهنیپ

  یرو رو خون رد و دمیکوب رونم به رو دردناکم مشت

 .دمید حوله

 من و نشست پام نییپا و اومد جلو جسارت با روشن

 .دیتپ یم دار  نبض هام قهیشق.. گرفتم رو

 

  نیا.. دمیفهم یم رو اومدنم نجایا به لی دل حاال  انگار

 نیا با منو دینبا.. نبود ترانه  حق بد حال نیا.. خشم

 . کرد یم  تحمل تیوضع

 زن هی با و بودم کشته رو برادرش یوقت نه

 . بودم کرده انتیخ بهش زکردهیعز
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 کمکت من.. من بذار.. ست ین خوب اصال حالت تو-

 ... فقط.. ندارم یتوقع چیه  ازت من.. کنم آرومت.. کنم

 

  یجور رو  شچونه  و دمیچرخ سمتش به ضیغ پر

 با و دیترس.. شد دهیکش جلو به لباش  که گرفتم

  منه یس به که دستش.. کرد صدا رو  اسمم وحشت

  حفاظت یبرا یول شدم هاشانگشت  رام نشست؛

 پوستم ریز که یجنون و یدرون خشم از روشن

 :زدم لب دیچرخ یم

 

 که یدون یم دارم؟ رو کشتنت توان االن یدون یم-

  یبرا هیهد عنوان به رو  تنت یها تکه تکه تونم یم

 دلم چقدر  که یدون یم مارستان؟یب تو  بفرستم بابات



 بهت من روشن؟ نم؟یبب باباتو دنیکش درد خواد یم

 ؟یر ینم چرا.. یبمون دور.. من از دادم هشدار

 

  ییصدا همون با و دیکش ی م درد دستم فشار  از داشت

 :گفت  ومدیم باال یسخت به که

 

 منو دونم یم.. دارم دوست رو تو من چون.. چون-

 روزید همون یخواست یم  اگه.. دونم یم .. یکش ینم

 .یکشت یم بهمن یجلو

 

 یم نگاه دستاورد هی چشم  به رو مسئله نیا داشت

 بود؟ یمزخرف  برداشت چه نیا کرد؟

 

.  بودم خورده  جا شجاعتش و صراحت نیا از قتایحق

 قرار ونی هما دختر مقابلم که کردمیم  فراموش چرا

 ! ؟...یچلفت پا  و دست دختر هی نه داشت

  که ییها یزیربرنامه  کل به بود زده گند تنه کی

 ! بودم کنده جون  براش تموم سال دوازده

 



 تو.. کشوندمش خودم سمت به چونه با  و زدم پوزخند

 :دمیغر لبش از چ یه ی فاصله

 

  نکشتمت.. نبود مرگت شاهد ونیهما  چون ینمرد-

.. بکشم رو تو  بهمن دستور به خواستم ی نم فقط چون

 اون تو خواد یم دلم سابق خشم همون  با هنوزم اما

 .روشن دهیم  پس بابات که یباش یتاوان

 

 قلبم به و داد تکون منهیس یرو میمال رو دستش کف

 . نشست

 

 ینم من که داشت یبی عج  حال شیعسل یها چشم

 رو نفسم.. شدینم تر ظیغل نیا از اخمم.. دمیفهم

 :زدم لب و کردم فوت یحرص

 

  من بفهم.. یکن یم یباز ریش دم با یدار روشن؟-

  شیآت تو رو بهمن شبید نیهم که  یکس.. زدانمی

 قهیدق دو از کمتر تو تونم یم.. سوزوندم حماقتش

 . ینداشت وجود انگار که کنم نابودت  یجور
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 یرو و بدم هولش عقب به شد باعث نگاهش برق

 .افتاد نیزم

 ینم یحس بهم زخمم نه  و استخون شدن خورد نه

 .گرفت رو دستم روشن و شدم بلند جا از.. داد

 سرکشم، احساسات فوران برابر  در کردم یسع

 .کنم حفظ رو خودم  یخونسرد

 



 دود یبو اون.. زدانی ؟یکشت اونو تو.. تو.. بهمن ب-

  کاریچ  تو زدان؟ی.. شب ید بد حال اون.. شیآت و

 ؟یکرد

 

 اعمالش یسزا به رو کثافت اون که بود ناراحت

 !رسوندم؟

 از و بخنده من ینداشته ش یر به هنوز  دادی م حیترج

 !بزنه؟ حرف روشن نقص  ی ب کلیه

 رگ به رگ  یرو اتاق، اون تو روشن ی  ادآوری هنوز

 خشمم که داشتم یصبر چه من و گذاشتیم اثر تنم

 ! کردم؟ینم یخال روشن یرو رو

 

  بودم کرده سکوت  میزندگ قیعم درد   دربرابر هرچقدر

 .نداشتم رو مرگ و خفقان نیا تحمل  من. بود یکاف

 

 . کرد علم قد مقابلم و شد بلند من کمک با

 حس رو خون طعم که گرفتم دندون به  یجور  رو لبم

 اعصابم یتارها  تک به تک  یرو قایدق  روشن.. کردم

 .رفت یم راه



 

 یبرا که یکار.. زدم  ششیآت کثافت تو.. کشتمش-

 . دارم درنظر هم  تو یبابا

 

  رنگ صورتش.. گذاشت دهنش یرو رو دستش هی

 به تا لمس ن یاول از دستش و دیرس یم  نظر به دهیپر

 .دیلرز  یم حال

 بودم؟  داده  نجات رو روشن جون چرا

 داشتم روشن به یحس چه که کردمیم قبول دینبا من

 !بود  جانب به حق هم  هنوز یوقت

 

 بهش و آوردم باال رو دستم و دمیکش عقب رو خودم

  یرنگ رو ساعدم اواسط  تا خون.. انداختم ینگاه مین

 :زدم لب من و بود کرده

 

 .ارهی ب هیاول یها کمک  ی جعبه برام  نایم بگو-

 



 روشن از دونستم یم من و کرد براندازم واج و هاج

 :بردم باال رو صدام.. شدینم گرم یآب

 

 .هی اول یها کمک جعبه.. نایم-

 

 یب رو  شلوارم و شورت.. دمیشن گفت که یچشم

 از آب.. دمیپوش یدست هی  و روشن نزار حال به توجه

 . کرد یم  چکه موهام

 

  به جعبه با نایم که بود نخورده تکون هنوز روشن

"  برو و تخت  رو بذار"  کردم اشاره من و اومد اتاق

  نشستم تخت لب خودم.. رفت و کرد اجرا رو دستورم

 .کردم بازش و

 

 زدان؟ی-

 

 به.. شتریب شهیهم از حاال.. داشتم نفرت  اسمم از

 برداشتم نیبتاد و گاز.. نشست تخت لب و اومد سمتم

 .گرفت دستم از روشن و



 

 .دمیم انجامش من.. من-

 

  پنبه یا  تکه با و نزدم یحرف اما خواست ینم دلم

 و گاز با. کرد پاک رو ساعدم تا گرفته راه خون

 . کرد یچیباندپ و داد شو  و شست رو زخمم نیبتاد

 

 و بود رفته فرو فکر به قا یعم.. زدم زل صورتش به

 . بود نشده کم یزیچ شی دگیپر رنگ از.. داشت اخم

 

 !یشد سرپا زود نقدریا که خوبه-
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  و کرد سربلند شوک با که گرفت رو کالمم ی طعنه

 خواستم.. بزنم پوزخند شد  باعث سرخش یها گونه

 .نداد اجازه یول بشم بلند

 

  نگاه صورتش به تا کرد وادارم و گرفت رو بازوم

 هاشچشم  ی  وحش غم همون با و دیلرز هاشلب. کنم

 . گذروند نظر از رو کلمیه کل

 

  انیآقاجو یوقت.. دمتید حال اون تو شبید یوقت-

.. دمینخواب رو شب کل.. دمیترس باشم، مراقبت گفت

 من با ی ندار حق تو.. بودم سرت باال رو روز کل

 .یکن رفتار ینجور یا

 



 دونستمیم بود، زی رآمیتحق چقدر حرفم نیا دونستمیم

 تکه همون من یول بشکنه  روشن قلب  بود ممکن

  یباز به داشت روشن که بودم یاشکسته یشه یش

 .گرفتیم

  خودش از حاال دیبا که بود روشن نیا و بودم برنده

 .کرد ی م مراقبت

 

 ...دهیبر ایدن از و بودم داغون و خراب من

 گوش کاش ی ا و بمون دور که بودم داده هشدار بهش

 !کردیم

 

 گه؟ید سکس  هی ؟یخوا یم یچ زهی جا عنوان به-

 

..  زد رونیب حدقه از هاش  چشم و موند باز دهنش

 .کردم کم رو مونفاصله و دمیکش جلو رو خودم

  نیا. شدم خودیب خود از و کرد مستم  تنش عطر باز

 . خواستیم دلم اما بودم گفته دلش شکستن یبرا رو

 ...اما نه سکس هی



  یانتها من، یبرا هم یاه یثان چند یمعاشقه هی

 !دی فهمیم رو حالم روشن اگر بود؛ یخوشبخت

 

  یم.. کنم فکر ونیهما به یرمیز یوقت ادینم بدم-

 از بتونم که  هست تنم تو جون اونقدر روشن؟ یخوا

 . امیبرب پست

 

 هی یول شتریب شهیهم  از ببوسمش، خواست یم دلم

  تجاوز   فکر  . خوردیم رو مغزم خوره نیع یزیچ

 .کردیم نابودم درون از بهمن

 

 حاال.. شدم گرم  تنش التهاب از من و دیلرز  وضوح به

 . شدم یم زدانی داشتم

 رو خودش خواست.. کردم یم دایپ رو خودم داشتم

  کنار رو جعبه.. ندادم اجازه من نباریا که بکشه عقب

  یرو دندونم رد.. چسبوندم خودم به رو روشن و زدم

 :زدم لب  و خورد چشمم به گردنش

 



 یکار من.. یبرد لذت دادم بهت که یدرد با مطمئنم-

 بردن لذت که ارمیم روزت به ییبال.. روشن کنم یم

 با یوقت یبفهم کنم یم یکار.. یکن فراموش رو

 دختره داره برات یعواقب چه یکن یباز  من یآبرو

 ...ی

 

 کنار و گرفتم رو گردنش من و بست خی  تنش یآن به

 : زدم پچ شده دیکل یها دندون نیب از گوشش

 

 ثابت من یآدمها چوندنیپ و ینافرمان با یخواست-

 ؟..یشرفت  یب یبابا اون ی حاللزاده دختر چقدر یکن

  هی.. من رتیغ با شدن بهمن رخوابی ز  با یخواست

  نجایا حاال م؟ یزندگ ی خچهی تار رو یبش بزرگتر ننگ

 روشن؟ یحق  چه ؟یزنیم حرف حق از یجرات چه با

 ...یحق چه
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 :افتاد پته  تته به و دیلرز یم شدت به

 

  خبر خب خ بهت  ب خواستم خواس خ.. بخدا ب.. من-

 یخ.. ینداد ن تلفنمو  ت جواب جوا..  تو ت.. بدم

 . کن ک ولم ول و.. زدانی  ی.. زدم زد ز  زنگ ز یلیخ

 

 رو دستم فشار من و کرد مور مور رو  تنش پوزخندم

  ترق ترق گردنش استخون کردم یم حس.. بردم باال

 .دیکش آخ درد با.. کرد یم

 



 خوا.. بخدا.. کن ولم ادی م دردم.. گردنم.. زدانی آخ-

 .ینداد ن جواب تو.. بگم خواستم

 

 از تر نیخشمگ من و افتاد هن و هن به درد از

 :زدم لب  دستم استخون درد به توجه یب و شهیهم

 

 خطرناک تونم یم چقدر من یخبرندار .. روشن آخ-

 التماس یوقت.. باشم رحم یب تونم یم چقدر.. باشم

  اما.. یفهم یم یبکش درد  کمتر تا رمیبگ جونتو یکرد

 چون بده نجات من از خودتو و برو ... نه حاال

 یوقت بگذرم حماقتت از تونمینم! کنم تحمل  تونمینم

 ... که  یوقت... که

 

 اشک روشن.. شدم بلند و دادم هولش عقب  به محکم

 . ختیر

  مچاله جسم به من و  ومدیم باال یسخت به نفسش

 یم درون از.. بود ناخوش حالم.. زدم زل ششده

  ،یاحتمال تجاوز اون و نبودنم فکر هیثان کی. سوختم

 !گرفتمیم جنون. داشت رو دنمیکوب درهم توان



 

 دم،یرسینم اگر اما بودم نکرده رحم روشن به خودم

 شدمیم وادار اگر زد،یم دست بهش یلعنت  بهمن اگر

 ... رمیبگ رو روشن جون

 . سوختمیم نیهم از و موندمینم زنده

 

 زدان؟ی-

 

..  شد بلند تخت  یرو از یسخت به.. ندادم رو جوابش

 .دمیچرخ سمتش به

  من و دمید  ترانه یها ناخن رد به رو  نگاهش ریمس

  جلو یستودن شهامت همون با.. نداشتم یحس چیه

 :ستادیا مقابلم درست و زد بغل رو خودش.. اومد

 

.. شهیهم مثل... یخودخواه  شهی هم مثل.. تو-

  من.. بکن کنه یم آرومت یکن یم فکر که یهرکار

..  رمیبگ رو  حوادث یجلو بخوام نکهیا از شدم خسته

 یبرا که یفیکث یزندگ و خودت با.. ونیهما با.. من با

 ؟یفهم یم.. ستین مهم برام گهید.. یکرد درست من



 تو به شدن کشته یبرا من  باش مطمئن.. ستین مهم

 .کنم ینم التماس

 

 عرق داشتم باز و دیلرز یم صورتم عضالت ی همه

 خواست؟ یم جونم از  یچ دختر نیا.. ختمیر یم

 حرف من با لحن نیا با گذشته یها سال  تمام تو ترانه

 .نداشت رو جراتش.. بود نزده

 

 ؟یکن یم کاریچ یدار روشن؟-

 

 تاوان دیبا من چرا.. شدم خسته  ست؟ین معلوم.. هیگال-

  بگو بهم بسوزم؟ دیبا من چرا بدم؟ رو بابام انتخاب

 کردم؟  یگناه چه من

 

 انتقام، گرفتن یبرا من مگه ندادم؟ تاوان  من مگه

 نشدم؟ انتخاب

..  یلعنت.. نداشتم  آرامش هنوز من و بود مرده بهمن

 بود؟ ی شیآت چه نیا



 

  از تصوراتش و دمید بدنم ی ها  زخم به رو نگاهش باز

 دوباره خواستمینم من. زدم حدس هازخم  نیا علت

 !باشم داده دستش رو  خوابم رگ
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.. یدیم پس رو بودن ونیهما دختر تاوان یدار تو-

  و دادم پس رو بودنم اتابک پسر تاوان  منم.. من مثل

 به.. نه بابات خاطر به بعد به نیا از اما .. دمیم دارم



  چیه چرا؟  یدون یم.. یبکش عذاب دیبا خودت خاطر

  کدوم من بهمن یلعنت تماس اون از قبل  یدار خبر

 اومدم یحال چه  با و کجا از یدون یم بودم؟ یقبرستون

  و حرص شر از بدم نجات  رو احمق یتو.. تو تا

 بهمن؟  شهوت

 

  کرد یم تالش.. دادم تکون محکم و گرفتم رو بازوش

 . نبود موفق  اما نکنه هیگر

 

  بانهیغر یخاکسپار  مراسم از داشتم.. گمیم بهت من-

 اومدم نکرده و کرده دفن بابامو .. گشتمی برم اتابک ی

 به بهمن  گهید بار هی که.. دمیخواب تو با اجبار با و

 . نکنه یدراز  دست ناموسم

 

 ی حت  حاال و افتاد لرزه به اشک با شیعسل یگو هردو

 .کرد  ینم تقال دنینکش  درد یبرا

  زدم پوزخند  درد با.. زد زل بهم باز دهن با و مبهوت

  عقب عقب ..  شد صدچندان گلوم وحشتناک درد و

 .دمیکوب توالت ز یم کنار وارید به رو کمرش



 

 روشن؟-

 

  یآ.. اتابک آقا زدان؟ی.. کنم ینم باور من .. من.. نه-

 .زدانی

 

 نفس و گذاشتم سرش ی رو رو مچونه  و رفتم جلو

  کهنه اتابک داغ .. کرد برخورد نمیس به داغش یها

 .شدینم

  نیتسک رو دردم دیبا کرد،یم آرومم دی با روشن االن

 با رو خشمم و کردیم قبول رو حماقتش دیبا داد،یم

 !کردیم کنترل  یلعنت من   یبرا کردن  خرج  یزنونگ

 

 عاشقانه که یزن داشت، کم  زن هی من منحوس   ی  زندگ

  یدلبر فقط جونش، یبرا یدلنگران یجا به و بپرستم

 ! بکنم رو ایدن فیک و کنه

 ...داشتم حس بودم،  مرد بودم، آدم

 ! پاکمهر روشن   به زن، نیهم به قایدق



 

 روشن و دمیکوب وارید به سرش بغل رو مشتم باز

 . زد غیج

 دور هاش دست.. کرد بغلم  اما دیلرز یم آغوشم تو

 .دمینکش نفس من و شد حلقه کمرم

 

..  خوام یم معذرت.. زدانی دیببخش.. دیببخش-

  زدان؟ی.. بشه ینجوریا خواستم ینم.. دیببخش

.. یستین خوب دمید یم.. دونستم ینم من.. زمیعز

  بشه ینجوریا خواستم  ینم.. بود بد حالم .. دمیترس

 ... اتابک آقا.. ایخدا یوا.. خورم یم  قسم.. زدانی

 

  ادامه.. نزنه حرف تا چسبوندم بهش محکم رو خودم

 قلبم به رو داغش یها گونه و کرد کج سر اما.. نده

 .داد هیتک

 

.. دونستم ینم که کنه لعنتم خدا.. بکشه منو خدا-

 باشه.. عذابتم باعث من.. من.. ببخش  منو خدا تورو

 تو.. نگم ی چی ه خورم یم قسم.. بکش منو.. زدانی



.. کن هیتک  من به.. من به.. باش آروم فقط  تو خدا رو

 .کنم باور  تونم ینم

 

 . کرد ینم آرومم هاش حرف از چکدومیه

 از بودم، گذشته اتابک از موندنش زنده خاطر به من

 .گذشتم خودم

 آزارم ها، یگریناش نیا و نبود بلد هنوز روشن

  یبرا فقط رو ایح و شرم و مهارت نداشتن . دادیم

 . دمیپسندی م تخت

 

  چطور من و دیلرزیم آغوشم تو فشیظر اندام کل

 چکسیه! کنم؟ هیتک کی کوچ جسم نیا  به تونستمیم

 !نداشت رو دربرابرم کردن ی صبور  تحمل  

 

  ینم دوا من از یدرد تو ندونستن ای دونستن روشن؟-

 به کردن هیتک  که یثبات یوب  کی کوچ اونقدر تو.. کنه

 هی به کم تو و من یزندگ..  باده به کردن هیتک مثل تو

 شباهت شده نینفر یزندگ  هی به.. نه شده لعنت یزندگ

 ترانه.. یدیم پس تاوان اشتباهاتت خاطر به.. نداره



  متجاوز هی چشم به.. داره  خبر تو و من  نیب سکس از

 .کردن نگام
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 فاصله ازش من اما برگشت ریتاخ با و  رفت نفسش

 قلب.. دادم فشار سرش یرو رو مچونه و نگرفتم

 .بستم چشم و دیکوب یم محکم میلعنت

 



  چشم و رفت فرو موهاش یال  هامانگشت ناخواسته

 .گرفتم نفس بسته

 کردنم آروم توان خواستیم اگر روشن تونست،یم

 چند دلم و کردیم سرمستم تنش عطر. داشت رو

 . خواستیم دغدغه یب  خواب   ساعت

  تخت ی رو رو روشن  لحظه نیهم اگر شدیم یچ

 نوازش   به کردمیم وادارش و  خوابوندمیم

 ! ؟...امنه یس یرو  یسرانگشت

 دیبا شد،یم هیتنب دی با روشن اما خواست یم دلم

 من رتیغ و خودش جون با نداشت حق که دیفهمیم

 ! کنه یباز

 

 حاال.. کرد نابود منو یزندگ کل تو، اشتباه میتصم هی-

 ؟ یدیم اعتراض حق خودت به هنوزم روشن؟ یچ

 

  ناراحت رو ترانه نکهیا از نه؟ی ا خاطر به ها زخم نیا-

 ؟ی ناراحت یکرد

 



  ناراحت کرد؟ برداشت رو نیا هام حرف ی همه از

 ... اون خاطر به فقط نه اما بودم

 .برخواست نهادم از یسرد آه

! بفهمه؟ رو من ینگفته حرف روشن بود قرار یک

 ! بود؟ نیا من حرف یهمه 

 

  هرچه کردم احساس. ستادمیا عقب و کردم ولش فقط

 .  بود شده پنبه بودم دهیسیر

 

  آزاده.. شدم خارج اتاق در از و زدم رهنمی پ به یچنگ

 و دورتر یکم نایم و کرد یم یریگردگ  آشپزخونه تو

 آب، پارچ با داشت یغذاخور  مخصوص سالن در

 .کرد یم پر رو ها وانیل

 

  کرده داغ.. نبستم رو هاش  دکمه و دمیپوش رو رهنیپ

 نفس نمیس یپوست یها روزنه داشتم اج یاحت و بودم

 . بکشند

 

 ... ناهار دییبفرما آقا-



 

 رو سه  عدد ،ییرایپذ ی گوشه دار شماطه  ساعت

 .بودم گرسنه واقعا من و  داد یم نشون

 سالن نی ماب درست که یخور ناهار زیم سمت به

 یصندل یرو و رفتم بود ییرایپذ  از بعد یمجزا

 .نشستم

 

 و گفت یزیچ آزاده به.. شدم روشن متوجه زود یلیخ

 بشقابم و شد  کینزد نایم.. دمید رو آزاده اطاعت من

 : برداشت رو

 

 براتون من نیدار دوست پلو زرشک گفتن خانوم-

 .کردم درست

 

 یآب روشن.. کرد پر رو بشقابم  و دادم تکون  سر فقط

 یصندل  یرو.. برگشت و زد صورتش و دست به

  لبخند با نایم.. نکرد سربلند و نشست راستم سمت

 :کرد پر رو  روشن بشقاب

 



 ن؟یندار من با یا گهید امر-

 

 . یسکیو فقط-
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  عانهیمط  سر تکون با نا یم و دیکش باال چشم روشن

 .کرد پشت و رفت عقب



  لحظه نکهیا بدون و گرفتم دست به چنگال و قاشق

  حس رو طعمش. شدم خوردن مشغول  کنم، مکث یا

 .خوردم یم  م معده کردن ساکت  یبرا فقط.. کردم ینم

 

..  بدم قورت رو غذا یسخت  به شدیم باعث گلودردم

 .نداشت خوردن قصد هنوز روشن

 ینیس هی با نایم که خوردم رو بشقابم از  یمین بایتقر

  یسکیو و گرفتم ازش من.. برگشت ی سکیو  یحاو

 . دادم قورت بود مونده گلوم تو که ی ا لقمه با رو

 

 آقا؟ دیدار دوست رو طعمش-

 

 و دادم تکون سر فقط.. دمی فهم ینم رو چکدوم یه طعم

  دستم تکون با و برگردوندم ینیس به رو یخال جام

 .شد دور

 

  ،یبخور یزیچ هی یکن ضعف نکهیا از قبل بهتره-

 !یداد دست از یادی ز خون دمیشن

 



  به چنگال و قاشق یحال  یب با و دی گز لب شرم با

 .گرفت دست

  زور با دیبا.. زدم پوزخند شد که خوردن مشغول

 .کردم یم یحال بهش رو حرف

  غذا یریدرگ بدون داشت که بودم خوشحال حداقل

  رنگ خواستینم دلم. بودم نگران من چون  خوردیم

 . نمیبب رو هاشدست  یرعشه و یدگیپر

 

  کم دردم دل  از یزیچ.. نشد زده یحرف غذا انیپا تا 

 .نشد

  که بودم برنداشته گام چند هنوز و کردم راست قد

 .دمیچرخ سمتش به و ستادمی ا.. کرد صدام

 

 اما شد بلند که بستم رو رهنمیپ یها دکمه فیرد

 هیتک یصندل یپشت به رو دستش و ستاد یا همونجا

 . داد

 

 ؟یبر ییجا  یخوا یم-

 



 د؟ ی پرس یم چرا.. خوردم کهی سوالش  نیا از

  به.. دادم  یم رو انیجو  مکرر یها تلفن جواب دیبا

 یم مالقات رو ویل دیبا.. زدمیم سر  برج و ترانه

 افتاده  عقب هم حاال و داشتم کار یلیخ من.. کردم

 .بودم

 

 ؟یپرس  یم چرا-

 

 و شد تر  ظیغل اخمم.. دیکش باال چشم و کرد مکث

 و ترس من.. اومد سمتم  به دیکش که ینفس  با روشن

 مقابلم و گرفت دندون نیب رو لبش.. دمید یم لرزشو

 .زدیم برق اشک  از هنوز  شیعسل یها چشم.. ستادیا

 

  خاک سر  یببر منو شهی م زدانی.. که خواستم.. من-

 اتابک؟ آقا

 

 

 



 

      

 

 ن یوتیگ#

 650پ#

 

 

 

 

 یهالب  یرو  یاه یثان یبرا و شد حبس نمیس تو نفسم

 . دادم جون روشن

 بدنم تمام تو قلبم د؟یفهم ی م گفت؟ یم ی چ دختر نیا 

  یم گردنم یرو درست یدردناک رگ  و زدیم نبض

 .دیکوب

 

 روشن؟-

 

 :گفت یدار هیگر حال با و  گرفت جلوم رو دستش کف



 

  حق یلیخ  گردنم به اتابک آقا.. کنم  یم خواهش-

 خورم یم قسم.. بخونم فاتحه هی فقط خوام یم.. داره

 ... که

 

 :شد جمع خودش تو زدم که یداد با

 

 .روشن هیکاف-

 

 یصدادار پوزخند من  و دیچسب نشیس به شچونه 

 .زدم

 

 ساختن؟ یچ از رو تو ؟..آورده بار یچ ونیهما-

 کاشت مادرت شکم تو رو تو تخم که یشب  اون بابات

 یلیخ گفته بهت  یکس حال  به تا کرد؟ یم  فکر یچ به

 ؟ یمخ رو

 



  گوشتش تو  رو بلندش بایتقر  یها  ناخن رفتن فرو من

 .دمیشن رو قلبش کوبش و کردم حس

 

 ... خواستم فقط.. نزدم یبد حرف..  من زدان؟ی-

 

  فونیآ زنگ یصدا و دمیکش  یقیعم نفس بسته چشم

 رو گردنش و رفتم جلو توجه یب.. شد بلند هوا به

 :زدم پچ گوشش کنار و گرفتم

 

  تو برابر در یخونسرد  چقدر که دونهیم خدا خود فقط-

 یحرف که کنم یم کنترل رو خودم دارم چقدر.. سخته

 یدار چرا! ؟ یخوایم من جون از یچ... دینبا که نزنم

  خورد منو ینجوریا یدار یسع چرا!  ؟یزنیم زخم

 تا.. یونیمد مخانواده و من به عمرت آخر تا تو! ؟یکن

  کم گناهت بار از یزیچ  یتون ینم فاتحه هی با.. ابد

  یوقت.. گذاشتم دلت به باباتو دنید داغ یوقت.. یکن

  یم یکن شرکت شجنازه  عییتش تو ینتونست یحت

 .دمیکش یچ من یفهم

 



  لب.. دمید  هاش هیقرن تو رو ترس من و کرد سربلند

 :کرد سکوت نایم یصدا دنیشن با اما کرد باز

 

 .آوردن فیتشر انیجو آقا-

 

  ینگاه مین بهش دیتهد با و گرفتم فاصله روشن از

 .انداختم

  طول دیرس  یم انیجو تا حتم به و بود بزرگ  محوطه

 خشدار درد  گلو از صدام.. دمیکش باال ینیب.. دیکش یم

 .شدیم شتر ی ب لحظه به لحظه و دیرس یم نظر به

 

 .باشه.. زدانی باشه-

 

 . دمی شن  رو انیجو ی مردونه و پرابهت  یصدا

 

 زدان؟ی آقا-

 

 



 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 651پ#

 

 

 

 

 بود گرفته رو  وجودم ی همه  ناخواسته  یترس و خشم

 یصدا به گوشم اما داشتم یبرنم روشن از چشم و

 به رو انی جو لبخند با نایم.. بود انی جو ی آشفته

 :کرد دعوت داخل

 

 . انیجو آقا داخل  دییبفرما-

 

 .شدیم اکو فضا تو که دمیشن یم رو پاهاش یصدا من



 از رو غمش و اشک و آورد باال دست روشن

..  ستادیا سرم پشت انیجو و کرد  پاک صورتش

 به من و برگردوند رو نیغمگ و  ملتهب روشن

  چشم نگران ابدا نکهیا با و زدم زل شیا قهوه یموها

  به.. شدند دهیکش بدنم یها رگ اما نبودم انیجو یها

 :زدیم نفس نفس شدت

 

 جواب گرفتم.. تماس هرچقدر.. من .. آقا سالم-

 . کنم صحبت.. باهاتون واجبه.. نینداد

 

 فاصله که شدم متوجه و گرفتم روشن از چشم باالخره

 .گرفت

  به شیبرافروختگ و چرخوندم سر انی جو سمت به

 شتریب نیا  از.. داشت همراه به رو یبد یخبرها حتم

 پوستم و بود منقبض فکم.. نداشتم جا کردن اخم یبرا

 . سوخت یم

 

 .میکن صحبت دیبا زدان؟ی آقا-

 



  صداش تن و اومد جلو.. ندادم  نشون یواکنش  چیه من

 :آورد تر نییپا رو

 

 ...راستش.. اما خوام یم معذرت قربان؟-

 

 :بردم باال رو صدام

 

 رفتن هیحاش  از یدون یم.. انیجو بزن رو حرفت-

 . ادینم خوشم

 

 :گفت قیعم بازدم هی با و شد  منقطع نفسش

 

 رو تهران کل صبح از.. کردن فرار خانوم ترانه-

 ...انگار.. گشتم

 

 فرار؟ ؟..ترانه.. انداخت حرکت  از رو قلبم شوک، نیا

 دچار نابهنگام  مرگ هی.. یقلب ستی ا هی به انگار

 .نداشتم یالعمل عکس چیه انجام توان.. شدم



 

 ؟یچ-

 

 به هم روشن پرسشگر  و زده وحشت یصدا با یحت

 فکر انیجو  حرف به داشتم همچنان. برنگشتم یزندگ

 .کرد ینم رو نکاریا ترانه.. نداشت امکان.. کردم یم

 

 شدم متوجه که یاول هیثان همون من خورم یم قسم-

 تا گفت یم  نینوش.. گردم یم دنبالشون دارم حاال تا

 رو خانوم  ترانه گهید دهیشن رو بهمن مرگ خبر

 ی همه من م؟یکن کاریچ دیبا.. زدانی آقا.. دهیند

  یا جهینت چیه  به هنوز اما کردم جیبس رو روهامین

 .دنینرس

 

 چیه واقعا من.. ستادی ا کنارم وال و هول  با روشن

 .زدمینم پلک یحت.. نداشتم  یحرکت

 

..  نالیترم.. فرودگاه ؟یچ یعنی ان؟ی جو آقا آ-

 ن؟ یگشت رو جا همه.. یکالنتر و مارستانیب



 

 . کردم یم  یته قالب داشتم و سوخت ی م منه یس نیب

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 652پ#

 

 

 

 

 

 اونجا بزنم حدس که ستی ن ییجا.. خانوم روشن بله-

  پروازها ی  همه شبید از یحت.. باشم نگشته  و باشه

 .ستین که ستین.. کردم چک رو ینیزم  یسفرها و



 

.. نداشتم یحس واقعا من و نداشت احساس که مرده

 نه.. خوردم تکون من و نشست کتفم به انیجو دست

 . موندن سرپا توان نه داشتم ختنیر فرو توان

 

 چند تو. خوردیم هم به یجهنم یزندگ نیا از حالم

  مرگ! گذروندم؟یم سر از رو بال تا چند دیبا ساعت

...  بهمن  مرگ... تجاوز و روشن حماقت... اتابک

 ! ترانه فرار

 ! خواستند؟یم یچ من جون  از زن دو نیا

 

 .نیبد خبر سی پل به.. انیجو آقا چرا؟ آخه-

 

 کاریچ دیبا.. ترانه آخ بود؟ یچ از روشن یصدا عجز

 به بسته چشم بود؟ کرده فرار من از ترانه کردم؟ یم

 .دادم هیتک انیجو دست

 



  من.. دیببخش  آقا ه؟یچ امرتون م؟یکن  کاریچ قربان-

 دایپ رو خانوم  ترانه براتون.. کتریبار مو از گردنم

 .کنم یم

 

 فاصله و دادم تکون سر  بار چند فقط توانم ی همه با

  تر نیسنگ هم  اتابک مرگ از دیشا ضربه نیا.. گرفتم

 .بود

 

 آقا کن داشیپ کنم یم خواهش م؟یکن کاریچ دیبا  حاال-

 ؟یچ ادیب سرش ییبال اگه.. خدا به شمارو.. انیجو

 

  من و اومد سمتم به.. نداد رو روشن  جواب انیجو

 .ستادیا و دادم یتکون  رو دستم

  خودش داشت که دمیشن یم رو روشن یصدا هنوز

 رهیبگ انی جو از یاطالعات تا زدیم شیآت  و آب به رو

  به.. شدم خارج  ساختمون در از و نکردم صبر من و

 : گفتم بود ستادهیا در دم که ینگهبان

 

 . کن آماده نمویماش-



 

 شیپ یاصل ساختمون سمت به احترام ی ادا و چشم با

.. برداشتم قدم جلو به نامطمئن ییها گام با من و رفت

 دایپ ازش یرد انیجو االن تا اگر.. آخ.. ترانه آخ

 خاطر به بود؟ رفته یک از.. فاجعه یعنی بود نکرده

  منو تونست ینم ترانه.. نداشت امکان نیا بهمن؟

 درد وسعت.. یزندگ سال نیچند از بعد نه.. کنه ترک

 ینم باور.. ابدا.. شدینم جا.. بود خارج من ابعاد از

 ..  گشتم یم رو تهران وجب  به وجب  خودم.. کردم

  

  

  

  

  

  

 ... بعد ماه چند

  

  



  

 جام و دادم هیتک پنجره سرد  ی شهیش به رو آرنجم

 .زدم لب به رو

 

 ینم آروم یسکیو  با یحت روزهام، نیا بد حال

 همون با .. خونسرد شهی هم مثل ظاهر در.. گرفت

 از و کردم  یم یزندگ زدانی ریناپذ شکست ی پوسته

..  کردم ینم افتیدر بودن زنده از یحس چیه درون

 ژنیاکس یحت.. ومدینم خوش مذاقم به  یسکیو یتلخ

 .آورد یم  فشار حنجرم  به طیمح  یها

 

  و سوخت ی م ترانه نابهنگام فرار خبر از  گوشم هنوز

 دایپ ازش ی ا نشونه هنوز کسالی بایتقر از بعد نکهیا

 .کرد یم خاکستر رو وجودم بودم، نکرده

 

 یم رو انیجو زدن در مدل من.. خورد در به تقه چند

 . شناختم

 ی گرفته دود شهر به من و گذاشت اتاق به پا خودش

 و گذاشتم پا ریز رو شهر  ی همه.. زدم زل یلعنت



 چیه اما.. خودم امالک..  بهمن امالک ی همه.. نبود

 بدم حال به موضوع نیهم.. نکردم دایپ  ترانه از یاثر

 . زدیم دامن

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#
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 . اومدم ینم رونیب فکرش از یا هیثان من

 رو وجودم کل بود، اومده سرش ییبال نکهیا ظنّ 

 !یلیخ... داشتم ادیز دشمن من. لرزوندیم

 



 یاراده و  لیم با خودش که باشم دواری ام خواستمیم

 !دمشیدیم که یروز اون بر یوا و بود رفته خودش

 !نیهم  فقط باشه، زنده که خواستمیم فقط فعال

 

  بد من. بذارم دستش کف رو حقش بودم  بلد خوب

 ...روشن به ترانه، به خودم، به  بودم، کرده

 !نبود من حق ییتنها یول

 

 ی جرعه.. کرد سکوت و ستادیا سرم پشت انیجو

 فاصله پنجره از و دمینوش رو جام زهرآلود عی ما آخر

 .گرفتم

 کارم زیم  کنار تا بندازم  ینگاه مین بهش نکهیا بدون

 .کرد میهمراه سکوت در انیجو و رفتم شیپ

 

  یسر عانهی مط و نیبنش دادم  اشاره بهش و نشستم

 زمیم به دهیچسب ی نفره تک مبل یرو و داد تکون

 . نشست

 



  انگار.. داشت یجالب یهماهنگ پوستش با  اهشیس کت

  از انیجو که داشت عالقه  شتریب شیر ته به نامزدش،

 .بود گذشته لشیبیس و شیر

 

 عقب برج یکارها  از یکل.. نیشد خسته  یلیخ امروز-

 از رو فرصت واقعا دیع التیتعط نی ا.. بود افتاده

 .بود گرفته مونهمه 

 

  کساعتی  یحت انیجو نه و من نه که ی دیع التیتعط

 .مینداشت استراحت

  نیا من.. دیکش مشیمال شیر ته به یدست و دیخند

 ی چهره مناسب شتر یب رو یمتر یلی م یموها

 .دونستم ی م شمردونه 

 

 اگه شهی م خوب چه شده سبک کمی کارها  که حاال-

  من.. مسافرت  دیبر مدت  هی خانوم  روشن و شما

 .هست برج  به حواسم

 



  داشت حاال و بود کرده رد  رو میمسافرت تور شنهادیپ

 من دونست یم خودش که زدیم حرف  یزیچ از

 رو ازش و کردم اخم.. نداشتم انجامش به یلیتما

 .گرفتم

 

 به رو مزخرف ییتنها نی ا غم و درد خواستمینم فقط

 که نشه متوجه دادمیم  حیترج. بکشم انیجو رخ

  دلم. بزنم حرف روشن با تا خواستیم دلم چقدر

 ...خواب یکم دیشا  و خواستیم  رو دنشیبوس

 ! بودم خسته

 

 روشن.. قربان یول.. نیشکار دستم از االن دونم یم-

 ... من.. دارن حق  خانوم

 

 .نداد ادامه شد تر  ظیغل که اخمم

  حالم بود، تنگ دلم. بدم انجام یچکار یه نبود قرار من

  کنم یزندگ بکشم، نفس یکم داشتم ازین و بود ناخوش

 .  دمیدینم خودم در رو  شییتوانا اما

 



 داشت ز یم یرو یلعنت میتقو و انداخت نییپا سر

.. نبود خودش و زدی م جار رو ترانه تولد نیدوم

 .نی فرورد پنجم و ستیب بعد، هفته کی درست

 

 ؟یکن دایپ یرد ترانه از ینتونست  هنوز-

 

  از یقیعم دم من و چسبوند نهیس به چونه تر شرمنده

 سر فقط و گذاشتم زیم یرو رو یخال جام.. گرفتم هوا

 :دادم تکون

 

.. نیزم تو رفتن و شدن  آب انگار.. مشرمنده واقعا-

 دایپ باالخره.. کنم یم  جمع رو حواسم ی همه من

 .ن ینباش نگران.. قربان شهیم

 

 یداخل بیج از.. داد نجاتم تلفن یصدا و شد کج لبم

 رو اخمم ناشناس  ی شماره هی.. آوردم رونشیب کتم

 .کرد ظیغل

 



  اما.. زدم گوشم به و کردم وصل رو تماس دیام با

 ی نهیس کردن  صاف دنیشن با اول ی  لحظه همون

 بلند زیم پشت از.. شناختمش یگوش پشت شخص

 :زدم لب و شدم

 

 ؟..ابوذر-

 

 :کرد انیب رو اسمم خنده با

 

 چطوره؟ حالت زدان؟ی-

 

 

      

 

 ن یوتیگ#
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  نشسته من به پشت که کردم انیجو  به ینگاه مین

 .بود

 

 جواب زدم زنگ خودم ی شماره  با بار نیچند-

 حرف من با  یندار دوست شدم مطمئن گهید.. ینداد

 .شد ثابت بهم االن.. یبزن

 

 مبل چرم ی لبه رو  دستم من و دی خند یم هنوز

 .شدم خم و گذاشتم

 یکینزد نیا از دونستم یم اما نخورد تکون انیجو

 رونش یرو و خاموش رو تلفنش که بود معذب

 :گذاشت

 

  یصحبت هم به اصرار انقدر که هیمهم ی  مسئله حتما-

 .یداشت

 



 تر اهیس  لحظه به لحظه داشت پنجره پشت ریتصو

 زودتر که بود  یروز نیاول نیا دوماه، از بعد و شدیم

 هنوز.. کردم یم تموم رو برج یکارها دوازده از

 . بود نشده هم عصر هفت

 

 .شدم دلتنگت.. بشنوم  صداتو داشتم دوست  شتریب-

 

 .کردم فوت یگوش تو رو نفسم  و زدم پوزخند

 

 وقت ادیز  که یدون یم.. ابوذر مطلب اصل  سر برو-

 .ندارم

 

  یصدا.. شد بلند که کردم حس من و دیخند معنادار

 :دیرس گوشم  به رونش یرو  انیجو تلفن ی برهیو

 

.. نکن ترش باشه.. یدار رو قبلت اتیاخالق هنوزم-

..  بود نو سال کیتبر مزاحمت از غرض .. گمیم

  حرف کار  از تا میباش داشته کوتاه مالقات هی خواستم

 .میبزن



 

 به انیجو و کردم اخم زد؟یم حرف  یکار چه از

 و بود اکبر از امیپ.. زد زل تلفنش روشن ی صفحه

 خوندم  رو متنش من

 

 هنوز.. کردم صحبت ینعمت سرگرد اون با تازه االن"

 " آقا؟ هیچ دستورتون.. ستین یخبر خانوم  ترانه از

 

  دستم از زود کنترلم.. دادم قورت رو دهنم بدطعم آب

 ته به یدست و گرفتم فاصله  انیجو از.. رفتیم در

 :دمیکش شمیر

 

 یب من با.. ابوذر شمینم  متوجه درست  رو  منظورت-

 .بزن حرف پرده

 

  ای یدیشن  رو عاتیشا دونم ینم.. جان زدانی باشه-

  موندن یخال و بهمن شدن کشته از بعد اما.. نه

 .دارن نظر در رو تو اعضا ی همه یصندل

 



 ینم خودم تو کردن کار به یلیم من اما.. داشتم خبر

  کسالی..  کردم یم اداره رو برج زحمت به.. دمید

 زهی انگ چیه.. بطالت به.. بود گذشته بطالت به گذشته

 .نداشتم یا

 

  یصندل بذار ؟یکن یم توجه خودیب عاتیشا  به چرا تو-

  یصندل اون شان درخور آدم هی باالخره..  بمونه یخال

 همه گوش به قبال نویا.. ستمین من اون اما شهیم دایپ

 .رسوندم

 

.. نمشی بب خواست ی نم دلم من و شد  بلند انیجو

 . داد  یم آزارم یتکرار یخبرها

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#
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 گهید ی مسئله هی یبرا من.. ستین مهم.. دونم یم-

 .زدم  زنگ بهت

 

 به لیم دایجد.. فرستادم  رونیب رو نفسم نامحسوس

 . دادم ینم سفارش یحت اما کردم یم  دایپ یسکیو

 

 .بزن حرفتو.. بگو اول از نویا پس-

 

  یبو تازه  انگار.. ستادیا  کنارم انیجو و دیخند کوتاه

 اخم من و بود زنونه.. کردم یم استشمام رو عطرش

 .کردم

  روزها نیهم اگر دمید ینم ذهنم از دور چندان من

 .دمیشن یم رو ازدواجش  خبر



 

 .یکن شرکت بزرگ یگذار  هیسرما هی  تو خوام یم-

 

  به.. بودم بلد ابوذر زبون از رو یگذار هیسرما من

 .داشت اجی احت پول

 ینم من جز دونست یم خوب که هنگفت  پول هی

 .کنه تقاضا یکس  از تونست

 

 دارم سوال هی.. بدونم رو اتشییجز  نکهیا از قبل-

 .ابوذر

 

 حس که  شدم یراض  کرد الیخ خودش  با انگار

 :دیبار صداش از تیرضا

 

 .جان زدانی خدمتم در-

 

  ییجا تا رو صحبتم من و  بود منتظر همچنان انیجو

 :کردم کوتاه داشت امکان که



 

 ریس جونت  از ای یدیم کار شنهادی پ واقعا یدار-

  یبزن زنگ من به نکهیا از قبل کردم یم فکر ؟یشد

  نیآخر از  کسالی.. یبد  صی تشخ رو بدت و خوب

 که یکرد فکر خودت با یچ.. گذرهیم من ی معامله

  هات ی کار کثافت به تا بدم یپول تو  به تونم یم

 چون ینباش دادن حیتوض فکر تو یحت بهتره ؟یبرس

 منو وقت نیا از شیب.. شناسمیم خوب رو تو من

 . ابوذر رینگ

 

 :افتاد لکنت به و جاخورد وضوح به

 

  م.. یکن یم برداشت بر بد یدار  دا.. جان فرخزاد ف-

  پارو پول راه که کنم یادآوری بهت ب خواستم فقط من

 .بازه  همچنان کردن

  

 .شد مشت دستم و  زدم یکجخند

 

 .ذارمیم تنها راه اون تو  رو تو پس-



 

..  اشیع مردک.. کردم قطع رو تماس و گفتم رو نیا

 ...یلعنت کرد؟ یم فکر  یچ خودش با

 

 د؟یجد کار شنهادیپ هی بازم-

 

 یم بهتر خودش یوقت ندادم رو انیجو سوال جواب

 .دونست

 مهین یهوا و بود شده  روشن همه شهر یها چراغ

 کتم ب یج به رو تلفن.. داشت یری دلگ حال یابر

 :زدم لب و برگردوندم

 

 به.. بمون تو.. خونه رمیم.. صدرا خستم یلیخ من-

 . کن یدگیرس  کارها هیبق

 

  کرد یم درد سرم.. شدم  رد و زدم کتفش به یدست و

..  کردم ینم  تی شکا یدرد چیه از بود وقت یلیخ و

 .بودم خسته روحا.. نه جسما



 

 به گذشته کسالی اتفاقات ی همه  به فکر بدون رو شب

 .رسوندم ینم صبح

 .یلعنت.. بود زنده محافظه  تو حوادث اون کی به کی

  که دادی نم رو حق نیا بهم یحت روشن به تجاوز

 .بدونم محق  رو خودم  یدلتنگ یبرا

 !کنم نگاه خودم به نداشتم اقتیل یحت
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  خاطر به  ترانه دمیفهم که بود دهینکش طول یلیخ

  فرار نیا.. د یبخش ینم منو انتمیخ خاطر به.. نه بهمن

 .گرفت یم سرچشمه همونجا از

  یبد برخورد ترانه با چوقتیه من یول  دادمی م حق

  انتیخ بهش  روشن حضور  با نکهیا  جز و نداشتم

 !نداشت یدرد چیه بودم، کرده

 

 !داشتم یبیعج حس روشن، حضور   نیا به

 فشار بهم ییتنها درد شتریب شهی هم از امشب

 !آوردیم

 

  با.. رانیا گردهیبرم فرداشب  ویل آقا شدم خبردار-

 .خانواده

 

 .باشه.. صدرا باشه-

 



 دست به زیم  یرو از رو فمیک و بستم رو کتم ی دکمه

 .رفتم شیپ یخروج  در سمت به و گرفتم

 

 زدان؟ی آقا-

 

  مکالمه تونستم یم و موند ثابت رهیدستگ یرو دستم

  راستش یبازو و اومد سمتم به.. بشنوم رو یمنش ی

 : داد ه یتک در به رو

 

..  ندارم یحق چیه دونم یم.. اما گمیم  نویا دیببخش-

 رو یزیچ هی نیبذار یول.. نداره یربط منم به اصال

 .بشه کم وجدانم عذاب از  حداقل که بگم

 

..  کردم ینم درکش من که بود نگاهش عمق  تو یزیچ

.. آوردم ینم فشار خودم  به یزیچ درک یبرا بایتقر

 .نداشت  یتیاهم

 

  اصل در.. کردم صحبت یتلفن  خانوم روشن با امروز-

.. اما کنم جبران هست یکسر و کم اگه تا زدم زنگ



 دنیشن منو  یصدا تا.. نبود خوب حالشون ادیز قربان

 شنهادیپ نم یهم یبرا.. نگرانم.. من.. افتادن هیگر به

 . دیبر مسافرت هی باهم دادم

 

 ...روشن آخ

 نیا از هم روشن یول بودم مغرور من بودم، دلتنگ

 !داشتیبرنم دست مزخرف  غرور

  خسته. داشتم یموجه لیدال  زدمینم سر روشن به اگر

 رو روشن یهاه یکنا و شین دلم درمونده، بودم،

 ! خواستینم

 

  رو در.. دیکش کنار و زدم کتفش به یدست  حالت یب

 : گفتم بزنم رونیب اتاق  از نکهیا از قبل و کردم باز

 

 . کن تمرکز  گهید یزا ی چ یرو تو-

 

 هم نگاه مین یمنش به یحت .. انداخت نیی پا سر عیمط

 : گفت که دمیشن  اما ننداختم



 

 .خدانگهدار.. قربان دینباش  خسته-

 

 به و فشردم رو یالب ی دکمه و گذاشتم آسانسور  به پا

 .زدم رونیب توقف محض

 اما شدم سوار من و کرد حاضر رو نمیماش  نگهبان

 کل یرو  هاوس پنت از رو انیجو نگاه ینیسنگ

 .کردم حس یرونیب ی محوطه

 

 ی خونه.. روندم خونه سمت به و  زدم استارت

 یزندگ تنها.. نبود یاشتراک گهید.. ترانه با مشترکم

 . کردم یم
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..  کردم روشن و گذاشتم لبم  ی گوشه گورادویف نخ هی

 یبو.. دادم یم مرگ یبو.. دادند یم آزارم  ها فندک

 بودم؟  آدم من.. یز یخونر  و قتل

 

  و بودم نکرده فکر ترانه دادن دست از به هرگز من

 . سوختم ی م داشتم حاال

  از. شدیم  یمتوار من از هم روشن اگر  سوختمیم

 اتابک، خواهرم، مادرم،. داشتم وحشت  ییتنها

 ...ترانه



 آزارم روشن نبودن و ییتنها بُعد به کردن فکر یحت

 سر یبرا  لمیدال نیتربزرگ  از یکی  دیشا و دادیم

 .بود یاحتمال یدعواها از یریجلوگ روشن، به نزدن

 

 !روشن نه اومدمیم کوتاه موضعم از من نه

 ...ترانه مثل هم روشن دمیترسیم

 

 ادهیپ عمارت ی  محوطه تو من و شد تموم گاریس

 رو  ابهت اون.. نبود قبل مثل خونه نیا.. شدم

 :کرد میتعظ و اومد سمتم به فرهاد.. نداشت

 

  خسته..  نیاومد زود  یلیخ امشب.. قربان سالم-

 .نینباش

 

 نبود؟ که یمشکل.. سالم-

 

 .امنه یچ همه.. نه-

 



 شهیهم مثل.. گذشتم کنارش از و دادم تکون سر

 ...خسته و مغموم.. کرد باز رو در نینوش

 

 یم نظر به رتریپ یکم نینوش کردم یم  دقت که حاال

 با ترانه و  زدینم لبخند قبل مثل.. تر شکسته و دیرس

 بود؟  کرده کاریچ من  با خونه، نیا

 

  خوردیم هم به بودم ساخته که یزدانی نیا از حالم

  مرد ای مگر  خشک، و باشم سرد بودم مجبور من یول

 !کنه؟ وصلش یزندگ به تا نداشت اجیاحت  زن کی به

 

 ... نداشتم من

  اون و شناسنامه تو زن اسم  تا دو وجود با

 !نبودم  شتریب چارهیب  مجرد مرد کی نامه،غهیص

 

 رو کتتون و فیک من  نیبد.. آقا نینباش  خسته-

 . کنم زونیآو

 



 ... هه! کرد؟یم ییرایپذ من از  نینوش دیبا

.. اوردمین رونیب رو کتم اما گرفتم سمتش به رو فمیک

 .نداشتم موندن قصد

 

 ن؟یخور  یم شام-

 

 .نه-

 

 اتاق به پا یوقت تا.. رفتم باال ها پله از  حرف یب و

 .کردم حس رو حضورش بذارم

 نیا با و  نزدم رو برق د یکل.. بود نخورده تکون ابدا

 رو نگاهم و  رفتم جلو آهسته بود خواب  ترانه که الیخ

 هنوز اما دمشید ینم.. کشوندم  تخت سمت به

  پوزخند خودم به و شد کج لبم.. شدیم  حس عطرش

 .زدم

 

 یلعنت.. گرفتم دست نیب رو سرم و نشستم تخت ی لبه

  اما کنم فکر یز یچ به خواست ینم دلم.. دیکش یم ریت



 اکو سرم  تو انیجو حرف. داشتم یبیعج  حال امشب

 !شد

 ...ترخراب  من و بود خراب  روشن حال

  انیجر تنم ی  پ و رگ در روشن! دمیترسی م شهامت با

  یرو  خونه ز  ی برانگوهم  سکوت و  بود کرده دایپ

 .بود اعصابم
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 نفرت شه،یهم برخالف نباریا و رفت  باال بدنم یدما

  خواهر  ... یلعنت یترانه . کرد دایپ انی جر عروقم در

 !بود زده دور رو من بهمن

 ممکن شدمی م روبرو ترانه با دوباره اگر دونستمینم

 گناه حس سراسر من یول بدم نشون یواکنش  چه بود

  مزخرفم  حال از یدرست درک خودم و  بودم خشم و

 .نداشتم

 

 !داشت بودن یته و درد حس منهیس نیب درست

 خودم و بودم گناهکار من روشن و ترانه  برابر در

 !روشن نه بود گناهیب ترانه نه یول دونستمی م خوب

 ... درد از پر و ریدلگ بودم، دلتنگ

 

 نکرده فکر شهوت به یحت من و بود  گذشته کسالی

 .بودم

 . بود شده ذوب  خمی  انگار.. حاال و ومدینم سراغم به

 



 از یفیتعر خودم و کردم یم حسش عروقم تو داشتم

 و دمیکوب  تشک به رو مشتم. نداشتم خراب  حال نیا

 . کردم لعنت  رو بهمن

 

 و شدم  بلند.. نداشتم رو موندن نیا  از شیب تحمل

 .زدم رونیب اتاق از تخت به کردن نگاه بدون

 

 و دمیکش قیعم نفس  هی اتاق ی بسته در به پشت

 نکهیا محض به.. دمید ها پله راه یرو  رو نینوش

 و گذشتم راهرو از اخم با من و رفت نییپا دید منو

 :بردم باال رو صدام

 

 .یسکیو ن،ینوش-

 

  ها پله از و کردم حس رو شزده شتاب چشم من

 .رفتم نییپا

 دست به ینیس که بودم دهینرس  یخروج در به هنوز

.. کرد فوت رو نفسش مقابلم و دیدو من تا رو ریمس

 .دمیکش سر الجرعه و گرفتم دست نیب رو جام



 

 ن؟ یگرد یبرنم شب د؟ی ریم دیدار آقا-

 

  نجایا رو امشب داد  ینم اجازه بهم انی جو حرف

 درون رو جام.. زدمی م سر روشن به دیبا.. بمونم

 :گفتم و گذاشتم ینیس

 

 .اریب فمویک.. گردم یبرنم-

 

 به و برداشت رو فمیک و کرد پشت و  گفت چشم باز

 :گرفت سمتم

 

 ...شامتون پس آقا.. دییبفرما-

 

 . خورم یم یزی چ هی رونیب-

 

  به متعجب فرهاد .. زدم رونیب در از من و کرد خم سر

 .اومد سمتم



 

 ن؟یدار الزم  یزیچ قربان-

 

 .بود مین و هشت.. انداختم  ساعتم  به ینگاه مین

 

 .ستمین امشب من باشه عمارت به حواست-

 

 به ینگاه مین من و نشد حرفم متوجه درست انگار

 .انداختم  اطراف

 به نفر خودم  نباریا اما بود نشده کم نیمحافظ تعداد از

 . کردم انتخاب  رو نفر

 

 مرگ.. نشدند ترانه رفتن متوجه که یی ها اقتیل یب

 عادالنه.. کردم اخراجشون فقط من و بود حقشون

 .بود

 

 .نذارن هم رو پلک گمیم.. راحت التونیخ-

 



 دیبا و بودم  خسته یلیخ.. نشستم فرمون پشت باز

 ...روشن آخ ... اما کردم یم استراحت
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  و کرد ینم  دخالت یا مسئله  چیه تو انیجو معموال

 ینم من و  داد یم نشون رو روشن حال  وخامت نیا

 . باشم تفاوت یب تونستم

 



 از موندن دور یبرا مقاومتم سد امشب که خصوصا

 لمس  یبرا بودم دلتنگ! بود شکسته دختر اون

  یهالب  دنیبوس یبرا  ش،یمهتاب صورت  گلبرگ  

 ...تنش رینظ یب عطر دنیی بو و نیریش

 

 عاشق هی  باشم، یمعمول مرد هی خواستمیم امشب

 ی برا  یدلنگران  و یخستگ از بعد که دلخسته

 سابق، روشن   دلم! گشتی برم خونه  به محبوبش،

 ! خواستیم رو گذشته یکدندهی  و لجباز دختر همون

 

 کنم قبول خواستم ینم من دیشا ای نبود عشق اسمش

 !خواستمشیم تنم سلول به سلول تمام با حاال یول

 ...بودم نگران

 

 به جز زدمینم سر بهش.. نبود یکم زمان کسالی

 ... اجبار

 ... اجبار به  جز دمیپرس ینم  انیجو از رو  حالش یحت

 



  تحت رو روشن چهارساعته و ستی ب دور از اما

  چندم بار یبرا  نکهیا از دمیترسیم من. داشتم نظارت

 ! بخورم ضربه روشن از

 رو میزندگ کل روشن نبودن و رفتن با دمیترسیم

 ! ببازم

 

  دختر جز نداشتم  دادن دست از یبرا یز یچ گهید من

 ...!ونیهما

..  کردم روشن رو ضبط و زدم رونیب عمارت در از

 .دمیشن ی نم رو افکارم یصدا حداقل

 

 غم.. بار  کسالت.. ریدلگ.. یابر و بود کبود آسمون

 .نداشتم  باور خودم یبرا  رو حال نی ا من و زیانگ

 

  حبس.. ترانه رفتن..  اتابک مرگ..  بهمن مرگ

 بودن دور.. ونیهما نکردن مالقات و هیتنب.. روشن

 ...وی ل و ماهتاج

 من لیم طبق   زیچ همه ترانه، یانه یناش  حرکت جز

 .نداشتم یا زهیانگ چیه من و بود



 .گذشتمینم کارش ن یا از شکیب

 

  حال در کی موز دنیشن با یحت ذهنم.. نبودم خوشحال

 .شدینم پراکنده  پخش،

  و دیکش یم رخم به رو گذشته اتفاقات ی همه همچنان

 .شدمیم کرخت داشتم من

 

  حال به داشتم یسکیو نظم یب جام ستیب بایتقر از بعد

 رو سنسورهام داشت هم نیهم.. شدمیم  کینزد یمست

 . شدمیم سست و کرد یم فعالتر

 

  من.. دمیرس عمارت به یرانندگ یساعت از بعد باالخره

 .داشتم خونه نیا ی برا یادیز االتیخ  و خواب

 

  یم.. اومد سمتم به ها نگهبان از یکی و شدم ادهیپ

 .نداشت سال یس از شتریب.. جواد.. شناختمش

 

 ن؟ی خوا ینم کمک.. نیاومد خوش.. آقا سالم-



 

 محوطه  سرتاسر تو که ییها گل عطر یبو با فضا

 .بود معطر بود شده کاشته

 

  خانوم روشن.. ستین الزم نه.. ممنون.. سالم-

 کجاست؟ 
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 دهیناد رو لبخندش من و داد تکون یسر  احترام با

 .گرفتم

 

 .یپشت  ساختمون تو-

 

 مختص ساختمون به دنیرس ریمس و گفتم یهوم

 .گرفتم شیپ در رو روشن

 داشتمیبرم  روشن به دنیرس سمت به  که یهرگام

 . نداختیم کوبش به رو قلبم

 

 قلبم نبودم، زنده  گذشته کسالی  تمام که انگار

 نیا و یک ی نزد نیا حاال و دمیکشینم نفس د،یتپینم

 دار  ید یبرا رو من پوستم، ریز نامحسوس   حس

 .کردیم تشنه روشن، یدوباره

 

 یصدا. رفتی م باال بدنم یدما مدام و  بودم قراریب

 : دمیشن رو جواد

 



 دارم؟ نگه نجایهم رو نتون یماش آقا-

 

 .دونستم ی نم رو خودم ف یتکل چون ندادم یجواب من

  ساختمون..  گرفتم محبوبم اتاق بزرگ تراس  از چشم

 .گذشتم استخر کنار از و کردم یط رو روشن و دیسف

 

..  نداشت دید سمت نیا به ادیز بایتقر یپشت  ساختمون

  و دادم تکون  سر عمارت کارکنان از  نفر چند یبرا

 .چرخوندم دست به دست رو فمیک

 

 .دم یرس باالخره

 حبس به من و دادند یم ک یکش در یجلو نگهبان دو

  و نفرت حال.. کردم فکر روشن ییطال قفس و یخانگ

 دو هر سالم جواب من و شد باز در.. داشتم انزجار

 .گذاشتم  جواب یب رو

 

  و لبخند با شد من متوجه  تا.. دمید زود ی لیخ رو آزاده

 بایتقر.. زدیم نفس نفس.. اومد سمتم به یشتابزدگ

 .بودم  نزده سر که شدیم یماه سه



 

  من نیبد ن؟یآورد فیتشر  یک آقا یوا یا.. سالم-

 . کنم زونیآو  رو لتونیوسا

 

 از و کرد من متوجه رو نایم آزاده، ی مکالمه

 .دیکش سرک سمت نیا  به آشپزخونه

 سمتمون به نایم و دادم آزاده دست به رو فمیک و کت

 .اومد

 

 . نیاومد خوش  خ.. آقا سالم-

 

  ینگاه مین اخم با من و کرد  زونیآو رو لمیوسا آزاده

 قیعم یول دمید ینم رو روشن.. انداختم اطراف به

 نایم. کنم استشمام رو تنش عطر دیشا تا گرفتم نفس

 :گفت و شد متوجه

 

.. هستن اتاقشون تو  نیگرد یم خانوم دنبال اگه-

  غذاشون ین یس االن نیهم.. نخوردن هم شام راستش

 .برگردوندم رو
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  کینزد نایم به.. شد دور و گفت یا  اجازه با آزاده

 به کمرش..  دیکش عقب و  کرد وحشت اخمم از.. شدم

  شده  چفت فک نیب از من و دیچسب یپشت وارید

 :دمیغر

 

  کردم یم فکر من ؟یشخص محافظ ای یخدمتکار  تو-

 . کردن می تفه بهت رو تفه یوظ کامال



 

  شال ریز از که دمید یم رو  لختش و فرق یموها من

 :بود معلوم فرمش لباس

 

 ... من بخدا ب.. قربان ق-

 

 پوزخند.. آورد باال دست  دهیترس که کردم تازه ینفس

 : گفتم خونسرد و زدم

 

 غذا بهش زور با شده.. بشه تکرار خوام ینم گهید-

 ازش زور با.. محوطه تو شیبریم زور  با.. یدیم

 نه؟ ای یدیفهم.. یکشیم حرف

 

 خا.. گناهم یب ب.. من اما.. قربان ق..  چشم چ چ-

 . لجبازن یادی ز خانوم

 



 یبرا دلم کردم، دعوت آرامش به رو خودم بسته چشم

 شده تنگ  روشن یهاکردن اخم و های لجباز نیهم

 .بود

  رخنه قلبم در دختر نیا یک   نداشتم خاطر  به اصال

  بچه ما یهردو یوقت قبل  سال ستیب دیشا ! بود؟ کرده

 .میبود

 

  آرامش هاسال از بعد دلم و داشتم یبد ضعف احساس

 !داشت رو کردنم آروم توان روشن کاش. خواستیم

 

 مغموم آزاده.. بردم فرو بمیج تو رو مشده مشت دست

 .گرفتم فاصله نایم از من و بود ستادهی ا سالن وسط

 حال   نیا و اعتصاب نیا یول بودم دلتنگ و دلنگران

 من، از دور به خواستمیم! کردیم دگرگونم روشن بد

 و کردن اخم هرروز نباشه مجبور و کنه یزندگ

 ! کنه تجربه رو هام یبدخلق

 



 رو کراواتم گره .. کردم یم میتفه رو روشن دیبا خودم

 آزاده دست به راه نیب و  آوردم رونشیب و کردم شل

 .گذاشتم باز رو رهنمی پ ییباال ی دکمه دو و دادم

 

  به اجیاحت و ومدینم باال نمیس ی صندوقچه از نفسم

 روشن  اتاق در یروبرو.. داشتم یآزاد  و ییرها

 .گذروندم رو یلعنت شب اون که یاتاق همون.. ستادمیا

 بزنه یحرف  روشن نکهیا از قبل و زدم در به تقه چند

 .شدم وارد

 

 .بذار  تنها منو لطفا.. خورم ینم  یز یچ نایم-

 

 و دیرسیم  نظر به خشدار و گرفته شدت به صداش

  مچاله قلبم. دادیم کردن هیگر هاساعت از خبر نیا

 .شد
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 یآشفتگ من  و بود دهیکش دراز  تخت یرو من به پشت

 روانم و روح  شگرفته یصدا.. دمیدیم  رو موهاش

 ... آخ.. روشن از آخ. دیکوبیم هم در رو

 :گرفت باال روشن یصدا و زدم رو برق دیکل

 

 .نایم کن خاموش-

 

 و برد ماتش  من دنید با و دیچرخ سمتم  به همزمان و

 .دینکش نفس واقعا کردم حس من



 به که  داد نشون گلوش بکیس شدن نییپا و باال

 .برگشت  یزندگ

 

..  بودم دهیند رو صورتش که بود شتریب ماه سه از

 باغ یانتها در رو اندامش پشت از فقط  بار نیآخر

 ... حاال و کردم تماشا

 

  وسط و بستم سرم پشت رو  در من و زد کنار رو پتو

 .ستادمیا فرش یرو و اتاق

 و سبز یبند تاپ.. دی گز لب و اومد نییپا تخت از

 صورت...آشفته  شدت به  یموها و رنگ یمشک دامن

  یها لب.. نشسته گود به یها چشم.. دهیپر رنگ

  یباق یزیچ گذشته روشن از.. خورده ترک  و خشک

 .بود نمونده

 

 زدان؟ی زی ی-

 



 دیبا داشت؟ یحس چه حال نیا تو ونیهما دختر دنید

 با که بودم کرده  عهد خودم با من شدم؟  یم خوشحال

 .نکنم یباز یزن چیه  احساس

 

 و زدیم پچ گوشم ریز هرشب  و هرروز مادرم رو نیا

 .بودم گوشش به حلقه غالم شهیهم من

  یشوخ چکسی ه با جنگ نیا اما نداشتم رو قصدش

 .نداشت

 

 ! درد... دمیکش یم درد من

! بکشم؟ رو بهمن تا بودم دهینجنگ عمر یهمه  مگه

 !کنم؟ رها رو ترانه و کنم یزندان رو ونیهما

 

 یوقت و بکشم وسط رو روشن یپا نداشتم قصد لیاوا

 ... شد میزندگ وارد خودش

 دق ینه یآ رو دهیپررنگ  دختر نیهم  خواستمیم

  رحمش، تو بچه هی کاشتن و تجاوز با  و کنم ونیهما

 ...حاال اما  کنم ابونیخ و کوچه یآواره 



 کل او با دوباره دارید و دیتپیم گلوم در درست قلبم

 .کردیم داغ رو تنم

 

 بود؟ یچ یلعنت من فیتکل! بودم؟ شده عاشق

 

 دختر؟ یدید نهی آ تو خودتو-

 

.. شد سیخ  اشک با صورتش یآن به و د یلرز شچونه 

 . دیکش ریت انقباض از فکم

  پلک با یحت .. گرفت باال  روشن ی هیگر و بستم چشم

 دست حالم و دمید یم رو  روشن ریتصو بسته یها

 و وضوح با و یواقع نباریا و رفتم جلو.. نبود خودم

 .دمشید کینزد از

 

  یهمه من . کردیم ینی سنگ  قلبم یرو نزارش حال

  بودم، کرده  فراهم رو ازشین مورد لی وسا و اسباب

! بود؟ یچ روشن درد داشت، الزم که یحات یتفر یهمه 

 !فرار؟

 



 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 663پ#

 

 

 

 

!  کنه؟ ترک رو من و بشه دوم یترانه خواستیم

 کار نیا به ابد تا اگر یحت و دادمینم ی ااجازه نیچن

 .کردمینم غیدر شدم،یم وادار

 

  یهمه خاطرش به و دادمینم دست از رو روشن من

 نیا یهاییتوانا از دمیترسیم اما کردمیم رو تالشم

 ...دختر

 



  نکهیا از قبل.. کرد شل زانو و دیکش عقب دهیترس

 به و کردم حلقه کمرش دور دست بشه نیزم پخش

 .چسبوندمش خودم

 چنگ تنش تاپ به من و دیلرزیم و بود زده خی تنش

 .انداختم

 

  خودت یبرا هیحال چه نیا.. روشن آروم.. شششیه-

 ؟یفهم یم خودت ؟یکرد درست

 

 و گذاشت منه یس یرو سر عاجزانه و کرد هیگر بلندتر

 . کردم حس  تنم پوست یرو رو اشکش یداغ من

 

 شده؟  یچ روشن؟-

 

 چشم..  داد ینم بهش زدن حرف امون هیگر اما

 : زدم لب آب پر مهین پارچ دنید با و چرخوندم

 

 .کن نگاه من به شده؟ یچ نمی بب نکن هیگر-



 

 دستاش.. نکرد سرش کردن بلند یبرا یتالش  یحت اما

  حس رو  ضعفش من و  بود افتاده کنارش حالت یب

 .کردم

  یوانیل پارچ از و رفتم شی پ تخت کنار تا  وار پنگوئن

 دست به رو وانیل و نشستم تخت لب و کردم پر آب

 .گرفتم

 

  ختنشیر اشک از ابدا و نشوندم رونم یرو  رو روشن

 تب.. ترسوند یم منو تنش یباال ی دما.. نشد کم

 ... آخ داشت؟

 

 ونیهما  دختر کنم یم شک دارم کم  کم روشن؟-

 . نمتیبب.. یباش فیضع نقدریا  دهیبع.. یباش

 

 به ترس و دمید رو گردنش یسست من و نخورد تکون

 .افتاد دلم



 ینم رو خودم هرگز ومدیم روشن سر ییبال اگر

  و بودم کرده ریگ ترانه وجدان عذاب تو من.. دمیبخش

 .نداشتم رو گهید عذاب هی توان

 

 از یمین و کرد کج سر.. چسبوندم لبش به رو وانیل

 صدام کمی  من و ختیر  لباسش و چونه یرو وانیل

 :کردم خشن رو

 

 حرف باهات  بتونم بخور آب کمی.. دهنتو  کن باز-

 روشن؟.. بزنم

 

 .نداشت  یخوب  حال اما

..  کنه عمل حرفم به داد ینم  اجازه بهش دیشد ضعف

 و کردم درازکشش تخت یرو  زحمت به و اجبار با

  یسخت به رو آب جرعه چند و بردم گردنش ریز دست

.. نشست شیشونیپ یرو اراده یب  لبم.. داد فرو

 .کردم حس داد دستش  به که یتکون

 

 . ستین یزیچ.. روشن.. پاکمهر ونیهما دختر.. یه-



 

 به تنش.. ختیر یم سرد عرق اما بود داغ تنش

 باز و آوردم باال گردنش  تا رو پتو من و افتاد رعشه

 :چسبوندم شکرده عرق یشونیپ به رو لبم

 

 من به ؟..ختهیر هم به نقدریا رو تو یچ روشن؟-

  بابات دلتنگ بازم.. کنم  کمکت بتونم دیشا.. بگو

 ؟یکرد برادرتو ی دهیند ی   بچه یهوا دیشا ای ؟یشد
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 کرد باز رو پلکش یال و نشست ساعدم  یرو دستش

  از سیخ صورتش ی همه  باشه شکسته سد انگار و

 .شد اشک

.. فرستادم  لعنت خودم به  و کردم یا خنده تک درد با

 .بود سی خ  سیخ لبم

 

 .زدانی متنفرم.. ازت-

 

 یدتری جد ی واژه دنبال.. ستین دیجد .. دونم یم-

 .باش

 

  به مدام شنه یس فیظر  ی قفسه و افتاد هق هق به

 .گذاشتم قلبش  یرو رو  دستم من و شدیم پرت جلو

 

 فیظر تن نیا تا کردمیم نینفر رو خودم  دیبا چندبار

 نیا اما بودم سنگ و سخت من! نندازم؟ رعشه به رو

 روشن دنیکش عذاب به یراض زمان چی ه یلعنت قلب  



 یول کنم باور خواستمینم کنم، قبول خواستمینم. نبود

 .بود نیهم قتیحق

 

 تیامن در روشن داشتم یسع گذشته مدت تمام در من

 روشن سوختن به یول  سوختمیم کنه، یزندگ کامل

 میزندگ به پا چوقتیه کاش یا و نبودم یراض

  عذاب من از دور و من کنار ینجور یا تا بود نگذاشته

 ! نکشه

 

.. ازت.. شتریب شهیهم.. از .. من.. ستی ن مهم کلمات-

 .زدانی متنفرم

 

  یرو رو وانیل.. داشت رو زشیت و تند زبون هنوز

 یسیخ و برداشتم دستمال برگ چند و گذاشتم یعسل

 .گرفتم رو صورتش

 

  برق عرق از بود دایپ گردنش از که یکم ی تکه

 .زدیم



  و کردم پرت  یعسل یرو  رو مرطوب یها دستمال

 سمتم به روشن و کردم حلقه گردنش دور رو دستم

 اشک.. دمید رو نگاهش ی ها یعسل باالخره و دیچرخ 

 . لرزون و آلود

 . نمیبب هاشچشم ینه یآ در  رو خودم ریتصو تونستمیم

 

  یچ به آخه ؟یکن یم اعتصاب یدار نخوردن غذا با-

 روشن؟

 

 رو گردنش کردن ول  قصد من و گرفت رو دستم

  یرو  آرنجم به  هیتک با و دمیکش دراز کنارش.. نداشتم

 تیاذ رو چشماش نور  تا انداختم ه یسا صورتش

 شچونه  شصت انگشت با  من و لرزوند چونه.. نکنه

 :گرفتم رو

 

 ه؟ یچ دردت بگو من به روشن؟  جونم-

 

  یم دادیب صداش  تو که وحشتناک  یلرزش و عجز با

 :دینال کرد



 

 ...تو-

 

 خودش دیبا .. بزنه حرف خواستم یم اما دونستم یم

 دمیبوس رو متورمش  و سرخ ینیب.. کرد یم یخال رو

 .آورد کم نفس باز و

 یم منو شنهیس ی قفسه  دیشد شدن عقب و جلو نیا

 آورد؟ یم دووم قلبش.. ترسوند
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.. بده انجام مونده دلت تو یهرکار پاشو.. نجامیا من-

 منهیس همون با.. یدار  اریس کوب گوشت هی که تو

 .یدار عادت.. بکوب رو

 

 یم حس عروقم تو رو شهوت رد من..  بود داغ تنم

 رو حس نیا یزندگ به برگشتن کسالی  از بعد.. کردم

 . بود کرده زنده وجودم تو

 

 .کن ولم لطفا-

 

  یزی چ چرا..  کردنه ول نی هم  خاطر به نه یا حالت اگه-

  یم تو روشن؟ ؟یکن یم ه یگر مدام چرا  ؟یخور ینم

 چه ونی هما با دتیشد  یوابستگ حس نیا با یفهم

 ؟یزنیم من به یا ضربه

 

 یسی خ یرو  رو لبم.. ختی ر اشک باز و  برگردوند رو

  باالتر بدنش یدما.. دمی بوس و گذاشتم چشمش یپا



  یبازو  زور هنوز.. آورد فشار ساعدم به و رفت

 .دمیخند کج.. داشت یخوب

 

 .بذار تنهام لطفا.. نداره یربط  بابام به-

 

  هنوز و بود نشده قطع هنوز بدنش  زیر ی رعشه

  نکهیا از قبل و زدم کنار رو پتو.. ختیر یم عرق

  و دمیخواب کمر به کنه دایپ مقابله یبرا یتوان روشن

 به مشیمال  مشت.. دادم هیتک منه یس یرو  رو سرش

 . دمیخند من و شد  دهیکوب منه یس

 

 زدااااان؟ی-

 

  قفل پام نی ب رو پاش هی و گذاشتم کمرش پشت دست

 از داشتم.. دیکوب مشت شکمم  و نهیس به باز.. کردم

  نیا.. شدم یم ذوب یلعنت  یپتو و روشن تن یدما

 دوست جهنم   هی.. داغ یلیخ.. بود داغ شهیهم دختر

 ...یداشتن

 



 م؟ یک من ی دون یم ؟یبود من دلتنگ روشن؟  جونم-

 

 .برو نجایا از.. کن ولم  خدا تورو-

 

..  ندادم امون بهش و دمیکش  باال رو اندامش یسخت به

 رو طعمش  یشور و گذاشتم لبش یرو رو لبم

 .دمیچش

 

  یرو مشتش یحت.. برگشت ریتاخ با و  رفت نفسش

  یها لب جدا  جدا متیمال با. کرد یقلب ستیا منه یس

 .دمیمک و دمیبوس رو سشیخ

 

 یرفتارها  نیا به دیبا گهید تو.. روشن باش آروم-

 عادات از نتونستن و نبودن و دنیند.. ی کن عادت من

 . کن عادت.. زدانهی
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 و دیلرز یم دیب مثل.. آورد پناه خودم به دفاع یب

 خودم به.. شدیم  داغتر لحظه  به لحظه تنش

 .شتریب شهیهم از..  چسبوندمش

 

 رشیدلپذ طعم.. داشت رو دنشیبوس دوباره یهوا لبم

 نکهیا.. کرد میهمراه  نباریا.. ببوسمش باز شد باعث

  یتکون  مردونم.. کردم یم درک نداشت یا اراده

 .یلعنت.. خواستم ینم حاال من و خورد



 ومدهین  نجایا به روشن با رابطه هی ی برقرار یبرا

  چشماش، صداش، خواستم،یم رو خودش فقط. بودم

 ...تنش عطر

 

 روشن؟-

 

 !نزن دست بهم ،یکن خر  بوسه هی با منو نکن یسع-

 

 رو هاشاشک  طعم و دمیکش لبم یرو  رو زبونم

 ! کننده مسخ و بود زیآمجنون. دمیبلع

 

 بدم بتیفر نکاریا با ندارم قصد ... خوادیم دلم ،یزنم-

 از زن هی نیتمک! یباش خوامیم هروقت دیبا فقط

 ! لطف نه فشهیوظ شوهرش

 

  ی  باز بوسه یصدا و گرفتم کام به رو لبش دوباره

 دلم روشن ز  یر یهاآه. دیچی پ اتاق سکوت تو خشنم

 رو یچ همه دیق تا کردیم ترمی جر و  لرزوندیم رو

 .بزنم



 درصد دیشا نبودم، قرارش یب ینطوریا چوقتیه

  تجربه  نیماش و روتیب تو رو حال نیا از یکمتر

  رابطه به لیم و بودم داغ اندازه همون  به. بودم کرده

 .داشتم

 

 فهیوظ من گفته  یک! توام؟ زن من گفته یک نکن، آخ-

 !یایازخودراض یلیخ! کنم؟ نیتمک دارم

 

  یرو رو دستش روشن و بودم افتاده نفس نفس به

  نکهیا.. انداخت نییپا سر خجالت با. گذاشت لبش

 .نبود سخت کنه حس پاهاش ریز رو شیبرجستگ

 

 رو شوهرش از من،  از هنوز اما کردیم یلجباز  

 .شدیم دیسف و سرخ و گرفتیم

  منقبض رو خودش و دادم تکون قلبش ی رو رو دستم

  چنگ  به رو رشیز لباس  پشت ی  نرم اون تا کرد

 . رمینگ



 خودش یرو به کرد  یسع و کرد اخم اما دیکش آه

  دگرگون نمونیآتش  یبوسه و دستم حرکت از که ارهین

 ! بود شده

 

 !خوادیم دلت که نکن انکار-

 

 ؟یکرد یزندان منو چرا ؟ی کن یم نکارویا من با چرا-

  من گناه اگه.. اگه شم؟ راحت ازت یذارینم چرا

  غالم، هی مثل چرا.. یببخش یتون ینم که ادهیز اونقدر

 ؟یکن ینم آزادم برده هی

 .یبرد تو.. یدیرس یخواست  یهرچ به

 یزندگ  ینجوریا تونم  ینم من.. زدانی کن ول منو

 خودت ر یاس منو کسالهی.. تونم ینم خدا به.. کنم

 . کن تمومش.. هیکاف گهید.. یکرد

 

  ریپذ بیآس من نباریا.. داشت  درد روشن یها هیگال

 .بودم

 روشن از من.. دمیترس یم نیهم از قبل مدت تمام

  ساله نه و نود ی غهیص  به یوقت.. ابدا.. گذشتم ینم



 ممیتصم از  من.. ابد تا.. شد من مال ابد تا داد تیرضا

 .گشتمی برنم

 

 من از بگم بهت کردنت دلخوش یبرا یحت  تونم ینم-

  سال هشت و نود تا متاسفانه .. یدار یخالص راه

 .یمن زن ندهیآ

 

  خودم خواست به.. یارادگ یب و یمست سر از نه من

 .کردم نوازشش.. دادم تکون  کمرش ی رو رو دستم
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 جونش نگران من و دیکش یم نفس یسخت  به هنوز

 .بودم

 گرفته فاصله یلیخ دور یهاسال زدان  ی اون از من

 .کردمینم حسش وجودم تو گهید و بودم

 

  بود محال یول بودم کثافت و یعوض بودم، خودخواه

 .بگذرم روشن از

 یول شدمیم  متوسل زور  به و کردمیم ش یزندان ابد تا

 !موندیم دیبا

 . مردن نه داشت رفتن  حق نه روشن

 

  ینم تکرار روشن با بودم کرده ترانه با  که یاشتباه

 .کردم

 نرم و چسبوندم  ابروش هردو حدفاصل به رو لبم

.. بستم چشم شد حلقه کمرم دور که دستش.. دمیبوس

 ... یلیخ.. بودم خسته یلیخ



 

 ... یلی خ.. یخودخواه یلیخ تو-

 

 :زدم لب و دیخند نفسم

 

  من به روشن؟ ینشد میخودخواه نیهم  عاشق مگه-

  که دونم یم..  نبودم و بود به.. رفتارام به .. کن عادت

 .ی ونی هما دختر تو.. یتون یم

 

 .گرفتم قیعم دم هی من و دیلرز شچونه  باز

 

 .کردم یم دق یومدینم امشب اگه.. اگه-

 

 انیجو حرف همون  با که بودم کرده حس  انگار

  از خبر یب.. روشن شیپ.. بودم نجایا من حاال.. اومدم

 ...ترانه حال



 فکر نیا به باز من و نشست شمیر ته یرو دستش

  صدا یب نداشت؟ حلقه هی یحت روشن چرا که کردم

 . زدم پوزخند

 

 .بخواب.. روشن بخواب-

 

 رو توانم یهمه شم،ی ر ته یرو مشیمال یبوسه 

 روشن. کردم حبس رو نفسم و بستم پلک. گرفت

  خوب و داشت  رو غرورم سد شکستن   قصد امشب

 .بود موفق

 نوازشم لجوجانه و آورد لبم تا رو سردش یهاانگشت 

 به نفسم و دیرس اعال حد به خونم نیآدرنال. کرد

 .افتاد شماره

 

  زودتر چرا  زدان،ی بود شده... تنگ برات یلیخ... دلم-

 یگیم اگر... اگر! ؟یکنیم فرار من از چرا ! ؟یومدین

 !؟یستین شوهر  برام چرا زنتم

 



 یرو قایدق رو زانوش و دیکش باال  رو خودش

 گرفتم دندون نیب رو لبم. گذاشت متنه نیی پا یبرجستگ

 . نکشم آه تا

 

 !بود نفعت به بود، نفعت به-

 

 از یقیعم دم و برد فرو گردنم یگود در رو سرش

  یقراریب و دیچ یپ خودش  به مار هی مثل. گرفت عطرم

 به رو من روشن  رفتار و اعمال یهمه  اگر یحت. کرد

 .دمیخوابی نم باهاش امشب کرد،یم  وادار جنون

 

 وونهید داشتم  من! ؟یریگیم میتصم ییتنها چرا-

 آقا یول بزنم سر بهت و  برج امیب خواستمیم شدم،یم

 ! نداد اجازه انیجو

 

 ...من به تیکینزد نده، اجازه خواستم من-

 

 با مجمله  ناخواسته  که داد فشار تنم یرو  رو زانوش

 .موند نصفه ظیغل آه هی



  رو زبونش ولع  و حرص با  و دینکش کار از دست ابدا

 .گذاشت گلوم بکیس یرو

 

  تیکبر هی من! ؟یکنی م کاریچ یدار! روشن؟-

 !شهیم تموم گرون برات. ستمین خطریب
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  به داره فهی وظ هم مرد هی... یشوهرم خواد،یم دلم-

 ! ستین لطف برسه، زنش



 

  مخنده دادیم  لی تحو خودم به رو خودم حرف  نکهیا از

  نیا تمام از امشب. دم یخند شهوت  از پر و گرفت

 . بودم دهیخند شتریب سال دوازده

 

 . بزنم بیآس بهت خوامینم... زینر کرم-

 

 که یزدیم یوقت اون ،یبزن بیآس یخواستیم اگه تو-

 ! یدیخواب باهام یعوض اون دستور به

 

 به دهینرس من و دیکش ن ییپا یقراریب  با رو دستش

 :دم ینال و گرفتم رو دستش مچ م،یبرجستگ

 

 !نکن-

 

 !شده تنگ برات دلم-

 



 بره هرز دستم اگه االن کن باور روشن، بخواب-

 . کن رحم خودت به! کشهیم مارستانیب به کارت

  

 دلم دندونش برق و گرفت دندون به رو  لبش یگوشه 

  میوحش شی رپوستیز یخنده. کرد  رو و ریز رو

 .کردیم

 

  تنت بخار طنتیش کمی با تونمیم! کرده؟ مزه بهت-

 از قبل ری بگ  رو جلوم نخواه؛ سکس... بخوابونم رو

 . ارمیب سرت ییبال نکهیا

 

  دستش. دیکش  پر نگاهش  از طنتیش و کرد اخم کهوی

  یرو رو سرش و آورد رونیب هامپنجه نیب از رو

 .کرد چفت منه یس

 

 !کردم؟ ناراحتت! شد؟ یچ-

 

 و گرفتم رو شچونه  نگران من و نداد رو جوابم

 . لرزوندیم رو دلم لبش  ی  سیخ. آوردم باال رو سرش



 

 که ینداشت دوست رو من با رابطه کردمیم فکر-

 !ی نگرفت ازم یسراغ کسالهی

 

 لبش یرو  لب تابیب و  کردم نگاش  هیثان چند فقط

 یرو خودم و انداختم تخت یرو رو روشن. گذاشتم

  صانهیحر من  و دیکش نیه  جانیه از. زدم مهیخ تنش

  حرارت درشتم و زیر یهابوسه . دمیمک رو لبش کل

 و دمیکش عقب  زدن نفس نفس با. بردی م باال رو تنم

 .زدم پچ

 

 بودم گفته بهت کرد،یم  میروان تنت ی بو  هرلحظه-

 !؟یدیم بهشت یبو و یداغ جهنم هی مثل

 

 

 و برج امین تا نبود جلودارم چکسیه  یگفتیم اگه-

 ! نمتیبب

 



 من و انداخت نییپا سر  خجالت با اما  زد رو حرفش

 .دمیبوس رو شینیب

 :گفتم  و کردم می تنظ منه یس یرو  رو سرش

 

  رو تنت گرسنه گرگ  هی مثل نکهیا از  قبل بخواب-

 !بدرم

 

 

 

      

 

 

       شه یم روشن موتورش داره هم زدانی کم کم
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 گردنم و شی ر ته یرو رو زبونش یسی خ سماجت با

 سیخ رو  گوشم یالله که کردم حس و داد چرخ

 گوشم کنار و  گرفت رو فکم یول کردم کج سر. دیبوس

 :زد پچ

 

  تا باشم باهات دیبا! ست؟رابطه  کردنت وابسته راه-

 !بذارم؟ هیما تنم از دیبا! ؟ی کن ولم ینتون

 

 دیفهمینم و کردیم ترمداغ هاشحرف و بودم داغ

 .آوردیم سرم ییبال  چه زشیر یها تکون  نیهم

 از صدام. دمیکوب تشک به و کردم مشت  رو دستم

  زدن حرف بلند توان و بود شده تردورگه  شهیهم

 :زدم لب  یبم و خشدار یصدا با ناخواسته. نداشتم

 

 یلیخ االن کن باور. روشن  بزنم بی آس بهت نذار-

 !خطرناکم



 

  ظرافتش. کرد باز رو رهنمیپ یهادکمه و نداد تیاهم

 سر از شی وجود یرعشه کل حاال و دیلرزی م تنم ریز

 !بس  و بود شهوت

 اون دونستمی م خوب و  داشتم وحشت خودم از من

 .کردینم فروکش یراحت به  بزرگ حجم

 

 یصدا با و عمد به و دم یبوس رو مرطوبش گردن

 روشن امشب. کنه خودمیب خود از تا دی کش آه ییرسا

 من با مبارزه توان و بود گرفته دست  به رو افسارم

 توان شهیهم من کشنده، حس نیا از آخ. داشت رو

 معادالتم یهمه  روشن اما داشتم رو الم یام با مقابله

 شدت از و دم یکوب بهش رو خودم. ختیر یم هم به رو

 . شد دهیکش  باال به ضربه

 

  نیا با محاله چون شم الزم شلوار یدار قصد احتماال-

 داغون خورمیم قسم! روشن؟ بخوابم، باهات  تیوضع

 یدهانه  بفهمم تا بود یکاف  باهات سکس  کباری. یشیم

 !نداره منو ابعاد تحمل رحمت



 

 رو رهنمیپ طرف دو  که بود زده رو یچ همه دیق

 رو دهنش و شد کنده هامدکمه از تا دو. دیکش و گرفت

 . دیمک رو پوستش و چسبوند منه یس یرو

 

 لذت یتابیب  من یبرا نکهیا و عجزت دنید خوام،یم-

 خوادیم دلم ... اصال! خوامتیم زدانی! بخشه

  چه یکی دادن زجر یبفهم تا بدم عذابت ینجوریهم

 ! هیجور

 

 که بود داده آزارش  بدجور کسالی نیا غم انگار

 انهیوحش و آورد فرود صورتم  تو محکم رو دستش

 .دیگز رو لبم

 هامپنجه  و زدم  چنگ شنهیس به ،یلیس  به تیاهم یب

 رو اسمش وار ناله و کردم فرو تنش  گوشت تو رو

 . کردم صدا

 

 !روشن؟-

 



 ...واشی یلعنت یآ جونم،-

 

 باش  نداشته توقع یکنی م میوحش  خودت یوقت-

 یکرد فکر ! کور؟ موش. بکنم رو  حالت مراعات

  یارینم دووم رمیز! ترسم؟ی م ارمیب سرت بال بخوام

 .روشن

 

  از رو دستش شجاعانه ی  لجباز  هی با و کرد یکج دهن

 از ظمیغل آه. نشست میبرجستگ یرو و کرد رد پهلوم

 .بود خارج کنترلم

 

 ! شده  بزرگ یلیخ-

 

 .کن بس ،یداد  عذابم یکاف یاندازه به تو... شرفیب-

 

 رو سرم من و داد ورز رو تنم دستاش با ترحرارت  پر

 تخت یرو  رو من حرکت  هی با. دادم سوق باال به رو

  یهانفس. نشست متنه نییپا یرو خودش و کرد پرت

 انگار که روشن و شد پخش اتاق سکوت تو کشدارم



  لبش یگوشه بود کرده دایپ کننده سرگرم یله یوس هی

  رهیخ ازمی ن از پر یهاچشم  تو و دیکش دندون به رو

 .موند

 

 ولم که شب اون بدونم خوامیم! داره؟ یحال چه-

 نیا به یوقت آدم یدینفهم! ؟ینکرد فکر من به یکرد

 !خواد؟ی م زیچ هی فقط رسهیم نقطه

 

  یبرهنگ رو  آبشار هی مثل موهاش و شد  خم تنم رو

 مقاومت قصد توان یهمه با. دیلغز صورتم و منه یس

 تا دمیکشیم  یزجر  چه دونست یم خدا فقط و داشتم

 !نشه له  گرگ هی یپاها و دست ریز  تنش گلبرگ

 

 ! روشن؟ ر یخواستیم یچ چ! خواد؟یم یچ-

 

 و دیکش م چونه  و گردن  و نهیس یرو رو  زبونش باز

  تا دمیکش باال رو خودم. نشوند لبم رو یعیسر یبوسه 

 :زد پچ و دیکش عقب خنده با اما ببوسم رو لبش

 



 تو تن با تنم من، تن با تنت... کاال به  کاال یمعامله-

 ! بشه مخلوط

 

 :گفتم شهوت از پر

 

 ! ؟یخوایم-

 

.  فشردم خودم به رو تنش و انداختم چنگ پهلوش به

 یخوددار حجم نیا داشتم آرزو  و شدیم  منفجر داشت

 تنش به بارها  و بارها صبح  خود تا و  بذارم کنار رو

. بود حقش شدیم هم  مارستانیب یراه  اگر. بتازم

 !نبود؟

 

  زن و ونیهما دختر من ،یبش هیتنب دیبا چون نه-

 .فرخزادم زدانی
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 یبرا. گرفتم رو گردنش و دمیکش باال رو خودم باز

  رونیب رو  زبونش یول دم یکش جلو رو  لبم دنشیبوس

 .دیخند ازم ین به یکج دهن  با و آورد

 

 !؟یبرس یچ همه  به یزور یکرد عادت-

 

 !ببوسمت بذار نکن تشنه منو-

 



 مماس لبش و آوردم نیی پا رو سرش توانم یهمه  با

  یهوا  و بود آتش یکوره تنش. گرفت قرار لبم با

 .بستم پلک  شد پخش صورتم تو که کالبدش درون

 

 یدونیم  ،یدونینم داده بهت خدا که ینعمت قدر تو-

  حس بهت کنم قبول تا رفتم  کلنجار باخودم چقدر من

 !دارم؟

 

 تنش، یلعنت عطر و دمی بلع  زحمت به  رو دهنم بزاق

 تاپ اون خواستیم دلم. گرفت رو  قرارمیب قرار

 . بچشم رو پوستش کل و کنم پاره تنش تو رو نازک

 !نداشت؟ وحشت کنه  صمیحر حد از  شیب نکهیا از

 

 به دست خودم اگه ر،ی نگ من از رو لبات ! روشن؟-

 .کنمیم کبودت و اهیس شم کار

 

  موهاش یال  مینیب و دیکش نییپا رو خودش باالخره

 با روشن و ومدیم باال یسخت به نفسم. نشست

 مهین رو لبم. کاشت لبم یرو  یکوتاه یبوسه  شهامت



 عقب باز اما شدم شقدمیپ  دنشیمک یبرا و گذاشتم باز

 .دیکش

 

 شب اون اگر... اگر روشن! ؟یریگیم انتقام یدار-

  خ از بعد ب بودم مطمئن چون... چون کردم ولت

 .یشیم مونیپش پ من، با دنیخواب

 

  حواسش نکه یهم و داد چرخ  حدقه در  رو هاشچشم 

 خودم و انداختم تخت  یرو رو تنش کرد، پرت رو

 .زدم مهیخ ظرافتش  یرو

  حاال نکهیا  از. کرد صدا رو  اسمم ترس با و دیکش آخ

 دهیترس داشتم، یکاف توان  یهرکار انجام  یبرا من

 .بود

 

 ! زدان؟ی-

 

 !جانم؟-

 



  یبرجستگ  یرو  پرشهوت و  مرطوب و  سیخ رو لبم

 بار سه دوبار، کبار،ی. دمیبوس و گذاشتم شباالتنه 

 از روشن  نفس. کردم آشنا هاملب  با رو تنش پوست

 .دیلرزیم شزنانه   یهاهورمون   باالرفتن فرط

 

  رو دستش و دمیکش آه و دمیمال تنش ی رو رو خودم

 نیا به بتونم  و کنه میهمراه  تا گذاشتم گردنم یرو

 به رو شچونه   خجالت با اما بدم ادامه یعشقباز

 کنار  رو حسم از پر یهانفس. چسبوند شنه یس

 .کردم ادهیپ گوشش

 راه دلم با  خواستینم! بکشم؟ درد صبح تا بود قرار

 !اد؟یب

 

 !؟ی خوایم یچ-

 

  یفکرا بدون آرامش،  تو بخوابم، کنارت خوامیم-

 .باشم آروم شب هی خوامیم... بد

 



 نیا با دونستینم روشن. زدم شیشونی پ به یشونیپ

 نیا با بود کرده میوحش  چقدر های باز گربه و موش

 .دم یبوس رو چشمش دو هر مت یمال با حال

 

ت- رم   به که یتند  شیآت ریز یزد لهیتیف ،یختی ر رو ک 

 !بخواب باشه یول کنهینم فروکش یراحت نیا

 

 و شد صورتم قاب هاشدست. زدم زل هاشچشم  تو

  حمله بهش تا کردم لعنت رو خودم. دیبوس نرم رو لبم

  باکره دختر  کی با یچندان فرق هم هنوز  روشن. نکنم

 .آوردینم تاب  رو خواستن شدت نیا حتم به و نداشت

 

 ! بخواب و قلبم رو بذار رو سرت-
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 ********************* 

 

 

 

 .فرستادم  رونیب شل رو نفسم

 از شب طول تمام من و بود آغوشم تو هنوز روشن

  ساعت.. شدم شکنجه دستش یچاقو پنج هر نوازش

 و لرزون تن.. داغش نفس ها ساعت.. داد آزارم ها

 تکون من و داد زجرم عروقم تو دهیچی پ شهوت

.. لختم  ی نهیس و باز یها دکمه فیرد.. نخوردم

 پوست به  نمدارش یها   لب برخورد و باز کمربند

 .بود من عذاب حتم به منهیس و گردن و صورت

 

 گوش مدت تمام و دمیشن یم رو ساعتم  تاک کیت من

  که اونقدر یحت.. نره در دستم از زمان تا کردم زیت



 و بود گذشته صبح شش از ساعت حاال دونستم یم

 ...داریب روشن

 

  رو شمیر ته باز و کرد جدا  نمیس یرو  از رو سرش

 بازدم و  دم هی با.. افتاد کوبش به قلبم من و دیبوس

 :زدم لب کوتاه

 

 .روشن ریبخ صبح-

 

.. بود خارج درک قدرت از  جانشیه ای ترس  صی تشخ

  جوابم لبخند هی با و اومد فرود شمیر ته یرو نفسش

 :داد رو

 

 کردم؟ دارتیب.. ریبخ صبح-

 

 یب.. دونست ینم روشن رو نیا و بودم دهینخواب ابدا

 منه یس چپ سمت اما کم، هرچند  روشن وزن  و یتحرک

 . بود کرده حس یب رو



 

 .یکرد خوب یول.. آره-

 

 تا بود ندتریخوشا  حرف نیا اما شد دلخور کردم حس

 کنم اعتراف تا.. ومدین چشمم  به خواب کنم اعتراف

 .بود گرفته رو توانم سکس  هی فکر

 

  خاطر به.. کردم دارتیب  نکهی ا خاطر به نه.. دیببخش-

 .شبید

 

 سمتش به و کردم باز یسخت  به رو پلکم یال باالخره

 .شدم لیمتما

  رو به رنگ هنوز.. داد فاصله  صورتم  از رو سرش

  یم خراب رو اعصابم چشماش یپا یگود و نداشت

 . دیکش نیی پا چشم و گرفت رنگ هاش گونه.. کرد

 

 . یکن یعذرخواه که فتادین یاتفاق شبید-

 



 سرش یرو  حس از پر من و شد منقبض عضالتش

 نگران روشن و دمیکش آخ اراده یب.. دمیبوس رو

 :دیکش کنار رو خودش

 

 کنه؟ یم درد تییجا زدان؟ی شد یچ-

 

 روشن که حاال و دادم تکون راست و  چپ به یسر

  یدست و شدم بلند بود، دهیکش کنار رو خودش باالخره

 .بود حس  یب واقعا.. زدم چپم کتف به

 

 شد؟ یچ پس-

 

 یکن حاضر صبحونه هی  یخوا ینم.. ستی ن یزیچ-

  و یریبگ دوش هی قبلش دمیم حیترج البته روشن؟

 .یبکش برس موهاتو

 

  حس رو بودنش معذب من و رفتم کنار  تخت یرو از

 .بستم رو کمربندم و کردم



 آورد، یم خاطر به  رو قبلش شب  اعمال که حاال

 قبل شب  ی هیثان به هی ثان تمام مثل دیکش یم عذاب

 ...من یبرا

 

  نییپا سر  و نشست تخت یرو.. دمیچرخ سمتش به

  ی  آشفتگ هی اما بود آشفته همچنان موهاش.. انداخت

 .داشتم دوست من.. دلبرانه

 حس انداختم خودم به که ینگاه مین  با حال نیا با

 .بردم باال رو وجدانش عذاب

 

 .روشن یدراومد خودت و من خجالت از یحساب-

 

 و زدم دور  رو تخت من و  دیچسب شنهیس به شچونه 

 و گرفتم رو  شچونه  انگشت دو با.. نشستم  کنارش

 .آوردم باال

 

 روشن؟-

 



  یم من و زدی م برق هاش یعسل باز.. دیکش  باال چشم

 . کرد یم شخفه داشت  بغض دونستم

  نیا.. لحظه نیهم یحت.. نبود خوب من با روشن

  یزندگ خانواده و خونه از دور شهیهم  اگرچه دختر

 .داشت  یوابستگ ونی هما به شدت به اما کرد یم

 

 بله؟-
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 مبرهنه  ی نهیس به رو سرش و دمیکش جلو رو خودم

  موهاش باز من و دیکش یم نفس آهسته.. چسبوندم

  بود؛ کننده مجذوب روشن تن عطر.. دمیبوس رو

 . کنم تکرار هرلحظه  رو نی ا خواستیم  دلم که اونقدر

 

 یبتون که کنه فیرد مالقات قرار هی گمی م انیجو به-

 .ینی بب  رو ونیهما

 

.. دینکش  نفس یطوالن ی ا  هیثان یبرا  و زد خشکش

 .بزنم یحرف  نیچن من کرد ینم باور

  حاال و بود مین و شش.. انداختم  ساعتم  به ینگاه مین

  خسته داشتم خاطر به رو  قبل شب ساعات تمام که

  از یخبر یب  و خواستم یم  خواب یساعت فقط.. بودم

 .خودم

 

 یکار.. من خاطر به یست ین مجبور.. تو زدان؟ی ی-

 .ی ندار.. دوست که.. که یکن

 



..  کرد انیب دیشد درد حجم هی با رو شجمله  ی همه

 زکردهیعز با یزندگ.. آوردم  مانیا وی ل حرف به باز

 . سخت یلیخ .. بود سخت  دشمنام یها

 

.. ساز دست جهنم هی.. انداختم جهنم تو رو خودم من

  حقم.. زدم رقم خودم ی برا  رو سرنوشت نیا خودم

 .بود

 

  فرجه هی هت یتنب تو تونم یم اما ندارم دوست.. آره-

 ینم کم یز یچ من از بابات دنید قهیدق  پنج.. بذارم

 .یدار زمان قهیدق پنج فقط یول.. کنه

 

  باال ینیب از من و افتاد هیگر به و شد داغ باز تنش

  نهیس یرو  هاش اشک زود یلیخ و دمی فهم دنشیکش

 لب و گذاشتم گوشش یرو رو دستم.. دی چک شلوارم و

 :زدم

 



 اشک بد و خوب  اخبار با.. روشن.. شییییه-

 تو کنم یم حس  یگاه اما  یزنم مثال.. هی کاف.. یزیریم

 .دختر شو بزرگ.. گرفتم یخوندگ فرزند به رو

 

 محکم.. دیکش صورتش به یدست و گرفتم فاصله ازم

 . عاجزانه و

..  دمیفهم یم من و بود  معذب ضعف حجم نیا از

  سیخ نگاه همون با.. نبود ونیهما دختر گهید روشن

 :زد زل بهم سرخ و

 

  بد من به اما شده تنگ براش یلیخ دلم..  ستین الزم-

  که دونم ینم .. من.. هامون خانواده به..  تو به.. کرد

 .نه ای دارم رو دنشید توان اصال

 

 . داشتیبرنم ازم چشم ملتمسانه روشن و شد کج لبم

 مالقات نیا به خواست یم دلش که دمیفهم یم

 کنم؟ مبارزه تا داشتم توان چقدر من.. کنم وادارش

 .بود کرده سستم  ریاخ اتفاقات

 



  برو انیجو با شد نییتع مالقاتت روز و ساعت یوقت-

 .برگرد و
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 به.. گرفت رو دستم مچ  اما شدم بلند کنارش از و

  یها چشم.. دمید نهیآ تو رو خودم و دمی نچرخ سمتش

 و یخواب  یب و الکل از.. بود سرخ سرخ میلعنت

 . شهوت



 

 ؟یاینم تو.. تو-

 

 .دوختم روشن به و گرفتم چشم نهیآ درون زدان  ی از

  با.. کرد ینم  ول رو دستم هنوز اما انداخت نییسرپا

 رو کمرش و کردم بلندش خودش ی   حربه همون

 .چسبوندم خودم به و گرفتم

 لباش.. موند رهیخ  چشمام به و افتاد شماره به نفسش

 هم روشن.. داشتم سکس به لیم من و  بود باز مهین

 ازش رو  نیا من و بود  محتاج بهش بودن زن یبرا

 از یکار اما بودم متنفر خودم از.. کردم یم غیدر

 .ومدیبرنم دستم

  یب سکس  هی از بعد روشن دونستم یم اما نبودم زن

..  دیکش یم یچ  انتظار کسالی و ییسرپا  و عاطفه

 پس رو ونی هما  یها یکار ندونم تاوان داشت روشن

 . من نه.. دادیم

 

  با یدور کسالی از بعد یدار زمان قهیدق پنج فقط تو-

.. زهیریم هم  به رو بابات من دنید.. یکن  خلوت بابات



 استفاده تی نها گذاشتم ارتیاخت در که ی وقت از بهتره

 .روشن یببر رو

 

 و شد منظم باز نفسش و  دیگز لب.. دیفهم  یم منطق

 ارویدن بد و  خوب یها حس  ی همه سماجت هنوز من

 . کردم یم  حس مغزم تو

 

 لباس هی.. برس خودت به کمی و ری بگ دوش هی-

 نیا خانوم تو بدونن خدمتکارا  بذار.. بپوش خوب

 یتون ینم رونیب.. ببر لذت تیزندگ  از.. یا خونه

  ترانه معموال.. داره یبخوا یامکانات هر  نجایا اما یبر

 و ماساژ و شنا و وگای یها کالس  با رو خودش

  و یجوون از.. کرد یم سرگرم ییبایز دکتر و شگریآرا

 . کن استفاده تییبایز

 

 ؟یک یبرا-

 

  تر زبون با رو لبم.. خوردم  جا وضوح به حرف نیا با

 :چسبوندم  گوشش به و کردم



 

 .خودت-

 

  ریاس کمرش هنوز اما دیکش عقب رو خودش  مغموم

  حرف یز یچ از داشت  انتظار.. بود من  یها دست

..  ومدینم بدم هم من.. داشت دوست اون که بزنم

 سابق زدانی گهید من اما.. بیدلفر.. بود بایز روشن

 .نبودم

 

..  ندارم یاج یاحت یگفت که یینایا از چکدومیه به من-

..  کنم یزندگ خودم ی خونه تو.. سرکارم برگردم بذار

 .کنم استفاده یگیم که  یجوون اون از بتونم بذار

 

 سکیر گهی د من و بود شده رد امتحانش تو روشن

  دکمه فیرد.. ستادمیا عقب و کردم ولش.. کردم ینم

 یتقاضا به بود دهیفهم.. بستم ونیدرم کی رو هام

 .کنم ینم هم فکر  مزخرفش

 



 اما.. هیمنف  جوابت دونستم یم هم اول از من.. باشه-

 یزندگ نیا به که حاال.. نذار کنار  منو بازم لطفا

 ...ایب  بازم محکومم

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 674پ#

 

 

 

 

 مانند پوف رو نفسم.. بود خطرناک  درخواستش

 .شد کینزد بهم که فرستادم رونیب



. نداشتم  رو احساساتم  و خودم با مقابله توان نباریا

 و بمونم روشن کنار شبی د مثل گهید کباری  بود محال

 .بگذرم رشیخ از

 

..  زنم.. آدمم کن باور.. ستمین وونیح من زدان؟ی-

 به منم اما.. همه مثل نه خواد یم دلم.. دارم احساس

 یمرخص میتا تخونه یتو یخدمتکارا ی اندازه

 یماه اصال.. کباری یماه دونم ینم.. باشم داشته

 و رونی ب  رنگ بتونم.. باشم خودم ی برا  کساعتی

..  هست یچ  همه نجایا آره.. نمیبب رو ابونی خ و کوچه

 دوست من اما.. فراهمه برام بخوام یحیتفر هر

 ... دارم

 

 روشن؟-

 

  منه یس  یرو رو دستش دو هر کف و نداد ادامه

  حمله یبرا من شد،  رهیخ هام چشم به و گذاشت

 به خودم با  یسخت ی مبارزه لبهاش بی س به نکردن

 : بودم انداخته راه



 

 تو.. نه تنها.. قبول نمیا.. یندار اعتماد بهم دونم یم-

  کسالی.. برم انی آقاجو با خوام ینم.. باش من با هم

 ...سر  اتابک آقا قبر به یحت دارم  خبر و گذشته

 

.. یلعنت انیجو.. دمیکش عقب رو خودم بسته چشم

 ...آخ

 

 اون.. کردم مجبورش من.. دمیپرس من زدان؟ی-

.. میبخون فاتحه هم با.. میبر باهم.. نداره یریتقص

  مجبورت تونم ینم.. زدانی ایب هم تو بابام دنید یبرا

 .بمون در دم  اما.. زندان تو یایب کنم

 

 من یبرا..  شدم یعصب و خورد یم رو  خونم خون

 به رو اطالعات نیا چرا انیجو که نداشت  یتیاهم

  یحال بهش نویا.. نداشت رو حقش.. داد  یم روشن

 . کردم یم

  خی یها انگشت و شد کی نزد بهم باز دهیترس روشن

 .کردم باز رو پلکم یال من و نشست منهیس به شزده



 چه دی فهم ینم چکسیه چرا بودم، کرده داغ باز

 .بودم دور اتابک از کسالی که دمی کش یم یعذاب

 

 رو، تتیموقع روشن؟ کنم یادآوری  بهت الزمه-

 !یینجا ی ا چرا نکهیا رو، فتیوظا

 

 یاد یز زیچ  من.. گرفتم ادی.. کردم حفظ رو همه.. نه-

 ... فقط من.. نخواستم ازت

 

  و حرص و خشم.. گذاشتم لبش یرو  رو انگشتم

 .شدینم دنش یبوس جنون   کردن دایپ رشد مانع نفرتم

  و دادم هولش عقب به انگشت همون  با حال نیا با

 جدا هامون چشم اتصال ی نقطه.. رفتم جلو خودم

 دراز و نهیبش تخت یرو کردم وادارش من و شدینم

 .دیکش

 

 نفسش وزنم ینیسنگ.. انداختم تنش ی رو رو خودم

 لبش و  انگشت یرو رو لبم من و کرد  منقطع رو

 و کردم سشیخ زبونم نوک با.. دمیبوس و گذاشتم



 و گذشتم گردنش و چونه از و آوردم نییپا رو انگشتم

 ثابت دیتپ یم  سرمازده گنجشک هی مثل که  قلبش یرو

 .بود رهیخ من به همچنان.. شدم
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..  شهیم تکرار سرم تو گذشته ی همه دنتید با هربار-

  رو پا میلعنت یها نداشته و  ها داشته تو دنید با هربار

 تونم ینم که ستین خودم دست روشن؟.. ذارنیم گلوم

.. شهیم باعث تو رفتار.. نمیبب جدا ونی هما از رو تو



 تو با افتاده روال یرو یچ  همه که حاال خواد ینم دلم

  باباتو برو .. بزنم کله  و سر مسائل ن یکوچکتر سر

  کسالی تو.. کنم تیهمراه دمینم قول بهت اما.. نیبب

  تورو.. منو که فرستاده غامیپ بار هزار از شیب گذشته

 من از.. یبدون یحت  نخواستم من و کنه مالقات

 یا چاره.. نده عذاب خودتو.. نکن جای ب توقعات

 تو حداقل.. یا یب کنار طیشرا  نیا با یمجبور.. یندار

 جز.. ست خونه   هکتار هی.. یستین ی زندان اتاق هی

 .ببر لذت نجایا یجا  همه از یاصل  ساختمون

 

.. آغوشتو.. عشقتو.. حستو.. خوام یم رو تو من اما-

.. احساس یب و خشک  و سرد هرچند.. هاتو بوسه

.. شدینم باورم خودمم  که شدم عاشقت یزمان من

 . دادم دل بهت گفت یم تو از  ایلیسیس یوقت

 

 حذف من یزندگ ی  صفحه از چرا  ایلیسیس اسم

 شد؟ینم

  سرم تو باز بهمن حرف.. آخ.. یافع مار  نیا.. زن نیا

  حس هنوز دم؟یکش یم نفس هنوز چرا  من و شد اکو

 .رفت یم باال وجودم  یرو و سر از نکبت داشتم؟



 

  بدت من از نقدریا چرا ؟یزن ینم سر من  به گهید چرا-

 من از و بابام از.. بهمن از رو انتقامت که تو اد؟یم

 با.. رفت ترانه که یشب اون.. شب اون چون.. یگرفت

 ؟یدون یم  مقصر منو.. تو.. یبود من

 

  یدگیکش به رو بدنم یها رگ ی همه  حرف نیا

 .واداشت

  سرش یباال رو نفسم و زدم موهام به یچنگ کالفه

  ینم.. چسبوندم نمیس یرو  رو سرش و کردم فوت

 .ومدین کوتاه اما بزنه ی حرف خواستم

 بود، کنارم نکهیا و روشن به دوارانهی ام هربار چرا

 واقعا! کرد؟ی م خرابم حرف  کلمه هی با بستم؛یم دل

  دلم! بود؟ ناخواسته ای  گفتیم عمد به و دیفهمیم

 نفس نفس و آرامش دلم خواست،یم آغوش و بوسه

 !خواستیم جانیه سر از زدن

 وجودم تمام با من و خوردی م تکون  لبش یرو لبم

 .خواستمیم رو هاشلب  محسوس ی  کبود اون

 



  رو ترانه.. نه منو تو.. تو.. نهیهم خاطر به مطمئنم-

 یها زن.. دوم یها زن کردم یم فکر.. یدار دوست

 ...تو اما زترنیعز دوم

 

  من.. نداد ادامه هاش اشک سد شکستن و بغض با

 و عشق..  نبودم بلد عاشقانه کلمات و عالقه ابراز

 تمام با رو روشن یول نداشتم باور رو یعاشق

 و خواستمی م تنم یهاسلول  تک به تک  با وجودم،

 .کشت یم منو ترانه از یخبر یب نیا فقط حاال

 

 .کرد یم اشتباه داشت.. روشن

 بهمن اجبار  با.. دونستم یم مقصر رو خودم من

 یم ترانه با و تخت هی یرو صبح  تا رو هرشبم

 بود داشتن دوست.. یوابستگ ای بود عادت.. گذروندم

 اشتباه نیا  خواستم ینم اما دونستم ینم.. یدلبستگ ای

 بود؟ یچ من فیتکل.. کنم تکرار روشن با رو

 

 رو؛ بردن لذت و سکس رو، روشن.. خواست یم دلم



  من.. روشن نه بودم یزندان من.. بود بسته دستم اما

 تا عذاب نیا.. ونیهما نه.. بهمن نه دادم  یم تاوان

 .کرد یم رشد من با  دمیکش یم نفس هنوز یوقت

 

 و ترانه به تو نه.. نکن خود ی ب یفکرا انقدر روشن؟-

 .نداره یربط تو  به ترانه نه
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 رو سردش  یها دست و زد کنار رو رهنمیپ ی گوشه

 .درآورد حرکت به پهلوم یرو

 .زدیم داد داشت ممردونه یها حس

 تا وگرنه داشت  شکنجه  و یتالف قصد  حتم به روشن

 اثر تنم ینقطه   به نقطه یرو انداره نیا به

 .گذاشتینم

 

  استوار و محکم  زدان  ی گهید. دمیترسیم خودم از من

 تو حضورش و روشن از که یحس و نبودم گذشته

 نشون فیضع و سست رو من د،یچرخیم عروقم

 . دادیم

 

  هاشلباس تک به تک و زدمیم رو یچ  همه دیق اگر

 !شد؟یم یچ آوردم یم رونی ب تنش از رو

 و زور با هرچند و کردمیم  لیتحم بهش رو خودم اگر

 ایدن یکجا به گرفتمیم تنش از رو  حقم  اجبار،

 ! خورد؟یبرم

 !کرد؟یم یدلبر نقدریا و خواستینم واقعا

 



 یب ترانه ی اندازه به  منم.. کن ثابت بهم.. پس-

 .برم منم بذار.. رفت اون.. گناهم

 

 نیا بود، دهیچرخ  سرم تو  که یفکر حجم اون از بعد

. ختیر هم به رو اعصابم ستمیس کل حرف

 ! خواستینم

  یبرا هاشانگشت  حرکت و تنش زیر  یهاعشوه کل

 .بود رفتن و من کردن خام

 

  یراحت به ترانه یوقت.. شد  جابجا درد با  گلوم بکیس

 ادیفر که نداشتم ییادعا گهید رفت، یم خوردن آب

  هر یبرا.. داشتم یم  نگه ابد تا رو  روشن بکشم

 نبودن و رفتن از داشتم وحشت یول بودم آماده یاتفاق

 ...دختر نیا

 

  یزمان چه از! بود؟ گرفته رنگ میزندگ تو نقدریا یک  

  تنم رفتنش فکر حاال که بودم  باخته بهش رو خودم

 ! نداخت؟یم رعشه به رو



 کمر تا امتدادش و داشت حرکت هاشانگشت  هنوز

 .دیرسی م شلوارم

 

 هی امروز.. برج برم دیبا.. بخورم صبحونه رمیم من-

  زنگ ان یجو به یداشت یمشکل هر.. شلوغه روز

 .بزن

 

 و گرفت رو رهنمیپ ی لبه اما شدم بلند  تنش یرو از

 .افتادم  بدنش یرو باز و دادم دست از رو تعادلم

 

 محکم رو گردنم اما دینکش آخ روشن و  محکم نباریا

 بسته چشم.. نشست لبم یرو  لبش و گرفت

 ... پرحرارت  و داغ.. دمشیبوس

.  کرد یم وونمید تنش یداغ.. داشتم لیم روشن به من

 نداشتم شک که دمیمکیم  رو لبش صانهیحر  یجور

 . شدندیم کبود م،یمال یها یصورت اون

 



  اتاق تو یبازبوسه و روشن تند یهانفس یصدا باز

 از رو خودم! داشتم؟ یصبر چه من ایخدا. دیچیپ

 ! کردمیم محروم یهرلذت

 و اجبار سر   از فقط  و خواستینم رو من روشن

 ! بود نجایا فرار از یناتوان
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 از خشونتم. رفت فرو موهاش یال  ارادهیب دستم

  تلخش یهاحرف  از حرصم یهمه و بود خارج کنترلم

 .کردم یخال هاشلب یدهینورس ب  ی س یرو رو

  خنجر و غی ت مثل رو حرفش دم،یکش عقب رو سرم تا

 !کرد فرو مغزم در

 

  باش مطمئن  اما.. زدانی دارم دوست یلی خ رو تو من-

.. رمیم ترانه مثل منم.. شم یم راحت دستت از روز هی

 ...دیبا.. یبمون تنها دیبا.. تو

 

  وجود تمام با رو ترس.. لرزوند رو پشتم حرف نیا

 . کردم احساس

  من کنه دیتهد نبودن و رفتن به منو روشن نبود الزم

  دمیکش یم عذاب ییتنها نیا با ترس، نیا با هرروز

 . دادم ینم  یشاد مجال روشن به اما

 

 و گذاشتم لبش یرو لب  باز و گرفتم رو شچونه 

..  بندازه سرش از رو رفتن فکر که دمشیبوس یطور

 مجنون؛  هی.. عاشق  هی مثل درست



 

 بکشم هوار  تا کردیم دادی ب وجودم تو که یز یچ همون

 . کنم منصرف رفتن از رو روشن و

  یباز به  زبونم با و دمیبوس جدا جدا رو هاشلب

 .گرفتم

 

 یباز من  با ینطوریا.. زدان ی نکن نکارویا.. من با-

 .نکن

 

  اخم هی و پوزخند هی با اما" نکن  تو" بگم خواستم یم

 :گفتم و زدم شچونه  یرو خال به  یسیل ظیغل

 

 .نبر خودت با منو یبر  ییجا یخواست هرزمان-

 

..  دیفهم یم رو منظورم دونستم یم .. شدم بلند و

  نیا کنه، فراموش  رو لحظه نیا تونست ینم روشن

  قیتزر وجودش به هاملب از که یعشق نیا بوسه،

  نگاش نکهیا بدون. بردی نم خاطر از رو بودم کرده

 :زدم رونی ب اتاق از کنم



 

 نا؟یم-

 

 با و ستادیا سالن نیب بود تر کینزد انگار  که آزاده

 : انداخت نییپا سر یشتابزدگ هی

 

 . ارنیب لباس برام یاصل ساختمون از بگو-

 

 .االن نیهم..  چشم چ.. آقا سالم س س-

 

  یغذاخور سالن  از.. دمید  باالخره رو نایم.. شد دور و

 :زد لبخند دید منو تا.. گشتیبرم

 

  من.. کردم  حاضر رو صبحونه زیم.. آقا ریبخ صبح-

 . کنم صدا رو  خانوم  بااجازه

 

  یسکیو هی واسم.. ادیم داره کار کمی..  ستین الزم-

 . اریب
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 .گرفتم یم دوش صبحونه از بعد

 

 .چشم-

 



 زیم راس یصندل یرو و رفتم شیپ سالن  سمت به

 دنیرس تا  دیبا اما نداشتم خوردن به یلیم.. نشستم

  شین دوباره خواستینم دلم چون شدمی م بلند روشن

 عروقم تو رو حرفاش زهر و بشنوم رو کالمش

 . کنه قیتزر

 

.  کنم یزندگ داشتم ازین بکشم، نفس داشتم ازین من

  خرابم دیفهمی نم رو حالم  روشن نکهیا  و بودم خسته

 !کردیم

 

 قیعم نفس هی نایم برگشتن با و شدم خوردن مشغول

 مثل.. زدم لب به و گرفتم ازش رو جام.. دمیکش

 .داشتم لیم  بهش همچنان اما نبود ریدلپذ برام گذشته

 

 ن؟یندار من با یا گهید امر-

 

 :زدم لب و گرفتم سمتش به رو یخال جام

 



 هی خوام ینم.. باش روشن مراقب شتری ب روزها نیا-

 . افتاده یاتفاق و یبرداشت ازش چشم یبد خبر روز

 

 :گرفت رو جام و زد لبخند نانیاطم با

 

  به نجایا.. مراقبم من.. باشه  راحت التونیخ.. چشم-

 . داره محافظ یکاف ی اندازه

 

.. شد دور سر تکون با نایم  و شدم خوردن مشغول باز

  یموها.. اومد سالن به روشن که دینکش یطول

  و تاپ  به من و بود پوشونده حوله با رو سشیخ

 .انداختم  ینگاه مین نشی ج شلوارک

 

 با.. داشت  تنش یرو  یجالب بیترک یآب و قرمز

 رو لبم دور دستمال با من  و نشست زیم  پشت نهیطمان

 : گفت شده هول که شم بلند خواستم و کردم زیتم

 

 .نیبش لطفا-



 

.. انداختم ینگاه  مین سمتش به و موندم  یباق زیخ مین

 :گفت و گذاشت  زیم یرو رو دستش دو هر

 

 . خورمینم یبر اگه-

 

 دستام تو قبل شب نیهم بودم، شیبدن ضعف نگران

 ش،یپ یچندلحظه  اتفاقات از بعد یول بود شده جونیب

  اگه بود زده رو حرف نیا که حاال دونست یم خودش

  متوجه دیبا. موندم  ینم داشتم، هم موندن قصد

 .شدی م رفتارش

 لبش و دیکش هم در ابرو..  شد بلند که کردم راست قد

 :کرد زونیآو رو

 

 دوستم چون کنم ینم فکر  خودم با یبمون اگه زدان؟ی-

 قصر تو یخوا  ینم چون کنم یم فکر.. یموند یدار

 . یمونیم رمیبم  یگشنگ از تو

 

 !خدا آخ



 به خدا تا کردمیم دعا شب و روز مدت تمام در دیبا

  از طیشرا  نیا تحمل  توان. دادیم وبیا صبر من

 .ومدیبرنم داغون من   یعهده

 

 و نشست روزمندانهیپ.. دمیکش پوف و نشستم اجبار با

 .زد لبخند

 

 .ممنون-

 

 .کردم نگاش فقط حالت یب من

 به روشن خواست یم  دلم.. نداشت ی ورآالتیز چیه

  یها لباس.. کرد یم شیآرا.. دیرس یم خودش

 .دیپوش  یم رنگارنگ

 یتو ساده ی حلقه هی حداقل  و زیآو ی ها گوشواره

 واقعا.. زن نیا کنه ثابت بهم تونست  یم انگشتش،

 . بود من زن

 

 نایم من و کرد پر زیم اتیمحتو از رو بشقابش لذت با

 و کت و کرد  گرد عقب من دست تکون با.. دمید رو



  شیپ اتاق سمت به بود آورده آزاده که رو یشلوار

 .برد

 خوردن  صبحونه به و بردم فرو موهام یال دست

 .زدم زل روشن
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  شینما هی  به هیشب شتریب که خورد یم لذت با یجور

 چند یها  نگاه.. شکمش کردن ریس تا  بود مسخره

 . نداختیم کوبش به رو قلبم کبارش، ی هیثان



 

 دست  به پرتقال آب وانیل و دمیکش جلو رو خودم

  یسرمست  حال همون با همچنان.. زدم لب  به و گرفتم

 .دونستم ینم داشتم؟ یحال چه واقعا من و خورد یم

 

  خواست  یم دلم دایشد  من و گشتیبرم  ویل امشب

 شامل زد حرف  ازش انیجو که یا خانواده.. نمشیبب

 شد؟ی م یکسان چه

 

 زدان؟ی-

 

 :زدم زل  بهش اخم با و دمیپر رونی ب فکر عالم از

 

  یروز کردم یم فکر.. من ؟یبخند هم  تو شهیم یچ-

 .یشیم  خوب  یریبگ رو  انتقامت که

 

  خود و ترانه رفتن.. اما.. داشت رو فکر نیهم هم ویل

 .کرد خراب  رو هام برنامه  ی همه یلعنت روشن  



 انگار! بود؟ یچ  دنبال واقعا.  کردمینم درک رو روشن

 آورده روزم به یچ شیپ یچندلحظه  ن یهم انگار نه

 !بود

 

 ؟یایم  بازم امشب-

 

 فرار فرصت دنبال به داشت ای! داشت؟ یتوقع نیچن

 !گشت؟یم

 ینم ابدا .. کردم سی خ  پرتقال آب  با رو لبم فقط

 . خوردم

 

  یز یچ ازت..  من.. نداره ی بیع باشه هم روقتید اگه-

 . خوام ینم

 

 کردنش پنهون در یسع  که یبغض و ترقوه  استخون

  دستم و کرد دراز دست.. بود بخش لذت برام داشت

 رو وانیل من و گرفت بود شده مشت زی م یرو که رو

 . آوردم نییپا

 



  ؟یکن یزندگ یمعمول مرد هی مثل یندار دوست تو-

 ؟یکن یجوون.. یببر لذت ؟یبکش نفس  یندار دوست

  خودت.. یگیم من به که ییزایچ اون ی همه چرا

 ؟یکن  ینم تیرعا

 

 یپشت به.. دمیخند حرف ن یا از اراده یب .. شد کج لبم

 نییپا سر زده خجالت روشن و دادم هیتک یصندل

 . انداخت

 

 نه و ستیب کنم ینم باور  وقتا یگاه.. روشن آخ-

 . سالته

 

 محو لبخندش.. دیکش خوردن از دست و گفت یهوم

 :کرد اخم و شد

 

 رو سنم که بود نیا سواالم ی همه جواب که یمرس-

 .ی بکش رخم به

 

 .دمیخند دوباره



 واج و هاج..  شکست رو  خونه  سکوت مخنده یصدا

 اخم شده گرد یها چشم  همون با و کرد براندازم

 :دیکش رخم به  رو ظشیغل

 

 تو.. تیسرگرم اسباب شدم من انگار.. متاسفم برات-

 بهش که یدار  عروسک هی.. ماساژ و شنا  به چه رو

 . یبخند

 

 ای سه فقط گذشته کسالی تو کرد؟ یم  فکر ینطور یا

  باور رو حرفش نیا.. بودم سرزده بهش بار چهار

 داشت؟

 

 .ارهیم دووم کنارت یچطور  انی آقاجو موندم-

 

 دوست افتاد ینم انیجو اسم کنار از  آقا اسم نکهیا

 نیب تیمی صم حس بهم  نکهی ا خاطر به فقط.. داشتم

 .کرد ینم جادیا رو دونفر نیا

 



  دلم..  دلم.. ی اریدرم رو حرصم یدار تو.. تو زدان؟ی-

 .بکشمت خواد یم

 

 خورده اونقدر.. شدم بلند زیم پشت از و دمیکش پوف

 .رهینم من قصر تو که بود

  از نگاهم من و نزد یحرف.. گرفت رو دستم راه نیب

 . شد دهیکش موهاش دور ی حوله سمت به چشماش

 

  موهاش سی خ و دسته دسته یتارها و آوردم رونشیب

  من و شد منقطع نفسش.. کرد احاطه رو اطرافش

 یصندل  یپشت یرو رو حوله و گرفتم رو بازوش

 . زدم موهاش به ی نیب و انداختم
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 یسع شب.. روشن باشه  زنده که کشن یم رو یکس-

 روشن خوام یم.. برس خودت  به یول..  امیب کنم یم

 هی.. اول یروزا روشن یحت نه.. نمیبب رو یواقع

 .یدار  الزم  یچ بگو  من به.. نه انیجو به امروز

 

 نیچند ناباورانه.. شد کج  لبم من و موند باز دهنش

 به که یمیمال ی ضربه من و داد تکون سر بار

 .دمید  زد شقهیشق

 

  واقعا.. دمیکش شامه به  رو سشیخ یموها  عطر باز

 . خواست یم سکس دلم



 نیا از یجدا و بود کرده مچاره یب ازین و عجز نیا

  الیخ که ی زیچ همون. خواست یم آرامش دلم حس،

 دای پ روشن کنار   و بهمن مرگ از بعد کردمیم

 .کردمیم

 

  بینه خودم  به دادم،یم بی فر رو خودم عمر، تمام من

 دل نازک دخترک نی ا به یچ همه ته   یول زدمیم

 رو کردنش کتمان توان که یازین حس به. بود دهیرس

 ...کنارش کردن یعاشق به. نداشتم

 

 و عشق از و کنم نوازشش هاساعت خواست یم دلم

 .داشتم درد هم لحظه نیهم  یحت یول بزنم حرف ندهیآ

 

 ... زدانی من.. من-

 

  نفسش.. دی لرز خودش به و دمیبوس رو شسرشونه 

 و نشوندم لبش یرو یمیمال ی بوسه من و شد تند

 :گفتم

 



  ی خونه یتو  تو خوام ینم  من.. روشن توئه با حق-

 ...روحا نه.. جسما نه.. یریبم من

 

 نیهم و بشه  منظورم متوجه که بود باهوش  اونقدر

 . کرد یم  ثابت بهم قلبش کوبش و بدن یباال یدما

 

 ! شم؟یپ یایم شب یعنی عی-

 

  یباز به و گذاشتم لبش رطوبت یرو  رو انگشتم

 و برنداشتم نگاهش  از چشم یطوالن یاه یثان تا. گرفتم

 .زدم  زل هاشه یقرن در خودم شفاف ریتصو به

 

 یهست که هرجا از کن، حاضر من یبرا  رو خودت-

 هی که یطونیش و شر دختر   اون من... روشن برگرد

  سر بار هی.  خوامیم ذاشتیم سرش یرو  رو عمارت

  اون... استخر  تو افتادم سر با هات،طنت یش نیهم

 ...نبود ونیهما اگه و نبودم بلد شنا زمان

 

 ! ششششیه-



 

 ونیهما. دادی م زجرم دور،  یروزها  اون یخاطره

  و بارها من حاال و بود داده نجات رو من جون  کباری

 داده نجات بهمن توسط ی حتم مرگ از  رو اون بارها

 ... روشن خاطر به اما بکشمش تونستمیم. بودم

 .دیکش جلو رو خودش  و نشست لبم ی رو انگشتش

 

 که یکن تصور یتونینم یحت م،خسته  یل یخ! روشن؟-

 اما داشتم  دیام زایچ یلیخ به. داغونم و  خراب چقدر

 ...دختر باختم من. باشم برنده نتونستم... نشد

 

 یقفسه یرو  لبش یناگهان و فکریب م،ی مال خونسرد،

 .دیبوس رو قلبم خودش  الیخ به و نشست منه یس

 رو دردمند من   اما دیرسیم نظر به مسخره چه اگر

 .کرد آروم

 

  نکهیا. خوشبختم یزندان هی من زدانی خوشبختم،-

  دهیم نشون شده، یچ بوده سالم سه من یوقت ادتهی



...  من... ایب زود مونم،یم  منتظرت! یداشت توجه بهم

 .دارم دوست... یلیخ من

 

 و خشم سر از. کنم اعتراف تا اومد  زبونم نوک تا

 بند بند که کنم اعتراف قلبم  ته از رو نبار یا نه، نهیک

 دمیبوس رو  شیشونیپ. بود وصل حضورش به وجودم

 : زدم لب و گرفتم فاصله  ازش و

 

  رو تصبحونه .. روشن رمیم و رمیگ یم  دوش هی من-

 .یبد انجام که هست کار  یکل شب تا.. بخور کامل

 

  اگر. دمی کشیم یخوب ی هانقشه امشب یبرا داشتم

 سرم به ییبال ب،یغ از اگر و کردیم  قبول روشن

 به فقط و  بزنم رو یچ همه دیق خواستمیم ومد،ینم

 گذشته و فردا و یزندگ و کار. کنم فکر روشن

 ...لیتعط

 !بود مهم برام لرزون و نیبلور جسم نیا فقط

 



 به پا.. کردم اخم آزاده و نایم ی رهی خ  نگاه به رو

 و کت.. آوردم رونیب  رو هام لباس و  گذاشتم اتاق

  مستر وارد و دمید یوارید کمد از زونی آو رو شلوارم

 .شدم
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 .بچسبونم هم به رو کتم ی لبه دو شد باعث سرد باد



 یم حیترج شدن ساختمون وارد به رو سرما نیا

 خانواده کل با ویل دونستم یم که ی حال در.. دادم

  و شوهرش.. دخترش هردو و ماهتاج.. بود برگشته

 .کنم مالقاتشون نبودم مشتاق ابدا من

 

 نشستن، از کالفه من و گذشت یم قهیدق پنج از شیب

 .کرد له رو  ها چمن کفشم، و زدم رونی ب قیآالچ از

  کفشم شدن  سیخ از ییابا من و داشت رطوبت نیزم

  یرو رو ویل کفش ی پاشنه برخورد یصدا .. نداشتم

 .دمیچرخ  سمتش به بیج  به دست و دمی شن سنگفرش

 

  باال ابروم هردو مشروب  یبطر دو و جام دو دنید با

 هردو و ستادیا یا  لحظه من به دنیرس از قبل.. دیپر

..  دمید رو کوتاهش چشمک من و آورد باال  رو دستش

 که یزن دو لحظه همون اما گرفتم رو و شد کج لبم

  بودند، ستادهیا ساختمون یسرتاسر ی پنجره پشت

 . دمید

 



 خودش  به شباهت یب .. ماهتاج یدخترها  دو هر

 ویل دمینفهم.. کردم شکار  رو لبخندشون من و نبودند

 رو صداش و کرد دنبال نگاهمو ریمس و دیرس بهم یک

 :دمیشن

 

ن-  من از و داره روشنتر یموها که هیاون کارم 

  ما یبرا شدنش ینکیع.. هی نکیع اون فلورا.. بزرگتره

  با شگاهیآزما  تو ادیز چون کنم فکر.. بود بیعج هم

 با یعنی ینیبب  پدرمو یوقت.. کنه یم کار کروسکوپیم

 .یشد آشنا نترویدم  ی خانواده کل

 

 دادم تکون  سر فقط فلورا و کارمن دست تکون یبرا

 باز من و زد یکجخند.. چرخوندم  سر و یل سمت به و

  شد رد کنارم از که یزمان  تا رو نگاهش یها یآب

 :کردم دنبال

 

 . مینیبش ایب-

 



  به پنجره پشت  همچنان.. دمیکش سرک پنجره به باز

 سمت  به.. بودند زده زل شده دایپ تازه ییپسردا

 .رفتم شیپ قیآالچ

 یا شهیش  زیم یرو رو دستش لیوسا ی همه ویل

..  داد یا اشاره و کرد باز رو کتش ی دکمه و گذاشت

 :زدم لب و ستادمیا کنارش

 

  نترویدم ی خانواده با  ییآشنا  یبرا اگه متاسفم-

 . ستمین مشتاق

 

 دست از رو یسعادت چه یدار یدون ینم  احتماال و-

  ازت خودم امشب خوام یم..  زدانی نیبش لطفا.. یدیم

 .کنم ییرایپذ

 

  یب.. من یبرا  نه احتماال  اما بود یا کننده قانع جواب

  نشستن یبرا رو ییروبرو یصندل ویل و  نشستم حرف

 . کرد انتخاب

  سکوت نیا  و نمیبب سرش  یباال از رو ماه تونستم یم

 بشدت روز.. کرد یم بهتر رو حالم اطراف آرامش و



 یدعوا هی از بعد و بودم گذاشته سر پشت رو یشلوغ

 .داشتم اج یاحت  آرامش  نیا به حاال انیجو با مفصل

 

 ؟ یسکیو  هنوزم نکرده؟ ریی تغ نظرت-

 

 . نکرده رییتغ-
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  جام و یسکی و با منو جام  و گرفتم دهیناد رو کجخندش

 .کرد پر اکیکن  با رو خودش

  از نکهی ا از قبل تا اما  داشتم اقیاشت مالقات نیا به

 داشته خبر نترویدم تیجمع کم ی خانواده حضور

 . نداشتم رحم ی صله به یلیم من.. باشم

 

  لیفام با خواست ینم دلم و بودم کرده خو ییتنها به

  به رو جام.. کنم پر رو میی تنها نداشتم، هرگز  که ییها

  به نیالت به.. زدم ضربه ویل جام به و گرفتم دست

 . دادم سر تکون با رو  جوابش من و گفت یسالمت

 

 تنم به لرز سرد باد باز.. کرد یم ارمیهوش الکل یبو

..  دمیکش سر الجرعه  رو جام اتیمحتو و انداخت

 . کرد یم داغ  رو تنم حداقل

 

 دایپ برگشتنم تا داشتم دیام نشد؟ یخبر  ترانه از-

 ... فی ح اما.. بشه

 



 یصندل  یپشت به.. کرد یم مزمزه رو  الکل داشت

 :دادم هیتک

 

 . لئوناردو اومدم  یمهمتر  یزا یچ یبرا-

 

 .ییپسردا بگو.. زدمیم حدس-

 

  یم نظر به معصوم هم باز.. زدم زل  هاش چشم به

 نیا لئوناردو مثل یمرد یبرا.. بود بیعج.. دندیرس

 . ومدیم نظر  به یجالب زیچ... تیمعصوم

 

 .ید یشن رو عاتیشا که مطمئنم-

 

 و زد یکجخند بدم، ادامه رو حرفم من نکهیا از قبل

 :گفت

 



  بخوام ازت و  بزنم حرف لتیم باب من که یاومد اگه-

  تو منتظرم  قایعم من.. یاشتباه  در سخت یبکش کنار

 .ی کن تصاحب رو یصندل اون

 

 نیهم حتم به ویل.. شدم  بلند جا از  و زدم پوزخند

 و دونستم ی م رو کار تیحساس  من اما زد یم رو حرف

 .کنم سکیر نیا از شیب  خواستم ینم

 

 بتونم که  ستین  یجور االن من تیموقع.. لئوناردو-

 .کنم تمرکز ییزا تیحساس  ی مسئله نیهمچ یرو

 

 از من مثل.. برد نیب از کل به رو لبخندش و کرد اخم

 .گذاشت  زیم یرو رو خورده مین جام و شد بلند جا

  ی نگاه  مین صورتش به و کردم مشت رو دستم یحرص

 با.. بودند پنجره پشت هنوز فلورا و کارمن.. انداختم

 .بودند گرفته فاصله یکم حاال که تفاوت نیا

 



  یروح تیموقع.. یزنیم حرف ازش که یتیموقع-

  درکت ابدا من.. زدانی بهمن؟ خواهر نبودن تو خودته

 .کنم ینم

 

  من... یلعنت یترانه زن، اون. نداشتم یتوقع هم من

 دیرسیم بهش دستم اگر  اما ادیز یلیخ بودم دلنگران

 .گذشتمی نم ازش خطا نیا خاطر به

  در گاهمی جا به زدن پا پشت کردی م فکر وی ل نکهیا از

  به رو حالم  داشت ربط ترانه نبودن و رفتن به انجمن،

 .زدیم هم

 

 گناهکار  رو خودم که بود نیا از من بد حال  

 !کردینم ولم  وجدان عذاب. دونستمیم

  کردن رد یبرا لمیدل اما کنم متقاعد رو و یل تونستمینم

 به یلیتما من که بود  نیا اعضا، مزخرف   شنهادیپ

 .نداشتم ای ماف گروه با شتریب یهمکار

 

 .نه-
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 به یدست.. کردم یم حس  رو خشمش  و حرص من

 .بودم  کالفه واقعا.. دم یکش پوف من و زد بازوم

 

 از.. یگذاشت کار تو پا خودت  ی اراده و لیم با تو-

  یصندل نیا.. یبود آشنا طشیشرا ی همه  با هم اول

 .شده گرفته نظر در تو یبرا



 یهرکس با  باش مطمئن اما مونه ینم  یخال تو بدون

..  یکن  یم دایپ دشمن کی و هزار بشه  پر تو جز

 ممکنه کارشون، ی وهیش رفتن لو ترس از که ییکسا

 .بزنن  بیآس تی زندگ و تو به

 هی نیا.. ادامه ای ینابود ای.. یدار راه دو فقط تو

 .یبر یتون ینم گهید اما یایم.. ستطرفه  هی یباز

 

 نیا ی همه خودم من.. انداختم نییپا سر و شد کج لبم

 باز موضوع نیهم درک با یول.. دونستم یم رو ها

 .نداشتم ادامه به یلیم هم

 

 گردنت به رو بهمن قتل مدرک با تونه ی نم چکسیه-

 یکس تو جز که دونن یم نویا هم همه اما.. بندازه

 .نداشت رو انجامش  جرات

 راه دیبا که هی زمان حاال.. دونن  یم اعضا ی همه نویا

  خودت یبرا  خودیب یدار زدان؟ی.. یبر  رو ریاردش

 .یتراش یم دشمن

 

 .دمیکش شمیر ته به یدست و گرفتم فاصله کنارش از



 دو نیهم انگار.. بود شدن ورقه حال  در تنم پوست

 . بود کرده داغ رو تنم کیپ

  ویل یها حرف شین دونستم یم خوب خودم  هرچند

 . بود کارساز الکل  از شتریب

 

 ای.. ییاعضا دشمن نیبزرگتر االن تو.. نکن اشتباه-

  تو یچطور دونن یم خوب اونا ای یدیم یدوست دست

 . کنن در به دونیم از رو

 

  لب اطراف به  ینگاه مین با و گرفتم یقیعم  بازدم و دم

 :زدم

 

 نیا تو من به.. نمیبب رو  تو خواستم  نمیهم یبرا-

 کار از ضرر  نیکمتر با خوام یم.. کن کمک ریمس

  یم بهمن مرگ از کسال ی  که حاال.. رونیب امیب

 ... گذره

 

 مخالف من  چون.. زدانی نکن حساب من کمک رو-

 .ممیتصم نی ا یدرصد صد
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 اشاره با و رفتم جلو.. شد  هم در اخمام  و زدم پوزخند

 :زدم لب ساختمون به

 

  راه داره لیم که یکس تنها مطمئنا.. ماهتاج خاطر به-

 با تو مادر چون... تو نه اونه کنه دایپ ادامه ریاردش

 دارم هنوز که گذاشت دلم  رو یداغ راه، نیهم  انتخاب



 همه انگار نکن رفتار یطور  من با.. ویل.. سوزم یم

 ...کاره فقط یچ

 

 پسر یکرد فراموش تو نکنه.. زدانی..  هست چون-

 چون نشست  ریاردش یجا من مادر اگه.. یاتابک

 جون مسئله از یتون ی نم تو.. کرد مخالفت  اتابک

  کینزد تو به یهرکس.. تو  تنها نه.. یببر  در به سالم

 .شهی م کشته بشه

 

  اتابک مخالفت یقربان ماهتاج گفت؟ یم داشت یچ

 ...هه بود؟ شده

 دست و اومد سمتم به.. گرفتم دندون به رو لبم ناباور

 .داشت اخم من ی اندازه به.. گذاشت بازوم یرو

 

 به گفتم  بهت بارها.. دهیم ادامه پسر رو پدر راه-

  اتابک یجا  به ماهتاج..  بده حیتوض فرصت مادرم

 نیا دونست یم ریاردش چون.. نشست یصندل یرو

 یبرگرد که ی مجبور تو حاال.. بمونه یخال  دینبا ریمس

 .کار به



 

.. شد جابجا گلوم بکیس .. نداشتم گفتن یبرا یحرف

 به و کرد پر رو جام هردو  باز و گرفت فاصله ویل

 وارکید کنار تا و گرفتم رو یسکیو.. اومد سمتم

 .رفتم شیپ قیآالچ

 

 چون.. بندازم یکس گردن به رو ریتقص خوام ینم-

.. ستین مقصر بشه خالف کار وارد نخواست اتابک

..  نداره یریتقص هم شد کار به وادار  ماهتاج چون

 از بعد اتابک اگه.. خودشه  یکارها مسئول یهرکس

  نشسته قدرت یصندل یرو  ماهتاج شد  متوجه نکهیا

 .بودن زنده سنای.. مادرت االن کرد، ینم دخالت

 

  تجربه اما نداشتم تحمل من.. نشست قلبم تو یبد درد

  یم نفس هنوز  یوقت.. داشتم جا هنوز بود کرده ثابت

 تو رو مشده مشت دست.. داشتم شیگنجا یعنی دمیکش

 .کردم فوت شل رو نفسم و بردم  فرو بمیج

 

 :زدم لب به رو جام من و  ستادیا کنارم



 

 ترانه ستم ین مطمئن ی حت من.. کن فکر  حرفام به-

 دشمن تو.. کن فکر یز یهرچ به.. باشه کرده فرار

 .ادیز یلیخ.. یدار ادیز

 

.. کردم فکر  شهر یها آدم  تک به تک به یآن به من و

.. داشت نظر ترانه به که یاشیع مردک.. هومن یحت

 .شد تنگ  نفسم و اومد جوش  به خونم

 

 زود پس.. خطره تو ترانه  ی اندازه به هم روشن-

 یکس گهید.. ستین یکم زمان کسالی..  ریبگ میتصم

 .مونهینم تو منتظر
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 چشم.. دمیچرخ سمتش به و دمیکش سر رو  اتشیمحتو

  یسع من و  کرد تر یلب.. د یرس یم نظر به  سرخ هاش

 ی همه  حاال  هرچند.. کنم کنترل رو خودم داشتم

 یا خنده تک.. بودم داده دست از رو میخونسرد

 :زدم لب و کردم یحرص

 

  از محافظت.. کن کمک بهم ترانه  کردن دایپ تو-

 ... من با دارم که یزی هرچ

 

 شتریب.. آورد نییپا رو جامش و دیکش یا کالفه پوف

 . کرد یم  یباز الکل با

 



 نیا تو دونم  یم دیبع.. کن فراموش رو ترانه زدان؟ی-

 .باشه مونده زنده کسالی

 

 منقبض فکم ندادم اجازه و دادم تکون سر  بار نیچند

 :گفتم و گرفتم فاصله ویل کنار از.. بشه

 

 . خوش شب.. برم دیبا  من.. بود یخوب  ییرایپذ-

 

 تا و گذاشتم وارکید ی  لبه رو جام من و کرد مکث

  باال رو  صداش که رفتم شیپ قی آالچ یخروج کنار

 :برد

 

 زدان؟ی-

 

 و بود نی سنگ نیسنگ نمیس.. برنگشتم اما ستادمیا

  ترانه و داشت قتیحق موضوع نیا اگر.. ناخوش حالم

 ... من باشه شده دهیدزد

 



 دومم پسر.. بارداره آماندا بگم بهت کردم فراموش-

  من.. داره گاه هیتک دوتا سنای اونوقت و ادیم ایدن به

 موضوع نیا.. بشه دوم ماهتاج سنا،ی  دمینم اجازه

  فکر شتری ب.. رینگ میتصم زود.. زدانی هیجد یلیخ

 . کن

 

..  دیکش یم ریت مغزم.. دادم قورت درد با  رو دهنم آب

 .افتادم راه  به و دادم تکون  سر فقط

 رو تلفنم و  نشستم فرمون پشت حدتصورم از زودتر

 . آوردم رونیب

 

  یم.. دمید عمارت یورود در یجلو رو  ماهتاج من

  حاال من اما بود اومده نجایا تا من دنید  یبرا دونستم

  شیباردار  فکر و آماندا دن ید.. نمشیبب خواستم ینم

 .کرد یم میعصب

 

  رفته اتابک  یخاکسپار از بعد هفته کی درست  ماهتاج

  یا ذره من  یبرا رانیا به بازگشتش نیاول نیا و بود

 . نداشت تیاهم



..  زدم گوشم به رو تلفن و گرفتم رو انی جو ی شماره

 با رو کردنش صحبت من  و اومد عمارت سمت به ویل

  رو جوابم زود یلیخ انیجو.. دمید ها نگهبان از یکی

 : داد

 

 .قربان خدمتم در-

 

  زمزمه یزی چ و انداخت ماهتاج  یبازو  ریز دست ویل

 تیوضع نیا از.. کردند نگاه من به هردو و کرد

 .بودم زاریب یفیبالتکل

 

 .انیجو کردم دایپ ترانه مورد در دیجد  احتماالت هی-

 

 .نداشتم یا چاره اما بود سخت برام گفتنش

 

 قربان؟ یچ-

 



  خوب خوام یم.. باشن دهیدزد رو  ترانه ممکنه-

 ..یکن قیتحق
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  حرکت به رو نیماش.. زدم استارت من و کرد مکث

  ماهتاج چشم  یها هیقرن در که یغم به و درآوردم

 . کردم ی توجه یب بود

 



  من .. من ؟..کنن یکار نی همچ دیبا چرا آخه.. قربان-

 دایپ  شدنشون دهیدزد بر یمبن یز یچ  حال به تا

 .کنم ی م لحاظ.. چشم اما.. نکردم

 

 ...شتریب.. انیجو کن دقت شتریب-

 

 :داد رو جوابم  فرمانبردار

 

 خونه؟ د؟یریم کجا االن شما قربان.. چشم بله-

 

  مشتم.. آوردم خاطر به  رو روشن لحظه نیهم انگار

 : گفتم و شدم  خارج عمارت از.. دمیکوب رونم به رو

 

 .روشن شیپ رمیم-

 

 . شد عوض صداش لحن

 



 نیهم از.. شمینم مزاحم من.. من.. قربان باشه-

 .نی نباش نگران.. کار به کنم یم  شروع لحظه

 

  ینگاه مین و  کردم قطع رو  تلفن کوتاه یخداحافظ  هی با

 در و انداختم  بود یکنار یصندل یرو که فمیک به

 رونی ب گورادویف نخ هی و کردم باز رو داشبورد

 .کرد یم آرومم خونه به دنیرس  تا.. آوردم

 

 

 رو جواد و دمیرس خونه به بعد ساعت مین بایتقر

 پارک یاط یاحت یب با رو نیماش.. دمید لحظه همون

 .شدم ادهیپ دست به فیک و کردم

 

 . ریخ به شبتون.. آقا سالم-

 

  کینزد مهین به بایتقر.. انداختم  ساعتم  به ینگاه مین

..  افتاد تراس به نگاهم باز.. بودم خسته من و شدیم

 .دمیکش پوف

  



 . کن پارک نمویماش-

 

 از.. افتادم راه به یپشت ساختمون سمت به خودم و

 .گذشتم استخر کنار

  من و بود گرفته رو ماه نور  یجلو  ابر، لکه چند  حاال

 .شدم ساختمون وارد  توجه یب

 

 و اومد سمتم  به در شدن بسته و باز محض به آزاده

 :افتاد لکنت به باز دید رو من تا

 

 ...من نیبد.. نیاومد خوش خ.. آقا سالم س-

 

 کمک به یازین.. شدم زدنش  حرف از مانع دست با

 .نداشتم

 

 کجاست؟ روشن-

 

 .کرد اشاره اتاق به و گرفت یقیعم دم



 

 .آقا اتاقشون تو-

 

 از رو خونه کل ینگاه مین با و ستادمی ا سالن وسط

 . گذروندم نظر

  سه.. کرد یم تیکفا روشن یبرا اما نبود بزرگ ادیز

  پشت که کوچک یورزش سالن هی و داشت خواب اتاق

 .داشت قرار  ساختمون

 

 آمادست؟ شام زیم-

 

 :اومد سمتم به سرم  پشت از نایم

 

 .نمیچ یم زویم من.. سالم.. آقا بله-

 

 :گرفت فاصله گام چند آزاده و

 

 . کنم یم صدا رو  خانوم من-
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  یغذاخور سالن سمت به و کردم باز رو کتم ی دکمه

 .رفتم شیپ

 .کردم زونیآو یصندل یپشت به و آوردم  رونیب رو کتم

 

 نم،یبش نکه یا از قبل و گذاشتم نیزم یرو رو فمیک

 . ندادم نشون رو خوردنم  جا.. دمید رو روشن



  و بود کرده درست درشت یفرها  با رو بلندش یموها

 تر بشاش شهیهم از  رو صورتش موضوع نیهم

 همون بود، تصوراتم هیشب روشن. داد یم نشون

 صورت و فر  یموها همون با چهارساله سه دخترک

 ...گونهبرف

 

 ستادیا مقابلم درست که یزمان  تا رو سرخش یها لب

 ...عطرش یبو و کردم دنبال

 

 . سالم-

 

 یحت... دارش نینگ ی گوشواره برق و  کرد کج گردن

 دمیخند کج کرد؟ یم کاری چ من با داشت دونستم ینم

 . دیپر باال ابروش یتا هی و

 

 مین با و کنم اخم شد باعث نایم و آزاده  حضور حس

 . کردم مرخص رو هردو روشن،  سر پشت به ینگاه

 



 یاافسانه  یبارو یز نیا با دارید از وجودم مغزم، قلبم،

  اما کردم داغ. دیدو صورتم به تنم خون کل و دیکوبیم

 روشن و  نشستم زیم پشت نفسم، فرستادن رونیب با

 .انداخت باال  شونه متعجب

 

 یکس بود محال و کنم حمله بهش مقدمهیب دمیترسیم

 !باشه داشته  رو دادنش نجات توان

 

 دهیتراش اندام یخوب  به کوتاهش و  جذب یماکس

 .بود گذاشته دید معرض به رو ششده

 

 و رفتن راه ن یح رو بزرگش باسن و پر یها رون من

 به قرمز کردم  یم دقت شتر یب که حاال.. دمید نشستن

 نیا هنوز  انگار اما.. ادیز یلیخ.. ومدیم روشن

 .نداشتم باور رو روشن

 

 م؟ یبخور شام ستین قرار-

 



 عروقم تو شهوت باز.. بود دهیپر غذا به لمیم ی همه

 نفرت ازین حس از.. دیلرز میلعنت دل  باز و دیچیپ

 .داشتم

 

  یبرا جز  نداشتم یازین  چکسیه و زی چ چیه به من

 نوازش، یبرا... سکس  یبرا جز.. کار هی نیا

 من هم یکس نکهیا دنیشن و داشتن دوست به اعتراف

 من تا کرد  یم کم غرورم از اما داشت دوست رو

  شهیهم حال نیا با و کنم تقاضا من تا..  بشم شقدمیپ

 ...هرروز.. داشتم لیم  هرروز.. کردم یم یکار کم

 

 اصل در و دمیجنگ یم سرکش لیم ن یا با خودم با

 خودم به.. کردم یم وادار دنیکش اضتیر  به رو خودم

 به رو میزندگ و نید و دل من بگم دروغ تونستم ینم

 .بودم باخته روشن

 

 .ندارم عادت بودنت یمدل نیا به-

 



..  کردم حس  ششیآرا ری ز از رو سرخش یها گونه

 :بردم باال رو صدام

 

 .نی بچ زویم نایم-

 

 رو  زیم یرو دستمال و کرد شل رو عضالتش

  باال ابروم یتا هی.. انداخت پاهاش یرو  و برداشت

  زیم سمت به پر دست با و ریتاخ یکم  با نایم و دیپر

 .اومد

 

 یحت..برنداشتم واژگونش و بلند یها مژه از چشم

  زیم یرو شدن خم با هربار نایم که یمانع از داشتم

 رو دهنم آب.. شدم یم یعصب  کرد، یم  جادیا نمونیب

 و نایم و شد دهیچ زیم قهیدق دو از کمتر و دادم قورت

 ابرو به یظ یغل اخم.. گرفتند فاصله یدی ببخش با آزاده

 :زدم لب  منقبض فک با و آوردم

 

  جز تو از.. یکن گوش حرفم به کردم ینم فکر-

 . دمیند یزیچ  بودن چموش



 

  کردن  بلند یبرا دستش و دیکش باال چشم شوکه

 به و گرفت دندون نیب رو لبش.. شد  خشک چنگال

  سید از خودم و زدم پوزخند.. داد هیتک یصندل یپشت

  رنگ ی مهیق خورشت به و کردم پر رو بشقابم برنج

 اما نبودم گرسنه.. انداختم ینگاه م ین دار لعاب و

 .کرد ی م درد ممعده

 

 واقعا من و  شدیم تکرار سرم تو مدام و یل  یها حرف

 . کرد یم درد میلعنت روح.. داشتم درد

 

 زدان؟ی-
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  به رو قاشق هنوز من و دیبار یم غصه صداش از

 چشم و آوردم نییپا رو  دستم که بودم نگذاشته دهن

 .لرزوند رو دلم محزونش  یها

 

..  دمید ینم  رو سابق دختر اون روشن از گهید من

 و ییبایز حجم نیا تونستمینم و بود شده بزرگ

 حرکاتش تک به تک ی رو که رو یذات  یهاعشوه

 .نمینب  داشت، ریتاث

 

  اون ،ییجادو یهاچشم اون و روشن حرکت   نیا

 امانیب کوبش یصدا و  زیبرانگ وسوسه  یهالب

 .کردیم گرم رو دلم قلبش،

 



  حاال اما بودم دهیند بودن  چموش جز یز یچ روشن از

 من زن فقط و فقط روشن کردمیم حس  لحظه نیهم و

 .آورد نییپا رو صداش تن. بودم خوشحال ! بود

 

 . مونمیپش.. تو یبرا دمی رس خودم به نکه یا از.. از-

 

  نیا دنیشن  از ناراحت من و شد هم در شچهره 

 . کردم اخم حرف،

 

 نیا و شی آرا نیا لباس، نیا ،یشد خوشکل یلیخ-

 !ادی م بهت یلیخ یساخت خودت  یبرا که یحال

 

 سرم به چوقتیه کاش. مونمیپش من... من یول-

 .برسم خودم به ای  کنم یکار تو  یبرا تا زدینم

 

 رو دلش خواستمینم کنم، دلخورش نداشتم قصد

  به روحم. بود خارج من یعهده از انگار اما بشکنم

  یسخت یپوسته نیا از تا داشت  اجیاحت ی کاوریر کمی



 چیه به نیا و بشه جدا  بودم ساخته زدانی از که

 ...عشق یمعجزه  با جز نبود  ممکن یقیطر

  وجودم به روشن یهاانگشت سر از که یحس همون

 .کردی م دایپ قیتزر

 

 . یینجایا االن ، یدیرس االن-

 

 و دیکش عقب رو یصندل من،  لب شدن کج  با همزمان

 ... نه. شد بلند و انداخت  زیم یرو  رو دستمال

 

  من کنه خراب  یلیهردل به رو شب نی ا نداشت حق

 : بردم باال رو  صدام اراده یب. دادمینم ی ااجازه نیچن

 

 دور دینبا زی م یرو یغذاها از ذره هی.. روشن نیبش-

  هی به نکهیا یجا و کن شروع و نیبش.. بشه ختهیر

 کن فکر نی ا به ،یکن فکر دیجد یناراحت هی و جنجال

 !یکن نیتمک رو شوهرت یچجور قراره که

 



  بیس مثل رو گلوش بیس اون دیبا گذشتم،ینم حقم از

  خاطر به رو  هاشلب طعم. زدمیم گاز حوا  یممنوعه

 .شد یخال دلم ته و آوردم

 

 یبرا  نگاهم من و شدیم پرت جلو به نشیس ی قفسه

 .شد خیم نشیس فرم خوش یبرجستگ ی رو  هیثان چند

  تازه طفل کی مثل بود فیلط  گل، برگ مثل بود فیظر

 با روان، آب کی مثل ی ول بود حساس شده، متولد

 .افتادیم تاب و  تب به سنگ نیاول  پرتاب

 

 هی مثل.. اد یز یلیخ.. داشتم دوست رو تنش یبو من

 پر و داغ بهشت هی اما.. بود کی کوچ  بهشت

 ... حرارت

 

 نیا تا اتاقم تو برگردم دمیم حیترج خوام، ینم.. من-

 !شه تموم مسخره شینما

 

  رو یباز نی ا! بمونه یباق  هست، هم شینما اگر بذار-

 .دارم دوست



 

 گوشش پشت  رو موهاش از یا دسته و زد پوزخند

 . انداخت

 

 یتیوضع نی ا از و باشم تو یخنده باعث خوامینم من-

 تیسرگرم اسباب ،یکن فیک یکرد درست برام که

 .ستمین
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 نیهم من از.. دیبار یم خشم  حروفش  به حروف از

 .بود متنفر لحظه

 

 نکن بحث من با انقدر.. بخور غذاتو و نیبش-

 سر تو با مدام که ستمی ن یطیشرا تو من.. روشن

 لیم که منم االن ضمنا،. کنم بحث نخوردن و خوردن

  ییتاجا... بدم ادامه رو  یباز گربه و موش نیا دارم

 !بشه گربه رام   موش که

 

 .گرفت رو ازم نفرت با

 

 !؟ یکن مپاره  تکه گرسنه گرگ هی مثل قراره-

 

  چشم تو اشک.. نشست یصندل یرو واضح یخشم با

 صادر رو ختنشی فرور ی  اجازه اما بست حلقه هاش

 . نکرد

 

 نیاول  از کسالی کنم، وصلت یزندگ به قراره-

 .خوامیم  نیتمک فقط زنم از و گذرهیم مونرابطه 



 

 باز و کرد  کج لب که ومدین خوش مذاقش به زنم لفظ

  پر برنج ری کفگ دو با رو بشقابش من. نکرد نگاه بهم

 :گذاشتم جلوش رو خورشت ظرف و کردم

 

 .کن شروع-

 

 رو بغضش و گرفت دست به چنگال و قاشق اکراه با

 اما.. ننداخت هم نگاه مین بهم یحت.. داد فرو برنج با

 ... من

 

  شدن تند.. رو شهوتم.. رو  خشمم تونستم ینم یحت

 هی مثل.. کنم کنترل رو قلبم دنیکوب  محکم و نفس

  باز میوانیح  یخو.. خواست یم سکس دلم وونیح

 . دیکش یم عربده داشت

 

 ...یلیخ داشتم، جانی ه یلیخ

 



 بود یزیچ اما.. نداشت رو  تحملش ترانه مثل روشن

 یم رو دلش  ی نگفته حرف من.. خواست یم که

 .دونستم

 

 عقل و احساس به.. تنش  به.. خلوتش به  خواستم یم

 . بزنم پاتک منطقش و

  نکهیا به داشتم لیم هم من و باشه من زن خواستیم

  روشن ی  قانون و یرسم شوهر فرخزاد زدانی کنم ثابت

 . بود پاکمهر

 

 اون باهم هاسال  از بعد تا بود روشن و من حق

 بود ممکن دونستم ینم. میکن دایپ رو گمشده آرامش  

 نیا از امشب  خواستمینم من یول بکنه یفکر  چه

 !دم یخریم جون به! بود؟ متنفر. بگذرم لعبت

 

 !کردمیم آرومش من! داشت؟  وحشت

 چیه مورد کی نیا در! داشت؟ رو دادنم یباز قصد

 ... درد هی جز دیچرخ ینم سرم تو یفکر

 



  ینیسنگ  قلبم یرو شدت به که آورمرگ  حس هی

 و داشتم رو  روشن فقط ایدن دار تمام از  من. کردیم

 . بدم دستش از خواستینم دلم

 

  یسکیو هوس باز و شدم خوردن مشغول سکوت تو

 .بنوشم خواستم ینم یول کردم

 رو تنش رج به رج کامل یار یهوش  تو خواستمیم

 . کنم تصاحب

 

 رو نفسم جان ی ه و شور  پر شب هی و  رابطه هی فکر

  هرچه و ومدینم کش ها هیثان نیا کاش. گرفتیم

 تونستمیم و میکردیم ترک رو شام و ز یم نیا زودتر

 کنم درازکش تخت یرو متیمال و آرامش با رو تنش

 .ببوسم رو مواجش  یموها تا پا ی هاناخن  از و

 

 یرو کف.. زدم لب به و کردم پر دلستر با رو وانمیل

 پوست.. شدم رهیخ روشن به و خوردم رو وانیل

  وسط خط من و بود سرخ خشم از نشیس و گردن

 .کرد منقلب رو حالم دلستر یسرد و دمید رو نشیس



 

 روشن؟ گذشت چطور امروزت-
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  رو اتشیمحتو  یسخت به و ستادیا خوردن از دهنش

 .نکرد نگاه بهم باز و داد قورت

  یلیخ و کردیم غیدر من از رو نگاهش داشت یلعنت

  زل چشمام  به هاساعت تا کنم وادارش خواست یم دلم

 !باشه نداشته زدن پلک حق و بزنه



 

 !روشن کن نگاه من به-

 

. افتاد رعشه به مشتم و کرد یتوجهی ب حرفم به

 !بود؟ غرورم سد شکستن قصدش

 

 شیکودک ادی به رو من  هم هنوز روشن تیمعصوم

 شده سرخ و ونیگر شهی هم دخترک همون. نداختیم

 ...شرم از

 !من ینهیرید عشق و  سنای یبازهم

  دلم لحظه نیهم اما عذاب بودم، دهیکش عذاب من

 .خواستیم رو یشگیهم روشن   تصاحب

 

  یفیظر یکوچولو  دختر  همون ،ینکرد قبال با یفرق-

 .ذاشتیم  سرش یرو رو  خونه آبنبات هی واسه که

 

  و کیکوچ واسه گهید. مخسته من ،یکنیم اشتباه-

 .ذارمینم سرم  یرو رو ایدن ،یچی ه بزرگ



 

 یچ همه. بودم خسته یر یدرگ و کشمکش نیا از من

 ...چموش  دخترک نیا اال شدیم درست

 

  رو لبات انقدر. کن نگاه من  به هارو،یلعنت اون ندزد-

 !سرم؟ به بزنه یترسینم! دندون  به رینگ

 

 شد باعث  حرفم نیهم و کرد حس رو نگاهم  ینیسنگ

 و کردم پر آب  با رو وانشیل پارچ، از. فته یب سرفه به

 .گرفتم مقابلش

 وانیل.. کرد دراز دست و بود دهنش یجلو  مشتش

 . شدم بلند و دمیکش عقب رو یصندل گرفت، که رو

 

 و شد پرت نیزم یرو قاشقش و دیکش عقب دهیترس

 .ستادمیا سرش یباال من

 و دینوش جرعه هی فقط.. زدم لبش به رو وانیل خودم

 .کرد کج سر

 



 یچ چ! ؟یزنیم حرف  ح ینجوریا یچ واسه-

 ! ؟یخوایم

 

 مثل یدار  یول یخوایم هم تو مطمئنم که یزیچ-

  اعتماد من به چوقتیه ،یکنیم لج جفتمون با شهیهم

 ! ینکرد

 

  من و برد سرم از هوش وان،یل یرو  رژلبش رد

 . ندادم نشون  یواکنش

  ینگاه مین فقراتش ستون  به من و شد خم   شکم یرو

 برام موضوع نیهم دیشا و نبود الغر ادیز.. انداختم

 . داشت تیجذاب

 کردنش فرار یبرا ترانه، خالف بر و نبود دیسف ادیز

 . داشتیبرنم خودش کردن  برنز به دست
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.  کرد یم جالب برام رو روشن که بود ها تفاوت نیهم

  روز نیبدتر بودم، کرده ازدواج ترانه با که یروز

 آوردن دست  به یبرا یدیام گهید چون بود میزندگ

 .نداشتم روشن

 

 شوکه دم،ید برج تو یدزد نیح رو روشن که یروز

  یخوشحال از اندازه همون به اما بودم  ناراحت. شدم

  به یپ نکهیا بدون تونستمی م که شناختمی نم پا از سر

 کمال و تمام روشن حاال و  کنم تصاحبش ببره، حسم

 .بود من مال



 

  کرده کنجکاوش میتحرک یب نیا انگار و کرد کج سر

 .بود

 یکودک ناب حس اون تا بودم دهیجنگ باخودم  هاسال 

 .نشد اما کنم دور خودم از رو

 

  یپا خواستینم دلم هم  میزندگ بحران نیترسخت  تو

  خدا خود فقط. بودم دهینکش و بکشم وسط رو روشن

 چقدر و بودم عاشقش وار  مجنون چقدر که دونستیم

  حاال اما نشم کینزد بهش تا بودم کشته رو خودم

 .نبود  درتوانم گهید

 

 کردم تلف هودهیب رو زمان یلیخ گذشته، وقت یلیخ-

 .روشن  وصاله شب  امشب اما

 

  ستین  الزم  تنت یهاهورمون  کردن آروم واسه-

  یدار باور خودت نه که  یاریب زبونت  به رو ییزایچ

 ... من نه



 خوادیم  دلم کنمینم انکار  عاشقتم، کنمی نم انکار

  باورت اما یگیم که باشه یوصال شب  همون امشب

 .ندارم

 

 پشت محو یلبخند با و شد جابجا  گلوم بکیس

 .گذاشتم دوشش یرو رو دستم و ستادمیا شیصندل

 

 حسم انیب تو کمی! بدم نشون بهت یعمل بذار پس-

  حرف تنت رو انگشتام با بلدم خوب اما  زنمیم لنگ

 .بزنم

 

  زیم یرو رو وانیل.. شدم خم من و دیلرز  خودش به

 گوشش به  رو سرم رژلبش رد به رهیخ و گذاشتم

 . چسبوندم

 لب یکجخند با و کردم حس رو شدنش مور مور من

 :زدم

 

 من؟  ای یکن یم شروع تو-

 



 سرش و گرفتم رو گردنش من و شد  منقطع نفسش

 .کردم لی متما عقب رو

 لذتم باعث و دمیکش هی ر به رو عطرش بسته چشم

 .شد

 

 ه؟ی چ چ.. منظورت منظ.. من-

 

  پلک پشت یلعنت روز اون تو روشن، ریتصو داشت

.. تنش یبو.. ترسش.. گرفت یم جون مبسته  یها

 لبم.. جهنمش یداغ .. بودم کرده تجربه که یلذت حس

 : کردم تر  زبون با رو

 

 من؟  ای یکن یم شروع رو سکس  نیا تو-

 

  و تند.. کردم شتریب گردنش دور رو دستم فشار و

 .گرفتم رو بازوش  من و دیکش یم نفس کشدار

 



 یرو صبح تا حداقل یبتون که یخورد یا اندازه به-

 . یاریب دووم  من با تخت هی

  نیآخر و نیاول.. روشن ستمین مهربون چندان من

 من یها نیتر میمال جزو یداشت من  با که یسکس

 ... ایب دنبالم.. بود
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 رونش شدم متوجه من و کردم بلندش یصندل  یرو از

  زیم اتیمحتو کل و کرد برخورد زیم به شدن بلند نیح

 .دیلرز

 

 .کن ولم..  زدانی.. آخ-

 

  اگر.. دادم ینم اجازه من.. نداشت رفتن حق روشن

 عشق.  دادم یم بهش من خواست یم سکس

 یول نه، ییزناشو نی روت یزندگ هی! خواست؟یم

 که کنم ثابت بهش رو گاهش ی جا یجور تونستمیم

 و شد هم در شچهره. باشه نداشته یر یگکناره توان

 :گفتم و برداشتم یصندل یپا از رو فمیک من

 

.. بگذره خوش هم تو به کنم یم رو تالشم تمام-

 . نترس

 

  تقال داشت نکهیا با.. کردم همراه خودم  با رو روشن

 یم افتاد تنش به که یلرز  و یزدگ خی من اما کرد یم

 .دمیفهم



 قفل و بستم رو در خودم و دمیکش اتاق تا رو روشن

 .کردم

 

 مین بهم لرز  و ترس با  و ستادیا اتاق وسط ترس با

 .انداخت  ینگاه

 هم خودم من داشت، وحشت دمیشد لی م و حرص از

.  دادمیم حق روشن به و دمیترسیم خودم حال نیا از

 به فقط و بگذرم  خودم از تا کردمیم رو تالشم یهمه 

  اون جبران به بدم لذت او به فقط. کنم فکر روشن

 ...یشنوازیپ بدون و یی سرپا  سکس

 

 !؟یکن  کاریچ  یخوایم کنم،یم خواهش زدانی-

 

 کنار تا.. گرفتم فاصله و کردم کج لب وحشتش به رو

 .رفتم شیپ  ششیآرا زیم

  یخال ششیآرا  لوازم ی همه از رو زیم  دست پشت با

 . کردم بازش  و گذاشتم زیم ی لبه رو فمیک و کردم

 به روشن.. آوردم رونی ب یکیکوچ ی چوب ی جعبه

 .نداشت دید دستم



 

  رفتار وونیح هی مثل.. من  با یندار حق..  تو زدان؟ی-

 .یکن

 

 مثل اون با من بگه خواست یم داشت؛ هامیا حرفش

 بود؟ وون یح هی اون ای کنم یم رفتار وونیح هی

 داشت و  بود آزارم باعث حرف نیا  صورت درهر

 رابطه  هی فقط کسال ی از بعد. کردی م خراب

 ...یاگهید مرد هر مثل خواستم،یم

 سکس بودم عاشقش که یدختر از عشقم، زنم، از

 . خواستمیم

 

 نیب و آوردم رونیب رو جعبه  درون ی ساده ی حلقه

 .برگشتم سمتش به و گرفتم مشتم

 .بود ستادهیا ملتهب یپوست و شده گرد یها  چشم با

 

 دونستم یم.. دیکش عقب که برداشتم سمتش به گام هی

  ی شهیش در به رو کمرش درآخر ها رفتن عقب نیا

 :زدم لب.. چسبوند یم مستر



 

 . روشن یطرف من با یبردار گهید قدم هی-
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 و کردم  باز رو کراواتم گره من و دی چسب نیزم به

 .انداختم نیزم یرو



 موجود زن  نیا.. کرد یم دنبال رو حرکاتم دلهره با

 همه به گفت یم بابا گور هی وضوح به.. بود یبیعج

 تیعصبان و  حرص و خشم تو هربار من و غرورم ی

 .ومدمیم کوتاه دربرابرش ،یا  گهید مخرب حس هر و

 

 

.. بود نقص ی ب.. گذروندم نظر  از رو وجودش ی همه

 !بودند؟ ساخته یچ هیعط  و ونیهما

 داشت، رو من مثل یکی کردن رام ییتوانا که یدختر

 ! بود مرموز

 

 کف و انداخت نییپا سر ترس با که رفتم جلو اونقدر

  باال تنش، با برخوردم کنترل یبرا رو دستش دو هر

 صدچندان ترسش و زدم یصدادار لبخند من و آورد

 .شد

 

 ... من.. خدا رو تو زدان؟ی-

 

 دختر؟  هیچ-



 

. موندم رهی خ لبش یسرخ به باز من و کرد سربلند

 آرامش به روشن با امشب که بودم  خوشحال

 رو دادنش آزار قصد من اما بود دهیترس. دمیرسیم

 .کنم  ثابت بهش رو نیا خواستمیم و نداشتم

 . دادمیم ادی متیمال دستام به

 

 ...نه گهی د تجاوز هی-

 

 ! تجاوز؟. نکردم یحرکت  چیه یاهیثان یبرا شوکه

  جز کشت رو وجودم  یها حس ی همه  حرف نیا

 .خشم

 هم خودش انگار و زدم زل بهش درهم یها اخم با

 و دیکش عقب رو خودش.. آورده زبون به یچ دیفهم

  کبارهی. دمشیکوب نمیس به و گرفتم رو گردنش من

 . بودم شده تلخ

 

 .دیببخش.. آخ-



 

 .روشن کنم یم یچی ق زبونتو من-

 

 . کن ولم.. زدان ی نه.. نه-

 

 کنار و کردم چفت کمرش یگود یرو  رو پرم مشت

 :زدم لب گوشش

 

  تجاوز قصد حاال نه شیپ  ی دفعه نه من ره،ید کمی-

 ... اما.. نداشتم
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 تو حرف و گذاشت شاهرگم یرو هوا یب رو لبش

 .دیماس دهنم

 .بستم چشم و گرفت رو توانم زبونش  یسیخ

 

 حس من.. دیچسب بهم محکم و دادم فشار  رو مشتم

 ادیز و کم  نفسش یفشردگ و ترس از که کردم یم

  حرکت از داشتم چون نبود مهم من یبرا.. شدیم

 .بردم یم لذت گردنم یرو  زبونش

 

 !!!ضعفم  نقطه.. بود  خوابم رگ  شاهرگ، نیا

 

  دست.. دینکش عقب روشن و گرفتم دندون نیب رو لبم

  و دل با که کرد حس رو شدنم سست انگار و آورد باال

 .گرفت رو گردنم جرات



 

 تند یوقت..  شنیم یحرص دستات یوقت.. یوقت من-

.. شهیم تر رهی ت چشمات رنگ یوقت.. یکش یم نفس

 ترسم یم .. یکن یم نگام خشم با یاونجور  یوقت

 .ادیز یلیخ.. زدانی

 

 .دیترس یم شهوتم از.. دمیفهم یم رو  حرفش یمعن

  دست.. نفرت  و خشم و  یلجباز  و لج سر از نه من

 دوست.. شدم یم  خشن شهوت با.. نبود خودم

 . داد یم لذت بهم.. داشتم

 

  یفانتز و عاشقونه سکس هی شنهادیپ بهم یدار-

 ؟یدیم

 

 .بردمش تخت  کنار تا من و ستادیا حرکت از دستش

  بده نشون خودش از ینامطلوب  واکنش نکهیا از قبل

 دست کف با.. دیکش نیه و کردم پرتش تخت یرو

 . شدم شدنش بلند از مانع

 



 یبزن اضافه حرف.. یکن مخالفت.. یبخور تکون اگه-

 .ینیب یم بد.. روشن

 

 تا پا ساق یبرهنگ به من و آورد باال رو پاش هی

 .انداختم ینگاه مین رونش اواسط

  و دادم جا  پاش نیب روشن ی اجازه یب رو مشتم

 .نکردم حس رو برگشتش ابدا.. رفت نفسش

 

 انداختم اندامش یرو رو تنم از یمین آرنجم به هیتک با

 :گفتم سرخش یها  لب به رو و

 

 .نکن  سخت کارو.. نکش آخ-

 

  کار حاال که کردم فکر نیا به و فشرد هم  به رو لبش

 اگر آخ و بود کرده میوحش حرکت نیهم.  شد تر سخت

 تو یا ولوله  چه ناخواسته که دونست یم روشن

 !کردیم  پا به وجودم

 



  سرش بسته چشم روشن و فشردم پاش نیب رو مشتم

 چیه ی فاصله با درست  من و داد سوق عقب به رو

 .کردم فوت رو نفسم لبش از

 

..  کردم  باز رو مشتم من و دیلرز یم پلکش مدام

 رونش به دستم چسبوندن با رو حلقه افتادن ی اجازه

 . ندادم

 

 یم که ییجا تا.. روشن کن باز.. کن باز رو پات-

 .نترس.. کن باز یتون

 

  کنترل رو خودم.. یلعنت.. ختیر یم  اشک نفسش

 :زدم لب تیقاطع  با و کردم

 

 ینم کیرمانت  سکس هی مگه.. بکن گفتم  یهرکار-

 وادارت من  مجبورم یبد  انجامش ینتون تو ؟یخوا

 .کنم
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 و کرد باز رو پاهاش که بود نشده تموم هنوز حرفم

  داغ واقعا.. دادم جا جهنمش  یرو درست رو دستم من

 .بود

 

  انگشت دو با .. رفت باال بدنم یدما رابطه هی تصور از

 و فشردم شیتور شورت یرو و گرفتم  رو حلقه

  کف از عنان من و دیکش آخ اراده یب روشن  باالخره

 . دادم

 



 . دمیبوس صی حر و انداختم دام به رو سرخش یها لب

  میهمراه و  نشست صورتم یرو دستش و بستم چشم

 .دمیمک من و برد فرو لبم نیب رو زبونش.. کرد

 .دمیکش عقب و آوردم باال رو حلقه

 

 . شکمت رو بذار چپتو دست-

 

 نگام یجیگ با و بود افتاده نفس نفس به جانیه از

  یرو رو دستش روشن و نبود تکرار به الزم.. کرد

 .گذاشت شکمش

 

 یهمه  ق،ی عم یبوسه هی با و زدم لب به رو حلقه

 درون رو حلقه. کردم قیتزر  حلقه اون به  رو احساسم

  بهش یحت من و موند باز  دهنش.. کردم  فرو انگشتش

 . بده نشون یواکنش ندادم اجازه

 

 گذاشتم لبش یرو لب و بردم فرو پاش نیب رو دستم

  شتری ب لحظه به لحظه.. دادم ادامه کارم به یقیدقا تا و



 باشم دهیرس  اوج ی نقطه به انگار و  کردم یم داغ

 :زدم لب و دمیکش عقب

 

 .باش زود.. اری ب در لباسامو-

 

 .شدمیم وونهید داشتم باز

  تخت از رو روشن .. شدم بلند یحرص من و کرد مکث

 .ستادیا پا دو یرو و بردم نییپا

 

 غیج و آوردم رونیب سرش از رو لباسش مکث یب

 حلقه کمرش دور دست.. نداشت یتیاهم برام روشن

 :کردم

 

 ...من.. زدانی-

 

  من یکن ینم گوش  حرف تو یوقت.. شششیه-

 ... مجبورم

 



 .زدانی باشه.. کنم یم گوش.. باشه-

 

 گرفته جنون نکهیا با.. نداشتم رو توانش نکهیا با

 .کردم ولش و دادم تکون سر اما بودم

 سمتم به و گرفت گاز  رو لبش هام،  چشم به رهیخ

 .اومد

 

 یبرا من و کرد باز  رو هام دکمه تک به تک

 و دیکش  کنار رو خودش اما شدم شقدمیپ دنشیبوس

 .کرد باز رو کمربندم و آورد نییپا دست

 

 .یدیم طولش  یلیخ یدار.. باش زود.. روشن... آخ-

 

.. گذاشتم باسنش یبرجستگ  یرو رو دستم کف

 به من و بود سرد تنش، ی نقطه به  نقطه برخالف

  آخ.. شدم لذت غرق.. کردم فکر بدنمون نیب تضاد

 ...یلعنت

 



 . ممنونم ازت.. حلقه.. بابت-
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 .دیکش کنار  رو خودش باز اما رفتم سمتش به صی حر

 دیفهم ینم  کوچولو کور موش. کرد یم وونمید داشت

 گرفتم؟  یم جنون کار نیا با

 



 و گرفتم رو دستش من و کرد باز رو شلوارم ی دکمه

 :گفتم و کردم فوت گردنش یرو رو  ازمین پر نفس

 

 .روشن نکن وونهید منو-

 

 ... نیهم.. کنم شروع من خوام یم فقط-

 

 . ومدیم باال یسخت  به نفسم اما  نزدم یحرف

  رو شلوارم ی لبه دو و دیکش نییپا رو شلوارم پیز

 .گرفت

 و گذاشتم گردنش یرو لب و آوردم رونیب  رو رهنمیپ

 .دمیخند کج من و دیکش آخ.. زدم سیل

 

 . زنتم.. من-

 

 کنار تا عقب عقب.. دمینفهم رو حرفش پشت یمعن

 افتادنش از مانع و دیچسب بهم یول رفتم شیپ تخت

 .شد



 

 زدان؟ی-

 

 یم شروع رو یبد یباز یدار روشن؟ هیچ.. آخ-

 .یکن

 

 .بدم انجامش من بذار.. منه یباز یول-

 

 گردنم از.. داشتم نگه هوا تو و آوردم باال رو دستم

 . افتاد شلوارم  و شد زونیآو

  و داد خودش  به یچرخ روشن و آوردم رونشیب پا با

  من و دی چسب بهم پشت از.. داد فاصله تخت از منو

 ذره یب رو خودم و کردم قفل شکمش ی رو رو دستم

 بهش رفتن عقب ی اجازه و دمیکوب بهش انعطاف یا

 . ندادم

 

  نگه تشنه بود؟ یچ هدفش کرد؟ یم یغلط  چه داشت

 داشتنم؟



 

 . بکنم کارمو بذار.. روشن-

 

 :زد  لب خمار و  چسبوندم گوشش به رو لبم

 

 یم هنوزم من.. من.. م یبر جلو ذره ذره خوام یم-

 .ترسم

 

 : گفتم بازدم همراه به

 

.. باش منفعل تو.. بکنم نکارویا من بذار یول.. باشه-

  گوش حرفم به.. روشن کنم یم آروم.. کنم ینم عجله

 . کن

 

 و کردم کشش دراز تخت  یرو شکم با کرد  که سکوت

 باسنش یبرجستگ یرو  درست رو مردونم خودم

 به رو گوشش ی الله.. زدم مهیخ تنش ی رو و گذاشتم

 :دم یبوس سیخ و گرفتم دندون



 

 ... باال اریب  راستتو یپا-

 

 بردم فرو پاش  یال رو دستم  من و داد انجام  رو حرفم

  شیسیخ حس با و گذاشتم  شورتش نازک ی هیال از و

 .گرفتم گاز و گذاشتم شسرشونه  یرو رو لبم

 

 ...روشن آخ.. یا آماده.. یسیخ که تو-
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 رو خودم من و بردیم لذت داشت.. نداد رو جوابم

 :زدم لب و  دمیمال بهش

 

 . بخواب کمر به پاشو.. ندارم صبر گهید-

 

 تیاهم من اما بود دهیترس.. دمیکش عقب رو خودم و

 . ندادم

 و آوردم در رو شورتش من و دیکش دراز کمر به

 پنهون رو شنه یس دست با.. نشستم پاش  نیب خودم

..  افتاد جونم  به روشن با سکسم نیاول  فکر و کرد

 .یلعنت بهمن

 

 و زدم پس رو  مزخرف لحظات اون مزاحم و بد افکار

 هی مثل روشن که کردم  فکر هیثان نیهم به فقط

 من کنار تنش، شدن  دهیدر ترس از دختربچه

 .دیلرزیم

 .زدیم برق  یکیتار تو فانوس هی مثل تنش پوست



 

 دستش که نیهم و گذاشتم لبش یرو لب و شدم خم

  شورت از  رو مردونم گذاشت صورتم  طرف رو رو

 . آوردم رونیب

 

 هی یبرا داشتم من و بود دهیکش قد یکاف ی اندازه به

 خودم از زن، نیا با.. دادم یم جون داغ ی رابطه

 با و گذاشتم پاش نیب رو سرش.. گرفتم یم فاصله

 :دیکش عقب وحشت

 

 زدان؟ی-

 

 لذت بذار یلعنت.. ادینم درد اول بار ی اندازه به-

 .میببر

 

 فاصله پاش  و مردونم نیب دست با.. نداد اجازه اما

 رو خودم.. کنم تشیاذ  نباریا خواستم ینم.. انداخت

 .زدم زبون رو شنهیس نیب و دمیکش نییپا

 



 دست، با من و داد فشار خودش به محکم  رو سرم

 .کردم پخش رو پاش نیب یسیخ

  فاکم انگشت.. نداشتم ینازکش  تحمل و بودم قرار یب

 رو خودش   غیج با و دادم هل سوراخش تو رو

 ؟..آورد یدرم ادا ای داشت درد واقعا.. کرد منقبض

  اعصابم.. واکنش نیا اما کردم یم حس  رو شیتنگ

 .ختیر هم به رو

 

 .روشن باش آروم.. ششیه-

 

 :گرفت رو دستم مچ و افتاد هیگر به

 

 . ادیم دردم.. خدا رو تو-

 

..  بود انگشتم  هی فقط..  یلعنت گفت؟  یم یجد نویا

  کج لبم.. داشت  رو حجم  نیا چندبرابر  مردونم بایتقر

 .گرفتم گر و شد

 



 .یندار  یا چاره.. کن تحملش-

 

 .نداشت زدنم پس یبرا ی توان مچم دور دستش فشار

  باال رو خودش و کردم فرو ته تا رو انگشتم ی همه

 هیگر و کردم عقب جلو آروم.. ندادم اجازه من و دیکش

 .گرفت باال هاش

 

 آروم ؟یخواست سکس من از ینطوریا.. روشن-

 . انگشتمه هی فقط.. باش

 

 . ااااادیم دردم-

 

 .نداشتم وقت امتیق تا من

  یخو اگر.. زدیم نبض شهوت از وجودم ی همه

 تموم گرون روشن یبرا کردم ینم کنترل رو میوانیح

 .شدیم

 



 که گرفت رو گردنم یجور و ندادم تیاهم بهش

 میبعد انگشت تر تیاهم یب من و رفت در قولنجش

  یچطور.. نشست عرق به تنش و بردم فرو رو

 بودم؟  زده رو شپرده

 

  باال رو دستم فشار و شد اضافه شهوتم به هم خشم

 زدن حرف ی اجازه و گذاشتم لبش یرو  لب و بردم

 .گرفتم  ازش رو
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  یجا به روشن نباریا  و بردم باال رو دستم حرکت

 من و دیکوب مشت منه یس  به دستم، ی دهیفا یب دنیکش

 .نکردم صبر

 

  باز رو مردونم رفتن ریمس انگشتم با چندبار و نیچند

 سر شست، با  کنه ممانعت  روشن نکهیا از قبل و کردم

 فرو انگشتم، دن  یکش رونیب نیح و گرفتم رو مردونم

 . دینکش  نفس یا لحظه یبرا و کردم

 

  سرخش  یها چشم و باز مهین دهن  و برداشتم لب

 . داد یم نشون رو دردش

 فشار از لحظه  نیهم داشتم من و افتاد هن و هن به

 کردم فرو رو سرش فقط.. مردم یم شهوت وحشتناک

 دهن یرو دست شد باعث در میمال کوبش یصدا و

 .نداختمی م پوست داشتم.. نزنه غیج تا  بذارم روشن

 

 .اومدن انیجو آقا.. قربان-

 



  چه نجایا.. انیجو بهت لعنت.. نایم  بهت لعنت آخ

 به.. نبود وقتش  لحظه؟ نیهم درست کرد؟ یم یغلط

 .نبود که خدا

 رو نای م جواب و دمی کش روشن سمت به خودمو

  رو نایم یصدا باز من و  بود داغ داغ  بدنش.. ندادم

 :دمیشن

 

 . دیببخش آقا.. دارن واجب کار باهاتون انیجو آقا-

 

  یابروها و چشم به و خودم به.. دی کوب در به باز

  دمید یم دستم ریز از که  بود یزیچ تنها  که روشن

 .دمیکش پس رو دستم و انداختم ینگاه مین

 

 و دیکش هیر  به رو اطراف یهوا ی همه یقیعم دم با

 :دینال و شد رهی خ بهم درد با  و زده وحشت

 

 زدااااان؟ی-

 



 :بردم باال رو صدام.. نداشتم رو فشار نیا تحمل

 

 اتاقم تو یوقت دهیم اجازه بهت یک.. گمشو برو نایم-

 ؟ یکن صدا منو

 

..  دیکش عقب شدم مطمئن و کردم حس رو  ترسش من

 ... من به لعنت.. انی جو بهت لعنت

 لب و چسبوندم شیشونیپ سرد عرق یس یخ به رو لبم

 :زدم

 

 ...فقط خورم ی م قسم.. قسم.. کن تحملش-

 

.. بردم فرو تنگش جهنم  تو رو اواسطش تا بایتقر و

 اما گذاشت دهنش یرو دست نزدن غیج  یبرا روشن

 مسئله دمیفهم در پشت درست انیجو یصدا دنیشن با

 :کردم ریگ یبد یدوراه نیب.. بود یمهم ی

 



  خواهش.. ه یمهم ی مسئله خوام یم معذرت.. قربان-

 .کنم یم

 

 تو رو خون طعم که گرفتم دندون نیب  یجور  رو لبم

 .کردم حس دهنم

 قبل شدت با هنوز.. دمیکش رونیب روشن از یسخت به

  یرو رو پتو شدنم بلند محض  به و ختیر یم اشک

 باز چشم یحت.. شد جمع  خودش تو و دیکش تنش

 .آخ.. نکرد

 

 . کنم یم خواهش قربان؟-

 

 :دادم جواب خشم و حرص با

 

 ان؟ی جو هیچ-
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 .بستم رو پشیز و  دکمه و دمیپوش رو شلوارم

 

  اگه.. خوام یم معذرت  من .. من.. میبزن  حرف دیبا-

 ...نبود مهم

 

 ...یلعنت آخ

 بستن به و دمیپوش رو رهنمیپ.. شدینم جا شلوارم تو

 . نکردم هم فکر هاش دکمه



 سیخ.. چرخوندم قفل تو رو دیکل و رفتم در سمت به

 .بودم عرق

 

 و زده وحشت صورت دنید با و کردم باز  رو در یال

  یلیخ مسئله که کردم دای پ نیقی انیجو  ی برافروخته

 .بود یجد

 

  سرش تا کامل رو پتو و انداختم  روشن  به ینگاه مین

 . دیکش باال

 یم اشک درد با کرد یم  ثابت پتو ریز  لرزون حجم

 !بودم زاریب خودم  از. ختیر

 

  رونیب اتاق از شد باعث انیجو یعصب و   متعجب نگاه

 .ستادمیا مقابلش درست.. نبستم رو  در اما بزنم

 

 واکنش یب حال نیا با.. شد یم طمیشرا متوجه  خودش

  هنوز که رو نایم من و انداخت نییپا سر فقط یخاص

  خرس مثل  هنوز.. رفت و کردم مرخص بود ستادهیا

 .دیچک یم شهوت وجودم از و دمیکش یم نفس



 

 و یاومد نجایا تا که هیا مسئله  چه ان؟ی جو شده یچ-

 !رون؟یب امیب یندار صبر

 

 با.. دیترس یم جنونم از االن قطعا.. ستادیا تر عقب

 :اومد حرف   به لکنت

 

..  از.. االن اما.. خوام یم معذرت مع من.. قربان ق-

 پ.. جنازه  هی.. هی.. گرفتن تماس یقانون یپزشک از

 ...که کردن دایپ

 

 رو حرفش بود؟ متوجه خودش گفت؟ یم داشت یچ

  لب یچندبار.. زدم زل بهش مبهوت من و نداد ادامه

 یها  سلول  وسط داشت تازه  انگار و کرد بسته و باز

  ی جنازه.. جنازه.. شدیم زده جرقه مغزم یخاکستر 

 ترانه؟

 



 لرزه به صورتم یاجزا کل و شد کج اراده یب لبم

 انی جو سمت به و شد ریسراز وجودم به ترس.. افتاد

 :دمیکوب وارید به محکم رو کمرش و کردم حمله

 

 ...نگو چرند صدراااا؟ ؟یگیم یچ-

 

  به محکم رو مشتم.. نکرد سربلند و افتاد پته تته به

.. دمیشن رو آزاده غیج یصدا و دمیکوب شیکنار در

 :دمیکش ادیفر

 

 اونه؟ یمطمئن تو.. انیجو بزن حرف ست؟ترانه -

 

 شدت با  خون.. دیلرز یم ترس از وجودم ی همه

  انفجار به داشت و آورد  هجوم مغزم به تمامتر هرچه

 .دیرس یم

 

 !صدرا بزن حرف-
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.. مشخصاتش اما ستمین مطمئن.. من.. قربان ق-

 ...خانوم با  مشخصاتش

 

  و دادم تکون سر ناباور.. ستادمیا عقب و کردم ولش

 .اومد جلو انیجو

 



 ...اما باشه اشتباه دیشا.. زدانی آقا ستمین مطمئن من-

 

.. باشه ترانه تونست ینم.. نه.. ابدا.. نبود  مهم گهید

 !کشتیم رو من قطعا وجدان عذاب نیا . تونست ینم

  تونستمیم  چطور من و  بود مرده من خاطر  به ترانه

 ! کنم؟ یزندگ قبل مثل

 

 .امیم منم رون یب برو تو.. انیجو باشه-

 

  به کراستی و گذاشتم اتاق داخل به پا.. نکردم صبر و

 .رفتم فمیک سمت

 از رو روشن یصدا و بستم رو کمربندم همزمان

 :دمیشن قیعم  چاه هی اعماق

 

 زدان؟ ی شده؟  یچ.. زدانی-

 

 و خشم و شهوت  از وجودم کل و داشت دوران سرم

 .افتاد رعشه به ترس



 رو روشن که بود رهنمیپ یها دکمه بستن به دستم

 .بود دهیپوش لباس.. دمید مقابلم

 

 مچ اما گذشتم کنارش از و گرفتم دست به رو فمیک

 و زدیم برق اشک  از صورتش هنوز.. گرفت رو دستم

 . بود شده پخش رژلبش

 

..  ام ی ب باهات منم.. منم بذار ب  ؟یریم کجا-

 ... توروخدا

 

 تعفن یبو و بودم گنداب هی وسط من اومد، درد به دلم

 با دیبا اما نداشت  یریتقص انیم نیا روشن. دادمیم

 !کردم؟ی م کاریچ  ترانه یجنازه 

 

  درد با وجودم کل که یدرحال  و دمیکش جلو رو خودم

 چشم. نشوندم لبش یرو  یکوتاه یبوسه زد،یم نبض

 . گرفت محکم رو دستم دو هر  مچ و بست

 

 . کن استراحت تو  ستین الزم-



 

 ! بذارم تنهات تونمینم من-

 

 یدما تضاد از و چسبوند میشونیپ به رو شیشونیپ

 و بودم آتش یکوره من. افتاد تنم به لرز بدنمون،

 ...یقطب خچالی هی روشن

 :زدم لب و گرفتم نفس ینگران با

 

 از و بمون فقط. نباش نگران تو شده، ی اشتباه حتما-

 ...ای ن رونیب تخت

 

. نداشت رو کردنم ول قصد و دیبوس رو  لبم صی حر

  داشته موندن و رفتن توان که نبودم یط ی شرا تو االن

. دیفهمیم خدا کاش یا  و بودم شده تکه تکه. باشم

 .نداشتم  شیگنجا گهید

 

 !روشن نده زجرم-
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  لب یرو دستش .. شد رفتنم مانع باز اما دمیکش عقب

 درشت قطرات.. شد کی نزد بهم و نشست مچونه  و

  گونه یرو داشت و بود کرده خراب رو  ملشیر اشک

 . نداختیم رد هاش

 

  قرارنبود  انگار که روشن حال به خودم، حال به دلم

 تا دیشا که یاترانه  یبرا و برسه آرامش به من کنار

 ... شدمی م روبرو اشجنازه  با دی با بعد یلحظات

 !سوخت یم دلم

 

 برو ،یستین بند پا رو و یدار درد تو! روشن؟-

 ...کنار



 

 .امیب منم بذار-

 

  وجودم ی همه اما کردم ینم  حسش من د؟یتپ یم قلبم

 درد جز من از و نداشت  یگناه چیه ترانه. سوختیم

 امشب نیهم من اما بود نکرده  افتیدر ی زیچ عذاب و

 من حق نه. دمیرسیم آرامش  به روشن کنار داشتم

 ...روشن نه بود

 ...ترانه نه و

 

 و هول روشن و نزدم یحرف .. شد جابجا  گلوم بکیس

 مشتم نیب فیک ی دسته و رفت کمد سمت به شتابزده

 .شد له

 به پام کف  از که یدردناک رگ و بودم عرق سیخ

 . گرفت انشعاب  بدنم کل تو د،یرس یم مغزم

 

  در از بودم؟ ستادهیا چرا.. دمیکوب دهنم به رو مشتم

 یط رو ها اتاق کوتاه یراهرو و زدم رونیب اتاق



 راه نیب اما.. کردم یتوجه یب آزاده و نایم به و کردم

 :کنم صبر شد باعث نایم یصدا

 

 .تلفنتون و کت آقا-

 

 به و گرفتم ازش من و رسوند  بهم رو خودش دو با

  شیآشفتگ و دمید در پشت  رو انیجو.. افتادم راه

 .کرد وونمید

 

  یاحتمال جسد ییشناسا یبرا که نبود یاول بار نیا

  ناخوش حال اما گذاشتم یم سردخونه به پا ترانه

 باز داشت؟ خبر هم باز و یل.. ترسوند ی م منو انیجو

 نییپا سر و رسوند بهم رو خودش..  نه.. نه هم؟

 : انداخت

 

  دیشا.. نیند راه بد دلتون به کنم یم خواهش قربان-

 . ستین اول بار نیا.. شده یاشتباه

 



 ازش اخم هی با فقط ؟..داشت باور رو حرفش  خودش

 به رو اعصابم یتارها روشن یصدا و گرفتم فاصله

 :انداخت  رعشه

 

 .کنم ی م خواهش.. امیب منم نیبذار.. انیجو آقا-

 

.  کردم پاتند  نیماش کنار تا و نکردم صبر ابدا من

 رو من یقرار یب و یآشفتگ روشن بود بهتر حداقل

 عاشق که کنه خودی ب الیخ  و فکر خواستمینم... نهینب

 له یلعنت وجدان نیا درد از داشتم فقط من. بودم ترانه

 .کردیم استراحت دیبا و  داشت درد روشن. شدمیم

 

  یرو رو  فمیک.. زدم استارت و نشستم فرمون پشت

  که انیجو.. شد باز میکنار در و انداختم عقب یصندل

 :زدم لب عقب یصندل  یرو روشن دنید با نشست

 

 .روشن شو ادهیپ-
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 باز دهن من و بست رو  در حرفم به توجه یب اما

 به رو ن یماش و بستم  فرو لب اما بزنم یحرف کردم

 .درآوردم حرکت

 

 نداشتم یمشکل من بود، راحت ینجوریا روشن اگه

 .بودم نگران اما



  بودم پر حاال و بود دهیسررس یبد تیموقع تو انیجو

 انداختنم پا  از یبرا درصدش کی که یاحساسات از

 نگران ان،یجو نگران روشن، نگران. بود یکاف

 ...خودم

  حال و داشتیبرنم سرم از دست ابدا ینگران نیا

 .داشتم یخفگ

  خونه به اجبار با و کنم ادهیپ رو روشن خواستمیم

 . ندادم نشون یواکنش چیه  اما برگردونم

 

  چفت فک نیب از من و شد باز خودکار عمارت در

 : زدم لب شده

 

..  داره فرق شهیهم با نباریا گفتن؟ یچ ان؟یجو-

 .بزن حرف.. مطمئنم

 

 دستش تو رو فشیک من  و بود شده مشت دستش

 ... آخ.. دمید

  یصندل هردو  نیماب و د یکش جلو رو خودش  روشن

 .شد خم



 

  ظیغل عطر کردن حس و کم یفاصله تو روشن دنید

  یرو یشده پخش شیآرا. کرد میعصب نشیریش و

 به که خصوصا. نداشت یجالب  یمنظره  ابدا صورتش

 .گذاشتیم صحه انیجو یاحتمال تصورات

 

.. گرفتم صورتش یجلو و  برداشتم دستمال برگ چند

.  دید ینم رو صورتش تیوضع خودش  احتماال

 یباق انی جو دهن از یحرف   منتظر و  بود حواسیب

 دادم تکون جلوش   چندبار  رو دستمال مجبورا و موند

 .دیفهم  باالخره و

 

 .بزن حرف.. صدرا-

 

  نگاهم خشم  متوجه و گرفت ازم هارو دستمال  روشن

 .شد صورتش کردن زیتم مشغول  و دیکش عقب که شد

 دلم اما بود ترک ینزد من به برادر از انیجو

 صورت ی رو نگاهش هم یاه یثان یبرا خواستینم

 .کردیم تیرعا  شهیهم و بمونه ثابت روشن



 

 دایپ رو نفر هی یعنی.. جنازه هی گفتن زدن زنگ-

 ... خانوم ترانه به کلشیه  و قد که کردن

 

 پا و کرد عرق دستم نیب فرمون.. افتاد کوبش به قلبم

 ابونیخ که نبود مهم برام.. فشردم  گاز پدال یرو

 ... خلوت ای بود شلوغ

 

 .آقا راست  دیچیبپ-

 

 :اومد حرف به انیجو باز و دمی چی پ راست به

 

 قابل یعنی.. ستین خوب اصال جنازه تیوضع-

  چاقو با رو  بدنش و صورت کل.. ستین ییشناسا

 .کردن کهی ت کهیت

 



 در به رو  کمرش انیجو و دیکش یا خفه  غیج روشن

  نیا با.. وجودم کل.. دیلرز یم وجودم کل.. داد هیتک

 .دمیخند کج حال

 دونست؟ یم داشت؟ خبر ویل
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.. جنازه اون  اگر.. کردم ینم هضم رو موضوع نیا

 رحم.. کشتم یم رو ویل خودم.. بود ترانه جسد اون

 .کردم ینم



 

 دینبا شما.. کنم ی م خواهش.. خانوم  روشن-

 .نیومدیم

 

  نگاش چنان من و نشست رونم یرو انیجو دست

 .دیکش  عقب که کردم

 

 ... اگه.. اگه-

 

 : زدم داد و بردم باال اراده با رو صدام

 

 به که حاال مخصوصا ،ی نگ یز یچ تو بهتره روشن-

 ! یاومد خودت یاراده و لیم

 

 :کرد سکوت و کرد دییتا رو حرفم  سر تکون با

 

 رد رو بزرگراه و راست به دیچیبپ یفرع نیاول از-

 . ستین دور یلیخ.. نیکن



 

  وقتش حاال.. دمیکش نیی پا رو شهیش..  نداشتم نفس

 .نه.. نبود

 و بود اعصابم خط یرو قایدق روشن هق  هق یصدا

 ریتصو و من نیب رو نگاهش  دلهره با مدام انیجو

 . چرخوند یم بغل ی نه یآ تو روشن

 

  ؟یک داشت؟  یجرات نیچن یک.. نداشتم تحمل من

 رو صورتش نشه که بود خورده چاقو اونقدر

 داد؟ صی تشخ

 

 نیچن انجام  جرات یکس اما داشتم ادیز دشمن من

 من؟  زن با داشت؟ رو یکار

 

 ان؟یجو دادن  خبر بهت یک  -

 

 . نینداد جواب زدم زنگ هرچقدر.. شی پ کساعتی-

 



 رو نیا و  بودم یعصب واقعا.. دیلرز یم  پام یرو کتم

 . کردم ینم یمخف ابدا

 تاوان دیبا دادم ی نم جواب  رو تلفنم یلیدل هر  به هربار

 !بود؟ یکثافت یزندگ چه نیا . دادمیم پس

 

  باالخره.. بود زده رونیب دستم یها  رگ ی همه

 .داشتم نگه رو نیماش منفورش ساختمون یروبرو 

 

 دست به رو فشیک و  شد ادهیپ من  از قبل انیجو

 :زدم لب ونیگر و دهیترس روشن به رو. گرفت

 

 .بمون نجایهم تو-

 

 : کرد کج گردن  و دیکش جلو  رو شالش

 

 .امیب بذار-

 



  تحمل که یدرد و یناراحت و غم اوج تا بستم چشم

 خدا به! نبود من حق نیا. نکشم ادیفر رو کردمیم

 .نبود

 یبرا و گذاشت دوشم یرو رو شزده خی دست

. افتاد کوبش به میلعنت قلب و بستم پلک یاه یثان

 گلوم و بود برهوت و خشک یصحرا  هی مثل هاملب

 . کردیم درد

 

 ... که نمی ا نگران نگرانتم، واقعا من-

 

 . ستین تو یجا  اونجا.. روشن بمون-

 

 . شدم ادهیپ و دمیکش رو در ی رهیدستگ

  یرو انگار.. دمید روشن  به رو انیجو  مستاصل نگاه

 .دیکش  یم درد وجودم کل باشم گذاشته پا خیم

 

 نیا با  من.. زدیم قلبم به شترین ترانه دنید فکر

 :گفت و رفت  جلوتر انیجو.. دادم یم  جون  سماجت



 

 .ن یباش آروم کنم یم خواهش.. نیایب من با-

 

 مدارک که آوردم خاطر به تازه و دمیپوش رو کتم

 .بودم گذاشته جا فمیک تو رو مییشناسا

 

 .امیم من برو-
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  عقب در.. برگشتم نیماش سمت به و کردم  گرد عقب

 رو اومدنم انگار.. دیکش غیج روشن و  کردم باز رو

 .بود نشده متوجه

 

 بود؟ ترانه ت  شد؟ یچ.. دمیترس زدان؟ی-

 

 !بود ساده دختر نیا چقدر

 رو منهیس چپ سمت که یدرد با اما  نزدم یحرف

 رو خودش و شدم خم تنش یرو بود، کرده ریدرگ

 .درآورد روزگارم از دمار عطرش باز . دیکش کنار

 

 اما برداشتم رو فمیک مزخرفم، و گند حس ال  یخ یب

  لب ناراحت و مغموم و  گرفت رو دستم مچ راه نیح

 :زد

 

 زدان؟ی-

 



  شمیآت رژلبش کمرنگ رد نیهم اما نبود خوب حالم

 .زدیم

 دستش و  کرد مرتب رو  موهام و آورد  باال دست باز

 هامون بوسه آثار داشت احتماال و نشست لبم یرو

 .بردیم نیب از رو

 

  خودتو ینطور یا.. تو.. یسوزیم کوره مثل یدار-

 .یکن یم نابود

 

  جاخوش ی حلقه به و گرفتم رو دستش نبودم؟ مگه

 یروز.. انداختم ینگاه می ن کشیبار انگشت در کرده

  به ابدا.. داشتم  خاطر به بودم  داده حلقه ترانه به که

 .نداشت شباهت نحس  شب نیا

  آخ... روشن نه داشتم کردن یزندگ شانس من نه

 !خدا

 !بود؟ کرده کاری چ من با ترانه

 

 .باشم کنارت.. امیب منم  بذار زدان؟ی-

 



 ریگ من یزندگ جهنم   وسط روشن، ببخش منو-

. رانیا یگشتی برنم چوقتیه کاش... کاش. یافتاد

... رو بابات... یشدینم  روروبه من با یاونجور

...  تا زندان نداختمینم هاسال نیا یهمه  مثل رو بابات

 ! بودنت و دنتید واسه کنم دایپ لیدل هی تا

 

  یرو باز  انگشتاش و کرد براندازم یاه یثان تا شوکه

  چیه یفاصله تو و دیکش  جلو رو خودش. نشست لبم

 :زد پچ هام لب  ر  یکو از

 

 ... بابام  با یاریب دست به منو نکهیا خاطر به-

 

  و بود دهیچرخ روشن  به حسم یرو میزندگ کل من

 که گرفت حرصم خودم از. بودم دهیفهم رید هم خودم

 جسد.  داشتم ضعف روشن دربرابر اندازه نیا تا

 من و داشت فاصله من  با متر چند ترانه یاحتمال

 ! کردم؟یم یعشقباز روشن با داشتم

 



 و زدم پس  نرم رو دستش بااکراه و ندادم رو جوابش

 پشت و دمیکوب هم به محکم رو در..  دمیکش عقب

 .کردم

 قفل رو نیماش درب. شد  جابجا درد با  گلوم بکیس

  نارو بهم حاال روشن که بود راحت المیخ  چون نکردم

 .زدینم

 

 ساختمون وارد هم با  و بود منتظرم هنوز انیجو

 .داشت بلند و کی بار راهرو هی.. میشد

  روبرو از که یمرد تا دمیکش کنار من و بود سرد هوا

  انیجو و ستادمیا یباز در پشت.. بشه رد اومد یم

 :گفت

 

 .قربان کنم یم فیرد رو کارا من-

 

 رو یشوهر و زن ی مکالمه یصدا و دادم تکون سر

 .دمیشن راهرو یانتها از

 عرض و طول  مرد و ختیر یم اشک زیر زیر زن

 .یلعنت .. کرد یم ی ط رو راهرو



 

  انیجو که دینکش یطول..  داشتند درد  بدنم یها رگ

 با و شدم وارد.. کرد اشاره اتاق به دست با.. برگشت

 یسع داشت دیسف روپوش که ساله چهل یمرد دنید

 نشیس به دهیچسب کارت یرو از رو اسمش کردم

 .ییرضا  احمد.. بخونم

 

 .هستن همسرشون شونیا.. ییرضا ی آقا دییبفرما-

 

 از و نوشت یزیچ دستش ریز ی پوشه یرو مرد

 :کرد براندازم نکیع یباال

 

 ن؟یهست فرخزاد زدانی یآقا شما-
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 :داد جواب انیجو من یجا به

 

 .مینیبب  رو جنازه ما دیبذار شهیم اگه لطفا.. بله-

 

..  چرخوند انیجو و من نی ب رو  نگاهش  یرگیخ با مرد

 یآه.. یلعنت.. بکشم رو مرد نیا خواست یم دلم

 :افتاد راه به و دیکش

 

 صشیتشخ  بشه دونم  یم دیبع اما.. طرف نیا از-

 . ستین خوب اصال جسد  اوضاع.. داد

 



 .سوختم یم داشتم.. شد کج لبم

  تو رو مشتم..  افتادم راه به ییرضا و انیجو  سر پشت

 .کرد عرق  دستم نیب فیک ی دسته و کردم  فرو بمیج

 

 سالن هی.. میشد وارد و داد هل داخل به رو یدر

 ... سرد العاده فوق و بود بزرگ

 .افتاد تنم  به لرز اول ی  لحظه همون

 

 بدرنگ ی  پوشه و شد  رد وسط یفلز زیم کنار از

 به رو خودکارش و کرد پرت زیم یرو  رو دستش

 سالن نیب من و رفت جلو  انیجو.. برد فرو بشیج

 :ستادمیا

 

  و برهنه.. کردن داشیپ  پل هی کنار شی پ چندساعت-

 . خون غرق

 که ییجا تا.. کردن هیتخل رو بدنش یاعضا  از چندتا

  اما.. خورده چاقو ضربات نباشه، صی تشخ قابل ابدا

  حال در فعال.. باشه نیا مرگ علت  دونم یم دیبع

 .نجا یا دیاریب فی تشر لطفا.. میهست  یبررس



 

  باز رو قفلش و ستادی ا ها خچالی از  یکی یروبرو 

.. رفتم جلو من و زد موهاش به یچنگ انیجو.. کرد

 . بود شده مچاله قلبم

 ترانه جسد نیا اگر.. ترانه دنید از  داشتم وحشت

 ...بود

 

 با ییرضا و دادم انیجو دست به راه نیب رو فمیک

 :زد لب نانهیزبیر  ینگاه

 

 اولتونه؟  بار-

 

 : ندادم رو جوابش  و زدم پوزخند

 

 . سخته شما  یبرا اگه-

 

 .کن بازش-

 



 . کرد باز رو در و نداد ادامه

 ی جنازه دنید با و دیکش رونیب رو یلیر تخت

 .گرفتم انزجار حال شده  چیپ کیپالست

 .دیکوب یم بدنم تمام تو قلبم

 

 عقب خودش و کرد باز رو سهیک پیز من به رهیخ

  یها لبه یرو که یخون قطره چند همون.. ستادیا

 . داد یم نشون رو اوضاع وخامت بود، ختهیر سهیک

 

 ... من نیبذار.. زدانی آقا-

 

 .کرد سکوت و آوردم باال دست

 . دادم فاصله هم از رو سهیک ی لبه دو  و رفتم جلو

  رو زایچ ی لیخ  تحمل تاب من داد یم نشون تجربه

  تحمل. رمینم که بودم جون سگ اونقدر و داشتم

 .کردمیم

 



 فکم و دیکش یبد ریت مغزم  زن آلود خون جسم دنید با

 .شد منقبض

 ... من.. نبود صی تشخ قابل واقعا

 .شدینم.. نه ای بود خودش بفهمم تونستم ینم
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  عقب من و بود کرده نابودش چاقو  قیعم یردها

 :گفت ییرضا و اومد سمتم به پشت از انیجو.. دمیکش

 

 همسرتونه؟  خودشه؟-

 

 شده شتری ب لرزشم.. نشست کمرم یرو انیجو دست

 : زدم لب یخونسرد با اما.. بود

 

 یبرا و ر یبگ رو ترانه مسواک.. خونه برو صدرا-

 . اریب یا ان ید تست

 

  تر عقب انیگو" یوا یوا " و برداشت دست انیجو

 .ستادیا

  سردخونه به  رو جنازه و  بست رو سهیک  پیز ییرضا

 :کرد قفل رو در و برگردوند

 

..  میریبگ تست بهتره.. نینداد صی تشخ هم شما اگه-

 .رونیب دییبفرما



 

 . کردم گرد عقب و دادم تکون  سر فقط

 بود گذاشته سرش  فرق یرو  رو دستش هردو انیجو

 .گرفتم فاصله کنارش از خراب یحال و اخم با من و

 

  رنگ اما.. رفت ینم کنار چشمم  یجلو از زن ریتصو

 ترانه به دمید ازش من که یا جثه اون و موها

 . داشت شباهت

 

 تو داشت باز جهان.. دمیفهم ینم رو  خودم حال من

 .رفت یم فرو ابهام از یا هاله

 از من و زد حرف ییرضا با یکالم چند انیجو

 و رفتم شیپ  نیماش سمت  به.. زدم رونی ب ساختمون

 :دمیشن رو انیجو یصدا

 

 . گردم یبرم  زود و رمیم من.. نیبمون نجایهم شما-

 

 .نشستم فرمون پشت و فشردم رو موتیر



 یصندل یرو رو فمیک و  کرد باز رو یکنار  در انیجو

 .کرد مکث و انداخت

 

 نیماش چراغ.. دوختم روبرو به  رو نگاهم من

 .زدیم رو چشمم ییروبرو آمبوالنس

 

 ن؟ یخوب شما ش قربان؟-

 

 رو در و کرد فوت رو نفسش و ندادم رو جوابش

 .بست

  یحال چه نیا.. گذاشتم رونم یرو رو  دستم هردو

 کار؟یچ کردم؟ یم کاری چ دیبا ؟یسرنوشت چه بود؟

 

  سرد باد.. بودم مبهوت و ج یگ من.. شد بسته  و باز در

 . نداختیم تنم به لرز مدام

 خاطر به رو روشن تازه من و شد  باز یکنار در

 .آوردم

 



 رو نفسم راه نیزم ی کره حجم ی اندازه به یزیچ

 .بود کرده مسدود

 .دمیکش قیعم نفس  هی در شدن بسته با باالخره

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#
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  گردون چراغ از چشم من و گرفت رو دستم حرف یب

 یپهنا به.. دوختم  روشن به و گرفتم آمبوالنس نیماش

 . ختیر یم  اشک صورت

 

 به من اما بود کیتار مه ین نیماش یفضا  نکهیا با

 .دمشید یم یخوب

  تحمل.. بهتر چه و نزد یحرف  اما شد بسته و باز لبش

 .نداشتم دنیشن

 

 یزندگ به من شدینم انجام یلعنت تست اون یوقت تا

 .گشتمیبرنم

 به کردم؟ یم کاریچ دیبا شدیم مثبت جوابش اگر

 ایخدا.. نه اتابک؟ مثل دادم؟  یم یقربان.. کار خاطر

 . نکن امتحان مرگ با منو

 

 زم؟یعز-

 

 . بستم چشم



  دستش.. دادم قورت رو رمی نفسگ بغض یسخت به

 کردنش باز قصد گونه نوازش  و نشست مشتم یرو

 .داشت رو

  بازوش  یرو رو سرم  من و دیکش جلو رو خودش

 .دادم هیتک

 

 موهام ی ال  هاش انگشت و گرفتم دندون به رو لبم

  چه از  بودم؟ کرده هی تک روشن به من.. رفت فرو

 آوردم؟ یم دووم دیبا چطور دم؟یرس  کجا به یحال

 

  نیا.. شدم  زنده و مردم خبر هر با تموم کسالی من

 .نبود حقم

 ای بود ترانه جنازه نیا  اگر که کردم یم فکر داشتم

 دم؟یرس یم یحال چه به صورت دو هر در.. نه

 ... ای شدمی م ناراحت مردم؟  یم ای شدمیم خوشحال

 

  ترانه مطمئنم اما .. شده یچ دونم  ینم من-

  مثل یکی نکه یا خاطر به فقط.. ادیز یلی خ.. خوشبخته

 .داره دوستش تو



 

  ته یرو  دستش.. کردم باز رو پلکم یال  یسخت به

 .شدم فشرده روشن به محکم و  نشست شمیر

 

 زن همون  از من.. ینذاشت کم یزیچ ترانه یبرا تو-

 بهم رو اون و تو ارتباط ی  همه.. ایلیسیس از.. دمیشن

 .گفت

 به من..  داره دوست  رو تو یلیخ هم اون مطمئنم

..  شدم متنفر خودم از هرروز  موضوع نیهم خاطر

  مزاحم  چون.. شدم عاشقانه یزندگ هی وارد چون

 ...چه و زنده چه ترانه زدان؟ی.. شدم تونیزندگ

 

ر  انگار کردمینم  حس یدرد  نفس فقط باشم شده س 

 روشن. کنه دایپ ادامه می زندگ یچرخه  تا دمیکش یم

 ... زدیم زخم  داشت باز

 نمک و کردیم باز رو بود نشده بسته هنوز که یزخم

 .دیپاشیم

 



  ستین  الزم.. کرده یزندگ  خوشبخت  تو با مطمئنم-

 . ستین یراض هم اون.. یبد عذاب  خودتو نقدریا

 

  با.. من با.. مغزم با.. دلم با ها حرف نیا با داشت

 کرد؟  یم کاریچ زدانی

  چشم از نویا.. نبود خوشبخت من کنار چوقت ی ه ترانه

 . دمی فهم یم هاش

 .گذاشت قلبم یرو  رو دستش

 

 ... نجایا درست.. قلبته تو-

 

 االن نداشت؟ جا  نجایا هرگز گفتم بودم؟ گفته  یچ بهش

  حس روشن  دست ریز رو ترانه من نبود؟ هنوزم ؟یچ

 قلبم از گوشه هی حاال اما نبودم  ترانه عاشق کردم،یم

 عاشقش عمر یهمه  که یروشن چون  سوختیم

 .کردیم متهم زها ی چ یلیخ به رو من بودم،

 به رو روشن یجا نتونستم چوقتیه  که سوختمیم

 سهم که یخوشبخت اون یهمه  داشت حاال و بدم ترانه

 . دادیم نسبت ترانه به رو  بود خودش



 

 فقط و بود دهینچش رو یخوشبخت  طعم من کنار ترانه

 :زدم لب و بستم چشم. بود دهیکش عذاب

 

.. داشت حس من به.. بود عاشق زن هی ایلیسیس-

 هی فقط دید یم ما یزندگ ظاهر از  اون که یزیچ

 با ترانه.. خواستم یم من که بود یزیچ   از رونوشت

 و میتی هی.. کس یب و تنها زن   هی.. نبود خوشبخت من

 بهمن دونست یم یبچگ همون از که یکی.. مادر یب

 . برسه قدرت به تا کشته مادرشو  و پدر

 من.. سخته یلیخ بهمن مثل فیکث خوک هی با یزندگ

  خوشبخت ابدا من با..  بودم بهمن ه ی شیزندگ تو

 حاضرم.. نباشه ترانه زن، نیا دوارمیام.. فقط.. نبود

 روشن؟.. باشه زنده اما  نمشینب گهید
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 رو خودم حال نیا با  ختیر یم اشک دونستم یم

 رونیب رو گارمیس ی بسته داشبورد از و دمیکش عقب

 .گذاشتم لبم ی گوشه نخ  هی و آوردم

 رو دودش و  زدم یقیعم پک و کردم روشن فندک با

 .کردم فوت روشن مخالف سمت به

 

 دنبالش ها ساعت.. دمید رو ترانه من..  من زدان؟ی-

 ... من.. بود خوشبخت..  اون.. کردم

 

 زد؟یم حرف یچ از.. دمیچرخ سمتش به

 . زدم گاری س به یپک باز و کردم اخم



 

 هم تو رو هاش انگشت و انداخت نیی پا رو سرش

 :کرد قالب

 

 داشتم یآزاد کمی که.. نبودم یزندان که ییوقتا-

 رو کردنش حیتفر و کردن دیخر.. کردم یم دنبالش

  خوشبخت  تو با مطمئنم.. زنم هی خودم  من .. دمید یم

 .بود

 

  با و داد ینم دلم به دل روشن که یمدت اون ی همه

 یم یزندگ  الیخ نیا با گرفت، یم فاصله من از اخم

 !کرد؟

 یمصنوع یها خنده اون با تا کرد یم بی تعق رو ترانه

 رو نفرتش و انتقام حس خوشبخت، زن هی روکش و

 !کنه؟  بزرگتر و بزرگ من از

 

 یم آزارم شده خراب اون تو کردنم ول  به فکر هنوز

 داشت  شناخت من یرو  کمی دختر  نیا اگر و داد



 عاشقش هامسلول  تک به تک با اگر من که دیفهمیم

 . دادم ینم غهیص شنهادیپ بهش نبودم،

 

 دهنم تو  رو گاریس دود و شد جابجا  گلوم بکیس

 :شد کینزد  بهم باز و گرفت  رو بازوم.. کردم حبس

 

  نصف اما.. نه  ترانه ی اندازه به هم منو کاش.. کاش-

 .یداشت دوست ،یدار اون به که یحس

 

  ترانه عاشق اگه. بود ی نیسنگ یضربه  حرفش نیا

  من یول دادم یم حق بهش و سوختم ینم بودم،

 از ای بود اجبار سر از ای داشتم، سکس ترانه  با هربار

 !چموش عقل   کم دخترک   نیهم  ی  ناکام سر

 

 نیماش در به روشن و گذاشتم دهنم ی رو رو مشتم

..  دمید دستش ی حلقه به رو نگاهش من و داد هیتک

 ... زن نیا اگر نبود؟ زنده ترانه اگر شد یم خوشحال

 



 زن، نیا  چه.. بگم بهت رو یزیچ هی بذار روشن؟-

 .کنه  ینم رییتغ تو  یجا.. نباشه چه   باشه ترانه

 

  ثابت حلقه یرو دستش و دیکش باال چشم مکث با

 .موند

...  اما.. نداشت یربط هاش چشم حس به ابدا منظورم

  پک..  کردم ینم یتالش  اشتباهش  برداشت یبرا

  انیجو کاش کردم آرزو  و زدم گاریس به یقتریعم

 رو روشن دنیکش نفس یحت من.. دیرس  یم زودتر

 .کردم ینم حس
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 هم من رفت اگه ترانه.. هستم من که دیببخش-

..  رفت دی فهم رو ما ی  رابطه چون.. بودم گناهکار

 هیعوض و  قاتل هی برادرش دونست یم اول از اون

 بود دهیفهم چون رفت.. نکرد ترکت اون خاطر به پس

 ... من.. دیببخش.. تمیزندگ تو من

 

 دود گهید.. زدم پوزخند من و دیکوب یم درد با قلبم

 به دیشن که رو پوزخندم..  کرد ینم آرومم هم  گاریس

  حرارت من.. ختیر یم اشک صدا یب.. افتاد هیگر

 .کردم یم حس فاصله نیا از رو  تنش یباال

 

 وارد تو اجبار به.. من.. بشه ینجور یا  خواستم ینم-

 یب هم تو اما کردم اشتباه من درسته.. شدم تونیزندگ

 من ی اندازه به باشه مرده ترانه اگه.. ینبود ریتقص



 خودت.. کنم ینم یدخالت  من.. اما.. زدانی یگناهکار

 ... من.. مونم  ینم هم لحظه هی گهید.. من.. وجدانت و

 

  ی رهیدستگ و شکست رو  نیماش سکوت هقش هق

 گرفتم رو بازوش بشه ادهی پ خواست تا و دیکش رو در

 فرود شیصندل یپشت یرو رو مشتم اراده یب و

 :بردم باال رو صدام من و دیکش یبلند آخ.. آوردم

 

  من.. کنم بلند روت دست تا یکن یم وادار منو خودت-

 به یحت   یندار حق  تو کنم یهرکار باشم یهرک

 که ستین تو دست.. روشن یکن فکر من عملکرد

 اون با که  ستین تو دست.. نه ای یباش  مزاحم یبخوا

  بهت.. یریبگ  یمیتصم خودت یحت یبرا ناقصت عقل

.. نقشت  تو نباشه چه باشه  ترانه زن اون چه گفتم

..  این گفتم بهت.. کنه ینم رییتغ من یبرا  گاهتی جا

 حرف من از خواد یم دلت.. بمون خونه گفتم

 آره؟ یشد کلفت پوست.. یبخور 

 

  نگاهش از هم با رو غم  و ترس.. دی چرخ سمتم به

 ... خدا  آخ. خوندم



 به دست داشتنش نگه یبرا شدمینم مجبور کاش

 .کنم هوار و داد و  بزنم خشونت

 

  خواستمینم. نداشت رفتن حق و موندیم دیبا روشن

 رو میزندگ تمام که حاال کنم التماس تونستمینم و

.  بدم دست از  هم رو چموش دخترک نی ا بودم، باخته

 بهم پشت از ترانه! روشن؟  جز داشتم یدیام چه

 !د؟یفهمینم روشن  چرا و بود زده خنجر

 ینم رو حالم گفت؟ یم  چرند چرا زد؟ی م حرف چرا

 د؟ ید

 

 روشن؟-

 

 .ختینر اشک یحت  و گرفت رو

  

.. یریم من میتصم با فقط و یاومد من میتصم به-

.. باخت من به رو تو ونیهما.. گذرم ینم تو از.. من

 .کن فرو مخت تو نویا

 



 و انداختم رونیب رو گاریس یحرص و کردم باز رو در

 . بستم باز

 

 . زدانی کنم ینم فراموش امشبو-

 

 .دمیکوب یصندل یپشت به رو سرم  و زدم پوزخند

 

 تو بودنو من با ی هی ثان به هیثان.. نکن  فراموش-

 .کن ثبت خاطرت

 

.. دیلرز ی م شدت به.. انداختم  ینگاه مین سمتش به

  سد من یجلو  باز تا کرد  یم کنترل رو خودش داشت

 روشن داشتم؟ یحس چه من.. نشکنه مقاومتش

 !بود من ییدارا نیترباارزش 

 

 روشن؟-

 



  تیاهم و گرفتم سمتش به یدستمال.. نداد رو جوابم

 و کردم زیتم رو صورتش  عرق و اشک خودم.. نداد

 . نداد نشون یواکنش چیه

 

 .نباش انصاف یب ترانه ی اندازه به تو-
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 .دیچرخ  سمتم به حرف نیا با



 یاشک قطره.. شد رهیخ  هام چشم به  یلحظات یبرا

 .دیچک چشمش ی گوشه از سمج

 

  یم.. گذاشتم مرطوبش یهاگونه  یرو رو  دستمال باز

.. روحش و مغز هم.. قلبش  هم. داشت درد دونستم

 ... آخ ومد؟یبرم دستم از ی کار چه تیوضع نیا با من

 لبش یرو  لب و دمیکش جلو یحالیب  با رو خودم

  اشکاش شور طعم و رطوبت از میمال و نرم. گذاشتم

 تیاهم دیدی م رو صحنه نیا ایدن تمام اگه. دمینوش

 .نداشت

 

  یباز. گرفتم رو گردنش و شدم خم بدنش یرو  شتریب

 .داشتم دوست رو لبش با

  محتاج بهش وجودم تمام با من یول کردینم  میهمراه

 ادهیپ هاش لب یرو رو ازمین و درد ی همه. بودم

 فیکث یفضا نیا از شدن دور و آرامش کمی به. کردم

  یبرا رو تالشم ی همه  خواستمیم و  داشتم اجیاحت

 روشن.  رمیبگ کار به  مکان و زمان  از شدن کنده

 اگر داشت رو وجودم حواس کل کردن پرت توان

 !داد یم اجازه



 

 و دمیبوس رو آلودشاشک  یهاچشم  و  گونه و چونه

  دلم. کردم فوت گوشش کنار رو پرالتهابم  نفس

 ...اما بزنم گاز رو گلوش بی س خواستیم

 

 من خاطر به ینجور یا تو و بودم مرده من کاش-

 ترانه گمیم نایهم خاطر  به.. یدیکش یم عذاب

 . خوشبخته

 

 ... روشن از آخ.. آخ

 چشم یصندل یرو  حال یب و سست و دمیکش عقب

  نیا.. مردم یم دیبا من.. نه روشن و  ترانه.. بستم

 .شدی م تموم جنگ

 

 آورد،یم تو سر ییبال بهمن اونروز سنا،ی یجا اگه-

!  کردمینم ینیبیم من از که یوونیح نی ا با یفرق چیه

  و حال ،یشدیم گور و گم ترانه یجا تو اگه! روشن؟

 ...شیپ کسالی همون! نبود نیا من روز

 



 از رو روشن اگه. نداشتم رو جمله نیا ی ادامه توان

  گلوله هی با  و کردم ینم دیترد لحظه هی دادم،  یم دست

 . کردم یم یمتالش رو مغزم

 

  شیآت و آب به رو خودت اندازه نیهم! شد؟یم یچ-

 نقدریا  و نجایا یومدی م رابطه وسط از! ؟یزد یم

 !؟یشدیم داغون

 

 !بود  نه جوابش

 یبرا که نداشت وجود یزدانی گهید روشن از بعد

  هربار روشن چون گفتم ینم رو نیا! کنه تالش یزیچ

 .افتاد یم اشتباه به

 و شد روشن  هوا تا بستم  چشم سکوت تو اونقدر

 . بود نگرفته رو تست جواب  انیجو هنوز

 یکس هر پس از دنیکش عذاب صبح تا شب هی

 چه دیبا.. داشتم ادیز ها شب نیا از من اما ومدیبرنم

 کردم؟  یم لعنت  رو یکس

 



  از بعد که حاال .. داشت رو تکون نیکمتر یحت روشن

 چیه من دید یم رو عمارت از رونیب  رنگ کسالی

 .کردم ینم افتی در وجودش از یمتفاوت حس

 

 یدرست مکان نجایا نه.. دادم یم حق بهش  که گرچه

 ی م مناسب حسش دادن بروز یبرا رو من حال نه بود

 .دونست یم خودش و بود زده زخم ی حساب اما دید

 

..  کرد یم  له رو وجودم کل داشت شهوت سماجت

  یقوط هی در کلمیه تمام کردن جا  به هیشب یحال

 روشن یصدا  که دمیکش  باال ینیب.. داشتم رو تیکبر

 :خورد گوشم به

 

 .ادیم داره انیجو آقا-

 

  آزارم ادیز  نور یحت.. کردم باز رو پلکم یال شتابزده

 . نداد



..  دیدو نی ماش تا و گرفت رو کتش ی  لبه دو انیجو

 رو در نکه یا از قبل.. شدم ادهیپ و کردم باز رو در

 . شدم الشیخ یب من و ستادیا کنارم ببندم

 

 ... من قربان.. ریبخ صبح-

 

 ان؟یجو بود یچ جواب-
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 . داد دیام بهم لبخندش و فرستاد  رونیب شل  رو نفسش

 

 .نبودن خانوم ترانه.. بود یمنف-

 

 .داشتم  نگه رو خودم  در به هیتک با

 ادهیپ روشن.. دمیکش یآسودگ سر از ینفس بسته چشم

 ستادیا انیجو  کنار درست.. زد دور رو نیماش و شد

  محسوس یگود و دهیپر رنگ صورت  دنید با من و

 و گردنش  یکبود تونستمیم. کردم اخم چشمش، ریز

  بخاطر احتماال که نمیبب رو  شچونه  یرو  یخونمردگ

 .بود شدن دهیمک

 

 که بود حواسم یهمه  من اما نبود متوجه  خودش

 !نه ای کردی م جلب رو انیجو توجه

  ناخوش حالم و دیکوبیم مقهیشق کنار درست  رگ هی

 .بود



 

..  باشه زنده تونه یم هنوز احتماال پس.. خداروشکر-

 . خوشحالم واقعا  من.. من

 

 فاصله در  از من و کرد نگاه من به حالت یب انیجو

 نییپا سر ترس با دید منو اخم تا روشن.. گرفتم

 .رفت لبش از لبخند و انداخت

 

 کمی..  خونه دیبر شما گهید بهتره.. زدانی آقا-

  به طلب یروز با.. برج رمیم من.. نیکن استراحت

 ... که بهتره.. کنم یم ی دگیرس کارها

 

 سمت به.. نداشت منو یبرا  فیتکل نییتع حق انیجو

 به رو لبم.. نخورد تکون دهیترس و رفتم شیپ روشن

 نفس  تنش عطر از که یدرحال و کردم کی نزد گوشش

 : زدم پچ گرفتمیم

 



 به یخواست روشن؟ ی ش ادهیپ داد اجازه بهت یک-

 کبود رو لبات و گردن و سر یبد نشون آدم و عالم

 ! کردم؟

 

  گوشه از هنوز اما کردم حس  رو انیجو  شدن دور من

 جواب بودن یمنف که یا برگه.. دمشید یم چشم ی

 محزون روشن.. بود دستش  داد یم نشون رو تست

 .گرفت دندون به رو لبش و کرد سربلند

 

  ینجور یهم هم شبید من.. یکن یم اشتباه یدار تو-

  شدم خوشحال فقط.. فقط  االن. اومدم انیجو  آقا  یجلو

 ... که

 

 . نداد ادامه و کردم فوت رو نفسم

  من. کنم  دلخورش خواستمینم و بود درک  قابل برام

 خودم دست و داشتم تی حساس روشن یرو یادیز

 !نبود

 :زدم لب خونسرد و گرفتم میمال  رو بازوش

 



  احتمال هی سر  شدم مجبور کردن سکس  وسط شبید-

 و شی آرا تیوضع اون با.. امیب نجایا تا مسخره

 !روشن؟.. ورآالتیز ن یا با.. ختهیر  هم به صورت

 من برادر.. ستین من قیرف.. منه آدم  فقط انیجو

  اگه من.. نداره یتیمحرم چیه تو با یحت.. ستین

  چون یبگ اون به یخواست یز یچ گمی م بهت هربار

 .یکن برداشت اشتباه خوام ینم.. شلوغه سرم
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 من از رو آلودشاشک  و براق یهاچشم و موند مات

 یحت و زد زل ینامعلوم ینقطه به. کرد محروم

 به رو شکاکم دل تا اوردین زبون به  حرف یاکلمه

 .کنه دعوت  آرامش

 

 دیترد و شک یخوره نی ا یجور هی دی با حاال حداقل

 .داشتم توقع روشن از  من و کردیم دور من از رو

 

 رو دستش یدلخور  با  و دیپر یم باال مرتب پلکش

 ...یلعنت.. دیکش پس

 

 به ری تاخ یاه یثان با من و زد دور رو نی ماش حرفیب

  من ابدا نگاهش ریمس.. چرخوندم سر انی جو سمت

 .نبودم

 

 ان؟ یجو-

 



 :ستادیا مقابلم سرفروافتاده همون با و اومد سمتم به

 

 شد؟ یچ روشن و ونیهما مالقات قرار-

 

  مشت دست من و نشست عقب یصندل  یرو روشن

 .داشتم نگه رونم کنار رو مشده

 

  ربع هی شما لیم طبق.. کردم میتنظ فردا یبرا قربان-

 . یحضور و

 

 :دمیکش جلو رو خودم و دادم تکون سر

 

  حتما اومد شیپ یموارد نیهمچ اگه بعد به نیا از-

 شوک هی تحمل من.. بده خبر من به بعد ری بگ تست

 . ندارم بزرگتر

 

 ... فقط من.. شماست  با حق.. چشم.. بله-

 



 .گرفتم فاصله کنارش از خسته و زدم کتفش به یدست

 انیجو.. نشستم  فرمون  پشت و آوردم  رونیب رو کتم

 .اومد  نیماش کنار تا

 

 برج؟ ای عمارت  دیریم-

 

 :زدم لب مغموم روشن   به ینگاه مین با

 

 اوضاع مراقب تو.. امیم  ظهر یطرفا.. عمارت رمیم-

 .باش

 

 .چشم-

 

 به و بود اعصابم خط یرو روشن نشستن   عقب

 .کرد یم وارد  لطمه غرورم

  حرکت به رو نیماش و زدم استارت و  بستم رو در

 رونیب رو  گارمیس ی  بسته داشبورد از.. درآوردم

 .آوردم



 

 ؟ینکش االن لطفا شهیم-

 

  من به.. داشتم نظر ریز  رو حرکاتش ی  همه نهیآ از

 به داشت امکان که ییجا تا  ابروهاش و کرد ینم نگاه

 و انداختم ی صندل یرو رو گاریس.. بود شده قالب هم

 :زدم لب

 

 افهیق یچطور  بود قرار ینبود ونیهما  دختر اگه-

 !؟یر یبگ

 

 .چرخوند سر سمتم به و زد یصدادار پوزخند

 

..  افتادم دور وقته یلیخ داشتم  قبال که ی هرچ از من-

  شوهر هی  که داغونم و افسرده  دوم   زن هی فقط االن

 .دارم شکاک  و سرد  و احساس یب

 

 .شدم حساس شکاک، و سرد  ی کلمه یرو



 ...سرد

 تو که بود یزیچ همون کلمه نیا از  منظورش اگر

. داشتم رو تصورش زدن   برهم توان د،ی چرخیم فکرم

 ...یراحت به

  رو خودم  هاتیموقع نی بدتر تو چندمرتبه چون نکنه

 کردیم الیخ گذشتم، رشیخ از و بودم دهیکش کنار

  خجالتش  از چطور نبودم بلد و نداشتم یمردونگ

 !ام؟یدرب

 

  من! شکاک؟ کرد؟ یم فکر  یچ خودش با دختر نیا

  یحرف اگر و داشتم قبول چشمام از شتری ب رو انیجو

 ...که بود نیا خاطر به زدمیم

 معلوم و گرفتیم رو دم ید یجلو میلعنت رتیغ رگ

  خاطر به تر،ک ینزد برادر از ان  یجو  همون با نبود

 !کنم  کاری چ روشن

 

  به اگه من! برداشته؟ سنگ پاره مغزت روشن؟ یچ-

  ینم یدراز زبون من یبرا  نجایا االن داشتم  شک تو

  فقط دادم اخطار بهت انیجو  ی درباره اگه  من. یکرد



 کار من یبرا.. منه آدم انیجو.. یمن زن.. تو چون

 خود تیشخص حفظ واسه نه؟ ای یفهم یم.. کنه یم

 نیب ییزناشو مسائل یکس نده اجازه.. گمی م تیلعنت

 !نیهم.. بفهمه مارو

 

 از زن هی با زدن کله و  سر.. شد مرهی خ باز دهن با

 هزار روشن طرف هی ترانه.. بود خارج من توان

 .نبود دوتا یکی من درد.. طرف

  کمی فقط که کنم یحال زنم به نبودم بلد من انگار

 ...شتریب نه خواستمیم آرامش

 

  دادن نشون بفهمونم  بهت خواستم  فقط زدم یحرف اگه-

 نبود صورتت رو قبل ساعت  چند تا که  ییهایکبود

 منو هیقض نیا دمت،یمک من یعنی دمت،یبوس من یعنی

 !کنهیم عوض  تصوراتش یتو  رو تو.. نه
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 . گرفت رو باز و زد ییصدا یب پوزخند

  یم یرانندگ آهسته من و بود خلوت  یلیخ  ابونیخ

 .کردم

 

 عجله رفتن یبرا که بود روشن خاطر به  شتریب البته

 رونیب نی ا و اطراف طیمح  از خواستمیم. نداشتم یا

 !ببره رو  لذت تینها یاجبار  ی  گرد

 

 انگار.. دمید ینم وجودش در یاقیاشت چیه هم باز

 .زدیم قدم رو ها ابونیخ نیا ها ساعت  هرروز

 



 تو فهمه ی م دستت ریز  مثال.. کنه یم کم هم تو از-

 هی  هم تیشخص مسائل تو که.. اونا با فقط نه

 فکر به هم  رابطه یتو یحت که ییزورگو خودخواه

  خرس هی مثل فقط و یستین مقابلت طرف بردن لذت

 آقا.. ستین اولت بار بعدم. یکنیم حمله یوحش

 کنارم خوردم کتک ازت که ییروزا  تو کم انیجو

 سوزوند دل من یبرا که ه یکس تنها اون حداقل.. نبوده

 .نبود هم  التیخ نیع تو و مردم یم داشتم یوقت

 

  دل انیجو.. آورد یم  جوش به رو خونم داشت

 سوزوند؟ یم

!  نداشتم؟ توجه بردنش لذت به که بودم یوحش هی من

 زور با  نحس، روز اون تو بودم شده مجبور اگه

  وسط دمیترسیم که بود نی هم  خاطر به بخوابم  باهاش

 حداقل اما بودم خشن من. بزنم بیآس روشن به رابطه

 .ببره لذت  تا بودم کرده رو  تالشم یهمه روشن یبرا

 

 و آوردم رونیب گاری س نخ هی بچگانه یحسادت با

  یبلندباال هه.. کردم روشن و گذاشتم لبم ی گوشه



  دادم یم  حیترج.. ختی ر هم به رو اعصابم روشن

 . نزنم حرف

 

 زدان؟ی-

 

  زدم گاریس به یقیعم پک  من و دیکش جلو رو خودش

 :فرستادم رونیب لبم ن یب از آروم و

 

 .نکش گاری س استرس از حجم اون و ی خال شکم با-

 

  شکالفه پوف.. دادم ادامه رمیمس به و نکردم نگاش

 و داد هیتک یصندل یپشت به و کرد پخش فضا تو رو

 .زد زل رون یب به یکنار ی شهیش از

 

 و بدوزم یلعنت همون با رو لبم تا دمیکشی م گاریس

  یبرا نشم  مجبور تا کردمیم دود گاریس . نزنم حرف

  هیثان نیهم من،  از مخربش و یمنف افکار کردن باطل

 نیهم عقب یصندل یرو و کنم پارک ابونی خ یگوشه



. خواست یم دلم یلیخ . امیدرب خجالتش از نیماش

 ...یلیخ

 

  و کردم ینم  رو نکاریا که  داشتم شدن  متهم از ترس

 !کنه ادی من از متجاوز لفظ با دوباره خواستم ینم

 :گفت که گذشت ربع هی از شیب

 

 ؟یریم کجا .. ستین خونه ریمس نیا-

 

  طیمح  از کردن استفاده یبرا رو لحظه نیهم فقط

 .داشت رو عمارت  رونیب

 ینم و نبود مناسب چندان یگرد رونی ب یبرا ظاهرم

  یخال دست آوردم خودم با  رو روشن که حاال خواستم

 .برگردم

 

 چال زنده زنده  منو یخوا یم کنم یم فکر کم کم دارم-

 .یکن

 



 .ینزن حرف نکردم  نکارویا واقعا تا بهتره پس-

 

 .دیفهم یم یزود  به خودش

  نگه رو  نیماش تگریچ  ی اچهیدر یروبرو  باالخره

  خوب متعجبش  ی چهره  به ینگاه مین با و داشتم

 .کردم براندازش

 

  هی.. دمید یم  رو لباسش تازه  حال، به تا شبید از بعد

 یم.. رنگ همون به یشال  و جذب و ی مشک یمانتو

 هم من و نبود یرو ادهی پ مناسب چندان هوا دونستم

 بهش رو نیا اما نداشتم کار نیا به یلیم چندان

 .بودم ونیمد
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 چرا؟ .. نجایا یا زدان؟ی ی-

 

 اما.. گرفتم یم قرار عموم دید تو ادیز دینبا من

 .کرد یم یبانی پشت منو انیجو بودم مطمئن

 

  قهیدق پنج فقط روشن.. شو ادهیپ نشدم مونیپش تا-

 .یدار وقت

 

 خالصه  تو یها قهیدق پنج تو میزندگ ی همه من-

 . شده

 



 هی مثل قای دق.. شد ادهیپ یوصف قابل ریغ یشاد با و

 شده گرفتار قفس تو ها مدت  که یشکار باز ی پرنده

 .باشد

 

..  شدم ادهیپ خودم به یحرص  یپوزخند با و کردم اخم

 رو کمربندم و بردم فرو شلوارم تو رو رهنمیپ نییپا

 . کردم محکم

 

 رفتن من از جلوتر  جرات اما بود درآورده بال روشن

 مغموم ساله پنج چهار یا  دختربچه مثل.. نداشت رو

  چنگ به رو کتم من و  کرد یم براندازم دهیترس و

 ... و بستم رو در.. دمیپوش و گرفتم

 .فشردم رو موتیر

 

 کنار من و داد یم نشون رخ داشت تازه دیخورش

 ی همه لبخند با و زد بغل رو خودش. ستادم یا روشن

 . گذروند نظر  از رو اطراف

 



  یم قدم باهم که یا خانواده من اما نبود شلوغ ادیز

 . دمید زدند

 

 ... نجامیا االن من م که شهینم ن.. باورم-

 

  سرما چرا.. دیلرز یم داشت.. بود سرما از لکنتش

 نداشت؟ یتموم

 قیعم دیبا.. نبود ترانه داغون ی جنازه اون که حاال

 نه.. نداشت رو یکس ترانه.. گشتم یم  دنبالش به تر

  رو جا همه من.. یا خانواده نه و لی فام و دوست

 مدت تمام تو که ییکسا ی همه یحت.. بودم گشته

  اما.. بود ارتباط در باهاشون دونستم یم ازدواجم

 .نکردم دایپ ازش یاثر

 

..  دمیکش پوف و بردم فرو شلوارم بیج  تو رو دستم

 سمتش به شد حلقه بازوم دور که روشن دست

 :گفت و گذاشت شونم  یرو رو سرش.. دمیچرخ 

 



  یم خوردم که ییحرفا خاطر به.. دراومد دلم از-

 . بخشمت

 

 .فرستادم رونی ب نامحسوس رو نفسم.. دیکش ریت قلبم

 

  خوامینم و دراومدم یرتیغی ب وسط از  من! روشن؟-

! کنه نگاه ی ناجور چشم به  بهت یاحد چ یه چکس،یه

  و تار یهمه دستات، چشمات، تو، بدن تو، تیشخص

 ! یفرخزاد  زدانی زن... یمن مال! وصله من به پودت

 

 ترتنگ  بازوم دور دستش یحلقه  اما نزد  یحرف چیه

 .داد قلب قوت بهم و شد

 فکر یحس  سماجت به  و ستادمیا اچهیدر به کینزد

 داشت بازوم دور روشن  دست شدن حلقه با که کردم

 .گرفت یم اوج

 

 از ینفس روشن.. آوردم رونشیب من و زد برهیو تلفنم

 کردم باز رو امکیپ من و دیکش یآسودگ سر

 



 ازدهی ونیهما با خانوم روشن مالقات ساعت"

 " صبحه

 

 :زدم لب و برگردوندم کتم بی ج به رو تلفن

 

 .ازدهی ساعت.. ینیبب باباتو یتون یم فردا-

  

  روبرو از چشم من و کرد سربلند کوتاه مکث هی با

 مچاره یب چشماش یعسل  رنگ.. دوختم بهش و گرفتم

 .کردیم

 

 .باشم داشته رو شیآمادگ کنم ینم فکر.. من زدانی-

 

 . شد کج لبم

 دختر هی  یها خنده و  سرد باد و پرنده چند یصدا

 نیب موندن تحمل من.. کرد یم میعصب  داشت جوون

 و بودم نحایا حاال اگر و نداشتم رو یشلوغ و تیجمع



 خاطر به فقط و فقط دمی خریم جون به رو سکشیر

 .شدیم من مال دیبا که یدل و بود روشن

 

 شیآمادگ گناهکاره واقعا  ونیهما یدیفهم تازه یوقت-

 ؟ یندار کسالی از بعد حاال.. یداشت رو

 

 :انداخت نیی پا سر.. گرفت فاصله و کرد ول رو دستم

 

 خواستم.. نمشیبب خوام ینم  گهید بگم که بودم رفته-

 ارزشش کرد  من یزندگ و من با که یکار  بگم بهش

 همون.. بود نداده  نجات منو کاش.. نداشت رو

 ...موقع

 

 ی نداشته آب کرد؟ ینم بس چرا روشن.. ایخدا آخ

 :دیکش باال  چشم.. رفتم جلو و دادم قورت  رو دهنم

 

 بود؟ یعال بابات کار بگم من که ؟یهست یچ دنبال-

 نش؟ یبب برو و ستین مهم روشن  نه بگم
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.. ستین یکن یم فکر که یاونطور.. خدا به.. نه نه-

 .بود تو با حق.. زدانی.. فقط.. من

 



  وسوسه  و رفتم جلو شتریب اطراف به ینگاه مین با

 .ببوسمش اطرافم یها آدم یهمه   ال  یخیب تا شدم

 .کردم کینزد خودم به و گرفتم رو بازوش

 

  دمیفهم.. دمید رو بهمن انبار  اون تو روز اون یوقت-

 تیموقع اون تو بازم یوقت..  دهیکش یعذاب چه سنای که

 منو داشت حق اگرچه.. من یبابا دمیفهم.. گرفتم قرار

  به.. شد گهید یزندگ هی ی نابود باعث.. اما بده نجات

 ... االن من  که اونه خاطر

 

 رو شادامه خودش مغزم اما نداد ادامه رو شجمله 

 . ساخت

  عذاب من کنار روشن االن که بود ونی هما خاطر به

 ...آره  حتم به بگه؟ نو یهم  خواست  یم د؟یکش یم

  به و کردم کج سر من و گذاشت نمیس یرو  رو دستش

 :زدم زل اچهیدر

 

  ای خوشبختم  فهمم ینم.. دونم ینم خودمو فیتکل من-

  حس هیثان هی.. داره ربط هیثان به من  حال.. بدبخت



  هیثان هی.. نداره وجود  تر خوشبخت  من از کنم یم

 .نمیب یم جهنم هی وسط خودمو.. برعکس درست

 

 بود، خسته مغزم. کردم فکر روشن جهنم به من

  یکار چیه انجام یبرا یتوان جسما و بود خسته روحم

 ...اما نداشتم

 مراعاتش نباریا.. خواست یم سکس دلم لحظه نیهم

 .کردم ینم رو

 

 ... مالحظهی ب و یوحش بودم، سرد گفتیم من به

 

 نبار یا من و دونستینم رو من و خودش  فیتکل واقعا

 فرو وجودش تو مروت و  رحم یب رو وجودم ی همه

  نصفه رو کارم ها کردن تعلل همون.. کردم یم

 : زدم لب و آوردم نییپا رو صدام  تن.. گذاشت

 

 ! کافه تو روز اون مثل! ؟یخوایم یبستن-

 



 رو دشیسف دست کی یهادندون من و دیخند زیر

 . دمید

 

 ! خوامینم نه یول  چسبهیم یل ی خ سرما تو-

 

 سر با  لحظه چند و گرفتم رو لرزونش یچونه 

 ! بود فیلط  و سرد. کردم نوازش  رو پوستش انگشتام

 :زدم پچ گلو ته از

 

  حس خودت  تو منو یوقت.. یبود رمیز یوقت شبید-

 ؟ یداشت یحس  چه یکرد

 

 کرد بلند سر یجور.. شد  شوکه میناگهان سوال نیا از

  حس رو گردنش استخون ترق ترق  یصدا من که

 .دمیخند  کج.. کردم

 

 برق دارش نی نگ ی گوشواره.. انداخت گل  هاش گونه

.. نمیبب رو ش ترقوه استخون تونستم یم من و زدیم



  تکون رو مردونم حصرش و حد یب ی تنگ ی  ادآوری

 .داد یسخت

 

 زدان؟ی-

 

 .روشن بده جواب-

 

 من یبرا.. گرفت فاصله ازم و شد  منقطع نفسش

 گرفته رو جوابم من.. بده یجواب حتما نبود واجب

 .بودم

 نشون رو نیا شدنش گرم  و تنش یباالرفته  یدما

  حرص سر    از قبلش لحظه چند یهاحرف که دادیم

 . بود من دادن  

 ! شتریب نه  میبود لجوج یبچه  تا دو به  هیشب شتریب

 

 من یبرا اما.. ستی ن سردت گهید  االن هرچند-

 . خونه میبرگرد دیبا.. بمونم رونیب ینجوریا خطرناکه

 



 . کردم پاتند نیماش سمت به و گرفتم  رو بازوش و

 موتیر.. شدینم پاک لبم از خنده که نبود خودم دست

 .زدم رو نیماش

 

  حرکتش نیا از یراض من و نشست جلو یصندل یرو

  از اطیاحت با و زدم استارت و نشستم فرمون پشت

 . شدم خارج پارک

 

  به رو تشیموقع  تازه انگار که بود روشن به حواسم

 عمارت به دیبا باز که د یفهم یم.. بود آورده خاطر

 ...باز و شدیم یزندان باز.. گشت یبرم

 

...  هم من یبرا.. کرد یم تیکفا نیهم روشن یبرا

 عمارت تو رو اون جونش از حفاظت  خاطر به من

 من یبرا زنم کردن   ی زندان وگرنه کردمیم یمخف

 .داشت رو ضرر  نیشتریب

 



..  کردم یم فکر یبهتر یزها یچ به داشتم  من حاال

  به بعد ساعت مین درست.. شد جابجا  گلوم بکیس

 :زدم لب بشه ادهیپ نکهیا از قبل و دم یرس عمارت

 

 .روشن کنه باز  برات درو جواد  تا نیبش-

 

 سمت به که دمید رو جواد من و دیچرخ  سمتم به جیگ

 و زد دور رو نیماش من، سر تکون با.. اومد نیماش

 .کرد باز روشن یبرا رو در

 

 هم شما.. خانوم سالم..  نیاومد خوش.. آقا سالم-

 . نیاومد خوش

 

 و چشم با.. داشت یبرنم من از چشم  هنوز روشن

  و شد ادهیپ  مبهوت.. شو  ادهیپ کردم یحال  بهش ابرو

 .کرد احترام یادا جلوش جواد

 

 .ممنون-



 

 ی همه احترام مورد بود من زن که یزمان  تا روشن

 یم.. گرفت یم قرار من یکارمندها و کارکنان

 اهدا بهش رو بود من زن قیال که ی زیچ  خواستم

..  بودم کرده هیتک بهش گذشته شب نیهم من.. کنم

  مکث با.. کرد باز رو در  و اومد من سمت  به جواد

 . شدم ادهیپ

 

 کنم؟ پارک رو نتونیماش من ای دیبر یم فیتشر-

 

.. ستادمیا  روشن یروبرو و گرفتم فاصله کنارش از

 من و گرفت رو بازوم.. شدیم متوجه خوب رو نگاهم

 :زدم لب

 

 .برج  گردمیبرم.. بمونه بذار-

 

 عمارت  یسرتاسر  یها  شهیش یرو دیخورش نور

 به روشن.. زدیم رو چشمم و شدیم منعکس د،یسف

 :زدم لب آهسته یلیخ و کردم اخم من اما شد کج چپ



 

 ..بزرگ عمارت  میریم-
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 ی چهره نیا من و شدیم  متعجب حرفم و  حرکت هر با

 .داشتم دوست اول یروزها همون مثل  رو متفکرش

 



 ن؟یندار من  با یا گهید امر.. آقا چشم-

 

 .جواد نه-

 

 .رفتم شیپ ساختمون سمت به و

 یم  دلم.. شد باز خدمتکارها  از ی کی توسط در

  نجایا به رو  نینوش دیبا..  کنم یزندگ نجایهم  خواست

 .داشتم عادت وجودش به.. آوردم یم

 

 .خانوم سالم.. آقا سالم-

 

 .دادم رو جوابش  سر تکون با

 

 . سالم-

 

 به پا.. واداشت لبخند به رو خدمتکار روشن، جواب

 .گذاشتم بزرگ سالن

 



 مبل دست ده از شیب با.. داشت پهنا طرف دو هر از

 تک به تک من. بود شده دهیپوش مدل و طرح ده و

  بودم کرده انتخاب  وسواس با رو خونه ن یا یلوسترها

 به خونه نی هم سقف ریز روشن با که ی روز دیام به

 نیا امروز بود قرار دونستم ینم و  برسم آرامش

 !نه  ای فتهیب اتفاق

 داشت  وجود روشن وجود در که یاق یاشت و شور

 . کرد یم  مزده  جانیه

 

  شراب یبطر هی.. یسکی و یبطر هی.. باال میریم ما-

 هم اون از بعد.. خوام یم  کامل ی صبحونه هی.. دیسف

 .نذاره باال ی  طبقه تو رو  پاش چکسیه

 

 : کرد احترام یادا  و داد تکون سر خدمتکار

 

 .االن نیهم .. آقا چشم-

 

 رو زشی آم بهت سکوت باالخره روشن شد که دور

 : شکست



 

 خبره؟  چه نجایا زدان؟ی-

 

 با رو لبش یگوشه و کردم دراز دست. شد کج لبم

 و بود فی لط یلیخ پوستش. کردم لمس انگشتم سر

 به بسته چشم روشن نکهیا. داد یم یخوب  حس بهم

  تر باارزش برام یا مسئله هر از داد یم دل نوازشم

  یاحتمال ترس   ختنیر یبرا و کردم تازه نفس. بود

 پله راه سمت به همزمان و اومدم حرف به وجودش

 .رفتم شیپ رنگ  یا قهوه یها

 

 کنم ینم یکار.. غر غر  نه.. کن مخالفت نه فقط-

 .یبش تیاذ

 

 هر به.. رفتم باال ها پله از من و اومد دنبالم  به عیمط

 .دمیچ یپ راست به من و داشت هالل  سمت دو

 

  امتداد برگشت، ی  هالل  یها پله تا رهیدا مین نیا

 درست و کردم یط  رو ضیعر یراهرو .. داشت



  عالقم  مورد اتاق رنگ دیسف بزرگ در یروبرو 

 .ستادمیا

 

 وارید و در زدن دید و کردن یکنجکاو از چشم روشن

  روبروش در به و گرفت ها گلدون و تابلو و پنجره و

 :شد ثابت من یرو  و انداخت ینگاه مین

 

 معلومه؟  تراسش رونیب از که هیاتاق همون .. نجایا-

 

 نییپا سر.. دمیکش کنار و دادم مثبت جواب سر با

  نظر از رو وجودش ی اجزا  ی همه من و انداخت

  کامال زن هی.. بایز واقعا.. بود بایز روشن.. گذروندم

 دوست رو بزرگش یها رون و بلند قد من.. نقص یب

 .داشتم

 

 . میبخور صبحونه نجایا خوام یم.. تو برو-

 

 ... که کردم یم فکر من.. من.. یول-



 

  من و برد فرو  شال داخل  به رو موهاش چپ دست با

 یب من  انگشت ی حلقه به.. دمید رو شحلقه  باز

  یریدلپذ  حس حلقه یسادگ نیهم.. نبود شباهت

 .داشت

 

 .روشن کن باز-

 

 داد هل داخل به رو در و آورد لب به یزورک  یلبخند

 .شد باز طرف دو از و

 دستش دو هر .. نمیبب رو العملش  عکس داشتم دوست

  دل نگاهش ریتح به من و گذاشت دهنش یرو رو

 رو تراس یا شهیش در و بزرگ ی پنجره دو.. دادم

 .گذروند  نظر از
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..  شدم وارد سرش  پشت من و گذاشت اتاق داخل به پا

  دورش دورتا و بود چپ سمت  فاصله متر چند  با تخت

 .بود دهیپوش ریحر یها پرده با

 

 که یدر و کتابخونه هی و مبلمان دست هی  راست سمت

  چنگ.. شدیم وصل یجکوز  و استخر و حموم به

 رو همه و ی سلطنت یها پرده.. وارید ی گوشه ییطال

 .ستادیا مقابلم آخر در و گذروند  نظر از

 



 یجد  واقعا.. قصره هی هی شب نجایا.. زدانی یوا-

.. تو.. ستین یمعمول یها آدم اتاق هیشب.. گمیم

 ...نجارویا

 

 من و آورد نییپا رو دستش. رفتم جلو و شد کج لبم

 :زدم لب

 

  که ییپوال با.. شد لیتکم ساختش نجایا  شیپ دوسال-

.. نکردم درستش آوردم دست به بهمن با کار تو

 نباشه الزم که داشت پول یکاف ی اندازه به اتابک

 دست به خالف پول با آرامشمه محل که یا خونه

 . ارمیب

 

 .کرد رییتغ  نگاهش رنگ

  انگار و نبودم حرف نیا زدن موافق چندان من

 فاصله ازش و زدم یکجخند  باشم، گفته ناخواسته

 :رفتم شی پ تراس در کنار تا و گرفتم

 

 ...یهست یک تو رهیم ادمی وقتا یگاه-



 

 سر با.. دمیچرخ سمتش به و کردم باز رو تراس در

 .گذاشتم تراس  به پا و دادم یا اشاره

 گلدون با وار ید یها کناره.. اومد دنبالم به زود یلیخ

 کنار تا روشن و بود شده نیمز شکل  لیمستط یها

 عمق لبخندش و رفت شی پ راست سمت یصندل و زیم

 :گرفت

 

 و خودخواه و بداخالق هی.. یزدانی دوتا  تو انگار-

 ...هی

 

 :گفتم و دمیشن رو خدمتکار زدن  در یصدا

 

 . تراس تو ایب-

 

  رو زیم سرم تکون با و اومد تراس به ع ی مط خدمتکار

 .کرد پر دستش اتی محتو از



 و شدند وارد  یبطر و جام  با خدمتکار دو سرش پشت

 روشن به.. رفتند کارشون شدن تموم محض به

 : گفتم و  شدم کینزد

 

 ؟یکن یم  یهمراه منو-

 

 اکراه با.. چرخوند ها ی بطر و من نی ب رو  نگاهش

 .کرد قبول

 ی طبقه دو ینیس چند دنید با و نشستم زیم پشت

 .زدم لبخند  صبحونه مواد

 

 هی و تموم  مهین سکس هی از بعد و بودم گرسنه یلیخ

  ریتاخ با روشن.. داشتم اجیاحت بهش مزخرف شب

 .نشست ییروبرو یصندل یرو

 

 دنشید به لیم گذشته دور یسالها تمام ی اندازه به

  و ولع با و  برندارم ازش چشم  خواستیم دلم. داشتم

 خواستمینم اما ببلعم رو حرکاتش ی  همه حرص

  خوردن مشغول زودتر من پس کنه معذبش میرگیخ



 نگاهش کنترل قابل ریغ ی جانیه با مدام روشن و شدم

 . داد یم چرخ  اطراف و  صبحونه زیم و من نیب رو

 

 نیا از خواستم  یم اما نداشتم وقت چندان  نکهیا با

 هم روشن یحت رو نیا.. ببرم رو استفاده تینها لحظه

 . خواست یم

  شراب با رو  روشن جام  و یسکیو با  رو خودم جام

  ریتاخ با روشن.. گرفتم باال  رو جامم و  کردم پر دیسف

 سر یجیگ با و داد فرو رو دهنش ی لقمه.. شد متوجه

 : کرد کج
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  دیبا مرحله نیا تو االن.. رفته ادمی من زدانی.. یوا-

 کنم؟ کاریچ

 

 :کردم اشاره جام به و کردم کنترل رو مخنده

 

 .من جام به بزن و بردار-

 

 حرصش یحواس یب ن یا از خودش  و گفت یآهان

 .گرفت

 یسالمت به..  زد ضربه من جام به و برداشت باالخره

  ممعده به الجرعه  رو یسکیو.. گفتم دلم تو رو

 .کرد مزمزه فقط روشن و  کردم ریسراز

 



 قهیدق ستیب.. دمیسرکش رو  یسکیو جام  ستیب بایتقر

 هنوز روشن و بود گذشته تراس  تو نشستن از

 بلند زیم پشت از.. بود دهیننوش رو جامش  نیسوم

 .زد زل بهم و کرد بلند سر.. ستادمیا و شدم

 

 .یشد ریس گهید اگه پاشو-

 

 به خودم و گرفتم دست به رو جامش.. شد بلند عیمط

 .کردم کینزد لبش

 

 ...بخور نویا-

 

 . تلخه یلیخ.. زدانی-

 

 .داد فرو زحمت به رو همه  اجبار با و دمینکش عقب

  خواستم یم.. کنه گرم رو  تنش شراب دادم یم حیترج

 شبید نیهم. ادیب کنار من با تر راحت  و بهتر بدنش

 بهم که یحرف از بعد و بود کرده تحمل رو  یادیز درد



  ظرافت مراعات شهیهم از  شتریب خواستمیم بود، زده

 تیکفا بود داغ تنش پوست که نیهم. بکنم رو تنش

 . کرد یم

 

 سر زده خجالت روشن و برداشتم  سرش  از رو شالش

 یبلندا و کردم باز رو موهاش ی رهیگ.. انداخت نییپا

 .ختی ر فرو نشیس  یبرآمدگ ریز  تا شیا قهوه

 

  نیا با.. کردم کشینزد خودم به و گرفتم  رو بازوهاش

 دید ییجا به میداشت تراس یها نرده از که یا فاصله

 لب و کردم فوت صورتش یرو رو نفسم.. نداشت

 :زدم

 

 روشه یها صخره تو ادتهی.. روشن کن اعتماد بهم-

 ...نیماش تو..  ساحل کنار ؟یگفت یچ بهم

 

 آب من و گذاشت نمیس  یبرجستگ یرو  رو دستش

 : دادم قورت  رو دهنم

 



 آدم   دوتا. ونیهما دختر تو نه اتابکم پسر من نه-

.  دراومدن هم وصال به سالها  از بعد که میباش عاشق

 باشه، متمرکز من یرو فقط ذهنت و بدنت  و خودت

 ! خوادیم رو تو وجودم یهمه االن که یمن

 

..  دمیکش  رونیب رو تنش یمانتو من  و کرد سکوت

  دسته.. زد زل هام چشم  به و رفت باال قلبش ضربان

 . زدم ینیب به و گرفتم رو موهاش از یبزرگ ی

. داشتم حس واقعا روشن به من و داشت یخوب یبو

 درست و داشتم رو حس ن یا کشتن قصد سال انیسال

 ریز آتش مثل دوباره یزمان چه از دونستم ینم

 شب همون از دیشا! بود  داده نشون رخ خاکستر،

 وقت ی لیخ از دیشا.. برج از روشن یدزد یلعنت

 ...شیپ

 

 روشن؟-

 

 جان؟-
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  یرو از دست با و دمیکش خودم سمت  به رو بازوش

 یب دیکش که یا خفه  غیج به و کردم بلندش نیزم

 . کردم یتوجه

  یدما.. شدم اتاق وارد من و انداخت گردنم دور دست

  من و دیرس  یم نظر به سردتر یکم حاال  مطبوعش

 .ندادم تیاهم

 



 وان؟  ای یجکوز  استخر؟ تخت؟-

 

 . شد گشاد هاش چشم  و دیپر باال  ابروش هردو

 ...دیچرخ هاشهی قرن تو که ییای ح و شرم اون

 

 جون نگاهش حس نیهم  یبرا خواستیم دلم که آخ

 کرده تجربه من با رو هاشن یاول یهمه روشن! بدم

 ییموطال دخترک با یتفاوت چیه من یبرا و بود

 .نداشت گذشته

 

  به تر محکم من و برد فرو گردنم یگود  تو رو سرش

  از شتریب نه اما بود داغ داغ تنش. چسبوندمش خودم

 ... من

  تا چوقتیه . سوخت یم  خواستنش تب  تو وجودم کل

 . خواستی نم سکس دلم اندازه نیا به

 

  دوست رو کدومش.. بگو بهم.. نکش خجالت  من از-

 ؟ یتر راحت کجا ؟..یدار



 

.. چسبوند گردنم به شتری ب رو سرش و نداد رو جوابم

 اما.. ادیز یلیخ.. داشتم دوست  رو ییسرپا سکس هی

 .بود تر  مناسب تخت روشن یبرا

 

. بزنم دامن خجالتش به شنیپوز اون  تو خواستمینم

 داشته کامل اشراف بدنش ی همه به دادم یم حیترج

 . ارمیدرب خودم تسلط به رو وجودش ی  همه و باشم

 

..  گذاشتم نیزم یرو رو پاهاش و رفتم تخت  سمت به 

 رو لبش  ی گوشه من  و رفت باال قلبش ضربان

 .دمیبوس

 

 تاپ.. آوردم رونیب رو  کتم قراریب  من و دیکش آه

 .دمیکش رونیب حرکت  هی با رو تنش

 به یحرص ناخواسته  حرکاتم اما باشم می مال خواستمیم

 . دیرس یم نظر

 



  یرو رو لبم.. لرزوند  رو دلم رشیز  لباس یسرخ

 رو روشن دست من و گذاشتم گردنش فیلط  پوست

 .کردم حس  رهنمیپ ی دکمه یرو

 

 زدان؟ی-

 

  باهات ی کار. بگردم دورت  نترس روشن، نترس-

 .ینکش درد تا کنم یم بتونم یهرکار . ندارم

 

 هام دکمه فیرد تعجب کمال در و گرفت جرات و دل

 .کرد باز رو

  دندون  به رو گوشش ی الله من و شد تند نفسش

 یرو روشن دست و کردم باز رو کمربندم.. گرفتم

 . شد قفل کمرم

 

 .ترسم  ی م من.. من-

 

 :زدم لب گلو ته از و  چسبوندم گوشش به رو لبم



 

  روشن؟.. بدم نشون بهت رو یواقع سکس هی بذار-

 که نبودم یتیموقع تو من ی لعنت روز اون... من طیشرا

 با خواستم ینم.. کنم فکر سکس مثل یزیچ به

.. یبود باعثش خودت تو..  شد اما کنم ی کار خشونت

 دست بهت یشدینم یراض سال ی سالها تا اگه

 شاهد خودت تو.. نکردم و تونستم بارها .. زدمینم

 یم چون.. نکردم من یگفت خودت یوقت یحت.. یبود

 ...وجدان عذاب حس هی خاطر به دونستم

 

 از رو دادن ادامه توان گرفت  قرار لبم  یرو که لبش

 . دادم دست

 .آوردم رونی ب رو شلوارم و کرد ول رو کمرم باالخره

 

  جنون به من و درآورد تنم از روشن رو رهنمیپ

 و شد نییپا و باال بشدت نمیس ی قفسه.. دمیرس

 لب زدن نفس نفس نیب..  دیکش عقب روشن  باالخره

 :زد

 



 همون.. دمتیبخش  لحظه همون.. من.. دونم یم-

  درک شده یچ.. یچ.. دونستم ینم نکه یا با لحظه

 .کردم

 

 صی حر و  کردم شکار رو  لبش و گرفتم رو گردنش

 پر و داغ یها  بوسه نیا از  خواست ینم دلم.. دمیبوس

  یرینظ یب طعم.. بردمیم  لذت داشتم.. کنم  کم حرارت

 کردم باز رو  نشی ج شلوار ی دکمه دست هی با.. داشت

 .آوردم رونیب پاش از بود که یزحمت هر  به خودم و

 

 بپرسم؟ سوال هی.. هی-

 

 پاش نیب رو دستم و نشوندمش تخت یرو عقب عقب

.. شبید مثل .. بود داغ تنش.. گذاشتم رونش  یرو و

 .داشت  حق هم روشن.. بود حقم سکس نیا
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 جونم؟.. بپرس-

 

 خودم و کردم  دراز تخت یرو رو کمرش قرار یب

 نیب رو لبش.. انداختم اندامش یرو رو تنم از یمین

 .دمید  رو سرخش ی ها گونه من و گرفت دندون

 

  جواب.. یدیپرس من از..  از اچهیدر کنار که یسوال-

 ؟یداشت.. یحس چه تو ه؟یچ تو

 



 دستم به .. بود طنتیش  و شهوت از پر سوال نیا

.. گرفتم مشتم نیب رو جهنمش و دادم یشرو یپ دستور

 .دمیخند کج من و دیکش آخ

 

 . دمیم حیتوض برات.. کردم شتجربه  بازم یوقت بذار-

 

 وضوح به  رو پوستش  یبرافروختگ من  و کرد داغ

 . دمید

 

 که ییجا تا.. رهیبگ دردت ممکنه دونم یم روشن؟-

  نتونستم اما  بزنم رو تپرده تونستم شدم متوجه من

 .کنم گشادت

 

 .دمیخند باز من و دیکش نیه شوکه حرفم نیا از

  

 .یهست یارتجاع  حتما-

 



 لبش یرو لب من و کرد صدا رو اسمم سرزنشگر

 رفت نفسش.. چسبوندم نش یس به رو نمیس و گذاشتم

 و کرد میهمراه کوتاه یل یخ اما.. برگشت ری تاخ با و

  داده کف از عنان واقعا.. نداشتم تحمل گهید من

 .دمشیبوس هم  باز حال  نیا با.. بودم

 

  چندان.. کرد نگام ترس با روشن و شدم بلند آخر در

  شدن بلند کبارهی نیا و می نداشت باهم یخوب  اتی تجرب

  ی صحنه اون یادآوری.. بود ترسونده رو روشن

 ...یلعنت

 

 طرف دو.. کردم یتوجه یب نگاهش به و شدم خم

  رونشیب حرکت هی با و گرفتم رو شورتش کیبار کمر

..  زدم زانو تخت نییپا اول ی لحظه همون  و آوردم

  تنش یرو سقف، از زونیآو یها ریحر  از یا تکه

 .بود افتاده

 

 زدان؟ی-

 



 .ببنده رو پاش تا کرد تقال

 

 . کن اعتماد.. روشن-

 

 یلعنت نبض من اما برداشت تقال از  دست نباریا

  به رو کارش داشت الکل.. کردم یم حس  رو جهنمش

 گر حال.. بودم  داغ  داغ هم من.. داد یم انجام یخوب

 با رو لبم.. یلعنت.. سکس از آخ.. داشتم  یگرفتگ

 .دمیمک و گذاشتم بهشتش یرو و کردم تر زبون

 

 زداااان؟ی.. آخ-

 

  تشک به محکم  رو کمرش و گرفت رو  سرم پشت اما

 و بود نرم یادیز تخت نیا.. شد نییپا  و باال و دیکوب

..  داد یم نشون واکنش روشن یها تکون نیکمتر به

 به رو زبونم و بردم دهن به رو بهشتش تر محکم

 .انداختم حرکت

 



  یها چشم و باز مهین دهن.. صورتش تونستم یم

 و کرد  یم صدا رو اسمم مدام.. نمیبب  رو خمارش

 برام من که داشت انیجر عروقش تو شهوت  اونقدر

 رو خودم من تا کنه تقاضا که نبود انتظار از دور

 .کنم فرو بهش

 

 .شد ارضا که شدم متوجه دیلرز که رونش و کمرش

 تنش و گذاشتم تخت ی لبه رو زانوم هردو و شدم بلند

 به سست هنوز و بود شده نیسنگ.. دمیکش باال رو

 . دیرس یم نظر

 

 رونیب رو شورتم.. بود ممکن زمان نیتر  درست حاال

 پلکش یال.. انداختم دوشم یرو رو پاهاش و آوردم

  خوش  یها هیقرن از رو ترس من.. کرد باز رو

 ..نداشت مخالفت قصد اما دمید یم رنگش
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 و کردم سی خ رو مردونم و انداختم دستم کف تف هی

 و کردم یط نییپا تا باال  رو بهشتش خط  یچندبار

 .شدم خم روشن  صورت یرو

 

 و کردیم آب رو یسنگ  هر دل نگاهش، تی مظلوم

 رو کار نیا تا داشتم رو نی ا توان خواستیم دلم یلیخ

 بود محال نباریا اما کنم موکول یاگه ید وقت به

 .بگذرم

 



  و بودم پرورونده دل در رو هیثان نیا ی آرزو  هاسال 

  یرو یمیمال یبوسه. بکشم پس  پا تونستمینم

  اعتماد تمام تا کردم یسع نگاهم با و زدم  شیشونیپ

 .کنم  قیتزر بهش رو وجودم

 

 !زدانی ترسم یم.. من-

 

 به داغش یها نفس که بودم کینزد بهش اونقدر

  رو الکل بخش  لذت یبو دهنش.. نشست یم صورتم

 ...یلعنت. داشت

 . بچشم رو دهنش طعم خواست یم دلم

 

 هیتک من به  یدیترس ای گرفت دردت اگه.. هستم من-

 و فشارم تحت اونقدر نکهیا با. بزن حرف باهام.. کن

 دمیرس جنون به که خوامیم رو بودن تو با اونقدر

 لتیم برخالف یکار دمیم قول روشن، دمیم قول... اما

 .ندم انجام

 



 باز نکه یا از قبل و  گرفتم دستم نی ب رو مردونم

  یرو رو سرش برگرده، یقبل حالت به واژنش

 خودش روشن اول فشار با و کردم میتنظ  سوراخش

 .دیکش کنار رو

 

 .کرد مونمیپش یاه یثان یبرا بود صداش تو که یدرد

 

 .اد یم درد.. آخ-

 

  درد   نی ا از حواسش کردن پرت یبرا  یفکر  چیه

 توان هم خواستمیم اگه من. نداشتم یعیطب

 شی شونیپ به رو  میشونیپ. نداشتم ینینشعقب

 :زدم لب  و چسبوندم

 

 ... یوقت.. بدم سوالتو جواب بذار-

 

 روشن و کردم فرو بهش رو مردونم سر  تا فشار هی با

 :کرد خفه نم یس یرو رو دردمندش آخ



 

 یم حس  وجودت تو خودمو دارم.. دارم االن یوقت-

 ... آخ.. کنم

 

 فرو کمرم پوست تو رو هاش پنجه و گرفت رو گردنم

 .کرد

 یم جا  وجودش تو رو  تمامش آروم آروم داشتم

 .کرد یخال  لبم یرو رو ادشیفر و داد و غیج.. کردم

 

  رو دندونش رفتن فرو من و گرفت دندون به رو لبم

 .دمینکش دست اما کردم حس

  و یداغ از و دادم جا بهشتش  تو رو مردونم ته تا

 باز جا خوب نکردم صبر.. گرفتم جنون حال  شیتنگ

 .کردم عقب و جلو آروم.. کنه

  

 ... تو.. تو.. زدانی آه.. یییآ-

 



.. تونم ینم  ینم آرومتر نیا از.. روشن ؟یچ من-

 ... آه... آخ

 

  شهیهم از  رو خودم و  گذاشتم کمرم پشت  رو دستم

 . کردم عقب و  جلو  آرومتر

 

.. ونیهما به لعنت.. من به لعنت.. روشن بهت لعنت-

 خودمو یسخت به دارم که یتنگ انقدر.. روشن.. آخ

  یم.. آخ دم؟ینفهم زودتر نو یا چرا.. چرا.. دمیم تکون

 . رمیبگ یزودانزال  ترسم یم.. آههههه.. تو با ترسم

 

 .بود  داغ داغ تنش

 از رو پاش هی.. بود لذت غرق هم و داشت درد هم

 و انداختم کمرش دور دست من و انداخت دوشم یرو

 نرم رو لبش.. دیکش آخ  درد با.. دمیکش رونیب ازش

 .انداخت نییپا سر زده خجالت و دمیبوس

 

 روشن؟-

 



  رو سرش یرو من و کرد  چفت نمیس یرو  رو سرش

 .دمیبوس

 یم اشک اما نشم متوجه من داشت  یسع نکهیا با

  قصد من و داشت ادیز لیدل کردن هیگر  یبرا.. ختیر

 . بشم اتییجز وارد نداشتم

 

  به پشت از رو روشن و دمیکش دراز چپ یپهلو یرو

 . انداختم پاهام یرو رو راستش یپا و چسبوندم خودم

 

 یحرف روشن نکهیا از قبل  و گرفتم رو مردونم سر

 لبم و دمیکش آخ لذت با خودم و کردم فرو بهش بزنه

 .دمیمک و گذاشتم سرشونش یرو رو

 

 . ادیم درد ی لیخ.. یلیخ.. زدانی.. یییآ-

 

 ...یلعنت دارم درد منم که یتنگ انقدر-
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 رونم به.. دمیخند سرمستانه حرف نیا از خودم و

  ی نقطه  یرو رو راستم دست من و  انداخت چنگ

  جلو و عقب رو خودم که  همزمان و گذاشتم حساسش

 به روشن دردناک یها آخ باالخره و دمیمال کردم، یم

 .شد لیتبد ناله

 



 لذت.. برم  فرو بهشتش تو  تونستم یم تر راحت حاال

  حال بود شده زن من  با روشن نکهیا.. بود بخش

 .داشت  یمتفاوت

 

 گرفت؟ دردت ی لی خ انبار تو-

 

 یآ.. کنم فکر.. آه.. بهش.. خوام ینم.. خوام ینم-

 .زدانی

 

 ؟یدار درد  جووونم؟-

 

  آلتم زیسا داشت  کم کم.. نه یعنی نیا و نداد رو جوابم

 .دمیخند لذت با من و شدیم

 

 !روشن آخ-

 



  بلند هوا به روشن یصدا و بردم باالتر رو سرعتم

 تنم کل تو شهوت و بود شده دورگه بشدت صدام.. شد

 .دیلول یم

 

 ...بگو بهم روشن؟ یدار  یحس چه-

 

  یم من  اما کردن ینم ولش ها خاطره دونستم یم

 :دمیبوس سیخ رو گوشش ی الله.. بدونم خواستم

 

.. بگو.. کنم ولت ینجور یا ستین قرار.. نترس-

 ؟یدار دوست

 

 . دمینکش  عقب من و گذاشت دستم یرو  رو دستش

 به سرش و دمیمال رو  حساسش ی نقطه  تر محکم

  من اما ببنده رو پاهاش  کرد یسع و شد دهیکش عقب

 .ندادم اجازه

  شهیهم از تر راحت که  بود داغ و سی خ اونقدر حاال

 آماده خشن  سکس هی یبرا.. دمیکوب بهش خودمو

 .بود



 

 تو مردونم که همونطور و گرفتم کمرش دور دست

 دور پاشو و نشوندمش خودم یرو  بود، بهشتش

 :گرفتم صورتم مقابل رو صورتش و چرخوندم کمرم

 

 ؟یکن یم کاریچ زدان؟ی-

 

 گوشش به  رو لبم.. کرد فعال  رو طنتمیش سوالش نیا

 یم بهش  وجود تمام با که یحال در  و چسبوندم

 :زدم پچ دمیکوب

 

.. برمیم لذت تنت از.. تو از دارم روشن؟.. کنمت یم-

 ... آخ.. یهست یچ تو.. تو

 

.. دمینکش کار از دست  من و شد بلند  هوا به غشیج

 دهیکش عقب به گردنش و  گرفتم پشت از  رو موهاش

 .شد

 و گذاشتم گلوش  بکیس ی رو رو لبم و شدم زیخ مین

 بهش رو  خودم انعطاف یب و تند.. دمیبوس قیعم



 و شدم یخال بهشتش  تو ادیز فشار هی با و دمیکوب

 .بکشم عقب  خواستم ینم

 

..  دمیکش آخ وجود تمام با و دمیکوب تشک به رو سرم

  حرصم و ولع اما نداشتم نفس .. گذاشتم  لبش یرو لب

  ی همه.. بکشم دنشی بوس از دست داد ینم اجازه

 .دیخند نفسم و گرفتم چنگ به رو  موهاش حجم

 

 ...آخ-

  

 زدان؟ی-

 

  یرو رو سرش.. بکشم رونیب ازش خواستم ینم

 :زدم لب و گذاشتم دوشم

 

 ...دختر هووووف... آخ! روشن؟ دلم  جون! جونم؟-

 

 ترانه؟ فقط ای.. ای  ؟یدار دوست منو تو.. تو-



 

  ربطش یب سوال که بودم غرق خلسه عالم تو انقدر

  و دمی بوس رو گوشش.. کرد ینم خراب   رو حالم

 . ندادم رو جوابش

 

 ...بگو بهم.. حقمه نیا.. بده جواب کنم  یم خواهش-

 

  هنوز نفسم.. شدیم کتریکوچ و  کیکوچ داشت مردونم

 .شدیم نییپا و باال بشدت نمیس ی قفسه و بود تند

 

 سکوتت یرو  از تونم ینم من.. نکن سکوت زدان؟ی-

 حس هی سر از.. رابطه نیا.. بفهمم رو جوابت

 بود؟ مردونه
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.. تخت نیا یرو.. بود اتاق نیا تو االن روشن نکهیا

  عقب رو خودم خواست ینم  دلم یحت هنوز.. من یرو

 شد؟ینم محسوب سوالش  جواب براش ها  نیا.. بکشم

 

 دوست منو که کنم یم  فکر ینطور ی ا یند جواب-

 .یبود من با شهوت سر از فقط که.. یندار

 

. بود عشق به اعتراف یبرا  من کردن ک ی تحر هدفش

  رو حسم تا  شدی م مانع غرور و شرم یول  دونستمیم

 . بزنم جار



  و بود دنیشن  ی تشنه اندازه چه تا روشن دونستمیم

  گفتن توان انگار یول داشت اجیاحت گفتنش به چقدر

 .نداشتم

 

 .برج برم دیبا من.. ری بگ دوش هی پاشو  روشن؟-

 

  دلم.. بشم بلند  خواست ینم  دلم هنوز اما گفتم رو نیا

  چندسال از بعد راحت خواب کی. خواست یم خواب

 !بود من حق ،یبدبخت  و یفیبالتکل و یدوندگ

 .داشتم آرامش روشن کنار

 

 ؟یدینم منو جواب یعنی-

 

 مین.. شد مور مور تنش.. دم یبوس رو گوشش کنار باز

  و کردم قفل کمرش یگود  یرو رو دستم و شدم زیخ

 .اوردمین درش باز

 لب و انداختم تخت یرو  رو کمرش من و دیکش آخ

 .گذاشتم لبش یرو



 

.. تر انهیوحش.. تر داغ خواستم؟ یم باز اگه شدیم یچ

  ی مرتبه سه تا حداقل.. داشتم  رو شییتوانا  هنوز من

 ...شتریب یحت دیشا.. گهید

  

 ؟یدار دوسم.. بگو-

 

  یرحمیب با یول کنم اعتراف تا شد بسته  و باز لبم

 :گفتم

 

 رو رفتن برج دیق.. بگو ینشد ریس من  از هنوز اگه-

  تا تنها ی نتون ماه هی تا که مونم یم اونقدر.. زنمیم

 .یبر  ییدستشو

 

  لبش یرو لب نمیبب رو العملش عکس نکه یا از قبل و

 نیهم روشن یبرا اما خواست یم دلم هنوز.. گذاشتم

 . کرد یم  تیکفا بار هی

 



 هی اول گمیم.. نخور تکون جات از رفتم که من-

 یباش داشته جون که بهتره.. یبخور ارنی ب یزیچ

 تو.. برگردم رید شب ممکنه من.. یریبگ دوش

 . بزن زنگ خودم به یداشت هم یکار.. نمون منتظرم

 

 دور دستش..  نداد اجازه اما بکشم  عقب خواستم

 تو رفتن فرو دوباره نیهم و شد  فشرده گردنم

 ...آخ.. شد لذتم باعث  بهشتش

 

 ؟یگردیبرم باز شب  بمونم؟ نجایهم تونم یم-

 

.. بده انجام الزمه یهرکار.. بمون نجایهم.. بمون-

 .یدار یسخت  روز فردا

 

 گوشم و گونه و گردن یرو از رو فشیلط  یهاانگشت 

  اعجاز به و  بستم پلک. رفت فرو موهام یال و کرد رد

 ... رایگ و بود دلچسب. سپردم دل هاشانگشت 

 



 نگاه چشمام تو کوتاه ی  هیثان چند شهیم! زدانم؟ی-

 !؟یکن

 

 !زدانم؟ی

 رو اسمم تیمالک میم با که بود بار نی اول نیا دیشا

  طبق و کردم باز پلک. زدم لبخند ناخواسته. دمیشن یم

  از هنوز. زدم زل براقش یهاچشم   به روشن ل  یم

 .بود دهیچسب هم به هاشمژه و بود سیخ اشک

 

  خبر دکتر یخوایم! ؟یدار  درد! زدان؟ی دل جان-

 ...ببرمت خودم  یخوای م... ای! کنم؟

 

 و دیماس  دهنم تو حرف  لبم یرو لبش گرفتن قرار با

  زبونش  با زبونم یباز. کردم شیهمراه دنیبوس تو

 ...فیلط و داغ و نرم. بود هامخواسته  اوج

 

 ایدن ،ینبود چندوقت نی ا یوقت... من! ؟یدار دوسم-

 یول یباش شهیهم خوامیم... زدانی بود  جهنم برام

 !یدار دوسم که کن دوارمیام



 

 متیمال با و دمیکش شگونه یرو رو شم یر ته یزبر

 اون داشت دوباره. بردم شیپ گوشش  کنار تا رو لبم

 تربزرگ  و بزرگ وجودم تو خواستن لیم و حس

 .شدیم

 

ت-  ...ابد تا اما یک   از دونم ینم روشن، دارم دوس 

 

 چیه دراصل و دینکش نفس نکرد، هیگر د،ینخند

 و دوباره  و دمیبوس رو  گردنش. نداد نشون  یواکنش

 .کردم  تکرار دوباره

 

ت-  !پاکمهر کور   موش دارم دوس 
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 کوتاه. شدم کردنش هی گر متوجه و د یکش باال ینیب

 . زدم جار رو حس نیا دوباره و دمیخند

 استخون. بودم گذشته زمی چ همه از خاطرش به من

 یهاپلک  یپا و کردم لمس زبونم با  رو شترقوه

 .دمیبوس رو سشیخ

 

 ...کور موش نگو من به-

 

 !منه؟ احساسات ابراز جواب  در نیا-

 

 .دیکوب منهیس به یمیمال مشت و دی خند هیگر نیب



 رو مشتش. بود راه به شهیهم ارشیّ س کوب  گوشت 

 .دمیبوس

 

 .بود گفتنت کور موش جواب نیا... رینخ-

 

  یحوا ب ی س یرو رو لبم و دمیکش ن ییپا رو خودم

 :زدم پچ و گذاشتم گلوش

 

 ...االی. ببوسم رو تحنجره   خوامیم یدار دوسم بگو-

 

 از گرفتن اعتراف االن دونستمیم. دیخند ینخود

 سر از و  بود دهیشن من از چون بود سخت روشن

  محروم دنشیشن از رو من  بود، شده که  هم یلجباز 

 . کرد یم

 .بودم حفظ  از رو نگاهش طنتیش

 



 یم ی بچگ از. کردم فرو پهلوش تو رو انگشتم

  یقلقلک و داشت تی حساس  پهلوهاش یرو که دونستم

 .بود

 :گفتم دگونهیتهد و دیخند بلند

 

 سوراخ  رو پهلوت گهید هیثان یس تا  وگرنه بگو-

 . کنمیم

 

 آماده دوباره من که نداشت خبر و دیلول یم تنم ریز

  یهاخنده نیب. بودم شور و شر پر رزم دونیم هی ی

 :زد  غیج بلندش

 

...  عاش... عا.. زدااااانی گمیم گم،یم... نکن-

 !عاشقتم

 

 .دمیبوس قیعم و گذاشتم گلوش بکیس  یرو رو لبم

 

 !عاشقتم منم-



 

 رو دستم. بودم آتش یکوره من و بود  داغ داغ تنش

 با که دمیکش پاش نی ب و شکم یرو تا متیمال با

 .گرفت گاز رو لبش خجالت

 

  زنگ خودم به ای  بگو خدمتکارها به یداشت  درد اگه-

 .بزن

 

 .عشقم باشه-

 

  یرو از که دیخندیم هنوز. بود یکاف  برام دنشیشن

 یم دوش دیبا.. رفتم حموم سمت به و شدم بلند تنش

  یسخت روز هم امروز من.. زدمیم سر برج به و گرفتم

 .داشتم شیپ در

 

 

 ************************ 

 



 

 

 

 

 از که ییها مدرک و سند ی همه بازم من! قربان؟-

  نکهیا بر  یمبن یزیچ.. کردم چک مونده روز اون

 هی با یپشت در از.. نکردم دایپ باشن دهی دزد رو خانوم

  هی وسط..  شدن دیناپد  کال که بعدشم.. رفتن آژانس

.. نداره خبر ازشون یکس گهید و شدن ادهی پ ابونیخ

 ...رو راننده اون باز من نیکن امر شما اگه حاال

 

  تازه نکهیا با.. کرد سکوت انیجو و آوردم باال دست

 ساعت چند نیهم اما بودم دهیرس برج به دو ساعت

 دونستم یم دیبع البته.. بود کرده خستم  یحساب کار،

  یفانتز یها  سکس و شدن ارضا بار سه  به ربط یب

 . نباشه روشن ی عالقه مورد

 

  انیجو کنار و شدم بلند زیم پشت از و شد کج لبم

 . انداخت نییپا سر.. ستادمیا



 براندازش خوب  و فرستادم رونیب مانند آه رو نفسم

 کار من یبرا  انیجو بودم گفته روشن  به من.. کردم

 ...اما کردیم

 

 که باشم یکس تنها من دیشا.. من راستش.. زدانی آقا-

 و رد هر  دنبال اندازه چه شما کسالی نیا تو دمید

  آقا با یحدود تا.. من.. ن یبود خانوم ترانه از ینشون

 ...خانوم  ترانه ممکنه.. موافقم ویل
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 .زدم ضربه چندبار و گذاشتم  کتفش ی رو رو دستم

 

  وسط اعضا یپا یدیم  احتمال درصد چند صدرا؟-

 .رفته خودش ترانه دونم یم باشه؟

 تو ستمین مطمئن اما.. خودش ی اراده و خواست به

 واقعا اگه.. برگرده که باشه  نخواسته  گذشته کسالی

 ... که نباشه  زنده ویل  ی گفته طبق

  حتما  ؛یخبر  یب نیا.. برنگشتن نیا باشه زنده اگه اما

 یم فکر ز یچ هی به فقط  من.. داره رو  خودش لیدال

 .کنم

 نویا.. باشه من یدشمنا دست تو االن من زن نکهیا

 هی از من.. یبود همراه من با که یفهم یم خوب تو

 .فشارم تو گهید یجا

 نگران.. خنده یم من شیر به داره وسط  نیا یکی

 من.. بزنه پا و دست توش ترانه ممکنه که میتیوضع

 .برسم رید بازم  خوام ینم

 



 .دیکش  باال چشم

 اسم به تونستم یم من که بود هاش هی قرن تو یزیچ

 باز و دیکش هم در ابرو.. کنم ادی ازش غم و یدلنگران

 .انداخت نیی پا رو سرش

 

 فکر.. قربان.. اما.. کنم یکار نتونستم که شرمندم-

 یم تکشون به تک یوقت.. باشه اعضا کار کنم ینم

 رو یکار نی همچ  جرات.. شماست  کار بهمن قتل دونن

 .ندارن

 

 :گرفتم فاصله  و زدم پوزخند

 

 ! باشه وسط حماقت یپا  یوقت تا نه-

 

 ... من اما.. درسته-

 



 زنگ روشن امروز.. انداختم  ساعتم  به ینگاه مین

 نشون رو شب نه عدد ساعت یها عقربه و بود نزده

 . داد یم

 

 یم.. نینباش نگران.. دمیم ادامه قاتمیتحق به بازم من-

  از خارج مثال.. ببرم باال رو قاتیتحق وسعت خوام

 که هست امکانش حال هر به.. میبگرد هم تهران

 .باشن شده  خارج تهران از  خانوم ترانه

 

 .دراومد صدا به  تلفنم و زدم موهام به یچنگ

 

 ...تو با الزمش  یکارا.. صدرا باشه-

 

  ویل ی شماره دنید با.. آوردم رونیب بمی ج از رو تلفن

 .چرخوندم سر انی جو سمت به

  و داد یا اشاره سر با.. بودم من قایدق  نگاهش ریمس

 :زدم لب من

 



 .بمون-

 

  رو انیجو چشم و زدم انگشت تلفن ی  صفحه یرو

 تلفن بیج به دست و رفتم  شیپ پنجره کنار تا.. دمیشن

 : زدم گوشم به رو

 

 . یشیم دلتنگ زود به زود-

 

  ینفس.. د یچیپ یگوش تو شبامالحظه  ی خنده یصدا

  اندازه به.. دمیشن کرد فوت یکالفگ سر  از انیجو که

 . بود آورده کم من ی

 

.. بشه شروع  یدلتنگ نیهم  با صحبتمون دمیم حیترج-

 .یایم خسته  نظر به چطوره؟  حالت

 

..  کرد یم خراب   رو حالم شهر زن سو سو  یها چراغ

 :زدم ضربه نیزم به کفش نوک با

 



 . مطلب اصل سر یبر راست هی دمیم حی ترج من یول-

 

 جمع تو انگار.. دمیشن یم  کنارش از رو سنای یصدا

 نظر به جالب برام یحدود تا مسئله نیا و  بود خانواده

 ...فرزند سه و ویل.. دیرس یم

 

  بهم لحظه چند فقط.. زدانی باشه.. یکن ی نم رییتغ تو-

 .کنم صحبت  باهات تر  خلوت  یجا هی بده اجازه

 

  یرو و نشست مبل نیاول ی رو  انیجو و موندم منتظر

 شهیش  تو رشیتصو انعکاس  از من.. شد خم زانو

  کم کم و شد بلند جا از ویل.. دمید یم رو حرکاتش

 فندکش کیت اما.. رفت نی ب از اطرافش ت یجمع یصدا

 حس زد گارش یس به که یپک من و شد بلند هوا به

 :کردم

 

 زدان؟ی یکرد فکر  هام حرف به-

 



  من.. بودم کرده فکر بزنم حرف  باهات  نکهیا از قبل-

.. ندارم رو  قمارخونه هی  کردن اداره ی برا یمیتصم

..  یکن هموار من یبرا راهو  خوام یم ازت من.. ویل

 .کنم دنبال رو اتابک کار خوام ینم من

 

 .دیخند و کرد سرفه نفسش فرستادن رونیب همراه به

 

 .ندارم شک.. یش یم مونیپش-
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 مقابلم یاه یس از چشم  و کردم تر زبون با رو لبم

 نیب رو سرش.. دمیچرخ  انیجو سمت به و گرفتم

 .بود گرفته دست

 

 کمک من از کار ی درباره یزود نیهم  به مطمئنم-

  خودت یتون ینم تو.. مونم یم منتظر من.. یخوا یم

 .یبکش کنار رو

 

 یاساس فکر هی دیبا.. فرستادم  رونیب شل رو نفسم

  ابدا من  یروح تیوضع و ترانه نبودن.. کردم یم

 .نبود مناسب کردن تمرکز یبرا

 

 ؟یدون یم یز یچ ترانه از تو .. لئوناردو-

 

 .زدیم حرف نانیاطم با یلیخ

 



 باشه؟ من دست تونه یم یکن ی م فکر نکنه-

 

 . نه مطمئنا-

 

 .دم یکش پوف من و زد گارشی س به یپک باز

 

 منو خواد یم  ماهتاج.. یزد زنگ یمهمتر کار یبرا-

 نه؟ یبب

 

.. بردیم  لذت گارشیس دود از داشت.. کرد مکث

 . دمید دستش تو رو تلفنش من و کرد سربلند انیجو

 

  ینم فکر ینطور یا تو.. بده حیتوض بخواد داره حق-

 .یهست ما ی  خانواده از یی جز تو ؟یکن

 

  رو دستش عیسر و تند  حرکات من و شد  بلند انیجو

 دور به  یچرخ.. زد  گوشش به رو تلفنش و دمید



 یاتفاق.. گرفت کمر به دست من به پشت و زد خودش

 بود؟ افتاده

 

 اون با من اتصال رشته اتابک مرگ از بعد.. ویل-

  تو یبرا تونه یم من آمد و رفت.. شد دهیبر عمارت

  چکسیه همچنان بهتره.. باشه نیخطرآفر  تتیهو و

 یبرا فقط.. باشه نداشته  خبر تو و من  نیب نسبت از

 .یباش صادق من با که  خوام یم سوال هی دنیپرس

 

  نیقی من و زدیم حرف یحرص اما آهسته یلیخ  انیجو

 . شده یخبر  که کردم دایپ

 

 تیموقع از .. کرد یم یجاسوس  ماهتاج یبرا ترانه-

 نداره؟ خبر  ترانه یمکان

 

 اخم هی.. کنم تجسم ذهنم  تو رو شچهره تونستم یم

 .معصوم یآب یها  چشم و زیر

 



 اما.. یبپرس خودش از رو  سواالتت بهتره.. زدانی-

 تموم بهمن قتل از بعد.. مادرم یبرا ترانه یجاسوس

 . اطالعند یب تو زن  از نترویدم ی خانواده.. شد

 

  چشم و درهم یابروها  با و  کرد قطع رو  تلفنش انیجو

  دستم من و کرد صبر اما اومد سمتم به  شده زیر یها

 .شد مشت

 

 صحبت ی برا هرزمان من.. باش خبرم  منتظر پس-

  یم نکاروی ا حتما باشم داشته یآمادگ ماهتاج با کردن

 .کنم

 

 رانیا تو هفته هی فقط من که ریبگ  نظر در نویا پس-

 میتصم زود.. برگردم یک ستین معلوم.. مونم یم

 . ریبگ

 

  قطع رو تماس  زود یلیخ شد باعث انیجو ی دلهره

 :زد لب که کردم نگاش یسوال.. کنم

 



 که یپسر همون.. زد  زنگ بهم ریام االن.. قربان-

  هی.. داره عهده به رو برج  یها نیدورب نظارت کار

 به.. نگیپارک تو دنیرس  االن اسکورت  دوتا با نیماش

 .کردم خبر رو ها بچه من و انیم  مشکوک نظر

 

  شدم رد انی جو کنار از و آوردم ابرو نی ب یظیغل اخم

 .ستادمیا کارم زیم پشت و

 ... یلعنت داشت؟ یجرات  نیچن یک

 

  همون دنبال به چشم با.. شدم  ها نیدورب وارد یعصب

  شکارش آسانسور تو باالخره و گشتم مشکوک  مورد

 گاردیباد نفر چهار.. شد کج لبم دنشید با.. کردم

 :انداختم ینگاه مین انیجو به من و داشت

 

 قربان؟ نیبد صیتشخ  نیتونست-

 

 :زدم لب  میحرص نفس فرستادن رونیب همراه به

 



..  شکسته رو سکوتش باالخره اما رهید کمی-

 . اریب در کامل باش آماده به رو روهاتین
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 .شد دور و گفت یچشم  عیمط

 از یکی.. داشتم نظر  ریز رو یلعنت اون هنوز من

  در باالخره و زد پچ گوشش کنار یزی چ گاردهایباد

  نانیاطم با  من و شد خارج اتاق از انیجو.. شد باز



  یها دسته  یرو رو دستم دو هر و نشستم زیم پشت

 .گذاشتم یصندل

 

  که انیجو و کردم حس رو مرد پنج هر ورود یصدا

 یمنش تیجد با بود ستادهیا در چهارچوب تو درست

..  دمید خودم به رو نگاهش مین من و کرد مرخص رو

 :شد متوجه که دادم یا اشاره سر تکون با

 

 هاتون اسلحه ورود از قبل مجبورم متاسفانه.. سالم-

 نداره؟ که یرادیا.. رمی بگ لی تحو رو

 

 :دمیشن رو دارشخش و بم یصدا

 

 .ستمین مسلح.. داخل رمیم تنها من-

 

 :زدم لب حالت یب.. کردم شکار رو انیجو نگاه باز

 

 .ادیب بذار-



 

 کینزد از تونستم من و  ستادیا کنار انی جو باالخره

  ده از شیب  من به دنیرس تا نکهیا با.. کنم مالقاتش

 ی گوشه کج  لبخند تونستم یم اما داشت فاصله متر

 همون از  یحت.. نمیبب رو رشیمتح یها  چشم و لب

..  کردم استشمام رو اصلش عطر یبو ورود  ی  لحظه

 .وجودش ی همه مثل.. سرد و تلخ

 

 رو سرش تکون من و  نکرد ترک رو اتاق انیجو

 سرش پشت و بست رو  در.. دمید نشیمحافظ یبرا

 .ستادیا

 

 ! سردم بهادرخان-

 

 دستش یعصا  من.. کرد باز طرف دو  از رو دستاش

 اما.. دیرس  یم نظر به جذاب حد از شیب.. دمید رو

  شهیهم و  ساکت شهیهم..  بود یافع مار هی به هیشب

 خاطر به خوب رو بارش نیآخر یها حرف .. مرموز

 .داشتم



 

 . گمی م کیتبر بهت.. زدانی-

 

 دمیخند کج.. گفت یم رو بهمن قتل در تمیموفق احتماال

 .ندادم  نشون یواکنش  چیه و

 

..  اومد جلو و چرخوند  اتاق دور تا دور رو  نگاهش

 کنار تا رو کفشش ی پاشنه و عصا برخورد  یصدا

  دو با.. شدم  بلند جا از باالخره و دمیشن  وسط مبلمان

 .ستادمیا مقابلش فاصله گام

 

 نجایا.. کنم مالقاتت خبر  یب و نجایا کردم ینم فکر-

 .بهادر یکرد یاطی احت یب یادیز..  کارمه محل

 

 .زد لبخند سر یمتوال  یها  تکون با

  ریچشمگ  برق من و بود کیکالس شلوارش و کت

  مکث با من و کرد دراز دست.. دمید رو ساعتش

 : دادم اشاره مبل به و گرفتم



 

 دوست اما شدیم محسوب یادب یب کمی دونم یم-

 هی.. نمتیبب یشیم ریمتح دنمید از یوقت داشتم

 . شهیم محسوب زی سورپرا

 

.. ادینم خوشم زیسورپرا از یبدون بودم دواریام-

  و گذره یم مالقاتمون نی آخر  از مین و  کسالی حداقل

 .ستمین انجمن اون عضو گهید من

 

 رو انیجو  یرچشمیز من و رفت نی ب از لبخندش

 .دمییپا

 به و بود  کرده قالب هم  تو رونش یجلو رو دستش

 .کرد یم نگاه  مقابلش ندیناخوشا ی منظره

 

 صحبت خواستم  موضوع نیهم خصوص در اتفاقا-

 .دمتید یم یحضور دیبا.. شدینم یتلفن اما میکن

 



 یم یحت.. دونستم یم خوب.. دادم تکون  سر فقط

 از رو دستم.. بزنم حدس رو هاش  حرف تونستم

 : زدم لب انیجو به رو و دمیکش رونیب دستش

 

 .کنن ییرایپذ مهمونمون از بگو-

 

 .نشست نفره سه مبل یرو  یبلند شی آخ با بهادر

 

 .ومدمین ییرایپذ یبرا من-
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 یلیخ.. اومد جلو و ستاد یا انیجو دستم  تکون با

 :زدم  پچ آهسته

 

  متوجه اعضا کل رونیب بره برج نیا از  نکهیا از قبل-

 باش مراقب .. نهیهم  قصدش.. شنیم مالقات نیا

 . انیجو

 

  شییروبرو مبل یرو و گرفتم فاصله کنارش از و

 .داد هیتک مبل  به رو عصاش و زد لبخند باز.. نشستم

 

 .بهادر شنوم یم.. خب-

 



 به که یا  رکانهیز نگاه متوجه من و  کرد زیر چشم

 . شدم انداخت  انیجو

 

  بهمن نه حاال یول.. داشت اعتماد یلیخ تو به بهمن-

 ...زدانی.. ترانه  یحت نه هست

 

  پا یرو پا ی تفاوت یب کمال در و زدم کراواتم به یدست

..  زدم ضربه زانوم یرو  انگشت چند با و انداختم

 :شد  جلب اخمم به قایدق نگاهش

 

 داشته بهمن خواهر  از نیجانش هی تو بود قرار-

 از.. شناختم یم خوب یلی خ رو تو پدر من.. یباش

 در اول از.. خبردارم هم بهمن و تو نیب یدشمن

 . بودم انیجر

 

..  کردم کج گردن و دادم  فرو زحمت به رو دهنم آب

 .زدمینم ی حرف چیه من

 



  متوجه که یدار ذکاوت و هوش اونقدر مطمئنم-

.. بکنم ها گذشته از یبحث  خوام ینم.. یبش منظورم

..  یکن پر اونو دیبا تو.. مونده یخال بهمن یصندل

 و غامیپ یب.. بزنم بهت حیصر و رک حرفمو تا اومدم

 ...واسطه

 

 رهیخ.. دمی کش جلو رو خودم و دیپر باال ابروم یتا هی

 :زدم لب خشنش  یها چشم به

 

 تو رو خودتون نقدریا یحرف  نیچن زدن یبرا کاش-

  یجا نبود قرار زمان چیه من.. نینداختی نم زحمت

  یوقت.. نکرده یرییتغ  نظرم هم االن.. نمیبش بهمن

  االنم و بود جدا ازش راهم من دیرس قتل به بهمن

 . هست

 

..  کرد قالب هم تو رو پهنش  یابروها  و زد پوزخند

  حواسم  من و داد خودش به یتکون  مچهین انیجو

 .بود بهش

 



  تو هنوز بهمن که بود یزمان یبرا نیا زدان؟ی-

 بهش بارها من.. بود نشده غرق خودش   حماقت

 رو سرش که بود احمق کبک هی اون یول دادم هشدار

 ... اما.. کرد برف ریز

 عنوان به تو یول یداشت خودتو یصندل تو اگرچه

 یدگیرس بهمن فیوظا به دیبا ترانه یکنون همسر

 به دیبا تو.. یکن حفظ خودتو یصندل یتون یم.. یکن

..  یکن قبول منو شنهادی پ هوا رو و خودت   خواست

 .است یلی خ یآرزو داشت بهمن که یگاهی جا

 

  یطوالن مکث هی با و زدم  پوزخند خودش از تیتبع به

 .شدم  بلند جا از

  همچنان انیجو.. بردم فرو  بمیج تو رو دستم دو هر

 ما از نفر کی قتل به بود ممکن  بحث نیا.. بود نگران

 . بشه منجر

 

 ...مرگ دوئل هی.. دونستم یم  خوب خودم



  دید سرم  پشت به حاال  نشستم مبل یرو کنارش

.. بزنم حدس  رو انیجو  حاالت تونستم ینم و نداشتم

 .زد زل بهم درهم یها اخم همون  با بهادر

 

  یم من ؟یکن  ینم تصاحب رو یصندل اون  چرا شما-

 ترانه حاال.. بدم شما به جامو لیم  کمال با تونم

 . رمیبگ یمیتصم ییتنها  تونم ینم هم من.. ستین

 

 . شد کالمم ی طعنه  متوجه

..  زد زل روبرو به و کرد فوت پرفشار رو نفسش

  یم.. برسم الزم تمرکز  به من تا کرد سکوت  اونقدر

 رو ساعتم تاک کیت و  انیجو قلب کوبش  تونستم

 : دادم ادامه رو بحث خودم .. بشنوم

 

 دارم خاطر  به خوب.. یبود من مخالف اول از شما-

  ار  یریام و شما.. یمعرف ی جلسه همون تو درست

 خوام یم.. نیبود من سرسخت نیمخالف پور، مالک

 بهمن راه من  نیمشتاق حاال که کرده ریی تغ یچ بدونم



 اون و من نیب یدشمن از که یحال در.. بدم ادامه رو

 ...یآگاه
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..  داد هیتک  عصاش یرو  رو دستش و گفت یهوم

 . اومد جلو قدم هی انیجو

 بهادر اگر دونستم یم.. کرد یم خطر احساس  بشدت

 قبل زدیم سر ازش ییخطا ای برد یم اسلحه به دست



  انیجو ی گلوله هدف بده خودش به یتکون  نکهیا از

 . راحت یلیخ.. بود راحت  المیخ.. گرفت  یم قرار

 

..  شده تموم  تو یدشمن و ستین بهمن حاال چون-

 اعضا ماتیتصم تو یتفاوت  نبودش و  بود با ترانه

 تو زن هی حضور مخالف من صورت هر در.. نداره

 . انجمنم

 

 ... خوب چقدر

..  کردم راست قد او متعاقب هم من و شد بلند جا از

 بار نیچند.. کرد براندازم موشکافانه  و ق یعم و خوب

 ...ایزوا  ی همه از

 

  و آورد باال دست گشت؟ یم یزیچ چه دنبال داشت

  رو بهادر نگاه.. اومد جلو انی جو باز کردم حس من

 :زد لبخند و دمید انیجو به

 

  اما.. ادی م خوشم ازش.. ارهیهوش یل یخ محافظت-

..  ندارم یخطر تو یبرا من یکن یحال بهش بهتره



 نیب از رو ما  نیب مشکالت تونسته مردنش با.. بهمن

 به خوام یم..  یریبگ میتصم عاقالنه اگر البته.. ببره

  کنار خودتو یتون ینم  تو.. زدانی یکن فکر حرفام

 انجام یتون یم که هیکار  نیخطرناکتر نیا.. یبکش

 نیزم ی کره یکجا چیه گهید که یدون یم.. یبد

 .بود نخواهد امن برات

 

 مین با و  زد پوزخند.. کرد یم دمیتهد رسما داشت

 لب قاطع نشست کتم ی لبه یرو که دستش به ینگاه

 :زدم

 

  فکر حرفات درباره اما.. ستین شما دست من تیامن-

  نکهیا از قبل دمیم حیترج هم  االن.. خان بهادر کنم یم

  یهمراه  رونیب تا رو شما بکشه درازا به بحث نیا

 .کنم

 

 و شد خشک هوا تو دستش.. دمیکش کنار رو خودم و

 انی جو کنار و شدم رد زیم و مبل وسط از من

 با.. اومد سمتم به و داد تکون سر تند تند.. ستادمیا

 :ستادیا من از فاصله گام دو



 

 به که یاتابک .. ستین بند  ییجا به پشتت گهید تو-

 بهمن.. مرده یکرد کتمان رو بودنش زنده دروغ

  ترانه.. بده اد ی بهت رو یگر  کوزه یها  فوت تا ستین

  با.. من با دیبا.. خودت و یخودت حاال تو.. ستین

 یم رقم هاش دست ریز رانی ا تجارت نصف  که یکس

 کنار من با کنه یم حکم  عقل.. یکن یهمکار  خوره

 . یایب

 

 یزمان.. نمیمحافظ  ی همه نیب.. خودم ی جلو درست-

  یدون یم ؟یکن یم دیتهد منو یدار یکارم محل تو که

 ...کنه دمیتهد که یکس از من

 

  فضا سکوت  تو هشیکر یها خنده یصدا و دیخند بلند

 صبر خونسرد و کردم نثارش ییباال بلند هه.. دیچیپ

 .کنه تموم رو موقع یب ی خنده نیا تا کردم

 

  به انیجو.. برد نیب از رو فاصله گام دو اون باالخره

 .ستادیا و زدم نشیس به دست من و اومد سمتم



  یهمکار  یبرا یوقت نداشت منو کشتن جرات بهادر

  که حاال.. تونست ینم.. کرد یم التماس داشت من

 من به تونست یم بود کرده صاف من  با رو شیبده

 .بده یهمکار شنهادیپ

 

 عنوان به منو که کرد یم حکم عقل حتم  به رو نیا

 رو حماقت نیا چکسیه.. داره نگه  بهمن نیجانش

 .کرد ینم

 

 به یتون یم اما.. یندار نیجانش یحت تو زدان؟ی-

 نویا.. یبرس یاعل عرش به عرش از بهمن ینیجانش

 ی اداره توان بهمن از بعد تو که دونه یم یهرکس

 .یکن فکر تر قیعم خوام یم من.. یدار  رو انجمن
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 رو یصندل  اون.. نبودم بهمن مثل یجان قاتل هی من

  اما.. کرد یم پر من از ریغ یکی حتم به.. نه من

 :زدم لب یریدرگ  هرگونه از یر یجلوگ یبرا

 

 !سردم بهادرخان کنم یم فکر-

 

  تونست یم  داشت خبر زی چ همه از مرد نیا که حاال

  یم... مدت دراز در اما نه حاال.. باشه خطرناک  یلیخ

 رانیا چکدومیه.. داشت پسر  دو و دختر پنج دونستم

  انتخاب  رو نشیجانش بهادر اما کردند ینم یزندگ

 .شاهرخ ارشدش، پسر.. بود کرده

 



 ی هفته.. یریگ یم رو درست میتصم که دونم یم-

  سر اتابک یابد گاهیجا به فاتحه هی خوندن یبرا قبل

 رو بهمن زمان چیه من.. آورد یبدشانس بابات.. زدم

  رو احساساتش چوقتیه  تاجر مرد هی اما نکردم دییتا

 .کنه  ینم کار یقاط

 

 هم بهمن که البته.. دمیرس زای چ یلیخ به من بهمن، با

 دشیپل و  شوم مقاصد ی همه به.. ما  با یهمکار با

  خوشحال واقعا.. نابهنگامش مرگ یبرا.. من و دیرس

 .گمی م کیتبر بهت.. شدم

 

 و دمیکش عقب.. نداشتم دهایتهد نیا از یترس من

 به تر بم کار  نیح شهیهم که ییصدا و اخم با انیجو

 :زد لب  دیرس یم نظر

 

 .سردم یآقا کنم یم یهمراه رونیب تا رو شما من-

 

  یکجخند با من و داد تکون  یسر من به رو بهادر

 :گفتم



 

  در رو جوانب ی همه دیبا.. خوام یم فرصت کمی من-

  یم خبرت مم یتصم ی جهی نت یبرا خودم.. رمیبگ نظر

 .کنم

 

 دیکوب نیزم به رو عصاش  و داد لبش به یکم یانحنا 

  و بردم باال رو صدام اما.. دیچرخ پا ی  پاشنه یرو و

 : گفتم محکم

 

 یکن هماهنگ من با یبعد  یها مالقات یبرا بهتره-

 معلوم.. اد ینم خوشم زی سورپرا از ادیز من.. بهادر

 با اندازه نیا تا من یها آدم بعد ی دفعه ستین

 نشه که ادی ب شیپ یاشتباه ترسم یم.. باشن مالحظه

 . کرد جبرانش

 

 .برنگشت سمتم به

 به همونطور.. شد منظورم متوجه کامال دونستم یم

 من از گردنش کردن کج با انیجو و رفت در سمت



 رخ به  صدا یب رو مکالفه پوف.. کرد اجازه کسب

 .دمیکش انیجو

 

 شیپ در کنار تا قربان چشم بله با و داد تکون یسر

 بهم معنادار ینگاه و دیچرخ  سمتم به بهادر.. رفت

 .گرفتم رو من  اما انداخت

 

 . سردم یآقا طرف نیا از-

 

 . بست رو در و کرد رونیب  رو بهادر باالخره انیجو و

 

 از.. شد جابجا گلوم بکیس و دمیکش چشمم یپا یدست

 لعنت.. اتابک .. ترانه آخ .. بودم کالفه تیوضع نیا

  یباز نیا .. کردم یم فکر که حاال اما.. ماهتاج بهت

  یکار چه من و بود انداخته راه به ریاردش رو فیکث

 ومد؟یبرم دستم از

 

 و کردم شل رو کراواتم گره.. میبود یقربان ما ی همه

 .خواست یم یسکیو دلم.. ستادمیا پنجره پشت



 

  یم.. ندادم نشون یواکنش من و خورد در به تقه چند

 داخل و کرد باز رو در.. ان یجو  جز نبود یکس دونستم

 : خورد گوشم به انیجو یصدا  و دمیکش باال ینیب.. شد

 

 . آوردم یسکیو براتون قربان؟-
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 !بود یعال..  خوب چقدر

 جام کنم نگاه بهش نکهیا بدون من و اومد سمتم به

  متعجب.. کردم حس رو  لبخندش و گرفتم  ازش رو

 :دمیکش هم در ابرو

 

 ان؟ یجو یخند یم یچ به-

 

 فقط دمینخند من اما.. خوام یم معذرت قربان-

 . خوشحالم

 

 .دمیچرخ سمتش به

  مکث یب رو سوالم.. بود کرده حفظ رو  لبخندش هنوز

 :داد جواب

 

 .شمام  کنار االن که خوشحالم-

 



  منتظر هنوز من.. زدم لب  به رو جام نگاهش  به رو

 و انداخت ن ییپا سر شرم با.. بودم حرفش ی ادامه

 :دیکش گردنش به یدست

 

  حاال اما.. باشم شما نیع یکی داشتم آرزو یبچگ از-

 قربان.. کنم یم کار شما یبرا که خوشحالم یلیخ

 ... یعنی.. من

  یم.. دارم  قبول رو شما  ق،یرف و برادر هی عنوان به

  دیام به.. کنم خدمت شما یبرا زندم که  یوقت تا خوام

  هم دوست هی عنوان به منو کنم حس که  یروز اون

 .نیدار قبول

 

 . شد کج لبم و دمیکش سر الجرعه رو جامم  اتیمحتو

  خبر میزندگ ی همه از.. بود یدلگرم باعث حضورش

.. فیحر فن همه و بود اعتمادم قابل محافظ .. داشت

 ... مرد نیا

 

 . صدرا بده ادامه تالشت به-

 



 و ویل  یها حرف به من و شد تر ق یعم لبخندش

 : گفت که زدم بازوش به ضربه چند.. کردم فکر بهادر

 

 نیا نگران اصال.. دارم ی برنم تالش از دست ابد تا-

 .کنم یم یدگیرس بهش من نینباش هم  کهیمرت

 

 :زدم  لب کنارش از گذشتن از قبل

 

  یفکرا من.. برسه کارش به بذار.. اما راحته المیخ-

 .کنم یم تمومش من  رو جنگ نیا.. دارم یبهتر

 

 .خورد رو لبخندش و شد نگران

 بهادر داشتم.. رفتم شی پ زیم کنار تا و گرفتم فاصله

 و شد نگیپارک وارد.. کردم یم دنبال  نیدورب از رو

 متشیق گرون نیماش عقب یصندل یرو  زود یلیخ

 . نشست

 

 .نیبذار انیجر در هم  منو قربان-



 

  باال چشم زد رونیب  نگیپارک از که بهادر نیماش

 کردم راست  کمر من و اومد سمتم به انیجو.. دمیکش

 :گفتم و

 

 . گمیم بهت.. بشم مطمئن خودم بذار-

 

 کجا؟ بود؟  کجا ترانه

 

 ..  زدانی آقا کنم یم صبر.. چشم-

  

  

  

  

 ********************** 

 

 



 

  

  

  یراهرو من  و افتاد راه ییوفا سرگرد دنبال به انیجو

 .کردم  رد رو شده یکار یکاش

  من که یتیموقع با و بودم زنبور ی لونه وسط قایدق

 که بود یکار  نیتر احماقانه حتم به داشتم، انجمن تو

 ...شدیم خبردار یکس اگر.. دادم یم انجام

 

 

 

 

 

 

      

 

 ن یوتیگ#

 732پ#



 

 

 

 

 ی پوشه و ستادیا یا  بسته در پشت ییوفا سرگرد

  ینگاه مین سمتم به انیجو.. آورد نیی پا رو دستش

 سرگرد.. کردم دست به دست رو فمیک من و انداخت

 :زد لب  وار زمزمه

 

 برگردونن رو یزندان دیبا.. نیندار فرصت ادیز-

 . سلول

 

 که دمیشن رو سرگرد یصدا و ستادمیا انیجو کنار من

 :زد لب در پشت ستادهی ا فرم لباس با سرباز به رو

 

 . قهیدق ده فقط-

 



.. نداشتم  قرار همچنان من و کرد احترام یادا سرباز

  گلوم بکیس.. بود خطرناکتر یخودکش  هی از حضورم

 :شد جابجا

 

  قهی دق ده همون.. سرگرد جناب نکنه درد شما دست-

 .هیکاف

 

 یسر من یبرا و زد ان یجو کتف به یدست سرگرد

  مخاطب رو ما یهردو سرباز.. شد دور و داد تکون

 :داد قرار

 

 ...دیبا.. داخله یکس االن-

 

  قرار مخاطب رو سرباز  من، به ینگاه مین با انیجو

 : داد

 

 رو در.. هست انیجر در ییوفا سرگرد.. دارم خبر-

 .کن باز



 

  به نروزهایا.. بردم فرو بمیج به و شد مشت دستم

 تیرضا باالخره سرباز..  شدمیم وادار زهای چ یلیخ

 :زد پچ گوشم کنار انیجو و کرد باز رو در.. داد

 

 . داخل برم اول من دیبذار-

 

 .شد وارد جلوتر انیجو و دادم تکون سر

.. ننداختم نگاه مین سرباز به.. دیکوب ی م محکم قلبم

 روشن یصدا تونستم یم بود شده باز در که حاال اما

 . بشنوم رو

 

  دستم.. شدم خکوبیم ونیهما یصدا با اما رفتم جلو

 سمت به سرم و شد ثابت در یفلز چهارچوب یرو

 . دیچرخ سرباز

 

  یکیپالست یصندل یرو و کرد فوت کالفه رو نفسش

 گرفت تر محکم  رو شاسلحه.. نشست فیکث و دیسف

 :کردم زیت گوش من و



 

 یکار اگر من.. نکن ینامهربون من با.. دخترم.. نکن-

  تو خاطر به کردم یاشتباه.. زدم یحرف اگر.. کردم

 دونه هی یکی.. بابا زیعز.. روشن کنم بغلت بذار.. بود

 ... ایب.. من ی

 

 یز یچ انیجو حضور انگار.. افتاد هیگر به بلند روشن

 و پدر نیب ی مجادله متوجه من.. کرد ینم  عوض رو

 از یمین اما.. زدینم یحرف  ابدا انیجو و شدم دختر

 .خورد ینم تکون که دمید یم رو راستش ی شونه

 

 یلیخ من خاطر به تو.. یبزن دست بهم خوام ینم-

 .یکرد اشتباه

 

  انگار کردم؟ یم اشتباه من ای داشت بغض ونیهما

 .بود دهیچسب ن یزم به پاهام

 



 از بعد بذار.. نداشتم یا چاره من اما دارم قبول-

 ی  کبود نیا بابا زیعز روشن؟.. نمتیبب خوب  کسالی

 ...گردنت و چونه

 

 :زد لب نیغمگ و گرفته ییصدا با روشن

 

.. ستمین  گهید کن فکر بعد به نیا از.. ستین مهم-

  جا همه.. یبود اسطوره هی من یبرا.. بابا شد تموم

 خودم از یشد باعث اما ؟ یفهم یم.. کردم دفاع ازت

  کم من که  بگو بابام به ان؟یجو آقا.. بکشم خجالت

 .دمینکش  یبدبخت

 

..  کردم حس رو سیپل هی  شدن رد چشم ی گوشه از

  سرباز.. بود شلوغ یاد یز نجایا روز از ساعت نیا

 نگاه  من و کرد یم  زمزمه یزیچ  یرلبیز داشت

 به انیجو باالخره.. دمید خودم به رو موشکافانش

 :اومد حرف
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 .نیباش آروم خانوم؟ روشن-

 

 و رفت شیپ  روشن سمت  به ونیهما که  کردم احساس

 متوجه دم،ید انی جو سر پشت رو کتفش از یمین یوقت

  ارتباط  چیه پدرش با  خواست ینم روشن که شدم

 .باشه داشته  یکیزیف

 



 ای یکن بغلم که ومدمین..  نزن دست بهم لطفا.. بابا-

 کردن خراب  خاطر به اومدم.. بود تو با  حق  بگم بهت

.. برم یکرد مجبور  منو نکهیا خاطر به.. میزندگ

 یکرد تکه تکه رو خانوادمون تو بابا.. رضا.. نیرام

 چکدومیه..  نشد اما.. یبد  نجات رو جونمون مثال تا

 ... من.. نشد یخواست  که ییزایچ از

 

  به انیجو.. کنه تموم رو شجمله نداد  اجازه هیگر و

 :اومد حرف

 

  دیبا حاالها حاال  تو.. سرجات ینیبش بهتره.. ونیهما-

 روشن االن حال.. یبزن پا و دست طی شرا نیهم تو

 پس.. ستی ن خودت رفتار و اعمال به ربط  یب خانوم

 ...االن.. سایوا عقب

 

  یشروی پ ونیهما شد  باعث انیجو ی صدا تیقاطع

 میلعنت گوش و اتاق کل شمردونه  یها  هیگر اما نکنه

 .. نداشتم سوختن یبرا یدل ابدا.. کرد پر رو

 



  سوخته  من.. دیرس یم  مرحله نیا به دیبا ونیهما

  نیا.. یفیبالتکل نیا.. نامرد هی انتیخ خاطر به بودم

 .داشت ربط  هم ونیهما به.. بد حال

 

.. نبود زی جا نیا از شیب  موندن.. نکردم تحمل گهید

  ونیهما یها  هیگر یصدا  اما ختیر یم  اشک روشن

 .بشنوم من داد ینم اجازه

 

 .گذاشتم اتاق به پا و رفتم  جلو سرباز به ینگاه مین با

.. بستم رو در لحظه همون و نبود بزرگ چندان

 دنمید با  و دیچرخ صدا  سمت به همه  از قبل روشن

 یب با رو  متورمش پلک و سرخ صورت.. موند مات

 : گفتم و کردم رد یتفاوت

 

 .برگردون رو روشن ان؟یجو-

 

 با و موند رهیخ ونیهما  به یا هیثان یبرا  انیجو

 از روشن.. دیچرخ سمتم به نفسش فرستادن رونیب



 رو اسمم یسخت به که دمیشن و داشتی برنم چشم من

 :آورد  زبون به

 

 ...تو ت..  تو زدان؟ی-

 

 یسنسورها  کردن فعال توان باالخره من  یآشنا اسم

 .داشت رو ونیهما مغز

 صورت ی رو رو نگاهم من و اومد سمتم به روشن

 کتم یرو روشن دست.. کردم خیم ونیهما  سیخ

 :دادم قرار مخاطب رو انیجو من و نشست

 

 .نیماش تو ببر رو روشن ان؟یجو-

 

 .چشم-

 

  یخشم و  ظیغل یاخم با  من و اومد روشن سمت به

 : زدم زل ونیهما اشکبار  یها چشم به واضح

 



 ؟یکن  یم کاری چ نجایا تو زدان؟ی-
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..  شد پخش  میوجود ی اجزا  تمام تو  خشم  سماجت

 : رفت باال صدام و زدم پس  پرشتاب رو روشن دست

 

 ... رونیب روشن؟-

 



 .ستادیا عقب و دی گز لب روشن

 

 ... من دختر با زدان؟ی-

 

 تموم رو شجمله  نکهیا از قبل و دادم کف از عنان

  چنگ  به رو بازوش و کردم حمله سمتش  به کنه

 .کرد مهار دست  با رو غشیج روشن.. گرفتم

 

 ون؟یهما یچ  تو دختر با-

 

 و کرد مهارش برسه بهم روشن نکهیا  از قبل انیجو

 :دمیکوب ونی هما صورت تو رو نفرتم من

 

 ؟ یچ دخترت با.. کن تموم رو تجمله .. بزن حرف-

 

 ...بابام.. خدا رو تو.. زدانی-

 

 :بردم باال رو صدام شده کنترل یلیخ



 

 زنو هی کردن رونیب ی عرضه که  نگو ان؟یجو-

 ... رون یب ؟یندار

 

 دست همون با و دیکش چشمش یپا  دست ونیهما

 رفتن رونیب متوجه من و گذاشت دستم یرو  سیخ

 . شدم روشن و انیجو

..  زدم پوزخند  و دیکش نییپا چشم شد بسته که در

 .زدم خودم دور به یچرخ و دمیکش عقب

 

  درخواست که دوساله از شتر یب.. یاومد باالخره پس-

 .یایب کنم یم

 

 .کنم حفظ رو خودم یخونسرد  همچنان کردم یسع

 لباس.. برگشتم سمتش به و دمیکش قیعم نفس چند

  از دیسف ی ها ییدمپا اون با رو بدرنگش و راه راه

 . گذروندم نظر

 



  شکست مثل و رفت ش ی پ وسط زیم تا کنان لخ لخ

 هردو و کرد پرت یصندل  یرو رو خودش ها خورده

  هیتک بهش رو سرش و گذاشت  زیم یرو  رو دستش

 . داد

 

 االن هیشب اصال  دمتید که یبار نیآخر..  اتابک پسر-

 .ینبود

 

 . سوختم درد با  و زدم پوزخند

  دستم کف و گذاشتم یصندل یرو رو فمی ک و رفتم جلو

 .دمیکوب  زیم یرو رو

 هیگر و دمیشن یم در پشت از هنوز رو انیجو یصدا

 بهم و کرد بلند سر.. یلعنت.. داشت ادامه روشن یها

 . موند رهیخ

 

 کفتار و شغال چقدر  نداشتم خبر هنوز اونموقع-

 طول.. دمیفهم تو لطف به اما.. ادهیز  بابام اطراف

 .رمی بگ انتقام تکتون به تک از بتونم تا دیکش

 



 زیم با دستبندش.. آورد نیی پا رو دستش و کرد مکث

 .دیپر باال  پلکم یعصب من و کرد برخورد  یچوب

 

 اما رید کمی.. شد واصل درک به بهمن شدم خبردار-

 از.. دخترم از.. من از.. بوده تو کار مطمئنم.. شد

 انتقام همه  از تو.. بابات از.. بهمن خواهر از.. بهمن

 ؟یمتیق چه به.. یگرفت

 

 .نبود  یاشک هاش چشم گهی د حاال

 رییتغ هم ونیهما.. روشن مثل داشت شین زبونش

 . بود کرده

 

  یزیچ مرد نیا از بلندش یها شیر و دیسف موهاش

 .نداشت حالش به یشباهت ابدا قبال که  بود ساخته

 

..  یبرد اسم که ییاونا ی همه ینابود متیق به-

 راه نیا  تو پا ندونسته  من ؟یشیم یراض  ینطور یا

.. یبد حیتوض  برام رو ی زیچ  یبخوا االن که نذاشتم

  خواستم بازم اما شمیم نابود منم تهش دونستم یم من



  االن متاسفانه.. نیبب منو.. نیبب خودتو حاال .. برم جلو

  آسمون تا نیزم ش،یپ سال دوازده با که یآدم نیهم

 . دخترته یا غهیص شوهر کرده رییتغ
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.. بود انتها یب زدم قلبش به که یدرد دونستم یم

  گرفت چشم اما دیلرز لبش و شد سرخ پوستش رنگ

 .کرد قالب  هم تو رو دستش دو هر و

 

 اگر و بود من ییدارا و یزندگ یهمه حاال روشن

 یدرد خاطر به زدم،یم  خنجر ونیهما به ینجور یا

 و مادر  داغ. بود گرفته دربر رو وجودم کل که بود

 .کردینم فروکش  هرگز خواهرم

 :زدم لب شمرده شمرده و شدم خم  زیم یرو

 

 

  دادن دست از ؟یبگ یچ که ینیبب منو  یخواست یم-

 ؟یبد حیتوض برام رو دخترت

 

  خبر خودم  حال از واقعا من و دیلرز یم  هاش شونه

 مغزم به  رو یداغ خون  پرفشار قلبم فقط.. نداشتم

 .دیکش یم یبد ریت سرم و کرد یم پمپاژ

 

 زدان؟ی-



 

 به که کردم پرتاب سمتش به رو نگاهم خشم  یجور

 .کرد فوت پرفشار  رو نفسش و داد هیتک یصندل یپشت

 وزنم ی همه من و برداشت زیم یرو از رو دستش

 .انداختم زیم یرو رو

 

  بابات با که یرفاقت سال  ستیب خاطر به.. نیبش-

 .بزنم حرف بذار و نیبش داشتم

 

  یها چشم  رنگ.. زدیم برق شیعسل یها چشم

 .بود رفته مرد نیا به روشن

..  شدمیم له داشتم صورتش به مشتم دنینکوب یبرا

 .نداشتم رو فشار نیا تحمل من

 

..  مادرم ادی به نگاهش بیعج برق نیهم دنید با

.. داشتم یتوان چه من و افتادم یم پدرم.. خواهر

 رشد وجودم تو.. کردم یزندگ دشمنم با سال دوازده

  ونیهما  حاال و شد بزرگتر و بزرگ مغزم تو.. کرد

 آورد؟  یم کجا  از رو یخونسرد همه نیا



 

  بکیس.. حاال و ختیر یم  اشک شیپ قهیدق چند نیهم

 .نشستم و گرفتم فاصله زیم از و شد  جابجا گلوم

 

 ... که یرفاقت .. یفروخت که یرفاقت-

 

 :کردم لعنت رو خودم بار نیچند من و د یپر حرفم نیب

 

 کتمانش خوام ینم.. فروختم باباتو دارم قبول.. من-

 یا شبهه و  شک چیه سال همه نیا از بعد چون کنم

 . داشتم دختر هی من.. اما.. نمونده یباق

 

  من.. کردم اخم و نشست لبم یرو دردآور یپوزخند

 حرف تا بودم چسبونده دهنم سقف به محکم رو زبونم

 .نزنم

 و خشم اما.. کنم نگاش یخونسرد با  خودش مثل تا

 .بود خارج من کنترل از نگاهم حرص

 



 با من گرفت، گروگان دخترمو گفت بهمن یوقت-

.. بود کنارم مدت تمام و داشت خبر.. زدم حرف  اتابک

 . کرد جدا من از باباتو ناکس اون اما

 سمت به  باباتو و دیکش سمت هی به منو نقشه هی با

 .میبود خبر یب ما که یحال  در.. گهید

  اونا دونستم ینم.. ستین خونه  اتابک دونستم ینم من

.. شدم مجبور دخترم نجات خاطر به.. تنهان  خونه تو

 رسوندم خودمو  یوقت.. دمیرس رید ساعت ربع فقط

 زدان؟ی.. بود افتاده اتفاق اون
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 برابر در ونیهما.. دمیخند و دمیکش شمیر ته به یدست

 . دادم ادامه دنمیخند به من و کرد سکوت واکنشم

 

 کردم اشتباه من نمیب یم کنم یم فکر دارم که االن-

 خبر تو.. ونیهما.. دادم عذاب رو خودم  سال همه نیا

 یدونست ینم.. میستی ن خونه من و  اتابک ینداشت

 من نظر از.. یدیرس ری د.. دهیمال رهیش  سرتو بهمن

 یب یکرد تو که یکار نیا... ونیهما اما.. هیمنطق

 جون با تو.. رفاقت در.. امانت در انتیخ.. هیشرف

 یکی.. تو دختر فقط یخواست .. یکرد  یباز زن دوتا

 کنه؟ دایپ نجات تو ی دونه هی

 

 .بود کرده سکوت مدت تمام



  من.. شد بلند جا از من ی رهیخ نگاه ریز آخر در

 .نخوردم تکون

 

  همچنان  یها چشم به.. ستادیا سرم یباال  درست

  وجودم ی همه.. مشتم.. مغزم.. دلم و زدم  زل براقش

  اما.. دادن یم دستور بهم صورتش تو دنیکوب یبرا

  خاطر به.. یخونسرد به کردم وادار رو خودم من

 ...روشن

 

 تو کردم بد  من.. نباش من مثل تو اما.. توئه با حق-

 که یاونجور  من روشن با.. من دختر  با.. نکن

 تمام من زدان؟ی.. کن رفتار داره اقتشویل خودش

 تا.. سوختم تو ی خانواده وجدان عذاب تو عمرمو

 ...اما کنم ینم گله  بودن زندان تو از عمرم آخر

 

 از و زدم  پوزخند باز.. انداخت چنگ  گلوم به بغض

 وقت ادیز دونستم  یم.. شدم بلند یصندل یرو

 کار به زدن حرف یبرا رو توانم ی همه.. نداشتم

 :گرفتم



 

 نمیا حق یحت.. یندار رو حقش یدون یم چون-

  منو ناموس که یکس دختر به یبخوا من از که یندار

 .کنم رحم کرد دار لکه

 

 .دمینکش عقب من و کرد دراز سمتم به رو دستش

  اون حاال..  کرد کج گردن و گرفت رو کتم ی گوشه

..  غم.. حسرت.. شناختم یم  یخوب به رو نگاهش برق

 ...التماس و یمونیپش

 

 دخترم دمیفهم  که یروز.. کنم یم قبول یبگ یهرچ-

  رو پلک صبح تا شبو یکرد  غهیص من  از خبر یب رو

.. نکرد بهمن که یکن رو ی کار تو دمیترس.. نذاشتم هم

 ... من.. شهیم پدر هی درد..  روشن بدن و  تن یهازخم 

 با.. مزنده  نجایا هنوزم که دختره ن یهم خاطر به

 بذار.. بکن یخوا یم  یهرکار من با.. نه دخترم

 .کنه فروکش خشمت

 



 عهد خودم با.. گرفتم رو  من و افتاد رعشه به بدنش

 رو میزندگ که ییکسا از چکدومیه یبرا بودم کرده

 .نسوزونم دل بودند، کرده نابود

 نفرت جز.. خشم جز نداشتم هاش حرف  به یحس چیه

 ...نهیک و

 

 رو تنش التهاب که اونجا تا و دمیکش جلو رو خودم

  چسبوندم گوشش کنار رو لبم.. شدم کی نزد کنم حس

 :گفتم و

 

  که یدختر..  روشن.. قتهیحق نیع شبت  اون یفکرا-

 دست از نتونست.. رفت در قصر بهمن دست ریز از

 چون بود من با تصوراتت نیع قایدق.. بره در من

 نیا با  فقط نه،یبب رو تو خواست و  شد تو دلتنگ

 . بودم محرم بهش من که تفاوت

 تفاوت نیا  با.. نشد زن ساله زدهیس که تفاوت نیا با

 .ستزنده  هنوز که

  حاال نترس.. کنه ینم کم  وجودش از  یزی چ زخم هی

 .ندهیآ  سال هشت و نود تا.. منه دست حاالها



 

 !آخ... روشن آخ

  زخم اگر و مرد نیهم  دختر به بودم داده  دل من

  ینارنج نازک دخترک اون. بود خودم  درد از زدمیم

 !بود زتریعز برام  شهیهم از

 

 متورم یها رگ و سرخ پوست.. تنش  ی رعشه

 و گرفتم رو گردنش.. کرد یم آروم رو دلم گردنش

 . بکشه عقب ندادم اجازه

 

  و آخر از ومدمین.. ونیهما بذارم دلت به داغ ومدمین-

 !دارم سوال هی ازت.. بگم دخترت  عاقبت
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  ینگاه مین شبرافروخته  صورت به و دمیکش عقب

 .انداختم

 تمام با .. بود خوب اما  نداشت رو سابق  لذت اون

 .داشتم ژنیاکس دنیبلع به لیم وجود

 

 یصندل  یرو و رفت عقب  خوران تلو تلو ونیهما

 .شد پرت

  پوزخند من و زد باال رو کوتاهش یموها  دست با

 .زدم

 

  با یجنس  ی رابطه هی تجسم.. کرد یم  تجسم داشت

 ...روشن



  مثل.. کردم حمله جسمش  و روح به چطور من نکهیا

  یم رو حال  نیا من.. گذشته یها سال تمام مثل.. من

  کردن درک  توان اندازه نی ا تا حاال کاش  یا و شناختم

 پدر   بود، اتابک ق  یرف  ونیهما. نداشتم رو مرد هی

 ...من ی  نورچشم... روشن

 

  سوختمی م ونیهما یپاهم داشتم و نبودم  سنگ از

  دوازده به بزنم  پا پشت خواستمینم و تونستمینم یول

 ...درد سال

 

 به کنه وادار رو ذهنش قوا تمام با دادم اجازه

 و من تخت یرو یچجور روشن نکهیا به... تجسم

 ! بود دهیکش درد من تن ریز

  یهاانگشت  رد تجسم با بودم شده خاکستر من

 ...بهمن

 یهمه  مسبب ونیهما نکهیا به... خون حجم اون با

 !بود هامی بدبخت

 



 اما داشتمیم نگه درامان آخر یه یثان تا رو جونش

 من مال کمال و تمام روشن. گرفتمیم ازش رو روشن

 دختر اون  دادمی نم اجازه من. موندیم من مال و بود

 !رهیبگ فاصله یمتر  یلیم ازم

 ...ننگ سال یس از بود حقم

 

  روشن ختنیر  اشک یصدا در پشت از گه ید که نیهم

 .کرد یم تیکفا دمیشن ینم رو

 

..  کنم یم تحمل روشن خاطر به من.. زدانی بزن زخم-

 ...بپرس یدار  یسوال هر

 

 کفش درست.. رفتم جلو و کردم شل رو کراواتم گره

 ...ییدمپا به

 .زد هم به  رو حالم هاش  چشم یسرخ و کرد بلند سر

 

  برات یچطور  ؟یدیبر  رو اتصال ی حلقه  یچطور -

 نکردن؟  نییتع نیجانش



 

 . خورد  کهی سوالم از

  آلود اشک  و خونبار نگاه همون و هم در  یابروها با

 .دیکش صورتش به یدست

 برابرم در رو خودش داشت یسع که دمیفهم یم

 .نداشت یحق.. کنه کنترل

 

 ؟یپرس ی م یچ یبرا-

 

 . زدم پوزخند

 ... وجودم ی همه.. زدیم نبض وجودم ی همه

 

 وضوح  به رو سرباز  و انیجو ی مکالمه  یصدا

 به رو دستم.. بود شده تموم مالقات وقت.. دمیشن

 :گفتم و دمیکوب کتفش

 

 ...سلولت یبرگرد دیبا.. بزن حرف-

 



  رهیخ بهم التماس با و دوخت در به منتظر رو  نگاهش

 .شد

 

 ...دخترم با بده قول اما گمیم زدان؟ی-

 

 : دادم  تکونش محکم و رفت باال اراده  یب صدام

 

.. یکن اعتراض یندار یحق تو.. ونیهما بزن حرف-

.. ستمین اتابک من ون؟یهما.. میک من بفهم.. بفهم

 .ندارم ساله ستیب رفاقت و  یدوست باهات

  ی  خونه آدرس دادن لو با که یهست یکس من یبرا تو

 .یکشوند مرگ کام به خواهرمو  و مادر.. من

  حق هم  بندازم پات جلو  رو دخترت ی جنازه اگه

 .یندار  اعتراض

 تو مثل..  فهمم یم رتیغ که کن خداروشکر برو

  دخترت تونستم یم بودم اگه که نبودم.. نبودم نامرد

 االن.. بکشونم ینابود به اول یروزا همون رو

 یم رفتار بدونم صالح  که یهرجور.. زنمه روشن



.. دیبر تو از.. ستین تو دختر  گهید اون هرچند.. کنم

 . داد دل من به که دیبر یوقت

 

  سرباز  بلند یصدا.. دم یکش عقب من و شد باز در

 :کنم اخم شد باعث

 

 .تمومه مالقات وقت-
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 .برنداشتم ون یهما از چشم من و کرد مداخله  انیجو

 روشن.. نداشتم یحس چیه و دمید رو خرابش حال

 روشن کرد،ی م نابود رو خودم داشت حرفام بود؟ کجا

  خواستمیم  گفتم،ی م ینجوریا اگه و بود مخونه   خانوم

 .بسوزونمش توانم یهمه  با تا

 

 ...شتریب قهیدق دو بذار آقا-

 

 دیبا  یزندان.. داره  تیمسئول من ی برا.. شهینم-

 .برگرده

 

 انیجو.. گرفت  رو ونیهما یبازو  ریز  و اومد جلو و

 :زد لب یعصب و وار زمزمه و رسوند بهم رو خودش

 

 زدان؟ی آقا-

 



..  رسوندم سرباز به رو خودم و آوردم باال دست

 :زدم لب آهسته.. بردیم رو ون یهما داشت

 

 ؟یدیکش  کنار یچطور  بگو.. کن کم رو  گناهت بار-

 

  نظر از پشت از رو کلش یه من و ستاد یا ونیهما

 .گذروندم

 سمتم به.. نداشت یتیاهم برام واقعا و دی لرز  یم هنوز

 : گفت باز سرباز اما دیچرخ 

 

 .کن حرکت زود.. رینگ ووقتم  آقا-

 

  پوزخند من و شد هم  در درد با ونی هما  ی چهره

  باال و گرفتم رو سردش دستبند و رفتم جلو.. زدم

 :آوردم

 

  حال و عشق تو پسرات دوتا.. زندان یافتاد تو-

 ؟یدیکش کنار یچجور تو... دخترت و  کننیم یزندگ



 

 .اومد کوتاه نباریا سرباز

 یم زمزمه یلب ریز یز یچ داشت سرم پشت انیجو

 ونیهما.. دمید انیجو به رو سرباز نگاه من و کرد

  شرط نداشت جرات نباریا.. انداخت نییپا  سر محزون

 ... بذاره  شروط و

 

 مثل سنای.. دونم  یم مقصر خودمو خواهرت خاطر به-

 !بود  گناه یب.. بود من روشن  

 

  یم کم نفس داشتم.. شد جابجا درد با گلوم بیس

 .بستم چشم.. ونیهما به لعنت.. من به لعنت.. آوردم

  یادآوری با  زدم،یم زخم  من که همونطور خواستیم

  پر هامچشم ی جلو  که ساله زدهیس یدختربچه  هی درد

 !بذاره؟ دلم یرو داغ بود، شده پر

 

 به چون.. گذاشتن کنار منو.. دمینکش  کنار من-

 !نداشتم رو الزم ییکارا  اون نظرشون

 



 یسوال چی ه به الزم.. گرفتم کمال و تمام رو حرفش

 .نبود

 رونش به ضرب با دستش و کردم ول رو دستبندش

 :گفت  اخم با سرباز و کرد برخورد

 

 .فتیب راه-

 

 اتاق در از و گرفت چشم من از یسخت به ونیهما

 از رو شی آشفتگ و ستادی ا کنارم انیجو.. شد خارج

 :زدم حدس صداش

 

 آقا؟  نیخوب-

 

 کجاست؟ روشن.. خوبم-

 

 ن؟ یشد متوجه  یزیچ.. قربان.. نیماش تو-

 

 . کردم سکوت  فقط انیجو جواب در



 

 .اریب فمویک-

 

  زود یلیخ و  شدم خارج اتاق در از مکث یب خودم و

 .زدم رونیب ساختمون از

 هم نگاه مین راست و  چپ به نیماش به دنیرس تا

 . ننداختم

 رو دهنم آب.. شدم سوار و فشردم رو ن یماش موتیر

 . دادم  فرو یسخت به

 

 زدان؟ی ی-

 

  دمی ترس یم. نمیبب رو روشن خواست ینم دلم

 ! بده دستم کار تشی مظلوم و تیمعصوم

 در که انیجو.. دادم یجواب نه و دمیچرخ  سمتش به نه

 :زدم لب داد جا رو فمیک و کرد باز رو عقب

 

 .عمارت رمیم من.. برج برگرد-



 

 .نیبد دستور شما یهرچ.. آقا چشم-

 

 من و کرد بلند دست.. بست رو در  و دیکش عقب

 .دراومد حرکت به نیماش و  زدم استارت

 . پوشوند رو  صورتش دست با و افتاد هی گر به روشن

 

  نیا حاال و شدیم اکو سرم تو مدام ونیهما  یها حرف

  و حالت یب.. بود اعصابم خط یرو قایدق ها هیگر

 :زدم لب خشک
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 !نکن هیگر-

 

 و شد اوضاع وخامت متوجه روشن بار نیاول یبرا

 .برداشت کردن هیگر از دست

  رگ ی همه.. زدم زل روبرو به من و دی چرخ سمتم به

 حتم به رو نیا.. داشتند ورم قلبم و گردنم.. دستم یها

 ...حتم به.. دیفهم یم روشن

 

 .خوام یم  معذرت.. من-

 

 .نداشتم اخم.. نشد کج لبم یحت



  فقط.. دمی د ینم مناسب  حالم یبرا رو  یواکنش چیه

 زودتر..  برسم عمارت به زودتر خواست یم دلم

 . نباشم زودتر.. بخوابم

 

 رو  روشن فیظر آغوش تو شدن گم ابد تا دلم

  دردمندم و خسته تن لحظه نیهم کاش و خواستیم

 حجم   نیا از شدم یم رها و دیکش یم  آغوش به رو

 ... درد

 

 زدان؟ی-

 

  دیرس یم نظر به دورگه و  دیلرز یم بغض از صداش

 .کنم آزاد یفشردگ از رو لبم خواست  ینم دلم من و

 و نشست بازوم یرو دستش.. بود منقبض فکم

 .دیکش جلو رو خودش

 

 خوبه؟  حالت  تو.. تو-

 



 د؟یپرس ینم رو باباش حال گهید

  فرو یبرا  یبزاق من و شدیم جابجا گلوم بکیس مدام

 . نداشتم دادن

 

  روبرو بابام با بوده سخت برات چقدر دونم یم-

 چکسیه اگه .. گذره یم یچ دلت تو دونم یم.. یبش

  سنای تیموقع تو دوبار من.. فهمم یم من نکنه درک

 ... من.. بودم

  و چشم با دختر هی.. زدانی  دارم خاطر به رو سنای من

  موهاش به شهیهم من.. خوشکل ی لیخ یابروها 

 ! زدان؟ی.. کردم یم حسادت

 اتفاقات نیا ی همه مقصر اومد؟ مونیزندگ سر به یچ

 بشه؟ یچ قراره شه؟یم یچ یزندگ نیا ته ه؟یک

 

 از دمار  داشت کیتراف و بود شلوغ  بشدت ابونیخ

 .آورد یم  در روزگارم

  و بود دهیپر رنگش.. انداختم  ینگاه مین سمتش به

 .د یلرز یم لبش

 



  نجات رو تو هم... رو  پسراش هم رو خودش هم-

..  بود من ی خانواده.. بودم من سوخت  که یاون.. داد

 ...روشن اما

 

  خی یها انگشت .. نبود  منظورم متوجه درست انگار

.. درآورد حرکت  به شمیر  ته یرو رو فشیظر و زده

 .نداشت دید ابدا که بود یدود ها شهیش اونقدر

 

 سوزم؟یم یچ از من یدونیم-

 

 رو لبش.. کرد  یم خراب  رو حالم ملتمسش ی چهره

  نوازشش اما دیکش نییپا چشم و کرد س یخ زبون با

 .داشت  ادامه همچنان  شمیر ته یرو

 

 روشن، یانگشتها  اعجاز   از جز نیا و کرد یم آرومم

 .ومدی برنم یاحد چیه دست از
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 نکهیا. خوردم ضربه یخود از.. نه دشمن از نکهیا-

  گوشت وسط نیا من نکهیا از.. دیبخش رو  همه اتابک

.. رمیبگ انتقام بتونم تا کردم یرتیغ یب.. بودم یقربون

 روشن؟

  آخر تا دیبا.. ونیهما اما بود مرگ بهمن اقتیل

 مراسم تو خودم من.. بمونه زندان همون تو عمرش



 یندار حق .. تو روز اون .. کنم یم شرکت  نشیتدف

 . ختمینر منم.. یز یبر اشک قطره هی یحت

 

 ینم اما بود گرفته رو ن یماش ی همه  بغضش حجم

 .دیبار

 

 !باش آروم فقط تو.. تو.. باشه-

 

 حرکت به رو نیماش اطرافم یها ن یماش بوق با

 .درآوردم

.. زدم زل  روبرو به من اما بود دهینکش عقب هنوز

  نیا.. کرد نوازش و نشست گردنم رگ یرو دستش

  خوب یچ ی ه با خرابم حال .. بود رتمی غ یبرجستگ

 ... روشن اما شدینم

 

  انجامش  پس   از یراحت به و داشت رو توانش واقعا

 . ومدیبرم

 



  مرگ یبرا بتونم که شمی م خوب یزمان اما.. آرومم-

 تموم رو فی کث یباز نیا بتونم.. کنم یعزادار زامیعز

 .کنم

 

 نزدم یحرف.. شد جمع خودش تو و دیکش عقب نباریا

  از خبر پوستش یسرخ اما.. دادم ادامه میرانندگ به و

  و کردم فوت رو دردمندم نفس.. داشت خرابش حال

 .شد مشت دستم

 

 درک رو دختر نیا درد عمق تونستم یم متاسفانه

  چارشیب داشت وجدان  عذاب.. یمونیپش حس.. کنم

 ی سرچشمه و منبع خودم که یمن.. من و کرد یم

 ؟..ومدیبرم دستم از یکار چه بودم درد

 

 زدان؟ی-

 

 نهیس مدام باشند دهیپاش حلقم به مرده خاک  انگار

 یم عفونت و خون و چرک  یبو.. کردم یم صاف

 . دادم



 

 روشن؟  هیچ-

 

 .دیلرز یم  حسرت و بغض از صداش

 

 تو از.. دمیم دست از رو عقلم دارم واقعا من دیشا-

.. نمتیبب  تونم یم که.. نشستم کنارت االن که نیهم

 برام یکن ینم ولم باشم داشته دیام و  کنم صدات که

 !هیکاف

 

 .بود سخت من مثل یآدم تحمل

 فعل   نیا و رفت یم.. شدیم  خسته ترانه مثل  هم روشن

 روشن! رفت؟یم. سوزوند رو استخونم مغز تا یلعنت

 !کنه؟ ی زندگ من بدون تونست یم

 

 به باز.. کردم یتوجه  یب حرفش به  و زدم پوزخند

 .دیچرخ سمتم



..  نگرفتم روبرو از چشم من و کرد نگام فقط یقیدقا تا

  انگار اما دونستم ینم گشت یم یچ دنبال  به نکهیا

 . شدینم خسته

 

 یم نمیس ی قفسه به رو  خودش محکم میلعنت قلب

 سرد یاتفاق  چیه با انگار و بودم داغ داغ.. دیکوب

 .شدمینم

 

  در کنم ینم جرات یحت که یهست یجور هی نکهیا با-

  کنم استفاده زمیعز ی ساده ی کلمه  هی از برابرت

 دوست یلیخ رو تو من  که یبدون خوام یم.. اما

 .ی احترام قابل.. یباارزش برام یلیخ.. دارم

  خاطر به اما بخشم ینم بابامو عمرم  آخر تا گمینم

  امروز  نیهم.. ناراحتم کرد تو و من با که یکار

 هم یاتفاق هر.. نذارم تنهات چوقتیه که گرفتم میتصم

 .ذارمینم تنها رو تو باز من فتهیب که

 

 زمان هی ثان کی ی اندازه به.. دمیچرخ سمتش به

 . برگردونم روبرو به رو سرم باز تا داشتم



 ی گوشه محزون لبخند هی و بود یچراغون  هاش چشم

 .د یلرز یم لبش

 

 یم نظر به شهیهم از تر بیدلفر شچونه یرو  خال

 رو دلم دیچک صورتش یرو  که یاشک  قطره و دیرس

 . کرد رو و ریز

 

 خوش دل دیبا.. دوختم روبرو  به و گرفتم ازش چشم

 خودش روشن عذاب؟ نیا بودن یشگیهم به کردم یم

 .شدی م محسوب بزرگ درد هی

 

 رونیب با.. کرد باز رو داشبورد و کرد دراز دست

 یم ریت  قلبم.. دمیفهم رو  تشی ن گاریس  پاکت آوردن

 .دیکش
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 .نکن خسته خودتو.. بکشم گاری س خوام ینم-

 

 خودش  به زود یلیخ اما ستادیا حرکت از دستش

 ...روشن لب   یگوشه  گاریس تصور. اومد

 

 یبو بسته چشم.. زد ینیب به و کرد باز رو پاکت

 :گفت ین یغمگ لبخند با و کشوند هیر  به رو توتون

 

 دارم؟  نگهش  تونم یم.. داره یخوب یبو-

 



 یب.. دیکوب یم هم در رو بودنم زدانی  ی همه داشت

 :زدم لب حالت

 

 !دار نگه ستین مهم-

 

  یها شهیش  از یکی تاجازه یب.. مهمه من یبرا اما-

 ! مخصوص اتاق همون تو از.. برداشتم هم عطرتو

 

 .برد ی م باال رو تبم  دختر نیا.. ونی هما به لعنت

. کنم حذر عشق نیا از حاال خواستمیم  وجود تمام با

 . داشتم وجدان عذاب حس

 

 باشه  زنده  اگه.. برگرده ترانه اگه..  اگه زدان؟ی-

 ؟ یکن یم ول منو... منو

 

 رو شچهره   نکهیا یبرا  و شد جابجا  گلوم بکیس

 .داشتم  نگه خشک رو گردنم نم،ینب



 ینم.. بشم  روبرو ونیهما  یها چشم با خواستم ینم

 .نمیبب رو نگاهش حس خواستم

 

 ازت برگشت یوقت اگه.. رفت من خاطر به ترانه-

..  یکن پاره رو نامه غهیص.. یبد طالق منو بخواد

 ؟یکن یم نکارویا

 

..  کرد یم  پاره پاره رو پوستم داشت خشم  و حرص

 .دیلرز یم کمرم ی رهیت

 

 روشن؟-

 

 جونم؟ -

 

  من.. دیکش آه و گذاشت فشیک درون رو گاریس پاکت

 .نزدم یحرف چی ه جوابش در

 من و داد هیتک یصندل یپشت به گرفتن جواب از دیناام

 . شد نیعج درد با پودم و تار ی همه



  دیبا دردم، از پر ی  زندگ از قسمت چند در و چندبار من

 !گرفت؟یم آروم دختر نیا دل   تا کردمیم اعتراف

 

  و سوختمی م ونیهما و خودم  حماقت  از داشتم حاال

  کمتر تا نکنم فکر عشق، حس نیا به خواست یم دلم

 بود، جلو  من از هم  هنوز ونیهما. بکشم عذاب

 !بود ترموفق 

 

 تا نبود روشن کاش و کرد عرق دستم نیب فرمون

 اما.. بکشم.. بنوشم تا.. بزنم داد رو بدم حال ی همه

 .رفت ینم یکار  چیه انجام به دستم حاال

 

 رو سرعتم.. دمیرس عمارت به بعد قهیدق ستیب بایتقر

 .زدم بوق و کردم کم

 از کالفه من و شد باز ه یثان از یکسر تو عمارت در  

  نگاهم لحظه همون اما دمیکش نییپا رو شهیش گرما،

  ییروبرو بلند یشاس ن یماش یآشنا ی  راننده یرو

 .شدم عرق سیخ و شد قفل

 



 نور نکهیا با.. کردم براندازش زدن پلک بدون

 و بهت از دمید نکهیا با.. زدیم رو چشمم  دیخورش

 . بود شده تار یناباور 

 من اما کرد ینم یاری درست مغزم انگار  نکهیا با

 . کردم ینم اشتباه

 

  بود شده  تعجبش باعث  موندنم مات انگار که روشن

  چشم نداشتم قصد همچنان من اما کرد صدا رو اسمم

 و شد من  متوجه اول ی لحظه همون از.. بردارم

 .شد ادهیپ و دیکش رو در ی رهیدستگ

 

 روشن دست از رو دستم و کرد قفل نمیس نیب نفسم

 . شدم ادهیپ و دمیکش رونیب

 

 ...کجا شد؟ یچ زدان؟ی-

 

 .دمینشن رو روشن یصدا گهید من

  ختن  یفرور یحت دمینشن رو ییصدا چیه دراصل

 ...خودم



 

 فاصله نیماش از گام هی فقط و کردم رها  باز رو در

 .گرفتم

 یپالتو.. اهیس شال.. کردم زی آنال رو وجودش ی همه

 ..رنگ همون به نی پوت  و شلوار.. اهیس و بلند

 

 دیرس یم نظر به قبل ییبای ز و ظرافت همون به هنوز

 زبون با رو لبم.. کرد متعجبم موهاش اه یس رنگ اما

 :آوردم زبون به وار زمزمه رو اسمش و کردم تر

 

 ترانه؟-
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  از یکسر تو رو اندامش به دنیرس تا یمتر ده ریمس

 .ستادمیا مقابلش درست و کردم  یط هیثان

 

..  ظرافتش.. عطرش.. ترانه خود.. بود شیواقع خود

 . کردم ینم اشتباه من.. دنشیکش نفس

 داشته پردازش  و لیتحل فرصت مغزم نکهیا از قبل

 تو توانم یهمه  با و بردم باال رو دستم باشه،

  پرتوان مشت نیا که نبود مهم برام و دمی کوب صورتش

 . کردیم داغون رو صورتش اندازه چه تا

 

  درست یخش  و خط چیه بدون و سالم و  حیصح نکهیا

  و بد افکار یهمه دادیم نشون بود، ستادهیا مقابلم

  سوخته ترانه  جهنم نیهم تو و بود اشتباه من ی  منف

 ...حاال تا بودم کرده تلخ رو یزندگ. بودم

 

 ؟ یبود کجا.. تو ترانه؟-

 

 .ستادیا حالت یب



 هضم  قابل برام هنوز من و نکرد بلند  دست یحت

 بود؟ ترانه خود.. نبود

 

 رهیخ و گرفتم قاب رو صورتش طرف دو  و رفتم جلو

  شیآرا یا  ذره یب دشیسف پوست.. شدم صورتش ی

 .دیرس ی م نظر به کبود لبش و بود

 رخ صورتش رو یاد یز وضوح با هامانگشت  رد

  یزی خونر که بود کلفت پوست اونقدر و  دادیم نشون

 .نداشت

 

 خبر یب خدا از مردم یاحتمال آمد و رفت به توجه یب

  درد کردن   آروم یبرا یفرصت من . دادم تکونش  محکم

 . نداشتم کسالی نیا ترس و

 منهیس به  دست با اما  خواستمیم جواب فقط حاال

 در ابرو.. ستادمیا فاصله گام هی با.. زد پسم و دیکوب

 .شد نهیس به دست ترانه و دمیکش هم

 

! نه؟ یبزن حرف یندار قصد ؟یبود کجا  تو ترانه؟-

 !؟یبود  یگور کدوم... افهیق نیا! ن؟یماش نیا



 

 و کرد پر  رو نمونیب ی فاصله گام هی .. کرد کج لب

 :زد لب جسارت با هام چشم به رهیخ و آورد باال سر

 

 .یفهم یم.. نکن عجله-

 

 مین سرم پشت به و گذاشتم دهنم یجلو  رو مشتم

 .بودم شده غافل روشن از.. انداختم  ینگاه

 

 بود، ترانه همون جسور  زن نیا نداشتم شک که حاال

 . زدم پوزخند

 یم نگاه ما به و بود شده ادهیپ نیماش  از روشن

 از قلبم. دادم صی تشخ و دمید رو نگاهش رنگ.. کرد

 ... روشن از آخ و سوختیم درون

 ! بود؟ دهیپرس یچ قبل یلحظه چند نیهم

 تکون هی با و بود ستادهی ا در دم ها نگهبان از یکی

 .شد متوجه سرم

 



 روشن که دم ید و گفت یز یچ و رفت روشن سمت به

 آخر در.. داشت یبرنم ما از  چشم واج و هاج همچنان

  حرکت و  نشست فرمون پشت نگهبان و شد سوار

 .کرد

 

 !فرخزاد خان   زدانی گمی م کیتبر-

 

.. بود روانم و روح ی آرشه ترانه ی طلبکارانه  لحن

 .دمیچرخ سمتش به

 یپوست و موها  رنگ بر عالوه  کردم یم  دقت که حاال

 به تر تپل یکم بود برگشته خودش یعیطب حالت به که

 زبون با  رو لبم و گرفتم رو بازوش.. دیرس یم نظر

 .کردم تر

 

 ترانه کمر من و شد رد کنارمون از سرعت با ینیماش

 تو که یشهامت به رو و دمیکوب نیماش ی بدنه به رو

 : زدم لب دمید ی م هاش چشم

 

 ؟یبود کجا ترانه.. زده بتیغ کسالهی از شتریب-



 

 :برد باال  رو صداش و کرد نثارم ییباال  بلند هه

 

  یبایرق ست؟ ی ن خطرناک برات ابونیخ  وسط نجایا-

 یکن یم رفتار ینجور یا من با یدار ننیبب سرسختت

 ی  لیس. ادیم دردم .. زدانی کن ول دستمو گن؟یم یچ

 !نبود؟ یکاف محکمت

 

  من کرد یم درک د؟یفهم یم رو درد یمعن اصال

  چه تو روز و شب دیفهم یم دم؟یکش یدرد چه  کسالی

 سوختم؟ یجهنم

 

 ... ایب دنبالم.. ترانه باشه.. باشه اد؟یم دردت-

 

 دونستم یم .. دمشیکش خودم  سمت به انعطاف یب و

 و تقال با ترانه اما.. بدم نشون یرفتار چه زن نیا با

 دستش دیکوب منه یس و بازو به که محکم مشت چند با

 :گفت مانند غیج و دیکش پس رو

 



  مهیخ عروسک من.. زدانی نزن.. نزن دست من به-

  من.. کن درک نویا..  بفهم.. ستمین  تو یباز شب

 .ستمین عروسک

 

  به ینگاه مین و گرفتم خودم  کنترل تحت رو خشمم

 .انداختم  اطراف

..  بود نکرده جلب رو یکس  توجه مشاجره نیا هنوز

 :زدم لب و دادم اشاره عمارت باز در به

 

 زدن حرف ی برا یمناسب ی جا  نجایا.. ترانه ایب دنبالم-

 .فتیب راه.. یبد جواب  سواالم به  دیبا.. ستین
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 با باز و کرد اخم.. دیمال و گرفت دست  به رو بازوش

 : دیکش گردن  جلوم ییپررو

 

 ... که اومدم.. یبد سواالمو جواب تو  که اومدم من-

 

  ینگاه م ین نیماش سمت به و کرد قطع رو حرفش

 . انداخت

 و گرفت فاصله عیسر یلی خ و کرد صبر  هیثان کی فقط

 . شدم دهیکش سمتش به من و کرد باز رو عقب در

 

 هی ی هیگر یصدا اما  بزنه بشیغ باز دمیترس یم

  عقب قدم ه ی.. کرد فعال رو  سنسورهام  ی همه بچه،

 :دمیشن رو ترانه یصدا و ستادمیا

 

 !آروم.. پسرم باش آروم..  شششیییه-

 

 .دیتپ یم گلوم تو  درست قلبم



  سرش ترانه.. بست خی تنم و شدم عرق  سیخ  کبارهی

 هی.. ستادیا من به رو و دیکش رونیب  نیماش از رو

 پسرم؟ گفت؟ یچ  ترانه.. بچه

 

 .زدیم رونیب حدقه از داشت هام چشم

 جسم  دنید با و کردم بسته و باز  لب بار نیچند

 .شد منقطع نفسم آغوشش تو کرده خوش جا  کیکوچ

 

  بزنم یحرف نکه یا از قبل و آوردم ابرو نی ب یظیغل اخم

  زل بهم یاشک یها چشم همون با و اومد جلو ترانه

 .زد

 

 زدان؟ی-

 

 ازم چشم اما دادم تکون راست و  چپ به یسر

 . برنداشت

..  شمردم یم رو سال و ماه و هفته و روز داشتم

 ...بچه ه ی.. کردم یم کتاب  و حساب



 

  پلک پشت سکسمون نیآخر ریتصو و بستم چشم

.. بهمن خواهر.. ترانه از.. بچه هی.. شد زنده مبسته 

 ... بهمن و من خون  از نیجانش هی

 

 یجه یسرگ هی و شد  آوار سرم یرو ایدن غم کل

 . افتاد جونم به وحشتناک

 از دیبا میزندگ تیموقع نیبدتر  تو درست  و حاال! حاال؟

 و دیکش یبد ریت قلبم! شدم؟ی م باخبر بچه هی و ترانه

 جیگ سرم. کردم هیتک ن یماش به ختنی نر فرو یبرا

 باور. د یچیپیم هم در مروده و دل کل و رفتیم

 !کردمینم

 

  نکهیا با و دیرس یم نظر به چهارماهه ای سه بایتقر

 ... اما بودم دهیند رو صورتش هنوز

 

 بازوم هی.. کردم باز چشم منهیس به ترانه برخورد با

 و ترانه و من نیب درست حاال بچه و بود گرفته رو

 .بود هردومون ی نهی س به دهیچسب



 

 یاترانه  و شدی م پرت جلو به یرحمیب با که یانه یس

 واضحم ی  روان و ی روح حالت از چشم ابدا که

 و دی چرخیم سرم  دور ایدن انگار. داشتی برنم

 .دیلرزیم شدت به زانوهام

 ...روشن از آخ

 

 !برگشتم.. پسرم خاطر به.. خاطر   به.. من-

 

 نیا از.. کی کوچ جسم نی ا از و آوردم  نییپا رو سرم

 کل که یکاله و یآب  یسرهم ییها  لباس جز بچه

 .دمید ینم یزیچ داد یم پوشش رو سرش

 

  یچرخ بغلش تو رو بچه بود که یسخت هر به ترانه

 . نمشیبب تونستم من و داد

  ق،یعم دم هی با که دمیکش ینم نفس مدت تمام انگار

 .دمیکش هیر به رو اطرافم  مسموم یهوا  ی همه

 



 ... بچه ی بسته یها  چشم و رفته فرو یها لب

  از حجم نیا و زدیم رو  چشمش داشت دیخورش نور

 . داد یم نشون رو بودنش ییسرما  حتم به لباس

 

 ...بچه نیا.. تو.. ترانه-

 

 :زد لب اشک و بغض با

 

 ...ما ی بچه.. توئه ی بچه-

 

..  زدم زل بهش باز و گرفتم دهنم یجلو  رو مشتم

.. افتاد هیگر به و شد کج لبش و دیکش هم در چهره

.. ادیز یلیخ.. داشت شباهت  من به ی ادیز بچه نیا

 .بود انکار قابل ریغ

 

 ؟یکن بغلش یخوا ینم-

 

 !ترانه؟-



 

 آغوشم  تو رو خودش و گرفت دست  هی با رو بچه

  کوچک جسم همون سمت به رو سرم من و انداخت

 . کردم کج

 ی همه.. گرفتم رو کمرش و اومد باال لرز با دستم

..  ایخدا.. آخ و بود دستم کف  هی ی اندازه به وجودش

 ...نه

 

 ؟یبود  حامله تو-
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 تلفنم و بود شده جلب بهمون نفر چند   توجه حاال

 .زدیم برهیو

  با ترانه و گذاشتم ترانه کمر پشت رو  آزادم دست

 .کرد هیگر بلند یصدا

 

  نیا... آخ کردم؟ یم آروم رو پسر و مادر چطور من

 پا به غوغا.. ترانه و من خون از بود؟ من از.. بچه

 ... روشن آخ.. بود فاجعه.. شدیم

 

 من سر از یلعنت یبال نیا و زجر نیا یک بود قرار

 !بشه؟ رفع

 رو وجودش کل و رمیبگ خورده ترانه از تونستمیم

 بچه نیا ساخت مسبب ییتنها که ترانه! کنم؟ لگدمال

 ... روشن یول نبود

 

 من از و بود یلعنت من به دشیام ی همه  دختر اون

 ! داشت دغدغهی ب و آروم ی زندگ هی توقع



 

  حل رو ترانه نبودن   داشتم و کردمیم یزندگ داشتم

 گهید میزندگ تو روشن یول گشتمیم دنبالش. کردمیم

  یهاهیثان کل تو که یعمق  اون و نبود گذشته هیشب

 ... داشت عمرم

 

 فقط وجودم و آغوشم دلم، و بودم روشن عاشق من

 ...بچه نیا اما خواستیم رو او

 

  تحمل نیا  از شتریب نتونستم.. نتونستم.. زدانی آره-

 .نتونستم.. کنم

 

 ازش. دادینم نشون رو  خرابم حال  یواکنش چیه

 بلند یصدا با که یحال در رو بچه و گرفتم فاصله

 :زدم لب و  گرفتم ترانه از کرد یم هیگر

 

 . ستین مناسب نجایا ترانه .. عمارت تو میبر دیبا-

 



 پاک رو اشکش دست دو هر با و انداخت نییپا سر

 .دم یشن سر پشت از رو جواد  یصدا.. کرد

 

 ن؟ یخوب آقا؟-

 

 .ستادیا فاصله گام چند  با متعجب و

 سرخ دشیسف پوست و  ختیر یم اشک هنوز ترانه

  رو خودش تالشش  تینها با.. دیرس یم  نظر به سرخ

 :ستادیا بهم کینزد و کرد کنترل

 

 زدان؟ی-

 

 ...ایب من با فقط.. نه نجایا.. شیییه-

 

  نگاه بهت به توجه بدون و گذاشتم کمرش پشت دست

 : گفتم ی دستور جواد

 

 .اری ب محوطه تا رو نیماش نیا-



 

 .گذشتم کنارش از و

 

 ... االن نیهم هم.. آقا.. چشم چ-

 

 خودم به محکم من و کرد یم هیگر بغلم تو بچه هنوز

 .فشردمش

 

 تا بوده خواب افتادم راه یوقت از.. گرسنشه حتما-

 .شد داریب که کرده حس  رو تو کنم فکر.. حاال نیهم

 

 ی رهیت اما نداشت ییمعنا  هنوز برام ها حرف نیا

 لب و کردم  خفه گلو تو رو آخم.. لرزوند یم رو پشتم

 :زدم

 

 نیا و تو ی هیقض.. یبود کجا  یبد حیتوض برام دیبا-

 ... دیبا.. ترانه  هیچ بچه
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  منزجر خودم از و داد هیتک منه یس یرو  رو سرش

 .داشت دوران سرم! بودم؟ کرده کاریچ. شدم

 

  حیترج اما برم  محوطه تا  نیماش همون  با تونستم یم

  مقصد  به هرگز و بشه تر یطوالن ریمس نیا دادم

 .نرسم



..  کردم یتیاهم یب من و زدیم برهیو  تلفنم همچنان

 به باالخره و میکرد یرو ادهیپ قهیدق پنج از شیب

 .می دیرس عمارت یاصل دونیم

 

 شدرباره انی جو با شهیهم  که هیا خونه همون نیا-

 عشق با روز  هی بود قرار که یهمون ؟ یزدیم حرف

 ! ؟یبساز رو تنده یآ تیزندگ

 

 و بود یسطح  و کوتاه ی لیخ یول دمیشن رو لبخندش

 . بودم دهیشن اشتباه من دیشا  کردم احساس

 

 رو آدرسش یحت من که کردمیم حسادت  یلیخ-

 دونستمیم و دمیشنیم رو  االتتیخ و خواب . نداشتم

 !ستین من یبرا

 

  و نجایا  من که بود یحال چه تو حاال میزندگ عشق

 میزندگ یهمه  بچه هی شدن دایپ شوک تو  ترانه، کنار

 !بود؟ شده مختل

 



 و دیکشیم رخ  به رو گذشته امیا یتلخ و کردیم هیگال

 .گرفتیم  گر تنم پوست

 کل و بکشم هوار تونستمیم کاش و بودم تلخ تلخ

 .بزنم عق رو میبدبخت

 

 دایپ رو نجایا آدرس  یچطور بپرسم بعدا بهتره-

 ؟یبود کجا.. ترانه.. یکرد

 

 سمتمون به دو با و گرفت فاصله ها نی ماش از جواد

 .کرد سکوت باز ترانه و اومد

 

 ن؟یندار الزم کمک.. آقا-

 

 :گرفت فاصله ازم و دیکش باال  ینیب ترانه

 

 ...اریب برام عقب یصندل  از رو بچه فی ک و کالسکه-

 

 .شد دور و گفت چشم جواد



  حاال.. گذروند نظر از رو اطرافش و ستادیا روبروم

 دست ترانه.. زدیم نق فقط و کرد یم هی گر کمتر بچه

 رهیخ آغوشم تو بچه ی  منظره و من به نهیس به

 .کرد نگام اشکبار ییها چشم با اما دیخند لبش.. موند

 

 .کنم تجسم رو صحنه نیا تونستم ینم-

 

 ... من مثل درست

 ...ترانه از نه  اما بود آرزوم  تی نها بچه هی

  کنم جلب رو بهمن اعتماد تا خواستمیم  بچه یزمان هی

 ...حاال یول

 دیلولیم تنم یپ و رگ تو ترس اونقدر داشتم،  وحشت

 .بود  مشکل برام دنیکش نفس که

 

  و کالکسه با جواد همزمان و افتاد هیگر  به بچه باز

 .برگشت یبزرگ ساک

 

 .بدم ریش بهش دیبا.. زدانی-



 

  به رو بچه.. بود ستادهی ا هنوز ریمتح و مات جواد

 من به رو و کرد بغلش مکث با ترانه و گرفتم سمتش

 .داد قرار مخاطب رو جواد

 

 هی رو لمیوسا فعال اما بمونم کجا تونم یم دونم ینم-

 . بدم ریش بهش بتونم که بذار جا

 

 .شد دستور منتظر و انداخت ینگاه مین من به جواد

 هم ترانه به.. موندم رهیخ  یوجب مین اون و ترانه به

 و داشت یز یر ی جثه که نیهم مثال.. داشت شباهت

 . بود دی سف تینها یب

 

 .کنن  مرتب رو ها  اتاق از یکی  بگو.. جواد-

 

 .برم یم الرویوسا من.. چشم-

 



 و کرد پنهون بچه زیر ی جثه پشت رو  اشکش ترانه

 . رفتم جلو من

 برام ها باغبون و خدمتکارها  و ن یمحافظ تعداد

 سرم تو سوال هزارتا که یحال در.. نداشت  یتیاهم

 :زدم لب خورد یم چرخ

 

 ه؟ یچ اسمش-

 

 .کرد مکث  هیثان کی فقط

 سمت به من به پشت و زد پا ی پاشنه یرو یچرخ

 .رفت شیپ یاصل  ساختمون

 

  گلوم تو رو آخم و دادم سوق عقب به رو سرم درد با

 .کشتم

 بچه.. بود برگشته بچه هی با  ترانه.. نداشت امکان نیا

 !!!!! من ی

 



 با.. انداختم اطراف به  ینگاه مین و کردم  باز چشم

 . شد تلنبار دلم یرو ایدن ی دردها ی همه روشن دنید

  یحال چه من نکهیا.. بود ستادهیا استخر کنار درست

  بود کرده چه  من با ترانه و دیکش یم چه او.. داشتم

 .بودم جیگ.. نداشتم خبر
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  خواب هی.. داشت شباهت کابوس هی  به زیچ همه

 ...آشفته

 ی  لعنت من   به روشن نباریا!  دادمیم دست  از رو روشن

 باعث نبودنش و رفتن تصور. کردینم رحم گناه سراپا

 مشتم  نیب رهنمیپ و بذارم  قلبم یرو رو دستم شد

 . شد مچاله

 

 تمام داشتم که یالحظه  تو درست که نبود انصاف نیا

 دور به و کمال و تمام رو روشن تا کردمیم رو تالشم

 غرق گذشته لجنزار   وسط باشم، داشته ونیهما از

 .بشم

 ... من خون   از معصوم طفل اون و  بود زنم ترانه

 

 دستش از اگه و دیکشیم پر  روشن یبرا میلعنت دل   اما

 بود محض ی  خودخواه.  خواستمینم یچیه دادم،یم

 ... سخت یلیخ. بودم اومده  رو یسخت راه من یول

 



  من از  تیمظلوم  با که یدخترک حق حاال حداقل

 با رو جوابش و بود دهی پرس ترانه برگشتن یدرباره

 !باشه جهنم نیا تونستینم بودم، داده سکوت

 گفت گوشش کنار یزیچ.. دمید روشن کنار نارویم من

 . نداد نشون  یواکنش  چیه روشن و

 

 .بودم عرق  سیخ و دیلرزیم وجودم کل

 به فقط حرکت یب برداره نگاهم از چشم نکهیا بدون

 و گناه حس از پر و زده خجالت.. کرد یم نگاه من

  ینگاه م ین ترانه رفتن ریمس به و گرفتم رو نفرت

 .بود باز مهین عمارت  در و دمشید ینم.. انداختم

 

..  آوردم در کتم بیج از رو  تلفنم من و زد رونیب جواد

 .داشت خبر احتماال.. بود انیجو

 روشن سمت به باز و کردم وصل رو تماسش

  چشام تو خار مثل شیخال یجا و نبود اما.. دمیچرخ 

 ! سوخت یم پلکم پشت. رفت فرو

 ...قلبم آخ و کردی نم تحمل روشن! رفتیم



 اگر یول  بود من حق روشن و بودم خودخواه من

. کنم شیزندان ابد تا تونستمینم! ؟یچ   خواستینم

 !کردینم  تحمل رو درد نیا روشن

 شدیم تموم یچ  همه نجای هم و ستادیایم  جهان کاش

 !گردوندی برنم رو من از روشن اما

 

  اضطراب پر یصدا و زدم گوشم به رو  تلفن مکث با

 :دمیشن رو شزده  جانیه و

 

 ... که دادن خبر ها بچه بچ ب.. زدانی  زی آقا آ الو؟-

 

 :دمیپر  حرفش نیب

 

  گند... نجایا ایب االن نی هم.. انیجو.. داره قتیحق-

 که غرقم کثافت وسط  یجور هی کردم، خراب زدم،

 !انی جو ایب. بکشم نفس تونمینم

 

 :دیکش پوف و برگشت ری تاخ با نفسش



 

  یچ همه  نیباش آروم کنمی م خواهش قربان، چشم-

 روشن ر خوبه؟ خانوم ترانه  حال.. آقا. شهیم درست

 ؟ یچ خانم

 

  لب فیبالتکل و درمونده.. یچیه از.. نداشتم خبر من

 :زدم

 

 شمیم خفه دارم ،یبرس  یدار وقت ربع هی فقط-

 . انیجو

 

 شیب شده خراب نیا تا برج از.. کردم قطع رو تلفن و

 .نداشت یتیاهم من یبرا.. بود راه ساعت مین از

 نییپا رو تلفن تا.. بود ستادهیا فاصله متر چند با جواد

 :اومد جلو آوردم

 

  از یکی گفتم مینس به.. خوام یم معذرت.. دیببخش-

  به.. کنن آماده خانوم یبرا  رو باال یها  اتاق نیبهتر

 .گفتم بچه خاطر



 

 واقعا هم  با زن دو کردن اداره.. دادم تکون  سر فقط

 ...حاال.. نداشتم رو حس نیا ابدا قبال.. بود سخت

 آخ بود؟ من  ی بچه نقو  نق و فینح جسم اون واقعا

 ...ترانه

  نگاهم من و شد دور جواد.. نداشت لیتحل قدرت مغزم

 روشن و ترانه رفتن ریمس نیب یفیبالتکل  با رو

 .چرخوندم
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  نیا.. ستادمی ا قیآالچ وسط یا شهیش ز ی م به هیتک با

 .کرد  یم زنده خاطرم تو رو روشن ق،یآالچ

 دهیکوب هم  در رو وجودم کل و من شب  همون روشن

 در بار نیاردمیلیم یبرا هاشلب نیری ش طعم و بود

 .کرد مزه دهنم

 

 من خونه  نیا خشت به خشت کردم،یم  فکر که حاال

 دستور که یوقت چون  نداختیم روشن ادی به رو

 یزندگ یروز اون دیام به بودم، داده رو نجایا ساخت

  یخوشبخت  به و رمیبگ رو روشن دست که کردمیم

 .کنم دعوت

 

  بچه هی و  روشن وجود  با که بود اومده سرم به یچ

 !نبود خوش حالم خودم،  خون   از

 ... کردیم ترک رو من روشن اگه

 که کنم خواهش ازش دادیم  اجازه خجالت و شرم اون

 !بمون؟



 

  که بردم فرو بمیج تو رو  چپم دست و دمیکش پوف 

 .شد کینزد  بهم انیجو

 بچه هی تولد دنیشن با و بود دهیرس موقع به اگرچه

 :زد لب اما دیرس  یم نظر به مبهوت هنوز

 

 کجا خانوم نشد معلوم یعنی.. بگم یچ دونم ینم-

 بودن؟

 

 و جیگ هنوز من.. دادم تکون راست و  چپ به یسر

 . بودم ناباور

 رو بهت نی ا تونستم ینم  و بود نشده هضم  برام هنوز

 :زدم  لب خونسرد.. بذارم اشتراک به انیجو با

 

 که ستین یزن ترانه چون منه ی بچه مطمئنم فقط-

 !ریش دل  تو ادیب گهید یکی یبچه  با و کنه انتیخ

 



 زیم کنار از من و دیکش  ملتهبش صورت به یدست

  نجایا از.. دوختم استخر  به رو نگاهم و گرفتم فاصله

  دلتنگ من یول نبود معلوم یپشت ساختمون  یحت

 !بود؟ کجا روشن. بودم

 

  هزار  هزاران و محکم ی  لی س نیچند یبرا رو خودم من

  رو خودش روشن یول بودم کرده آماده ناسزا  و فحش

 :شد  جابجا گلوم بکیس. کردیم غیدر من از

 

..  اگه قربان؟.. میبپرس خودشون از که بهتره.. پس-

 ... تونم یم من نیبخوا اگه

 

  پخش جا همه  زود یلیخ  و کرد یم دایپ  درز خبر نیا

 ... آخ.. شدیم

  خبر یاحد چیه که بود کرده مانیزا ی چطور ترانه

 رو خودش یجور بود تونسته یچطور! نداشت؟

 رو کردنش دایپ توان هم من یحت که کنه پنهان

 !باشم؟ نداشته

 



 من از که  یابچه دن  یبخش! بود؟ برگشته یچ یبرا

 ! بود؟ کرده یمخف

 سرم از دست یالحظه  روشن یبرا  ینگران

 .داشتی برنم

 

 کار به دست که کنم  فکر بهش خواستمی نم یحت

  راحت رو المیخ محافظ داشتن و بزنه یاشتباه

 .کردیم

 

 رو خودم  یخونسرد کردم یسع و انداختم باال ابرو

 : کنم حفظ

 

  ریس رو بچه شکم تونسته االن تا احتماال.. ایب دنبالم-

 .بخوابونه و کنه

 

..  کرد یم خراب رو حالم من با بچه اون یخون  ارتباط

 . کنم کاری چ دیبا دونستم ینم و گرفت یم رو قرارم



 فکر نیا از ریغ یزیچ به تا نداشتم فرصت یحت  حاال

 طفل ه ی و بود ترانه  ریدرگ حواسم ی همه.. کنم

 ...شتریب شهیهم از.. بودم  یعصب یلیخ.. معصوم

 

 تو نداشت امکان بدتر نیا از بگم خواستم  یم تا

 قی آالچ از.. دیرس یم  آخر به ایدن ه یثان از یکسر

 شدم ساختمون وارد.. اومد دنبالم انیجو و زدم رونیب

 . شد اکو سالن یبزرگ تو کفشمون ی پاشنه برخورد و

 

 من و ومدیم  نییپا ها پله  از داشت خدمتکارها از یکی

 .کردم اخم و دمید رو دستش  ریش ی شهیش

 

 .هستن  شما منتظر باال خانوم.. آقا-
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 خدمتکار کنار از من و کرد یم میهمراه کالفه انیجو

 .گذشتم

 رو نی ا.. داشتم درد  و زدیم نبض وجودم ی همه

..  دیکش آتش به رو خودم پوزخندم.. بودم ترانه ونیمد

 .افتاده یاتفاق چه دمیفهم یم کم کم داشتم انگار

 

 یا ترانه.. کردم یم فکر شیپ  کسالی تمام به داشتم

  حاال باشه نداشته بچه من از تا کرد مصرف قرص که

.. بچه نیهم خاطر به.. بود برگشته بغل به بچه هی با

 !خودم خاطر به نه

 

 ارن؟یب  آب براتون بگم زدان؟ی آقا-

 

 داشت حضور ترانه که یاتاق ی بسته در یروبرو 

 صورتش و داشت اخم.. دمیچرخ سمتش به و ستادمیا

  نیا هضم توان هنوز.. دیرس یم نظر به سرخ یکم

 .نداشتم یتوقع چیه خودم از من.. نداشت رو مسئله



 

 ! خوبم  نباش نگران..  ستین الزم-

 

 حرصم حرکتم نیا از خودم یحت.. زدم در به تقه چند

 اتاق به پا.. بشنوم ی جواب نموندم منتظر .. گرفت

 :زد لب انیجو و گذاشتم

 

 . مونم یم منتظر من قربان-

 

  تنش یمشک وریپل هی.. بود ستادهیا تخت کنار ترانه

 سمتم به.. دمید رو بلنداش و یاسب دم موهاش  و بود

 .افتاد بچه به نگاهم من و دیچرخ 

 

 پا و دست.. بود داریب  هنوز تخت یرو  و پتو یال

  نیب ییجا و بود تنگ نفسم.. کرد یم ثابت نویا زدنش

 .سوخت یم نمیس

 

 !انی جو تو ایب-



 

 . ستادمیا ترانه کنار بلند گام چند  با خودم و

 ورود ی اجازه میضخ یها پرده وجود با دیخورش نور

  نشون کیتار  یکم رو اتاق موضوع نی هم و نداشتند

 . داد یم

 

 به پا انیجو  شدم متوجه و دادم قورت رو دهنم آب

 :گذاشت اتاق

 

 .نیاومد خوش خ.. خانوم سالم-

 

 ترانه به دشیسف  صورت و بچه از رو نگاهم

 بچه که یاصوات.. نداشت یخاص  حالت چیه.. انداختم

  یدگیکش به  رو بدنم یها رگ آورد یم در گلوش از

 .زدم یکجخند  حال نیا  با.. نداختیم

 

 آقا ممنون..  سالم اعتمادته؟ مورد فرد ان یجو  هنوزم-

 .خان انیجو



 

  رو بازوش.. رفتم  جلوتر و دمیفهم رو کالمش حرص

 :زدم لب و گرفتم متیمال با

 

 .یبود  کجا بگو بهم.. هیکاف یکرد فرار  هرچقدر-

 

.. انداخت انیجو   به ینگاه مین و دیکش پس رو بازوش

 من یبرا حال نیا با.. دمیفهم یم رو بودنش معذب

 ... ابدا.. نبود مهم

 

 ؟یدیفهم.. زدان ی.. نزن.. دست .. من به-

 

 .نکردم پنهان ابدا رو پوزخندم

  تکرار رو سوالم باز و گرفتم دهنم یجلو  رو مشتم

 شیه و زد بغل رو بچه و گرفت فاصله ترانه.. کردم

 یم یقرار یب داشت باز.. دمیشن رو گفتنش شیه

 .کرد

 



 ...بزن حرف  آرومتر لطفا-

 

.. انداختم انی جو به ینگاه مین و دادم تکون  سر فقط

  دمیکش یقیعم نفس من و داشت  ما با یاد یز ی فاصله

 :زدم لب و

 

  یدار.. نگرفتم جواب هنوز دمیپرس سوال هی ترانه؟-

 .یریم رژه اعصابم رو بدجور

 

 با.. اومد  جلو و گذاشت بچه گردن پشت رو دستش

 اشکش ی چشمه باز  و کرد نگام یخاص  حالت

 . دیجوش

 

..  کن بغل رو تبچه  کنم یم خواهش.. اما.. گمیم-

 .ترسمیم یلیخ من.. من

 

  مثل.. اتابک مثل بودم؟ شده پدر.. من به لعنت.. ترس

 پدر هی حس داشتم من که یحس.. ویل  مثل.. ونیهما

 بود؟



 

 دست.. چسبوندم منهیس به و گرفتم  ازش رو بچه

.. دمیکش باال چشم من و  زد رهنمیپ به  رو کشیکوچ

 .. بود زده زل بهم لبخند با ترانه
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 یفرق چیه مرده هی با باردارم دمیفهم که یروز-

  به باالخره من دمیفهم.. شدم عوض هو ی اما نداشتم

 یوقت از.. دمیرس داشتم دوست شهی هم  که یزیچ

 و یباردار از.. خواست  یم دلم کردم،  گم عروسکمو

  دمید دمی رس بهش یوقت و دمیترس یم  شدن داربچه 

 کنه وصل یزندگ به منو تونست یم  که یزی چ تنها

 .برگشتم یزندگ به مبچه  با من.. نهیهم



 

 من و آورد یم فشار گلوم خیب.. داشت خنجر  حرفاش

 پهلوم یرو دستش.. آوردم یم کم  نفس داشتم

 .نبود خودش ی اراده به انگار .. نشست

 

 هی تا.. کنم پنهون خودمو تونستم ییجا هی تا.. من-

 و اومد ایدن به بچم یوقت.. کنم فرار تونستم ییجا

 دادنش دست از ترس..  دمیترس کنم لمسش  تونستم

.. گرفت خوراکمو و خورد.. آرامشمو.. خوابمو

 با که ییها وجدان یب همون از یکی دمی ترس هرلحظه

 بعدش.. رنیبگ من از  رو مبچه دارن یدشمن تو

.. امنه تو کنار فقط مبچه  و من یجا دمیفهم.. دمیفهم

 تو.. تو وگرنه.. نیهم فقط.. برگشتم ن یهم خاطر به

 ...اونقدر

 

  انیجو حضور انگار.. بستم چشم من و افتاد هیگر به

  رو بازوش و رفتم سمتش باشم، برده خاطر از رو

 لب و کردم باز پلک من و دیلرز خودش به. گرفتم

 :زدم

 



 ...ترانه.. آخ-

 

 ادامه رو حرفش  حال همون تو و افتاد هیگر به بلند

 : داد

 

  هرچند.. سخت هرچند.. کنم یزندگ تو بدون تونستم-

  تو تونستم.. نباشم کنارت رو شب تونستم رممکنیغ

 درد تونستم.. ارمیب ایدن به رو تبچه  دن،یانتظارکش

 به یکرد ی م حال و عشق یداشت تو یوقت  رو مانیزا

 .بخرم جونم

 که نکنم فکر نیا به تونستم گرفتم بغل رو مبچه  یوقت

  نتونستم.. وسطه جونش یپا االن اما.. یستین چرا

 تو.. تو زدان؟ی.. کنم یباز  باهاش نیا از شتریب

 من مثل خوام ینم.. یکن  محافظت ازش یدار فهیوظ

 بهمن مثل  وونیح هی خوام ینم.. بشه تو مثل.. بشه

 .باشه

 

  به مرخشین.. دمید یم  رو انیجو چشم ی گوشه از

 دیکش صورتش  یرو رو دستش که دمید  من و بود من



 و کرد یم هیگر هنوز ترانه.. دمیشن رو پوفش و

 یم تکون نمیس تو مدام بچه دست.. دیلرز  یم بشدت

 . خورد

 

  یکرد انتیخ  من به باهاش که یزن اون دمیفهم یوقت-

.. نباشم خواست یم دلم.. رمیبم خواست یم دلم زنته

 هی  بحث گهی د.. بودم باردار ماهه شیش گهید من اما

  و گردمیبرنم گفتم خودم  با.. من نه بود گهید یزندگ

 راه چیه تو از.. من اما.. کنم یم بزرگش ییتنها

  موابسته  تو به اونقدر بچه هی با حاال.. ندارم یفرار

  زدان؟ی.. شم خالص دستت از یچطور دونم ینم که

 ازت.. ازت.. کنه لعنت منو خدا.. کنه  لعنتت خدا

 .بچمه خاطر به.. فقط نجامیا اگه ؟یفهم یم.. متنفرم

 

  تو هنوز که یعشق مانع اما کردم یم حس رو نفرتش

  درصد با رو هردو من.. شدینم دیلول یم وجودش

 . کردم یم حس ییباال

 

 !یبود کجا بگو بهم فقط ترانه؟-



 

 پاک رو  اشکاش دست کف با و گرفت فاصله ازم

  متوجه و انداختم ینگاه  مین انیجو به رو.. کرد

 . شد منظورم

 بود یعسل یرو که ی پارچ از و رفت راه قدم چند

 تو که ی فینح جسم صورت به من و کرد پر یوانیل

.. داشت شباهت واقعا.. انداختم ینگاه می ن بود آغوشم

 ...ترانه به هم و من به هم

 

 نگاه بدون ترانه و گرفت ترانه مقابل رو  وانیل انیجو

 پاک رو اشکاش  باز و گرفت رو وانیل بهش، کردن

 .رفتم ترانه سمت به من و  خورد در به  تقه چند.. کرد

 

 .آوردم رو ریش ی شهیش.. خانوم-

 

 :دمیشن رو انیجو یصدا

 

 . یبر یتون یم..  من به بده-



 

 .چشم-

 

 و دیکش یقیعم نفس اما  ختیر یم اشک هنوز ترانه

  رو بچه.. دینوش جرعه چند و زد وانی ل به رو لبش

 به یکینزد ن یا.. ییجدا نیا برام و گذاشتم تخت یرو

 روبه و رفتم  ترانه سمت به.. بود سخت اندازه هی

 : زدم لب شیاشک یها چشم
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  یچطور .. یکن فرار من  از یتونست یچطور .. بگو-

  یم.. کنم داتیپ نتونستم من که یبود کجا.. یرفت



 با یدون یم .. گردم یم دنبالت  دارم کسالهی که یدون

 تو گرفتم گهید زن هی اگه  من شدم؟ روبرو ییزا یچ چه

 یم رشد  شکمت تو من از بچه هی.. ی بود اولم زن

 !؟یگرفت دهیناد یراحت نیهم به منو.. منو و کرد

 

.. برد فرو دندونش به رو لبش و گرفت کمر به دست

  پشت و گذاشت یعسل یرو  رو ریش ی  شهیش انیجو

 .ستادیا سرم

 

 نداره وجود یمانع چیه خورده  شکست زن هی یبرا-

  دوست.. موندم دوست هی شیپ مدت نیا.. کنه فرار تا

 برادرش.. بودم شهرستان تو.. مییدانشجو  دوران

  نکهیا بدون تونستم.. بود مانیزا و زنان متخصص

.. هنوز.. ارمیب ایدن به رو مبچه  بشه خبردار یکس

  و اتاق هی تو و اون یخونه تو! نداره شناسنامه هنوز

 . کردم مانی زا یپزشک زاتی تجه از دور

 

 ...نام یب ی چهارماهه ی بچه هی

 !بود؟ نیا  یزندگ از شدن، پدر از ازدواج، از من حق



 

..  من ی بچه.. من زن..  زدم درد سر از یپوزخند

  بودم؟ من  مقصرش.. ییتنها  و غربت تو ینجور یا

 .رفت یزعسلیم سمت به ترانه و زدم موهام به یچنگ

 

  لب و برداشت رو ریش ی  شهیش و گذاشت رو وانیل

 .نشست تخت

 کنار تا.. هیگر شدت از بود سرخ  سرخ پوستش

 :زدم پچ آهسته یلیخ  و رفتم انیجو

 

 .کن دایپ برام  رو اروی نیا-

 

 .چشم.. آقا چشم-

 

 به رو شهیش و کرد دراز پاهاش یرو رو بچه ترانه

  تخت کنار تا و دادم تکون یسر.. برد فرو دهنش

 :زدم لب و کردم نگاش باال از. رفتم شیپ

 



 پس جواب دیبا وقتش به.. کن آروم رو بچه فعال-

 .یبد

 

 تو؟ ای من-

 

 کج لبم و کردم پر ژنیاکس از رو هام هی ر بسته چشم

 :شد

 

 . یرفت کسالهی که ییتو نیا  اما.. دمیم پس جواب منم-

 

  کیم رو شهیش یکیپالست سر صدا و  سر با داشت

  قطع آورد یم در گلوش از که یاصوات هنوز و زدیم

 .بود نشده

 

  از قدش.. ادیم تو مثل یک ی به.. خوشکله دومت زن-

  بزرگتر من مثل و توئه از ترک یکوچ...  بلندتره من

 ونیهما دختر  ست،ین هیکنا و شین کن باور! ستین

 ! ادیم بهت



 

 در و رفت  رونیب اتاق در از و دید رو  نگاهم انیجو

 . بست رو

 ششونه  سر از و نشستم تخت یرو ترانه سر پشت

 هنوز.. شدن پدر حس.. انداختم ینگاه مین بچه به

 .بودم شوکه هنوز..  نداشت یخصوص به حال

 

.. ینبود خبر یب من از قبل، مدت تمام تو معلومه-

 آمار من  از انگار اما ی بود تهران از خارج یگیم

 که یدون یم اونقدر احتماال.. یدار لحظه  به لحظه

  قطع مارستانیب و یکالنتر و سردخونه از پام کسالهی

  دندوناتو بزنم خواست یم دلم یلیخ ترانه.. نشده

 ...که رمتی بگ لگد و مشت ریز یجور.. کنم خورد

 

 :د یپر حرفم نیب

 

 .نزن حرف ینجوریا من ی بچه یجلو  لطفا-

 



 و نفرت وجود  با و دمیکش  جلو رو خودم بسته چشم

 اون یهازدن پا و دست و ترانه اندام به ترس و خشم

 .زدم زل نوزاد

 

 درک رو زایچ نیا که ستمی ن احمق اونقدر من زدان؟ی-

 پاکمهر ونیهما دختر  به منو.. منو تو.. نکنم

 تازه یوقت.. یکرد انتیخ بهم  اون خاطر  به.. یفروخت

 شکمم تو  رو بچه نیا  یبود برگشته اون شیپ از

 اگه داشتم؟ یحال چه من یبفهم یتون یم.. یکاشت

 به فقط زندم  هنوز االن اگه.. نزدم حرف  و کردم تحمل

 ...خاطر
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 .کنه تموم رو شجمله ندادم اجازه



 ترانه با یبد رفتار چیه من.. نداشت رو حقش

  که ییروزها همون.. لی اوا یحت.. چوقتیه.. نداشتم

 پر انتقام و خشم با که.. شدم روبرو باهاش تازه

 :بودم

 

.. نکن تکرار  بار هزار رو حرف هی.. ترانه هیکاف-

.. ستین مهم گهید یبرگشت که یهرچ  خاطر به االن

  تو.. من دست از کردن فرار دمیم نشون  بهت اما

  یجلو ها یزبون بلبل ن یا.. من داشتن نگه یخمار

  جواب یب تونه ینم ها  ختنیر تمساح اشک.. من

 . بمونه

  بار یدیکش که یدرد حی توض و حیتشر با یتون ینم

  جنازه هی با  من شیپ روز دو نیهم.. ی کن کم گناهتو

 تو بفهمم تا دمیکش درد  و شدم روبرو  کهی ت کهیت ی

 .یستین

 

  ریش ی همه و برد یم  خوابش داشت بچه باالخره

 .بود خورده رو شهیش درون

 کمر و گذاشت تخت یرو  رو اون و شد بلند ترانه

 .کرد راست



 

.. دوختم بهش بچه از رو نگاهم  و شدم بلند  او متعاقب

  هر و رفتم جلو.. متورم شینیب و بود سرخ هاش پلک

 قلبم تو که یحسرت و درد با.. گرفتم رو  بازوش دو

 بدم حال پوزخند هی با اما.. زدم زل بهش زدیم شترین

 .کردم یمخف رو

 

  جنازه چندتا دنید کشته آدم خودش که یکس یبرا-

 .ستین یسخت کار

 

 دارم؟ مشکل ها جنازه دنید با من کرد یم فکر

 

 یابیغ تونستم ینم! زدان؟ی کنم؟ تکرار بازم الزمه-

 دونستم یم.. یکشت رو داداشم  تو.. رمی بگ طالق ازت

  هزارتا  با تونستم یم..  کنم تیشکا تونستم یم و

..  بندازم دردسر تو رو تو  یجعل ریغ و  یجعل مدرک

 .بود حقش بهمن اما

 و پدر انتقام یکی باالخره نکهیا حساب به ذارمیم

 بابام ؟یکرد فکر من به  لحظه هی اما.. گرفت مادرمو



 قاتل بود مونده برام که یکس تنها.. مرد  داداشم.. مرد

 زدان؟ی.. برادرمه

  داشتن بد ی خانواده هی طعم یتون ینم  چوقتیه تو

 کمک بهم.. کردم یزندگ باهاش من یول یکن درک رو

..  کار نیا از  پسرمونو یعنی.. پسرم تا کن  کمک.. کن

 اون خوام ینم .. کنم دور ت یجنا سراسر یزندگ نیا از

  نکهیا یبرا که یدونیم.  نهیبش تو یجا.. بهمن یجا

 رو قدرت یصندل رو نشستن توان  ام،ین تو شیپ

 ! بشه ما مثل من یبچه  خوامینم اما داشتم

 

..  کرد ینم درک و کردم یم تحمل من  که ییفشارها

 یاندازه به خودش ترانه یول نداشتم یتوقع ازش

  توان دونستیم و بود کثافت جماعت نیا ریدرگ یکاف

 .نداشت فرار

 رو معصوم طفل اون کردن دور ییتوانا دونستیم

 .نداشت

 

  نجاست از یمخلوط.. بود من خون  از که یا بچه

 یم بچه هی قبال  کردم؟ یم  یخوشحال دیبا.. بهمن خون



.. نبود یآزاد حکم بچه نی ا حاال.. یآزاد یبرا  خواستم

 ... ابدا

 

 ترانه؟-

 

 یم نمیب  یم چشمات تو هنوز که یزیچ از.. زدانی-

 . کن  حفظ رو بچمون کنم یم خواهش.. ترسم

 

 نگاهم از چشم.. شد فشرده بازوش یرو دستم

 .کردم تر زبون با رو لبم من و برنداشت

 تا کردم یم نکارویا دیبا. خواستیم دنیکش ادیفر دلم

 .امی ب رونیب یلعنت شوک نیا از

 

 یحت.. بهتر من از دختر هی.. یدار زن تو-

 ی اندازه به باباش.. جوونتر.. قدبلندتر.. خوشکلتر

  یم من.. ستین مقصر خانوادت یبدبخت تو من برادر

 !نیهم.. باشم تبچه  مادر  فقط خوام

 



 هامچشم  تو رو خشمم و  حرص یهمه   و زدم پوزخند

 . ختمیر

 

  من بذار.. برس بچه به.. یباش تنها دمی م اجازه االن-

 تموم کسالی منو زن که  یآشغال ی حرومزاده  اون

 .کنم دا یپ داشت نگه

 

 .دیلرز یم دستم نیب دیب مثل

 

 داشته یکار اونا با یندار حق تو.. تو زدان؟ی-

 .بود من خواست به.. یباش

 

 .شهیم شونیزندگ کل ینابود باعث تو ی  خواسته اما-

 

 ن یوتیگ#

 752پ#

 

 



 

 

 چشم با.. دمیکش کنار من و  نشست بازوم یرو مشتش

  دستش.. اومد سمتم به و  زد زل بهم زده وحشت یها

 : انداخت چنگ  بازوم به و نشست کتم یرو

 

  هی یبابا گهید االن تو.. زدانی.. دمینم اجازه.. نه-

 تو.. بشه تو مثل قراره که یکی.. پسر هی.. یا بچه

 به تیجنا و جرم نیا از.. یخودخواه نیا از.. خدا رو

 .کنم یم خواهش.. بردار دست  بچمون خاطر

 

 بهش که بود یزیچ نیآخر.. پدر زدان  ی .. شد کج لبم

 .کردم یم فکر

  بچه به نگاهم باز و دادم قورت  رو دهنم  ی نداشته آب

 هنوز ماه چهار از بعد که یپسر.. شد دهیکش

  شدن پدر یناگهان نیا.. ترانه آخ.. نداشت شناسنامه

 .نبود هضم قابل هنوز

 



 چیه.. یکن محافظت بچم از خواستم فقط..  من زدان؟ی-

 کجا چیه.. نبود امن من ی برا نیزم ی کره  نیا یکجا

 ازت من.. کنم بزرگش آرامش تو بذار.. نجایا جز

 .یچیه.. خوام ینم یچیه

 

 شزده وحشت یها چشم و چرخوندم سر  سمتش به

..  کشتم یم  رو حرومزاده  اون من.. نکرد نرم رو دلم

 سر.. گذاشتم ینم جواب یب رو دنمیکش  عذاب کسالی

 :دادم تکون

 

 از قبل.. رمیگ یم شناسنامه هی بچه ن یا یبرا اول-

 یم کاش.. ترانه.. بفهمن انجمن  یاعضا نکهیا

 .یداد قرار ی تیموقع چه تو منو یدیفهم

 

  نظر به آرومتر حاال اما.. ختیر یم اشک داشت باز

 .دیرس یم

 دهیکش تخت سمت به اراده یب و گرفتم فاصله ازش

  انگار که  دمید و داد خودش به یتکون بچه.. شدم

 . جنباند یم لب خورد یم ریش  داشت هنوز



 

 شمیر ته تا دمیبوس رو کالهش یرو و شدم خم

 . نکنه  تیاذ پوستشو

 

 زدان؟ی-

 

 .کنم فکر بهش دیبا.. کنم  یم انتخاب من رو اسمش-

 

 در کنار  تا یمعطل یا ذره یب و گرفتم فاصله ازش

 .رفتم  شیپ یخروج

 

 . کن  صبر زدان؟ی-

 

 .شد خشک در ی رهیدستگ یرو دستم

..  اومد سمتم به.. بزنه رو حرفش تا موندم منتظر

  یا قطره.. زدم زل بهش من و ستادی ا راستم سمت

 دست کردنش پاک یبرا و افتاد چپش  چشم از اشک



  که دمیفهم و دمیند رو  انگشتش ی حلقه.. آورد باال

 !بود دهیبر دل من از ترانه

 

.. یکرد ازدواج روشن با چرا که کنم درک تونم یم-

  خبر تو اما.. یدیکش یچ مدت نیا تو دونم یم

  یدون ینم.. دمیکش یچ نبودنت تو یدون ینم.. یندار

  رو تو ی بچه داشتم ندونسته و بودم متنفر ازت یوقت

 ... اما.. داشتم یحال چه  دادم یم پرورش شکمم تو

  زدان؟ی.. یکن  فکر بچمون به فقط.. االن  خوام یم ازت

 نده اجازه کنم یم خواهش..  ریبگ خودم  از منو تاوان

  چیه گهید من.. رهیبگ ازم بچمو.. تو کار   کار، نیا

 ... خوام یم.. ندارم  یدلخوش

 

 .انداخت نییپا سر و گرفت رو گلوش خیب بغض

 

 زدان؟ی زی-

 

 ... یلیخ.. بود شده  عوض ترانه



  به ولوله وجودش تو که ی ا مادرانه حس تونستم یم

 رو موضوع نیا ویل اگه.. نمیبب وضوح به بود کرده پا

 ...روشن از آخ شد؟یم یچ دیفهم یم

 

  چشم ترانه.. کردم داغ و  شد تکرار سرم تو سوالش

 . دیلرز اشک از رنگش ی شیم یها هیقرن و دیکش باال

 

 بهم یبزرگ ی ضربه رفتنت با.. ترانه یکرد اشتباه-

  بچه به فقط االن.. بشه  یچ ممکنه دونم ینم.. یزد

 .برس

 

 اما کردم باز رو در و دمیکش  نییپا رو در ی رهیدستگ

 :دی نال و گرفت محکم رو بازوم

 

  یخوا ینم که نگو.. ی ندار قبول بچمونو که نگو-

 ...خدا رو تو زدان؟ ی.. یکن محافظت  ازش

 

 نییپا سر و دمید باز مهین در یال  از رو انیجو

 به داشت کم کم شیپوست  یها رنگدونه.. انداخت



  من از بعد که یکس تنها االن احتماال.. زدیم یکبود

 . بود انیجو  کرد یم درک  رو فاجعه نیا

 

  خونم از  من.. ستین گفتن چرند وقت  حاال.. ترانه-

 باشه من حق.. باشه من مال  که یزیچ از .. گذرم ینم

 . برس بچه به .. گذرم ینم

  یمحبت من از شهیهم  مثل ستین قرار گهید نباریا

  بهت حاال تا که یزیچ.. زدانی یرو اون.. یکن افتیدر

  مونتیپش خورم یم قسم.. ینیب یم رو ندادم نشون

 .کنم یم

 

 رو اسمم  و کرد هیگر بلند.. زدم رونیب  اتاق در از و

 به رو  و بستم هاش  هیگر یرو رو در.. زد جار

 :زدم  لب انیجو

 

 ؟یکرد دایپ-

 

 :دیرس یم نظر به خشدار صداش

 



 . کردم داشیپ خانوم  ترانه نیماش پالک از-

 

 ...یلی خ.. بود خوب  یلیخ.. دادم تکون  سر فقط

 

 ن یوتیگ#

 753پ#

 

 

 

 

 

  قصد که یجوون  دختر یبرا و زدم رونی ب آسانسور از

 کنار رو  خودم داشت، رو آسانسور به شدن وارد

 .دمیکش

.. اومد دنبالم به و کرد دست به دست رو فمیک انیجو

 امشب.. رفتم نمیماش سمت به و شدم  خارج برج از

 .کنم یرانندگ خودم  خواستم ینم

 



  بشم سوار  خواستم تا و  نشست فرمون پشت انیجو

 . کرد صدا رو اسمم یکس

 . بشناسم تا برد زمان هی ثان چند اما بود آشنا صداش

 

  بهم هنوز.. شد کینزد لبخند با و دمیچرخ سمتش به

 زد دور رو نیماش و شد ادهیپ انیجو که بود دهینرس

 .ستاد یا کنارم و

 

 دالور؟-

 

 ... دارید  مشتاق.. جان  زدانی سالم-

 

 یطوس شلوار  و کت به نگاهم من و کرد دراز دست

 . افتاد رنگش

  دستش من از  بعد.. فشردم رو دستش اکراه و مکث با

  یرو رو گوشم من و گرفت انیجو سمت به رو

 . بستم کوتاهشون یاحوالپرس

 



 چطوره؟  حالت.. دمتیند  وقته یلیخ-

 

  دادم یم حیترج.. نبودم یراض دارید نیا از چندان من

 با.. باشه دارمونید نیآخر  قبرستون تو  روز همون

 :زدم لب  و کردم کم اخمم از حال نیا

 

 .نمتیبب نجایا کردم ینم فکر.. شدم  ریغافلگ-

 

 ید یببخش با  و کرد صدا رو انیجو ها نگهبان از یکی

 .شد دور

 

 محل نجا یا حال هر به.. داشتم رو  انتظارش من-

  رستوران تو رو شام که میاومد خانواده با.. کارته

 . میبخور نجایا

 

 . انداختم ینگاه مین دستش ریمس به من

 ... رنگ یمشک یآزرا هی

 



  چندان مسافت بُعد و یکیتار بود نشسته  جلو  خانومش

  تپل کمی که بود مشخص  اما داد ینم بهم یدرست دید

 .دیرس یم نظر به

  نشسته  عقب یصندل ی رو دخترش و  بزرگش پسر

 .بودند

 

 !بگذره خوش.. شمینم  مزاحم پس-

 

  کتفم ی رو دستش که بود نشده تموم حرفم هنوز

 . نشست

 .گرفتم ناکجاآباد از چشم

 

 دست گرفتن قرار خاطر به.. بود شلوغ یلی خ اطرافم

 و رفت.. چرخوندم  سر سمتش به و کردم اخم دالور

 .بود اعصابم خط  یرو ها نیماش و مردم آمد

 

 قرار اگه.. میبزن حرف کلمه دو بذار.. ی ستین مزاحم-

..  کردم ینم صدا رو تو خودم ،یکن مزاحمت جادیا بود

 یم دنبال رو هات تی موفق خبر من زدان؟ی یخوب



  حاال.. نمتیبب کینزد از نشد سعادت اما.. کنم

  ضمنا.. داره حق یلیخ من گردن به بابات.. خوشحالم

 .یدار من دست یامانت هی

 

 : گفتم مقدمه یب .. شد کج لبم

 

 شام  نجایا ینگرفت میتصم ربط یب چندان پس-

 .یبخور 

 

 یم نظر به  رتریپ.. دیکش پس رو دستش و دیخند

 چروک و نیچ شدیم بود روشن  هوا اگر دیشا و دیرس

 .کرد  شکار ابروهاش وسط یکم

 

  هم از چرا تو بفهمم نتونستم آخر دست من زدان؟ی-

 ییگو رک یگاه درسته..  یبرینم لذت من با یصحبت

 آدم تو کردم یم فکر یول شده آزارت باعث هام

 . یباش یمنطق

 



 یعصب داشتم من و بود برنگشته انیجو هنوز

 : گفتم و زدم  یکجخند حال نیا با.. شدمیم

 

  در که یشب از و بده منو یامانت.. دارم عجله کمی-

  منتظر ادیز رو  تخانواده.. دالور ببر لذت یدار شیپ

 اتابک از مراقبت  خاطر به سال نیچند.. نذار

  گهید حاال.. یکرد محروم دارتید از رو تخانواده 

 . هیبازنشستگ وقت

 

 من و  کرد جلب رو نفر  چند توجه بلندش  ی خنده

  کجا انیجو.. گذاشتم نی ماش ی بدنه ی رو رو دستم

 ... یلعنت بود؟

 

 تا بذارم تنهات یا لحظه چند مجبورم.. زدانی باشه-

 .ارمیب  رو تیامانت

 

 بازوم به یدست  لبخند همون با دالور و دادم تکون سر

 .گرفت فاصله و زد



 با داشت هنوز  انیجو.. انداختم اطراف به ینگاه مین

 و دمیکش پوف .. کردم اخم من و زدیم حرف  نگهبان

 مطبوع کامال هوا.. رسوندم هم به رو کتم ی لبه دو

 ترانه ادی به منو.. دوردست از یا بچه ی  هیگر و بود

 ...بچه اون و

  هی یحت!  کرد؟ی م کاری چ و بود یحال  چه تو روشن

  و خونه اون  به برگشت یرو من و بود  نزده زنگ

  درد شدت به سرم. نداشتم رو روشن با دوباره دارید

 .بودم روشن نگران و کردیم

  رو تنش عطر تا گرفتمیم جنون داشتم و  بود تنگ دلم

 ... اما کنم آرومش داشتم فهی وظ . بکشم بو

 

 :کردم تر زبون با رو لبم و د یکش ریت سرم

 

 اومده؟ شیپ یمشکل  قربان؟-

 

 :زدم لب و نکردم باز رو پلکم یال

 

 صدرا؟ یبود کجا-



 

 ساعت یشلوغ  از داشت صادق نیا.. د یببخش قربان-

 .گفت یم شیکار

 

 .چرخوندم سر  سمتش به

  مدام من.. موند یم تیموقع نیا تو دینبا گهید انیجو

 افتاده، پا شیپ یکارها نیهم و داشتم ازین بهش

  سر انیجو و نزدم یحرف.. گرفت یم رو وقتش داشت

 :دمیشن رو شزمزمه من و  انداخت نییپا

 

 .قربان شهینم  تکرار.. خوام یم معذرت-

 

 ...اما نداشت رو انیجو تیموقع کردن پر توان یکس

  بهم هنوز.. بچرخم سمتش به شد باعث دالور یصدا

 : گفتم که بود دهینرس

 

 .نیماش تو نیبش تو-

 



 .چشم-

 

 و کرد دراز دست ستاد،یا  روبروم تازه که  دالور یبرا

 . شد دور  زود یلیخ

  رو دالور دست رنگ زرد و شده موم و مهر پاکت

 .دمیکش  باال چشم اخم با و دمید

 

  دالور صورت یرو و  نشست فرمون پشت انیجو

 کرد دراز سمتم  به رو پاکت.. بود لبخند  از یرد هنوز

  اتابک دستخط  با بود قرار.. دیلرز کمرم ی رهیت و

 بشم؟  مواجه

 

 دل دونستم یم چون.. دیببخش.. شما یامانت نمیا-

..  نشدم مزاحمت  نیا از زودتر یندار من از یخوش

 چطوره؟ روشن و ترانه حال

 

  هم من.. نداشت خبر برگشتنش و شدن دیناپد از انگار

 :کردم زمزمه و گرفتم رو پاکت.. زدمینم یحرف

 



 !هستن  خوب همه-

 

 ن یوتیگ#

 754پ#

 

 

 

 

  شدند ادهیپ ن یماش از باالخره فرزندش هردو  و همسر

 وقت ی برا  دالور میتا اتمام ی دهنده نشون نیا و

 :زدم لب نشیماش به  رو یکج لبخند با.. بود یکش

 

 . نکنه درد دستت.. یبر بهتره گهید-

 

 به دست کف با و انداخت سرش پشت  به ینگاه مین

 .زد ضربه نمیس

 



 رو تو  بد   چوقتیه  من.. زدانی اما.. رمیم من-

 شهیهم من رو.. یزیعز خودم پسر مثل .. نخواستم

  به رو اتابک یامانت که حاال.. شهیهم.. کن حساب

  خودت  مراقب.. راحته المیخ گهید رسوندم  دستت

 .باش

 

 شد باعث موضوع نیهم و دیلنگ یم  یکم همسرش

 .رهی بگ  رو بازوش ریز دخترش

 یپوف من و نبود یراض من حضور از  چندان پسرش

 . دمید دیکش که

 

.. ممنون  یدیکش اتابک یبرا که ییزحمتا خاطر به-

 .بود یراض ازت

 

 ؟یچ تو-

 

 فاصله و شد  کج لبم.. دادم یجواب نه کردم  یفکر نه

 .گرفتم



 انیپا یبرا  رو آخرم ی  جمله من و داد تکون سر

 : زدم مکالمه نیا به دادن

 

.. کنم یم هماهنگ رستوران با.. بگذره خوش  بهتون-

 . ریبخ شب.. نیباش من  مهمون امشب

 

 . ستین الزم-

 

 .دیخند که آوردم باال دست

 

 ! حق پناه در برو.. ممنون-

 

 نیب پاکت و دادم تکون سر پسرش و  همسر یبرا

 .شد مشت دستم

 

 .خداحافظ-

 



 سر سمتم به انیجو.. بستم رو در و شدم سوار

  رو گارمیس پاکت تا کردم دراز دست من و چرخوند

 صبح امروز  ی خاطره  یادآوری به با اما بردارم

 تو تا بود برداشته رو گارمیس روشن. شدم مونیپش

 ... من و کنه یدلتنگ رفع نبودنم

! کنم؟ آروم رو خودم روشن نبود در تا داشتم یچ من

  یجا ایدن  تو یزیچ چی ه خواستمیم رو  خودش من

 .کردینم پر  رو دختر اون

 

  یجا نیا  حاال و شدیم رفع  خودش با  فقط شیدلتنگ

 دختر اون ابعاد   کل کردم،یم حس قلبم تو که یای خال

 .داشت کم رو

 

 آقا؟ نیدار الزم  یزیچ-

 

 . دادم تکون یمنف ی نشونه به یسر

 

 .عمارت میبر.. نه-

 



 هیتک یصندل یپشت به رو سرم و کردم فوت رو نفسم

 : زدم لب و درآورد حرکت به رو  نیماش.. دادم

 

 مهمون دالور  امشب بگو.. ررضایام  به بزن زنگ-

 .منه

 

 .زنمیم امکیپ بهش االن نیهم .. آقا چشم-

 

  ساعت نکهیا با.. دمیمال رو سوزانم یها  چشم دست با

 با.. ومدی م خوابم بشدت اما بود نشده  رد شب ده از

  یفرار هام  چشم از خواب دونستم یم خوب حال نیا

 .بود

 

 که یبرادر و خواهر اون که دیرس خبر بهم اکبر از-

  تو.. کرده دایپ بودن خانوم  ترانه با  کسالی نیا تو

  به همونجا رو بچه.. بودن کرج نیهم.. البرز استان

 .آوردن ایدن

 



  کرد؟ یم یزندگ کرج  مدت تمام.. شد منقبض فکم

 : داد ادامه خودش انیجو و نزدم یحرف

 

 واقعا خانوم ترانه دوست برادر اکبر،  ی گفته طبق-

  هم بچه دوتا و کرده ازدواج.. مانهیزا و زنان دکتر

 هم اون.. نایمب برادر  .. زاده یصبور نیام.. داره

 ه؟ یچ دستورتون قربان.. داره دختر هی و کرده ازدواج

 

  کیتراف تو دونستم یم و داشت نگه رو نیماش

  یحرف اما کردم حس  رو نگاهش ین یسنگ.. میبود

.. شد جابجا  گلوم بکیس.. نبود خوب ابدا حالم.. نزدم

 .زدم یم حرف  روشن با دیبا

 

 اون با که بکنم باهاش رو  یکار همون نیخوا یم-

 کردم؟ پزشک دندون

 اون یوقت رانگرمیو حسادت   تصور... یلعنت دکتر اون

 روشن. بود وحشتناک دمیدیم روشن  کنار رو دکتر

 ... من فقط. بود من مال فقط

 



 باز رو چشمام و دمیکش شمیر ته ی رو رو دستم

 :کرد  حرکت انیجو  و شد باز جلو ریمس.. کردم

 

  به منو پسر.. داره فرق موضوعش نیا..  ستین الزم-

  یزیچ دینبا یبفهمون بهش که الزمه اما.. آورده ایدن

 با یکن کار یچ قراره نکهیا.. کنه پنهان منه مال که

 هم ترانه بهتره.. بدونم خوام ینم.. صدرا خودت

 اون که ببر شیپ رو کارت یطور یعنی..  نشه متوجه

 . نشه متوجه

 

 . کنم یم فشیرد من.. شدم متوجه.. چشم-

 

  خواب هی.. خواست یم گاریس دلم واقعا..  دمیکش پوف

 ...یلیخ.. بودم خسته یلیخ.. دغدغه یب

  نگه سرپا توان روشن یاندازه به ی ز یچ چیه اما

 ! یخودخواه با... خواستمشیم. نداشت رو داشتنم

 

 . انبریم  بنداز.. صدرا  عتریسر کمی-

 



 .چشم-

 

 از زودتر من و میبود عمارت بعد ربع  کی بایتقر

 .نبود جواد.. شدم ادهیپ انیجو

  از.. کردم بلند دست من و اومد سمتم به دو با محمد

  ادهیپ که انیجو.. برگشت  بود اومده که ی ریمس همون

 :زدم لب شد

 

 شیپ  رمیم من.. کن یدگیرس گفتم که یکار به-

 .روشن
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 . دمیشن گفت که یچشم  راه نیب

 و گذشتم استخر کنار از.. کردم شل رو کراواتم گره

 یپشت ساختمون در پشت که یمحافظ هردو یبرا

 .اومدند جلو و دادم تکون یدست دادند، یم ینگهبان

 

 .قربان میخدمت در-

 

 و انداختم ساختمون  روشن یها چراغ  به ینگاه مین

 :گفتم یدستور

 

 .نیمرخص.. تمومه  نجایا کارتون-

 

  ساختمون وارد و گذشتم کنارشون  از و  نکردم صبر و

 .شدم

  و شد من  متوجه دور از نایم و آوردم  رونیب رو کتم

 :کردم زونیآو رو کتم خودم.. اومد سمتم به

 



..  دینباش خسته.. دادم یم انجامش من .. آقا سالم-

 ...شام

 

 کجاست؟ روشن-

 

 . داد اشاره اتاقش به و کرد تازه ینفس مکث، هی با

 

 هم شما.. اونجا ادیب بگو.. مییرایپذ تو من.. خوبه-

 .نیمرخص روشن یالیوسا کردن جور  و جمع از بعد

 

 آقا؟ یچ چ-

 

 و افتادم  راه به.. کردم  ینم تکرار دوبار رو حرفم

 .انداختم مبل نیاول یرو و آوردم رونی ب رو کراواتم

  پنجره کنار.. گذاشتم باز رو رهنمیپ ییباال ی دکمه دو

 . موندم منتظر و ستادمیا

 



 رو روشن ی ها صندل برخورد یصدا تا دینکش یطول

 تصورم از  نهیآ تو ششده منعکس ریتصو.. دمیشن

 ستادیا یمتر  دو ای کی ی فاصله به.. بود تر داغون

 .کردم لعنت رو خودم من و

 

 ن؟یندار یکار.. من با.. با آقا؟-

 

 . یسکیو فقط-

 

 .چشم-

 

 سمت به یا هیثان چند  مکث هی با رفت، که نایم

 .دمیچرخ روشن

 هیگر شدت تا خواست  ینم ینیزبیت ی ها  چشم ادیز

  یها  لهیپ یرو هیگر آثار هنوز.. بزنم حدس رو هاش

 . زدیم جار  سرخش یها چشم  و متورم ی نیب.. چشمش

 



..  کردم براندازش خوب من و انداخت نییپا سر

 ساده رهنیپ و بود کرده جمع سرش پشت رو موهاش

 .بود یمعمول یلیخ نشی ج شلوار و

 

  کفش دو ی فاصله به و  رفتم جلو قراری ب و تابیب

 به که یا رعشه و قلب کوبش یخوب به.. ستادمیا

 .کردم یم حس بود افتاده جونش

 

  دادن دست از ترس و  بود یوحشتناک حس یدلتنگ

  بود یبار نیاول نیا. افتاد جونم به خوره مثل روشن

  نمیننگ یگذشته کل و خودم  از دختر  نیا یجلو که

 . دمیکشی م خجالت

 ینم رو یزندگ نیا براش یول بودم عاشقش من

 رو ترانه. کردم یدور ازش سال دوازده که خواستم

 و داشت تعلق روشن به وجودم کل ی ول کردم عقد

 .بود اجبار  ترانه با ام  رابطه نیاول

 ...مادرش یول بود من از... بچه اون

 



 روشن و کنم اعتراف که خوردیم هم به  حالم خودم از

 بدون  من یول دارم نگه  کنارم یخودخواه با رو

 !دونست؟ یم رو نیا. موندمینم زنده روشن

 

 .یزنیم زنگ  انیجو به ای... من به کردم یم فکر-

 

 اما بود یمتوار  هام چشم به کردن نگاه از نکهیا با

 در نگاهمون یطوالن ییها  هیثان یبرا و کرد سربلند

 . کرد یتالق هم

 یعسل یها  هیقرن پشت که یدیناام و  تیمظلوم نیا

 در رو توانم ی همه داشت بود، کرده لونه رنگش

 .گرفت یم  غرورم برابر

 

 دستش و دیدزد چشم ازم.. کردم فوت شل رو نفسم

  ی حلقه  دور انگشتش دو که نیهم.. آورد باال رو

  یبد ریت قلبم آورد، رونشیب مهین تا و دی چی پ انگشتش

 ...نه ایخدا آخ. افتاد سوزش به چشمام و دیکش

 :دمینال و  گرفتم وحشت با رو دستش

 



 ؟ یکن یم کاریچ یدار روشن؟.. شششیه-

 

 سر با من و  دیچک چشمش ی گوشه از یاشک قطره

  و دیکش باال چشم باز.. کردم پاک رو شی سیخ  انگشت

 : انداخت فاصله هاش لب نیب باالخره

 

 حقّ ... حق.. هم اول از از که یزیچ یچ.. بذار ب-

 ... من.. برگردونم.. بهت.. نبود من
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  الزم رو یلعنت  غرور نیا گهید. دیکوب ی م محکم قلبم

  آب شمع هی مثل چشمام  یجلو روشن یوقت نداشتم

 .شدیم



 

 نیا به رو وجودم کل و یزندگ و جون بودم حاضر من

  حال نیا تو رو اون دیبا چرا و کنم میتقد دختر

 ! دم؟یدیم

 من داشت، ازین من به روشن اما بودم متنفر  خودم از

 ...شتریب

  فکر یحت حلقه اون آوردن در به ومدیم  دلش یچطور

 کل و خودم  از انگشتش تو کردن فرو واسه ! ؟...کنه

 .بودم گذشته میزندگ جهنم

 

 و رفتن یاجازه  بود محال یول شدمیم منفجر داشتم

 . شدیم من مال دیبا روشن. بدم نبودن

 بود یکاف و نداشتم رو عذاب و یدور نیا تحمل من

  شهامت با. کردم محروم ازش رو خودم هرچقدر

 .بودم شده ونیهما  یدردونه عاشق که گفتمیم

 

 گردنش پشت دست و افتاد مگونه رو اشک  قطره هی

  عضالتش به که یوحشتناک انقباض وجود با. گذاشتم

 .چسبوندم خودم به رو اندامش بود، داده



 

 تمام ؟یگی م یچ دختر؟ ی گیم یچ یدار تو روشن؟-

... یبخوا حیتوض... یبزن زنگ  بودم منتظر روز طول

 ،یکن یخال سرم رو حرصت و خشم کل  بودم منتظر

 منهیس. بود  آماده ناسزا و فحش دنیشن واسه گوشم

  منتظر. یبزن  غی ج رو دردت و یبکوب بازم بود آماده

 بت  یمص هی تو که یهرزن مثل   یباش کنارم که بودم

 داشتم اجیاحت بهت من. مونهی م شوهرش کنار بزرگ

 !دردونه

 

 یب من  و آورد نییپا  موننه یس نیب از رو دستش

 گردنش ی رو لبم و چسبوندمش خودم به واسطه

  عطر نکهیهم. کردم باز رو موهاش ی ره یگ و نشست

 :بستم چشم  د،یچیپ مین ی ب تو موهاش

 

 مغزت تو توهمات اون به درصد کی.. نگو یچیه-

 ... یمن زن تو روشن؟.. نکن فکر

 بتونم که برسم،  تو به تا دمیجنگ عمر هی من

. بکشم نفس تونمینم  تو بدون من کنم، خوشبختت

 . کردم ی حال بهت نویا کردم یم فکر



 

 رو خودش داشت یسع و  نشست پهلوهام رو دستش

  خودم به رو تنش ی رعشه تر سخت من اما کنه جدا

 یم و  بود شده دورگه بشدت صداش.. دادم هیتک

 :دیلرز

 

 من یکن یم فکر که یدید یچ من وجود  تو.. تو-

 دارم؟ توان هنوزم

 یباز.. دنیشن دروغ توان یکن یم فکر که یدید یچ

 !دارم؟ رو بودن بابا زن .. بودن دوم زن.. خوردن

 که یا بچه با.. بچه هی با.. نه ییتنها.. برگشت ترانه

 با.. هیکاف گهید.. خدا رو تو زدان؟ی.. توئه خون از

 . نکن یباز نیا از شیب من

  ینم.. من اما.. دارم یحس چه من که ستین مهم گهید

 برم، یند اجازه اگه... اگه.. باشم رتیاس  گهید خوام

 .کشم یم رو خودم که خورم  یم قسم

 

 .زدی م رونیب شیآت دستم کف از



  یچ داشت.. سوخت یم  روشن یها حرف  از گوشم

  تو فکر هی چرا بود؟ یچ  من فیتکل.. آخ گفت؟ یم

 کنم؟ ی غلط چه بفهمم که خورد ینم  جرقه سرم

 

 من و بود روشن با حق  نداشتم، کردن التماس یرو

 یچ بودم، کرده یمخف ازش شهیهم که یعشق جز

 !کنم؟ میتقد دختر نیا به که داشتم

 و دمشیپرست یم عاشقانه یول بودم اهیروس مرد   هی

 !دونست یم دیبا روشن

 

.. ستین.. نبوده  بلبل و گل منم یبرا یزندگ روشن؟-

  ی بچه با.. برگشته ترانه آره.. باشه ستین قرارم

 بودنت زن از.. دهیم رییتغ تو یبرا  ویچ  نیا اما.. من

 کنه؟  یم کم  یچ من یبرا

  ونیهما دختر هنوز یزمان هی.. نکن نکارویا خودت با

 نه نگو.. شده  پر من از مغزت.. دلت.. تو االن یبود

 .روشن کن نگاه من به.. حرفمه اثبات االنت حال که
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 . دادم شفاصله خودم از و

 چند من و زدیم یکبود به فشار شدت از پوستش

 .دمیبوس رو صورتش یاساس  ی نقطه

 هردو با.. یشونیپ وسط  و ینیب.. پلکش دو هر

 لبخند از یطرح  به لبم و دیکوب مشت نمیس به دستش

 به جون کم یهامشت نیا دنیکوب عاشق. اومد کش

 !دونست؟یم روشن  و بودم منه یس

 

 ... روشن شدم  نابود من خوردم، زخم من-

 سمتت تموم سال هی که بدم دستت از  داشتم وحشت

 یخوشبخت من بدون نمیبب  چشات تو دمیترس... ومدمین

 مرگ با که ... که یسال  دوازده مثل شم وادار من و

  خودمو بازم ومدم،ین سمتت و کردم نرم پنجه و دست

. دارم نگهت کنارم نتونم دمیترس. بندارم جهنم وسط



  بمون... طانهیش ست،ین خدا تو بدون زدانی! روشن؟

 .کن آدم منو و

 

..  کردم حس  بدنم یاجزا تک به تک تو رو دردش

 از یکار چه اما دمیفهم یم رو روشن یها حرف

 ؟ ..بود ساخته دستم

 رو مبچه  از گذشتن توان یول بودم روشن عاشق من

  به تونست یم یموروث ف  یکث شغل نی ا چون نداشتم

 دوباره مرگ هی تحمل من و بزنه  بیآس  جونش

 .نداشتم

 

 گهید.. شدم گم من.. کنم درک تونم ینم .. زدانی نه-

 اصال االنم یزندگ.. شناسم ینم رو خودم هم خودم

 .ستین کردم یم تصور  خودم یبرا که یز یچ هیشب

 زن مرد هی  یبرا نبود قرار.. بشه ینجوریا نبود قرار

  یزیچ خوام ینم.. بدم رو جونم خانواده پدر هی.. دار

 ...خوام ینم.. کنم انکار رو

 

 .بودم عاشقش  من! داشت؟ دوستم



 به رو تنش ی رعشه که یحال در و  گرفت فاصله

 ی همه و دیکش چشمش یپا دست دم،ید یم چشم

 .کرد پاک رو هاش اشک

 

  رو نایم یپا یصدا من و زد خودش دور  به یچرخ

 از و آوردم باال دست.. نبود دنینوش وقت.. دمیشن

 .برگشت بود اومده که یراه

 

 االن که.. دارم یحق اصال دونم ینم یحت..  یحت.. من-

 حق.. باشم ناراحت دارم رو حقش.. نه ای رمیبگ عزا

 رو تیخوشبخت دور از فقط  دیبا ای بخوام رو تو دارم

 تونم ینم من.. تونم ینم.. نمیبب پسرت و ترانه با

 ... زدانی

 

 من  و گرفت جلوم رو دستش هردو.. رفتم جلو

 .ستادمیا

 یم نگرانش داشتم من و بود یکیستریه  حرکاتش

 .شدم

 



 هنوز.. بودم مبهوت و جیگ روشن ی اندازه به هم من

  خوب رو زیچ هی فقط.. نداشتم اتفاقات از یدرست درک

 یب و  یآشفتگ به رو.. زیچ هی فقط.. دمیفهم یم

 : زدم لب شیقرار

 

 نه.. یستین کشور نیا دوم زن تنها تو.. یدار حق-

 .شیآخر نه یشیاول

 حق صد  در صد تو.. دارم دوست رو تو من روشن

 .یدار رو  بودن من زن  

 بتونم که  ستی ن یجور انجمن تو من ی  کوفت تیموقع

 رو شبچه اون یول کنم پاک ترانه از رو مونیزندگ

 آشغال من    کنمی م خواهش! روشن؟... منو تو... داره

 . نکن ول رو

 اقتشیل که کنم یم ییزایچ  اون ی همه  صاحب رو تو

 خودت.. روشن ایب.. ذارمینم  کم یچیه برات. یدار رو

 به داشتم رو  روز ی همه من.. نکن غیدر من از رو

 . کردم یم فکر تو

 



  راست  و چپ به یسر اشک از سی خ یصورت با

  رابطه هی  دلم.. گرفت دندون به رو لبش و داد تکون

 سکسم نیآخر  مثل.. خواست یم حرارت پر و داغ ی

 یبو سشیخ تن.. حموم تو و ییسرپا.. روشن با

 .داشت  یریدلپذ

 

 ترانه که ی حقوق و حق.. زدانی ستمین بچه  گهید من-

 یرسم زن یحت من.. ندارم من داره بچه هی داشتن با

 نمونیب نامه تعهد هی مثل نامه غهیص هی.. ستمین تو

  سوال ازت نیماش تو یوقت .. نیهم فقط.. شد امضا

 ...شهیم یچ  ترانه اومدن با که دمیپرس

.. برگشت بچه هی با یوقت.. ینداد جوابمو تو یوقت

 ... یدیند حی توض هی قیال منو  یحت یوقت

 اشتباه.. من.. کنم باور رو تو گهید تونم ینم من

 .شدم عاشق یاشتباه.. شدم عاشقت کردم

 

 . رفتم جلو و شد کج لبم



  یب من اما داد نشون مقاومت شدن لمس برابر در باز

 داشت انیجر دستام تو که یحرص و کردم بغلش توجه

 .بود خارج کنترلم از

 

 تو.. نزن دست من به خدا رو تو.. زدانی.. کن ولم-

 ...خدا رو

 

 :زدم پچ و  چسبوندم گوشش به رو لبم

 

 روشن، عاشقتم خورمیم  قسم... خواد یم رو تو دلم-

 چیه..  روشن. نگفتم زودتر که خوامیم معذرت

  و حق تمام بهت.. کن اعتماد من به.. ستین یدروغ

  از برمتیم کنم،یم عقدت. دمیم یبخوا که یحقوق

  خوامتیم من! ؟یخواینم منو مگه... شده خراب نیا

 ...روشن

 

 ن یوتیگ#

 758پ#

 



 

 

 

  صدا رو اسمم درد با بار نیچند و افتاد هیگر به بلند

 .کرد

 و برد فرو موهام یال پنجه.. فشردم هم به رو لبم

 .دیکش

 ...یدلتنگ و عشق و شهوت از پر.. بودم ازین از پر

 

  تو دیچیپ یم موهام یال روشن یها انگشت که حاال

  ی صندوقچه از یسخت به  نفسم.. شدم یم گم زمان

 : کرد یم  عبور نمیس

 

 زن هی  همچنان.. شهی نم عوض یچ یه من یبرا-

 یزندان بزرگ ی خونه  هی تو مجبورم که مافسرده

 .باشم

 زن ساختمون یپشت ساختمون تو شهیهم که یکی

  یگاهی جا  چه ستین معلوم که یکی.. کنم یزندگ اولت



 یحال در.. مونم یم ونی هما دختر شهی هم من.. داره

 ... بهمن خواهر که

 

 ... من به لعنت آخ

  بدون نبودم بلد بزنم، حرف  عشق از نبودم بلد من

 درون از که  بزنم حرف ی احساسات از خجالت  و شرم

 داشت ازین ی احساس مرد   ه ی روشن یول کردیم فوران

  و بزنه حرف  نجابتش و یپاک  و ییبایز از  هیثان هر که

 ! کنه بوسه غرق رو وجودش کل هیثان هر

 

 روشن که شدمی م یزیچ اون ی همه شدم،یم

 ... دادیم فرصت بهم دیبا یول  خواستیم

  یعاشق. بشم عوض من تا موندیم و  دادیم فرصت

 .بدم قرار میزندگ یسرلوحه  رو کردن

 

 به یجور رو روشن سر و فشردم هم  به رو پلکم

 ...کنه سکوت که فشردم خودم

  برابر هزار رو دردم و زدیم زخم ی نحوریا دینبا

 !کردیم



 

 به.. خودت به .. کن اعتماد من به فقط تو... بمون تو-

  یفرق دائم و موقت غهیص من یبرا کنم  یم ثابت همه

 .نداره

 مال تو.. داره احترام و ارزش  باشه من مال که یکس

 ذارمینم شهیم برده اسمت کنار اسمم یوقت تا.. یمن

.. روشن باش زود.. کنه سلب  یدار که  یحق چکسیه

 ...شوهرت به.. برس  من  به.. کن تموم هاتو هیگر

 

  باال رو سرش و گرفتم فاصله ازش متر  یسانت هی فقط

 .آوردم

  لرزونش  و باز مهین یها لب و کرد ی م هیگر هنوز

 .نکنم تعلل شد باعث

 

 کم یها  مشت وجود با و گذاشتم  لبش یرو لب

 کمرش و رفتم  شیپ پنجره کنار تا عقب  عقب جونش

 .چسبوندم بهش رو

 



 بهش ارادهیب رو خودم و بود شده راست  مردونم

 .دمیکوب

  و حرص با .. دمینکش عقب من و افتاد نفس نفس به

 دست از ترس به دیشا که  یحس و ازین  سر از و ولع

 ...دمشیبوس داشت شباهت دادن

 

 طعم.. بودم قرارش یب من و دیکوب یم مشت همچنان

 ینم دنیکش عقب ی اجازه بهم دختر ن یا بخش لذت

 . داد

 

 ازش ابدا و دمیمک و دمیکش دهنم تو رو  نشییپا لب

 . نگرفتم فاصله

 من و انداخت رد گردنم ی رو بلندش بای تقر یهاناخن 

 !بودم تشنه... داشتم لیم بهش. دمینکش عقب

 

... یباش کنارم صبح تا خوام یم.. امشب.. روشن آخ-

... هامنبودن یتالف به... نبودنات یهمه یتالف به

. کنم لمس... ببوسم. کنم طواف رو تنت کل خوامیم

 !روشن؟



 جون من یهابوسه آماج ریز از تنت از نقطه چیه

  من به... حاال نیهم. خوامتیم... برهینم در به سالم

 !مدردونه شمیم هالک دارم روشن برس

 

 ن یوتیگ#

 759پ#

 

 

 

 

 هیگر به باز و دیگز لب پناه و پشت یب  و مظلومانه

 .افتاد

  من و کرد چفت منه یس یرو  رو دستش دو هر ساعد

  شیشونیپ  به یشونیپ و کردم حلقه کمرش دور دست

 . بود داغ داغ تنش.. زدم

 

 .خوام ینم من-

 



..  خوابم یم باهات خودم یرضا و لیم با من-

  و تخت به بندمتیم... زور با شده یحت... روشن

  که کنمیم س یخ  زبونم با  رو تنت و بوسمتیم اونقدر

 .تونمیم که یدونیم! یبخوا ازم خودت

 

 .زد شمیآت هاشنفس هرم و دیگز لب  زده خجالت

 

  یها ه یثان نیآخر  تا.. یندار فرار راه من از تو-

  من از که ییها بچه و من با.. یباش من با دیبا عمرت

  یانتها تا خوامیم بخوابم، باهات خوامیم... یدار

 .خوامیم بچه هی ازت. کنم رسوخ وجودت

 

 .دیکش  باال چشم

  یجالب یلی خ ی منظره شدهیچسب هم به یها مژه

..  دیکش کنار رو خودش  اما بردم جلو رو لبم.. بود

 :کردم  کج گردن

 

 روشن؟-

 



 بشم؟ مادر تونم یم منم..  من.. یعنی-

 

 رو قلبش.. زدم شیشونی پ به یشونیپ باز  بسته چشم

 یم حرارت پر و داغ.. کردم یم حس  تنش تمام تو

 . سوخت

 

  حقوق و  حق صد در صد تو روشن؟ گفتم یچ بهت-

 صبح تا رو تو.. امشب بذار.. یدار رو  بودن من زن  

..  دتیجد اتاق تو میبر دیبا.. روشن ایب.. کنم مادر

 . کرده آماده واتاقت  انیجو.. یدار تعلق بهش  که ییجا

 

 نباریا.. دمیخند من و چسبوند شنهیس به  رو شچونه 

  نیا من و بود شرم و  خجالت از دنیدزد چشم نیا

 .دمیپرست یم رو روشن حالت

 .دیکش ینم خجالت  من از چوقت ی ه ترانه

 

  فکر خودت با.. یفندق مغز کور موش.. روشن آخ-

 یم تو از آورد بچه هی برام.. برگشت ترانه یکرد

 گذرم؟



 فکر نبودن من زن به یندار  اجازه هم خواب  تو یحت

 ؟یبرس من به یخوا ینم.. یکن

 

 خودش به و دمیکش گوشش یالله  یرو  رو زبونم

 .دیلرز

 

  تو با بار ن یاول یبرا یوقت تا... روشن یکرد هالکم-

  رج خورمیم قسم. دمینچش رو یزندگ طعم  دم،ینخواب

 بسته چشم تونمیم. دارم دوست رو  تنت رج به

  و بگم تنت  ی  بلند و یپست از. کنم ینقاش رو وجودت

 خوادیم  رو کمرت یگود دن  یبوس دلم. نشم خسته

 .کردم لش ظرافتت یرو یوقت

 

 داشت  که دم ید من.. کرد پشت و گرفت فاصله ازم

 : کرد یم پاک رو اشکش

 

 ! خودخواه-

 

 :بردم باال رو صدام و دادم تکون سر



 

 نا؟یم-

 

 :دمیشن رو صداش دور ی فاصله همون از

 

 آقا؟ بله-

 

 .رسوند من به رو خودش دو با و

 

 .خدمتم در-

 

 :زدم لب آمرانه یلیخ و دمیچرخ سمتش به

 

 شد؟ جمع روشن یالیوسا-

 

 شه؟یم ی چ ما فیتکل ت.. آقا بله ب-

 



 .رفتم روشن سمت به

 تونم یم دونستم ینم یحت  و بود ازین از پر وجودم کل

 و انداختم کمرش دور دست.. نه ای کنم صبر اتاق تا

 :زدم لب

 

 تا دیبا امشب.. سرده هوا کمی.. بپوش یزیچ هی-

 ... یکن رابمیس صبح

 

  انگار.. کردم همراهش خودم با من و کرد داغ باز

 .شدی م آروم داشت

 

 ن یوتیگ#

 760پ#

 

 

 

 



  انگار.. کردم همراهش خودم با من و کرد داغ باز

 .شدی م آروم داشت

 اخم هی با بود ستادهیا فیبالتکل  همچنان  که نایم به رو

 :گفتم

 

 ... کنه یم یدگیرس انیجو شما فیتکل به-

 

  کرد کج گردن سمتم به روشن.. شدم رد کنارش از و

 . دمی بوس رو لبش  راه نیب من و

 

 ...ترانه با منم قراره.. یعنی زدان؟ی-

 

 هی یحت.. یدار تو هم نداره اون یهرچ.. روشن آره-

 ...یمن یملکه تو... یمن  زن تو. بچه

 

 .میزد رونیب ییرایپذ از

 میتعظ و بود ستادهیا روشن چمدون دوتا کنار آزاده

 .کرد



 رو شیشونیپ.. ستادمیا روشن یروبرو  درست

 :کردم کینزد  گوشش به رو لبم و دمیبوس

 

 ! چوقتیه... ارین رونیب انگشتت  از رو تحلقه  گهید-

 

 با دو هر.. کردم حس رو نایم حضور و گرفتم فاصله

  یال از باد نکهیا از قبل من و شدند خارج  خونه از هم

 آزاده که  ییمانتو برسه، روشن تن به  باز مهین در

  سرش رو  شالش و انداختم دوشش یرو  بود آورده

 .کردم

 

 ..که شهیم  یچطور.. زدانی ترسم یم  من.. من اما-

 

 فرار جرات که یکس.. بزنه  یحرف تونه ینم ترانه-

 من از خبر یب که یکس.. باشه داشته  ومن از کردن

 تو اما.. بده پس تاوان دیبا کنه بزرگ ومن  ی بچه

 وحقش.. یمن زن فقط تو.. روشن یستین تاوان اون

 . سرکارت یبرگرد یتون یم بگذره که مدت هی.. یدار



 وطم یشرا  بچه ی هیقض.. یکن صبر مدت هی دیبا فقط

 .بده مهلت بهم.. کنه یم سخت

 

 رو روشن با یهمخوابگ به لیم باز من و دیگز لب

  وجودم ی  همه لحظه نی هم خواست یم  دلم.. داشتم

 . کردم یم صبر.. یلعنت آخ.. کنم حس وجودش تو رو

 

 ... من یعنی-

 

  نکنه.. ندارم تحمل گهید من.. آره.. روشن آره-

 ! ؟..بکارم رحمت تو بچه هی نجایهم یدار دوست

 

 :کرد صدا واسمم گونه شماتت

 

 زدان؟ی-

 

  شدن دار بچه  یبرا یکن یم فکر نکنه دیشا ای ه؟یچ-

 !یبگرد  رو ایدن دور فعال یخوا یم و زوده



 

 به یمشت.. دیخند یاشک یها چشم همون با باالخره

.. بود روشن ها زدن مشت نیهم با روشن.. زد منه یس

 یم که یحرص به یقیعم بازدم با و  زدم یکجخند

 :موندم رهی خ خورد

 

 !نزن  حرف ینجوریا.. زدانی-

 

 با شه هیتخل عمارت کل بگم! بزنم؟ حرف یچجور -

 یعشقباز  باهات هاچمن  رو و باغ وسط راحت الیخ

  تنت رو ریغ چشم   که کنن خاموش رو ماه بگم! کنم؟

 !فته؟ین

 

  انگشتش ی  حلقه یرو رو لبم و آوردم باال  رو دستش

 .دمیبوس و چسبوندم

 

 ه؟ یکار چه  نیا.. زدانی-

 



 چشم و چسبوندم لبش به  رو لبم هیثان از یکسر تو

 .بستم

 از تر طاقت یب من و  کرد میهمراه  روشن نباریا

  یلیخ روز فردا.. دادم ادامه دنشیبوس به شهیهم

 .داشتم یسخت

 

  یرو یبارها که بود روشن ی فهیوظ  از ییجز نیا

 رو حالم تونست یم سکس هی.. برداره رو دوشم

  زدن نفس نفس نیب.. تونست یم حتم به.. کنه عوض

 :گفتم

 

  اما.. یکن  تر لب هیکاف فقط یخواست  بچه هرزمان-

 .برس من به فقط امشب

 و شرم یب.. خجالت یب.. کن رو ومهارتت ی همه

 !روشن شوهرتم من.. ایح

 

 دور بود سخت برام که یحال  در و گرفتم فاصله ازش

  همچنان که آزاده و نایم به و رفتم در کنار تا.. شدم

 : زدم لب بودند ستادهیا در پشت



 

 انیجو.. یاصل ساختمون دیببر  چمدونارو-

 .کنه یم  تونییراهنما..  همونجاست

 

 آزاده و نایم.. شد کینزد روشن و ستادمیا کنار خودم

 روشن کمر دور رو دستم من و گذشتند کنارمون از

 .دمیبوس رو شقهیشق و کردم حلقه

 

 شروع دتیجد یزندگ امشب از.. روشن.. ایب من با-

 .شهیم

 

 زدان؟ی-

 

 شدند خارج  ساختمون از دست به چمدون آزاده و نایم

 زدن یبرا .. چرخوندم سر روشن سمت به من و

 .بود دودل حرفش

 رو شچونه  انگشت دو با من و انداخت نییپا سر

 .آوردم باال و گرفتم



 

 ن یوتیگ#

 761پ#

 

 

 

 

 خجالت من از گفتم بود شیپ قهیدق چند نیهم روشن؟-

 ...بگو بهم یدار یحرف.. یخوا یم یزی چ اگه.. نکش

 

 .موندم رهیخ  لبش یعیطب  یسرخ یرو من و دیگز لب

..  کرد ی م پمپاژ خون  تمامتر هرچه سرعت  با قلبم

 . کرد یم دادیب عروقم تو شهوت سماجت

 یبرا روشن اعتماد به یزی هرچ  از شتریب االن

  ازین بعدش آرامش اون و رابطه نی ا تو یهمراه

 .داشتم

 تو رو حرص  و شهوت نیا شهیهم مثل  تونستمیم

 چون داشتم ازین رابطه  نیا به من یول  بکشم خودم



 اعتماد، لیتکم مراحل در زن هی یبرا  دونستمیم

 .بود  مرحله نیآخر  تنش دنیبخش

 

 اعتماد من به روشن که  داد یم نشون سکس نیا

 !داشت موندن قصد و بود کرده

 

 ؟ی خوا یم یچ.. روشن بگو-

 

 ...فقط.. یچیه-

 

.. انداختم گردنش پشت دست و دمیکش جلو رو خودم

 .خورد یم  مینیب به شال ر یز  از حالتش  خوش  یموها

 

 ؟..یدار دوست منو واقعا.. واقعا-

 

 یسخت به.. دمیبوس رو سرش یرو و دیخند نفسم

 :زدم لب اما دمیکش یم نفس

 



  یب.. روشن.. بدم جواب تخت  یرو وسوالت نیا بذار-

 .تابتم

 

 به و کردم حلقه گردنش دور رو دستم یمعطل یب و

 و نشست تبدارم پوست  به خنک باد.. رفتم در سمت

 .افتادم راه به

 

 مادر االن اون  زدانی.. م  ترانه تیوضع نگران.. من-

 ... توئه ی بچه

 

 .یشیم بچم مادر.. یمن زن هم تو-

 

 . دمید یم دور  از رو انیجو

  متوجه زود  یلیخ و زدیم حرف آزاده و  نایم با داشت

 .شد ما

 

 منتظر افتاده فرو یسر با و کرد مرخص رو هردو

 .موند



 ازم زده  خجالت روشن و دمیرس بهش زود یلیخ

  ملتهبش صورت جون به دست کف با و  گرفت فاصله

 سر ابدا و شدم تر کینزد  انیجو به گام  هی من.. افتاد

 : نکرد بلند

 

... شما اتاق چپ سمت.. ستآماده  باال اتاق قربان؟-

..  ندادم یحیتوض من شدن متوجه خانوم ترانه.. فقط

 ...آقا

 

  هام چشم به رهیخ.. کرد سربلند و زدم کتفش به یدست

 : زدم لب روشن به ینگاه مین با و موند ساکت

 

 ست مین تا دو.. شمس  یجواهرات برو.. صبح فردا-

...  کنه آماده برام خودش سپردم که یامانت هی و ریبگ

 !اریب برام نکرده، باز  رو جعبه اون

 

  هم.. کردم  کج لب من و شد گرد تعجب  از هاش چشم

 داشت رو حقش روشن هم  و بود شیپ در ترانه تولد



 من از نبود ی دختر  چیه ی  وهیش به ازدواجش که حاال

 : انداخت نییپا سر.. کنه افتیدر تحفه هی

 

 ...آقا چشم-

 

 .داشتم یریدلپذ االت یخ و خواب روشن یبرا

 فراهم براش خواستیم که یزیچ اون یهمه 

 .کردمیم

 سمتم به  نگاهم مین هی با روشن و دادم تکون سر

 :زد لب وار زمزمه.. اومد

 

 ... انیجو آقا سالم-

 

 ن یوتیگ#

 762پ#

 

 

 



 دوارمیام.. کردم آماده رو اتاقتون من.. خانوم سالم-

 .ادی ب خوشتون که

 

 ...من کنار فقط... موند ینم اونجا روشن

.  کنم یزندگ روشن با بود قرار که یهمون... من اتاق

 ...ما اتاق

 !من آغوش  

 

 !نیدیکش زحمت.. ممنون-

 

 . بود مفه یوظ-

 

.. دیکش کنار  انیجو و کردم همراه خودم  با رو روشن

  چند یها یسخت  ی همه جور دیبا روشن امشب که آخ

 رد که استخر کنار از.. دیبا.. دیکش یم رو ریاخ وقت

 .ستادمیا فاصله گام هی با من و ستادیا روشن میشد

 

 .دمیشن یم رو محمد و جواد  ی مکالمه یصدا دور از



  انیجو.. انداخت نییپا سر که دمیچرخ روشن سمت به

  تکون با و شد کینزد که دمید روشن سر پشت از رو

 .گرفت فاصله سر

 

 برادرش و یا دانشکده هم اون حساب االن  تا احتماال

 رو نیهم خونسردش ی چهره. بود کرده هیتسو رو

 . داد یم نشون

 یمال انیز و ضرر و نبود یخشونت ا عمال چیه  هرچند

 .کردی م تیکفا براش ترس کمی. دیدی نم یجان و

 

 روشن؟ ی سادیوا چرا-

 

 .شد کینزد بهم  و دیگز لب

  کرده ینوران رو شچهره یحساب بلند ه ی پا چراغ نور

 یگرما از من و گذاشت منه یس یرو دست.. بود

  یقیعم دم و بستم چشم دستش کف از شده متصاعد

 . گرفتم طیمح معطر  یهوا از

 

 زدان؟ی-



 

 نکهیا با.. بود  خارج خودم کنترل از حالم انگار امشب

 یاتصال ونیم در خط کی مغزم و ریدرگ بشدت ذهنم

  نیا و بودم دلخور بشدت ترانه از نکهی ا با.. کرد یم

  لحظه نیا و حاال اما نداشت یتموم عداوت و نهیک

 .داشتم آرامش

 

 !بگردم؟  دورت جونم! روشن؟  جونم-

 

  منه یس عضالت یرو گونه نوازش رو  هاش انگشت

  تو یزیچ.. کردم باز چشم من و درآورد حرکت به

..  شناختم  یم من که دی چرخ یم نگاهش یها هیقرن

 . کردم یم درک من و دیترس یم

 

 غهیص اون یپا که یروز همون از قایدق تو روشن؟-

  یبرا یشد موندگار قلبم تو یکرد  امضا رو نامه

 یوقت همون از! شدم؟ عاشقت یک از یدون یم! شهیهم

 ... یکن انیب درست رو  اسمم یتونست  ینم هنوز که

 



 ؟ یچ ترانه-

 

 .بود خونم تو یپنهونکار  اما.. گفتم ینم دروغ من

 

  صی تشخ یتونینم واقعا متفاوته، اون و تو گاهیجا-

  نکن سهیمقا اون با رو خودت! عاشقتم؟  یچجور یبد

 !یمن یدردونه... یاگه ید زیچ هی من  یبرا تو چون

 

  احتماال.. گهید گاهی جا هی با فقط قلبته؟  تو پس-

 ! باالتر

 

 نفس و گذاشتم سرش یرو و بردم باال  رو مچونه 

 .بردمیم لذت داشتم.. نشست گردنم پوست به داغش

  یجنس ی رابطه  هی از خارج که بود یبار  نیاول نیا

 یم تجربه ادیز دختر نیا با.. داشتم یحس نیچن

 ... حاال مثل.. روتیب تو شب همون مثل..  ادیز.. کردم

 



  یمطمئن که یبزن لیب رو  یا باغچه یدار یسع چرا-

رم  ینم اما تونم یم.. بگم دروغ خوام ینم  من داره؟ ک 

 .میداشت رابطه باهم ما و منه یبچه  مادر ترانه.. خوام

 بخوام و بتونم که میشاک دستش از اونقدر االن هرچند

 یباز دنده هی و غد ی همه با... تو اما بزنم  رو دشیق

  بابات از که یعشق اون هنوزم  نکهیا وجود با.. هات

  منو روشن...  من... هست واقعا و نمیب  یم چشات تو

 بهت یدون یم که بزنم حرف یحس از مدام نکن وادار

 .دارم

 

 شده؟  داریب مردونت یها  حس االن نکهیا خاطر به-

 

 ...یلعنت گفت؟ یم یچ.. رفت نفسم

 .کشت  رو وجودم یهمه  حرف نیا

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش

 

  سخت یل یخ روز هی فردام.. مخسته  من.. تو میبر-

 . بخوابم زودتر بهتره.. دارم

 



 :ستادمی ا و گرفت رو دستم مچ اما برداشتم گام هی

 

 یم خواهش بده رو جوابم.. نکن ینجوریا.. زدانی-

 .کنم

 

.. دمیچرخ   سمتش به باز و کردم تر زبون با رو لبم

  رو پوستش ه یگر آثار همون اما ختیر ینم  اشک حاال

 : داد یم نشون سرخ

 

 ممردونه یهاحس که  نهی ا خاطر به... روشن آره-

 التیخ االن. خوامیم رو  تنت واروونه ید  و شده داریب

  دونم ینم.. بگم بهت رو ی زیچ هی بذار اما  شد؟ راحت

 یوقت تا من اما.. ستین هم مهم.. هستن  یچطور هیبق

 رو حسم یوقت  تا.. نکنم اعتماد لحاظ هر از زن هی به

 راه میزندگ تو و باشم باهاش نخوام یوقت تا.. نشناسم

.. زنمینم دست بهش نباشه، من مال یوقت.. نکنه دایپ

 ینم دایپ  یشهوت حس چیه زن اون ز یچ  چیه یرو

 همه یعنی.. تو با خواد یم سکس دلم  االن اگه.. کنم

..  حس.. اعتماد.. یگذاشت  سر پشت رو مراحل  اون ی

 ... بودن من مال.. عشق



 

  مکث هیثان چند فقط.. نزد پلک یحت مجمله   لیتکم تا

 رو خودش و نشست  لبش ی گوشه  یلبخند و کرد

 . دیکش جلو

 یم رو  محمد و جواد  ی مکالمه یصدا هنوز من

 لب.. بود کرده مستم ها گل خوش  یبو و دمیشن

  داشتم.. دمینوش  شهدش از نشست لبم یرو  که روشن

 . شدم یم مست  الکل یب

 

 خودم به محکم و شد مشت کمرش یرو دستم

 : چسبوندمش

 

 که ستین مهم.. بگه یچ  یک ستین مهم برام گهید-

ت.. من.. شهیم یچ  . زدانی دارم دوس 
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 :زدم لب و بردم فرو موهاش نیب رو مینیب

 

 شیپ سال زدهیس از که بزنم ییحرفا یکن یم وادارم-

  فقط خوام یم امشب.. روشن میبر.. کردم فراموش

 رد ینکن فکر تا کنم یم  رحم بهت.. بخوابم کنارت

 .کنم سکس باهات فقط که دادم

 

 منهیس به  رو خودش تر  محکم که زدم یکجخند و

 راه به و انداخت گردنش دور رو دستم و چسبوند

 .افتاد

 

  تو... کن گوشت یحلقه گم یم بهت رو ی زیچ هی فقط-

 هی باشه، من شیپ جات دی با یوسعت هر  با ییهردعوا

 و نکردن سکس با! روشن؟... یشینم  دور هم متر

 !نکن همیتنب دنیدورکش

 



  حاال هرچند کردم  شیهمراه من و گفت یهوم

 .بودم درد کوه هی از ترن یسنگ

 به.. نداشت شباهت چکسیه به اول از من یزندگ

 ...چکسیه

 

  شال مانتو خدمه از یکی و میگذاشت ساختمون به پا

 :گرفت رو روشن

 

 آقا؟ نیکن یم لیم شام-

 

 .نداشتم خوردن به  یلیم چیه اما بودم گرسنه

 

 ! خودم اتاق  تو.. باال اریب-

 

  لبخند خدمتکار یبرا و انداخت بهم ینگاه مین روشن

 :موندم مات گفت که  یحرف با و زد

 

 ! اریب هم یسک یو جام هی-



 

 :کرد وادار رفتن راه به رو من

 

 ...حتما.. خانوم چشم-

 

 یم نشون خدمتکارها به  رو شیواقع گاهی جا داشت

 روشن باالخره که کردیم  خوشحال رو  من نیا و داد

 .کردیم دایپ رو خودش داشت

  زن... من  زن! شدیم اول از دیبا که یز یچ همون

 ... من احترام   مورد و یقانون  و یشرع

 

 ...روشن  از آخ.. شد کج لبم اراده یب

  جانیه قلب کوبش یصدا من.. میرفت  باال ها پله از

  رو نایم  راه نیب.. کردم یم حس رو روشن ی زده

 با.. دیچسب پله راه ییطال ی ها لهیم به و  ستادیا.. دمید

 : زد لب افتاده فرو یسر

 



 من با یا گهید امر.. اتاقتون تو گذاشتم والتون یوسا-

 ن؟یندار

 

  نایم یناباور کمال در و گرفت فاصله کنارم از روشن

 :گفت و زد بغل رو

 

..  یشد ت یاذ یلیخ مدت نیا تو.. جون نایم یمرس-

 .ممنونم

 

 ترانه دنی د با و انداختم  پله راه یانتها به ینگاه مین

 .خوردم جا

 

 بغل رو بچه.. ندادم نشون رو نیا ابدا  حال نیا با

  به اهشیس  و حجم کم یموها دنید با من و بود کرده

 .افتادم اتابک ادی

 

.. بود  نیماش تو هنوز اتابک ی تنامهیوص پاکت

 ...یلعنت



  یحت انگار من و نداشت برداشتن چشم قصد ترانه

 .دمیشن  ینم رو نایم و روشن ی مکالمه  یصدا

 

 من و بود کرده جمع سرش پشت کامال رو موهاش

..  دمید رو  پسرم یها انگشت یرو فشیلط  ی بوسه

 ... ما یجنس   ی رابطه  نیآخر.. ترانه.. آخ.. پسرم

 

 ...بچه اون حاال یول  بود حماقت هی
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 .اومد سمتم به روشن و گرفتم  ترانه از چشم

  لوستر نور.. شد دور یدیببخش با زود یلیخ نایم

 عمارت بلند   سقف از یمتر چند ی فاصله با که یبزرگ



 کرده روشن  رو جا همه یکاف ی اندازه به  بود زونیآو

 :زدم لب.. بود

 

 .گذاشتم جا  نیماش تو یزیچ هی من.. اتاق تو برو تو-

 

 .دیبوس نرم و  نشست شمیر  ته یرو لبش

 .بود نکرده حس رو  ترانه حضور هنوز حتما

 

 مهم برام و گرفتم رو فشیلط و سرد یهاانگشت 

 ...نبود

 لبم. داشت تیاهم برام روشن حال و  حس فقط حاال

 بهم روشن لبخند. دمیبوس و چسبوندم حلقه   یرو رو

 کنم ناراحت  رو ترانه نداشتم قصد من. داد ی م یدلگرم

  نجای ا حاال اگه و بود دهیبر من از زن اون یول

 تو که بود یمعصوم طفل همون   خاطر به فقط موندیم

 !بود گرفته خدا از یدیناام اوج

 

 زدم بازوش به که یدست با و شد جابجا  گلوم بکیس

 .کردم جداش خودم از



 

 .ایب زود-

 

 زیت گوش و گرفتم فاصله پله چند و دادم تکون یسر

 .کردم

 یم بار به فاجعه امشب روشن و  ترانه حتم به

 .آوردند

 

  یط رو ها  پله ی همه و انداختم باال رو ابروم هردو

  یب و کرد سالم که دمی شن رو روشن  یصدا.. کردم

 .گذاشتم محوطه به پا  و شدم رد سالن از یمعطل

 جواد من و  بود شده پارک یادیز ی فاصله با نیماش

 :اومد سمتم به دو با.. دمید رو

 

 ن؟یخوا یم  یزیچ.. آقا نینباش  خسته-

 

 نه؟ یماش رو  چییسو هنوز-

 



 .بله-

 

 . دادم تکون یسر

 با اما بود روشن و ترانه با دلم و ذهن و  فکر نکهیا با

 نیماش سمت به یا احماقانه یخونسرد و یتفاوت یب

 .اومد دنبالم به جواد و رفتم

 

 ن؟یدار  الزم  یزیچ شده؟ یزیچ-

 

 با جواد نکهیا از قبل و کردم باز رو نیماش در

 :زدم لب کنه میعصب موردش یب ی ها  یکنجکاو

 

 . سرکارت برگرد.. ندارم یازین کمکت به-

 

  و گفت چشم زد نهیس به که یدست با و  ستادیا عیمط

 .رفت

 دهیچسب ی  محفظه در رو  پاکت و نشستم فرمون پشت

  و مکث ه ی با و برداشتم.. دمید یکنار  یصندل در به



  رو شیکنار قسمت ساختمون یورود  به ینگاه مین

 .آوردم رونی ب رو تنامهیوص و کردم پاره

 

 ... یلعنت .. معطر و هیدوال کاغذ هی

 قیعم نفس  چند بسته چشم.. نشست قلبم به یبد درد

..  بود خودش خط.. کردم باز رو کاغذ یتا و دمیکش

  از رو دستش لرزش تونستم یم اما.. شناختم یم من

  نیا یحال چه تو.. بزنم حدس بایز  خطوط  همون یرو

 !بود؟ نوشته رو

 

 ی همه.. خوندم رو آخرش ی فاتحه تا هللا بسم از

 گذاشته ارم یاخت در شی پ وقت یلیخ از  رو اموالش

 .بود

 : خوندم بار نیچند رو جمالتش از چندتا

 

 به من یخون  یم رو تنامهیوص نیا یوقت.. بابا زدانی"

 دونم یم و شناسم یم وپسرم من.. ستمین گهید حتم

 هم منو یزنی نم سر خواهرت و مادر به که همونطور

 از بودم زنده یوقت.. زدانی اما.. یکن یم فراموش



..  من.. بمونه دلم رو  حسرت نیا نذار دادم دستت

 اگر خواد  یم دلم.. میدار ازین تو به.. سنای.. مادرت

 که یبذار ی ز یچ واسمش.. داد پسر بهت خدا یروز

  خودت یبرا بذارم زدانی رو  تو اسم نکهیا از قبل من

 .داشتم نظر در

 " پارسا 

 

 :کردم زمزمه بارها و بارها رو اسم نیا

 

 ..پارسا.. پارسا-
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  فکر کلمه نیا به و گذاشتم دهنم ی رو رو مشتم

  به... شدمیم پارسا زدان،ی یجا به اگر دیشا.. کردم

 .کردم ینم فکر  ها ممکن ریغ

 

 دیبا.. بود انفجار به رو سرم و دیکش یم  یبد ریت قلبم

 کردم؟ یم کاریچ

 پاکت به و زدم تا رو اتابک ی  نوشته دست

 .برگردوندم

 

 ومدیم حلقم تا ممعده اتیمحتو مدام و دی لرز یم مشتم

 جواد یبرا و شدم ادهیپ نیماش از.. گشتیبرم و

 بهم راه نیب.. شد متوجهم زود یلیخ و  دادم یعالمت

 .دیرس

 

  آقا؟ جان-

 .کنن شتریب رو ها  چراغ بگو-

 

 و آوردم رونیب رو تلفنم.. دمیشن راه نی ب رو َچشمش

 کردم پیتا  انیجو  یبرا



 

 اون مورد در.. عمارت نیا اریب رو نینوش فردا"

 "دارم یبهتر  میتصم شغلت و عمارت

 

 . شدم ساختمون وارد و

  که بودم ده ینرس انتها به هنوز و رفتم  باال ها پله از

 یم یحت.. دمیشن رو روشن و ترانه ی مکالمه  یصدا

 ای.. بچه اون کردن   غون و غان وضوح به تونستم

 . بشنوم رو پارسا همون

 

 ؟یکن یزندگ نجایا قراره پس-

 

  یط رو ها پله بده رو  جوابش روشن نکهیا از قبل

..  رسوندم بهش رو خودم بلند گام چند با و کردم

 ستادهیا من روبه قایدق ترانه و من به پشت روشن

 روشن و  زد بغل محکم رو پارسا دید  که منو.. بود

 . شد متوجهم

 

 زدان؟ی-



 

 :زدم لب ترانه حالت یب یها  چشم به رو

 

 .روشن اتاقمون تو برو تو-

 

  نیب نگاهشو روشن و د یپر باال ترانه یابرو  یتا هی

 .نزد یحرف اما داد چرخ ترانه و من

 هی با.. کرد یم میعصب نداشت رفتن قصد هنوز نکهیا

 :گفت  ترانه که انداختم ینگاه مین سمتش  به اخم

 

 .بمونه بذار-

 

 نگاه از چشم من و نشست پهلوم یرو روشن دست

 .دوختم ترانه به و گرفتم شدهیترس

 

 یم.. یدار زن دونستم یم برگشتم یوقت من.. زدانی-

 و سیگ خوام یم یکرد فکر.. هیک روشن  دونستم



 به فقط گفتم اومدم، که اول از! بندازم؟ راه یکش سیگ

 .اومدم مبچه  خاطر

 

 . پارسا-

 

.. گرفت فاصله گام هی روشن و موند باز مهین دهنش

 :زد لب  مبهوت ترانه

 

 ؟یچ-

 

 . شد کج لبم

..  شدم یم خسته مسخره یباز نیا از داشتم کم کم

 :ستادمیا ترانه  از یمتر مین ی فاصله تو  و رفتم جلو

 

 ... ترانه کنم یم گوشزد بهت رو  نکته تا چند-

 

 لب یا هی ثان یبرا من و  آورد باال رو  دستش پارسا

 .دمیند رو ترانه سرخ یها



 شیآرا بود، دهیرس راه از تازه  که یزمان  برخالف حاال

 .ومدیم بهش  یلیخ جذبش و تنگ لباس  و داشت

 یترس من.. کردم تکرار  خودم یبرا رو هاش حرف

 .نداشتم گفت که  یموارد از

 

 که یاون.. ترانه.. ما ی بچه .. نه تو ی  بچه که اوال-

  کماهی و کسالی که یا بچه.. یزنیم حرف ازش یدار

  شناسنامه براش فردا نیهم.. منه پسر ی کرد پنهانش

 ! فرخزاد پارسا.. رمیگ یم

 

 .رفتم  جلوتر

 گذاشتم کمرش پشت رو دستم اما دیکش عقب دهیترس

  باال چشم.. دمیبوس و گذاشتم پارسا سر ی رو رو لبم و

 .شد لذتم باعث ترانه ی دهیترس نگاه و دمیکش

 

 ن؟ی ا چرا پارسا؟-

 

 ن یوتیگ#



 766پ#

 

 

 

 

  کردم کج سر.. دمیکش نفس رو پارسا عطر بسته چشم

 :زدم لب مسکوت روشن دنید با و

 

 زود دیبا صبح  فردا.. اتاقت برگرد.. گمیم من چون-

 .یبش داریب

 

..  فشردم مشتم نیب رو روشن دست و گرفتم فاصله و

 : گفت که بودم برنداشته  هم قدم هی هنوز اما

 

 من یبدون خوام یم اما.. زدانی باشه.. هیقشنگ اسم-

.. گمیم یجد نویا.. ندارم یمشکل روشن حضور با

 یم نکارویا دونستم یم که شناختمت یم اونقدر

 .اومدم آگاهانه من.. یکن



 

 با من و زد پلک.. دیرس  یم نظر به سرخ روشن

 : گفتم نفسم فرستادن رونیب

 

 .کن مراقبت خوب پسرم از-

 

  یبابا اما بمون روشن شوهر.. اومدم نی هم خاطر به-

 .داره تیامن تو کنار پارسا.. باش منم ی بچه

 

 مخاطب رو  ترانه هردو، میتفه یبرا روشن،  به رو

 :دادم قرار

 

 شیپ یمشکل بده انجام درست رو شفه یوظ یهرک-

 .ادینم

 

 رو در.. گذاشتم اتاق به  روشن با و  نکردم صبر و

 .شدم کمر به دست و گرفتم فاصله گام چند و بستم

 



 زدان؟ی-

 

 یم یسکی و دلم شتریب شه یهم  از حاال  و بودم کالفه

 . خواست

 بدنم نکهیا با کردم ینم هم فکر سکس به یحت  حاال

 درست که دمیچرخ  سمتش به.. داشت ازین بشدت

 :ستادیا مقابلم

 

  که یزیچ از.. از.. یبزن حرف  یاونجور نبود الزم-

  تو یوقت... یعنی.. رفت شی پ بهتر یلیخ کردم یم فکر

 من حضور  با گفت.. میبود زده حرف هم با ما یاومد

 .نداره یمشکل

 

 روشن حضور به که نداشت یحق حاال حداقل ترانه

 !بده ریگ

 یاحد چیه کار که کردمیم یحال روشن به رو نیا

 .موندی نم جوابیب

 رو دستم پاکت و داشتم نگه دهنم یجلو  رو مشتم

 .انداختم یشی آرا زیم یرو



 سمتش به من و نشست نمیس یرو روشن دست

 :دمیچرخ 

 

..  بودم دهیند رو ترانه  کینزد از نقدریا حال به تا-

.. هاشه چشم یتو  که یزیچ اون..  اون.. زدانی

 واقعا.. من.. لمسه قابل یلیخ داره تو به که یعشق

  زدان؟ی.. یبگذر اون از من خاطر به.. تو خوام ینم

 ...رو  ترانه هم خودت تو دونم یم

 

 روشن کنار از حرف یب من و خورد در به تقه چند

 .گرفتم فاصله

  نیه دهی ترس خدمتکار زن و کردم باز رو در خودم

  از.. بود دهیپر رخش از رنگ .. رفتم جلو من و دیکش

 رو یسک یو جام فقط بود دستش که یبزرگ سید

 .دمیکش سر الجرعه و برداشتم

 

 ...برو و بذار-

 

 ...آقا آ.. چشم چ چ-



 

..  اومد سمتم به باز روشن.. شد رد و دمیکش کنار

 .نداشتم  شیگنجا واقعا

 

 گفتم؟ یچ  یشد متوجه-

 

 فقط نه اما کرد یم خوب  رو حالم الکل رینظ یب طعم

 :زدم لب و شد منقبض فکم.. جام هی

 

 درسته یچ دونم یم خودم من.. روشن شدم متوجه-

 .بخواب و بخور  رو شامت برو.. غلط یچ و

 

 زدان؟ی-

 

 از نه و روشن از نه.. کرد سکوت و آوردم باال دست

 ... ابدا.. گذشتم ینم پارسا

 

 .اریب برام یبطر هی-



 

 ن یوتیگ#

 767پ#

 

 

 

 

  اجازه کسب و میتعظ از بعد و گفت یاباشه  خدمتکار

 .بست رو در و رفت  روشن از

 رو دستم یخال جام و  ستادیا کنارم روشن دوباره

 .برد فرو  هامانگشت  یال   رو هاش انگشت و گرفت

 

  ابد تا من که بود وحشتناک کشش هی  هاش چشم تو

 !بود ل یتردم کی یرو دنیدو مثل دمییدو یم هم

 فرار به یلیم هم من و نبود ممکن روشن  از فرار

 .نداشتم

 



  جونم ی اندازه منم و یعاشقم  شده ثابت بهم گهید-

 ...زدانی عاشقتم

...  ستدهی چ یپ و بیعج ی لیخ تو و من یزندگ درسته

 ...یول دونمیم

 

  شیشونیپ  به رو میشونیپ  و انداختم کمرش دور دست

 ... سرد روشن و بودم داغ من. چسبوندم

 بود افتاده جونم به ها سال  که یشیآت  اون تونستیم

 ! کنه آروم

 ! باشه دردهام ی همه نیتسک  تونستیم

 .افتاد یم اتفاق نیا دیبا و داشتم توقع  ازش من

 

  ساخته تو ی برا اول خشت از... خونه  نیا! روشن؟-

 با شدن یکی یبرا... آرامش یبرا... عشق یبرا شد،

 ... دغدغه یب و آروم یزندگ هی و تو

  خواستمیم که برسم یز یچ اون ی همه به نتونستم

 حرف ترانه از آرومم کنارت  و یکنارم تو االن یول

 !نزن

 



 .کرد گرم رو دلم کوتاهش ی خنده

 و کرد پرت تخت یرو ییپروا  یب و شهامت با رو جام

 .د یچیپ تنم دور وار  چکیپ رو دستش هردو

 .شدم یاهل و  رام که بودم نوازش  محتاج

 

 از خونه نیا تو اومدم که یروز! ؟یگیم واقعا-

 یکرد میزندان یوقت. کردم وحشت بتشیه و یبزرگ

 ازش یول بود  من از محافظت یبرا دونستمیم هرچند

 ... حاال و شدم متنفر

 

 سراپا من.  گذاشتم گردنش یاصل انیشر یرو رو لبم

 رو کامم خونه  نیا تو ترانه حصور خود و بودم گناه

 .کرد تلخ

 خودم ریاس رو زن تا دو که داشتم وجدان عذاب

  یجلو من و داشت کردن یزندگ حق ترانه ! کردمیم

 تیامن من کنار پارسا یول گرفتمینم  رو رفتنش

 شده حساب ینقشه هی  با تونستم یم دیشا. داشت

 دست به رو حقش که ی ا یآزاد ترانه که کنم یکار

 !ارهیب



 ... فارغ دیشا و شدی م عاشق دیشا

 

 . خواستمیم  کمال و تمام رو روشن من

 

! ؟یمتنفر خونه نیا از! بگردم؟ دورت یچ االن-

 یلیخ من... روشن! ؟یباش من کنار نکهیا از یترسیم

 از و کنم لمست  دغدغه یب ینجور یا دارم آرزو وقته

 .نترسم یچیه

 .شم دار یب و بخوابم  کنارت یا گهی د مرد هر مثل

 

 میمال تمیر هی  یرو  انگار و  خوردیم تکون آغوشم تو

 !دیرقصیم آهنگ

 سپردم، روشن میمال یحرکات به رو خودم بسته چشم

 ...موهاش یبو

 ...قلبش تپش

 !بودم عاشق واقعا من

 



 قراره ابد تا! ؟یچ ترانه یول... نه تو کنار االن-

 !بکشه؟ عذاب تو و من دنی د با ینجور یا

 

 ن یوتیگ#
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  پهلوش و کرد عبور شلوارش کمر از اراده یب دستام

 ...الکل از نه اما بودم مست من. کردم لمس رو

 ...روشن حضور حس از

 

 ...ونیهما  یخونه تو روز هی-

 یبتون تا بشونم پاهام ی رو رو تو یخواست  من از

 !یکن لمس رو صورتم

  از! روشن؟ ادتهی... یف یلط تو و دارم خار من یگفت

  چوقتیه و داشتم رو تنت لمس یآرزو روز همون



 داشتم گذشته تو که ی فکر اون با تا نکردم جرات

 ...حاال یول بود متفاوت حسم هربار. کنم لمست

 

 بند تا و دمیکش باال تنش لباس ریز از  رو انگشتام

  محکم رو لبام  و گرفتم گر. دمیرس رشی ز لباس نازک

 .فشردم شاهرگش یرو تر

 

. باختم رو میزندگ ی   همه تو جز...  من روشن-

 رو میجوون  و آرامش... پدرم... خواهرم... مادرم

 ! یموند تو فقط حاال و باختم

 ... که یبخوا من از امشب شهیم

 

 پچ  گلو ته از و فرستاد رونیب رو ملتهبش و داغ نفس

 :زد

 

 لمست من یبذار و ی بشون پاهات رو  منو شهیم-

 !کنم؟

 



 .دمیخند تلخ و گرفت مخنده

 تخت یلبه  و کردم بلند نیزم از دستم هی  با رو روشن

 نشوندم راستم یپا یرو رو کمش وزن یوقت. نشستم

 .برد فرو موهام یال دست

 

 ...قبلش فقط-

 !؟یکن کاری چ  ترانه با یخوا یم زدانی

 

  رو خودش. دمیبوس و کردم ثابت گوشش کنار رو لبم

 رو فشی لط یهاانگشت  زود یلیخ اما کرد منقبض

 مسخ من و داد چرخ گردنم و گوش و  شیر ته یرو

 .شدم

 

 ... کردم ریگ باتالق تو من-

 رو تالشم تمام روشن... یول امیدرب کار از تونم ینم

 تو مثل منم! برسه دیبا که  یزیچ به ترانه که کنمیم

 مورد مرد  کنار هووش ی خوشبخت به ابد  تا خوامینم

  یچطور  دونم ینم. بکشه عذاب و کنه نگاه شعالقه

 ...یول



 

 دهنم تو  حرف و گذاشت گلوم بکیس  یرو رو لبش

 .افتاد کوبش به قلبم و رفت بند نفسم د،یماس

 

  یبخوا  یهرکار تو که دونمیم خوب من ندونه یهرک-

 هی کنار داره رو کردن یزندگ  حق ترانه! یدیم انجام

 ...گهید مرد

 !پارسا؟! ؟یچ  پسرت یول

 

 .کردمیم لمس رو  تنش سانت به سانت من

 

 یم ثابت همه به! ستین کار ی برده من مثل پسرم-

  فرخزاد خاندان   ش  یک از بودن یموروث نیا که کنم

 .ادیدرم

!  کنه یزندگ یعاد مردم  مثل تونهیم یمعمول مرد هی

 . باشم نتونستم من که هیزی چ اون پارسا

 

 .دیخند کوتاه و دیکش یآسودگ به ینفس



 

 ...عاشقتم من-

 

  شیوحش  یچشما تو و کردم جدا شنهی س از رو سرم

 .زدم زل

 

 هنوزم! کنم؟ یعشقباز  باهات یخوای نم یمطمئن-

 هورمونام شدن نییپا  باال خاطر به یکنی م الیخ

 ! خوامت؟یم

 

  غنج دلم هزاربار  من و  انداخت نییپا  سر خجالت با

 ...یپاک حجم ن یا یبرا رفت

 

 !روشن کن آرومم... کن بغل... ببوس منو-

 ! توام توجه و محبت و  لمس یتشنه هاست سال من

 



 رو دستش هردو  لوس ی  گربه هی مثل و گفت یهوم

 تنم ی رو رو وزنش کل و کرد حلقه گردنم دور

 . انداخت

  یرو و خوردم شکست برد،یم کار به که یتوان از

 ر،یش شکار   از بعد ی شکارچ هی مثل. افتادم تخت

 .زد زل بهم فاتحانه

 

 ...تو نه رمیبگ دستم رو فرمون من نکهیا شرط به-

 !قبوله؟! یکنیم کبودم و اهی س هربار

 

 :زدم پچ خمار و دمیگز لب

 

 ...تو دست تنم کل فرمون-

 ! خوامیم رو وجودت  یهمه 

 

 ن یوتیگ#
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 عشوه شتریب و کرد لمس رو لبخندم انگشت سر با

  تا رابطه نی ح زدان  ی دونستینم هنوز احتماال . ختیر

  الیخ با تا دادم اجازه من و بود خطرناک اندازه چه

 !کنه یدلبر  راحت

 

 تونمیم! کنم؟ لمست! کنم؟ نگات هست اجازه-

 قلبت  تپش... رو تنت یگرما یذاریم عشقم! ببوسمت؟

 ... و  کنم حس رو

 

 . ارمین  کش رو هاملب داشتم یسع

 

 نفس نذارم صبح تا و  تنم ریز بکشمت یخوایم-

 ... بگو ،یبکش

 

 :داد  ادامه حرفش به یلجباز  با  و کرد مکث



 

 ...یدیم اجازه-

 

 نیه. انداختم کمرش دور دست  و نکردم صبر من یول

 انداختم تخت یرو وسواس با رو کمرش من و دیکش

 .زدم مهیخ تنش  یرو خودم و

  تونستیم که بود یزیچ یهمه   حالت نیا تو دنشید

 !کنه ایدن مرد نیترخوشبخت  رو من

 

 !بکنم من شد قرار! زدان؟ی-

 

 که شدم متوجه و کردم ثابت گوشش کنار رو لبم

 .سوزوند رو پوستش کالبدم درون داغ یهوا

 

 و رسما خوامیم... خانوم  منه مختص فعل اون-

 !یبش زنم قانونا  و شرعا



...  نه ای یکنی م قبول اتفاق همه اون از بعد دونمینم

 و نیتربزرگ تو. رمیبگ یعروس برات خوامیم یول

 ...شهر تاالر نیترمجلل 

 که یتاج نیتربزرگ  و عروس لباس نی ترخوشکل  با

 نیا یملکه  تو کنم ثابت همه به تا شده درست

 ... بعدش! یقصر

 

  به یزیر یبوسه  شد منقطع که نفسش و دیخند حیمل

 .زدم گوشش یالله 

 

 مادر   نی ترلیبدیب و نی باتریز ،یشیم مادر بعدش-

 ...سال

 

  نشییپا لب. موند رهیخ چشام تو و دیکش پس رو سرم

 :زد پچ خجالت با و دیکش دندون نیب رو

 

 خوام،ینم  بزرگ و مجلل یعروس... من! زدانم؟ی-

 تو که هیکاف واسم ستین  الزم هم نایا و  عروس لباس

 !دارم سوال هی فقط. یباش



 

 کنمیم حس یکنیم صدام یوقت روشن! دلم؟ جون-

 یزندگ به کردنت صدا با  هربار. کشمیم  نفس م،زنده

 .گردمیبرم

 

 به رو میشونیپ و زدم کنار رو حالتش  خوش  یموها

 .چسبوندم  شیشونیپ

 

 !من یملکه   بپرس بگردم،  دورت بپرس-

 

 تو روشن خواستمینم من و دیکشیم  خجالت هنوز

 ! رهیبگ رو  من از خلوت

 

... یعنی ی! باشه؟ یچ تو و من یبچه  یدار دوست-

 ! پسر؟ ای دختر

 



 یگذشته به  باز نخواستم و کردم تر زبون با رو لبم

  معصوم یل یخ یلیخ یکودک روشن  . بدم پر و بال تلخم

 !بود

 خواستمینم من و نداشت وجود گهید من یسنای

  دختربچه هی دلم اما باشم سناهای تولد باعث

  مثل و باشه ییطال روشن  مثل موهاش که  خواستیم

 ! باشه حفظ از رو کردن  یدلبر روشن

 

 ...کمه تو از دونه هی که خوامتیم اونقدر-

 سالم خوادیم دلم نکهیا از بعد... روشن دختر،

...  تو مثل  باشه ملوس دختر هی خوامیم... باشه

 ...فقط

 

 رو شزده خی ی  نیب نوک من و دیکش باال چشم کنجکاو

 .دمیبوس

 

  مانتی زا و یباردار یه یثان به هیثان تو خوامیم-

 .کنم  تجربه رو شدن پدر ذره ذره. باشم کنارت

 



 !؟یپدرش یکنینم  حس! ؟یچ پارسا... پس-

 

  روشن. دمی کش دراز پهلو به و دادم فرو  رو دهنم بزاق

 گرفت رو دستم هردو و دمیکش آغوش به  پشت از رو

 .بودم کرده حلقه تنش دور که

 

 !منه پسر   هم پارسا-

 

 . کردم بوسه غرق رو شقهیشق

 

 ! شم؟ باردار  تا میکن تالش امشب نی هم یخوایم-

 

  لحظه نی هم تو اونقدر  حاال. بود کوتاه یلیخ مخنده

 هم بردیم آب  رو ایدن اگر که داشتم آرامش احساس

 .خوردمی نم تکون

 من و بود آورده مشروب که گفت و زد در خدمتکار

 . ندادم  دادن  جواب  زحمت  خودم به یحت

 



 مادر رو تو خودم شب نیاول ،یشد زنم رسما یوقت-

 !کنمیم

 

 ! داره؟ نداره درد که شدن مادر انایاح-

 

 با روشن.  بستم پلک و  گرفتم عطرش  از یقیعم دم

  به یجالب ریتصو کشدار یهانفس و  برجسته شکم

 .دیرسی م نظر

 رو لحظه اون و نشست شکمش یرو دستم ناخواسته

 و خوردیم وول  رحمش تو من یبچه  که کردم تصور

 .داد غرور و لذت حس بهم دنشیکوب پا

 

 ...پاک و معصوم یبچه  هی

 !روشن و من عشق یثمره

 

 یپروسه  دمینم قول ،ینخواب گهید یقهیدق دو تا اگه-

 ! نباشه دردناک مادرشدنت

 



 صورتم  به رو شگونه و گذاشت دستم یرو دست

 .دیمال

 

 !مادرشم زودتر خوامیم-

 

 !؟ یدیم رابطه شنهاد یپ یدار-

 

 : گفت یکوتاه یخنده با و کرد یکج دهن

 

 !گمیم یجد دارم... یلوس یلیخ-

 

 تو فشردنش ترتنگ  با همزمان و کردم زونیآو رو لبم

 :زدم پچ آغوشم

 

  یباز لوس ابهت اون با زدانی کن فکر درصد هی-

. من با جاها یباق کردن تر کن، تر لب فقط... ارهیدرب

  یخوایم ای یر یبگ بغل رو تبچه بعد ماه نه یخوایم

 !دلم؟ جون یبرقص جلوم عروس لباس با اول



 

 مکث صورتم به صورت و خورد چرخ آغوشم تو

 .کرد

 

  دنید با بعدا که ببرم ودلت  یحساب  اول خوامیم-

 و اول فرخزاد زدانی. نشه میتقس عشقت دخترمون

 !منه مال وسطش  و آخر

 

  خوش یهالب  به رو یشوخ از یاه یما ته هی با

 :گفتم فرمش

 

 !توئه؟ مال هم وسطم پس-

 

. کرد ییرایپذ منه یس از مشت با که شد منظورم متوجه

 . دمی بوس رو شیشونیپ خنده نیب

 

 ... تیلعنت کوبگوشت اون و خودت  قربون-
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  *********************** 

 

  

  

  

 یم که یسرد مهین باد و خاک یبو..  کالغ یصدا

 .گرفت یم رو توانم داشت دیوز

  یحال به.. نداشتم عادت  شده نینفر مکان نیا به من

  یم ینیسنگ دوشم یرو نجا یهم شیپ کسالی قایدق که

 . بودم نکرده عادت کرد،

 

  حجم یبزرگ به یزیچ هنوز .. دیلرز ی م پشتم هنوز

  حاال و بود کرده مسدود رو نفسم راه نیزم ی کره



 یایگو کرد، یم خارج  گلوش از پارسا که یاصوات

 .بود زمان گذر

 

  همون.. بود گرفته آروم اما نه کهنه که یدرد یایگو

  ترانه آغوش تو حاال نداشتم، یاعتقاد بهش که یزمان

 .کرد یم یباز روانم و روح با

 

 زنده هنوز من و گذشت  یم اتابک مرگ از کسالی

 .بودم

  قار قار باز و کردم فوت نامحسوس  رو  دردمندم نفس

 .کنم اخم شد باعث شوم یکالغ

 

 .دییبفرما..  کردم یپاش آب  رو قبر سنگ من.. آقا-

 

  یبطر.. دوختم  انیجو به و گرفتم ناکجاآباد از چشم

  نییپا سر و گذاشت نیزم یرو رو دستش یآبمعدن

 . انداخت



 به گام هی.. بود گرفته نم  یپاش آب از بایتقر کفشش

 چشم به.. نشست دوشش یرو دستم و  برداشتم جلو

 :زدم لب من و انداخت ی نگاه مین هام

 

 ست؟آماده پارسا ی شناسنامه .. نکنه درد دستت-

 

 : داد  رو جوابم شیذات  متانت با و  کرد کج گردن

 

  آقاپارسا.. دمونیجد ی آقازاده.. ستآماده.. بله-

  یم.. داره شباهت شما به یلیخ.. خان زدانی.. فرخزاد

 .خودتون مثل شهیم مرد هی دونم

 

  زدانی.. خواستم یم رو  برعکسش وجود تمام با من

 ... ابدا.. خواستم ینم  پارسا یبرا ابدا رو بودن

 

  کج، گردن همون با و آورد لب به زده خجالت  یلبخند

  آورد رونیب یا جعبه و برد فرو بشیج تو رو دستش

 :گرفت  مقابلم و



 

.. نیکن قبول من از نویا اما  دیکش طول کم ی.. دیببخش-

 پدر.. پدر  پ.. گمیم کیتبر.. گرفتم پارسا آقا واسه

 ...آقا باشه مبارک شدنتون

 

 کار من یبرا فقط ای برادر؟ هی بود؟ یک قایدق انیجو

 کرد؟  یم

 

 به یحرف چیه اما کردم باز دهن یحرف  زدن یبرا

 .دینرس ذهنم

  دید روشن به من و ستادیا کنارم و اومد جلو ترانه

 .دمیشن یم تر واضح رو  پارسا یصدا  حاال.. نداشتم

 

 زدان؟ی-

 

 دراز جلوم دستش هنوز و برنداشتم ان یجو  از چشم

 .بود



.. گرفتم دستش از رو جعبه  و کردم تر زبون با رو لبم

 یم نظر به منقطع نفسش و شد پهن و  پت لبخندش

 :دیرس

 

 فکرش... من نیکن باور.. دمیخر نامزدم با ینفر دو-

 یلیخ.. یلیخ.. نیکن قبول من از کردم ینم هم

 ...نییآقا
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 و رفتم جلو شد کینزد بهم گام چند با که روشن

 .کردم  کینزد خودم  به رو انیجو

 .بود یاراد کامال حرکتم نیا

 



.. نکرد بلند دست کمرم لمس  یبرا یحت و موند مات

 و زدم ضربه  پشتش به  مردونه بار نیچند من اما

 :کردم زمزمه

 

 دیبر نامزدت با.. یباش ارمیدست قراره بعد به نیا از-

  کارهات  به اونجا از.. من سابق عمارت همون تو

 . کن یدگیرس

  یم عهده  به رو ازدواجت یها نهیهز من! صدرا؟

 .رمیگ

 

 پشتش به پدرانه  ای برادرانه و بود آغوشم  تو همچنان

  از لب یحت  حرکت نیا از شوکه صدرا و زدمیم ضربه

 !نکرد باز لب

 

  یحت خوام ینم  ندهیآ کماهی تا.. یدار یمرخص  کماهی-

  یریم االن.. نزن حرف کام تا الم پس.. بشنوم صداتو

 هی بعد ی  هفته آخر.. ید یم انجام رو ه یاول یکارا و

 .یدار شیپ در کماههی سفر

 



 ؟..قربان قر ق-

 

 ونیم به ن یهم یبرا داشت مخالفت قصد دونستمیم

 بشنوم ی مخالفت ازش نکه یا از قبل و دمیپر کالمش

 :گفتم

 

 ...ششیییه-

 یکن یم گفتم که یکار و یریم راست هی نجایا از

 واسه گفتن قربان.. هیکاف  یکن صدام آقا  ضمنا.. صدرا

 ...تو نه  دستامه ریز

 

 شرم و التهاب اما نکردم  نگاش و گرفتم فاصله ازش

 .دمیفهم داد یم نشون رخ داشت تازه که یحس و

 لب روشن و ترانه به رو و بود انیجو   به مرخمین

 :زدم

 

 ! نیبمون شما-

 



 رو دستش دو هر روشن و داد تکون سر ترانه

 .کرد قالب جلوش

..  دندیرس یم نظر به  باتریز شهیهم  از زن دو نیا

 نکهیا بدون و دادم ترانه به رو انیجو ییاهدا ی جعبه

 :زدم لب نمیبب رو انیجو یها  چشم حس

 

  شب.. بده خبر  ویل به راه سر فقط.. یینجایا که هنوز-

 .عمارت می ریم یخانوادگ

 

 . ببوسم رو دستتون دیبذار.. فقط.. چشم.. آقا چشم چ-

 

 با رهی بگ رو دستم نکه یا از قبل و اومد سمتم به

  عقب دید که رو اخمم و شدم مانعش دست همون

 .دیکش

 

 شد دور گام  چند روشن و ترانه و من به ینگاه مین با

 .رفت ی د یببخش با و

  آهسته که روشن به ینگاه مین با و دمیکش باال ینیب

 .ستادمیا ترانه یروبرو  و  رفتم جلو خت،یر یم اشک



 

..  کنم درک خواستم ینم که بود نگاهش تو یزیچ

 به یدست ترانه.. زدم بغل  رو پارسا و بردم جلو دست

  هل داخل به رو رنگش یمشک  یموها و  دیکش شالش

 . داد

 

..  بود کرده عوض رو ترانه یظاهر راتییتغ نیا

 !داشت ی ملموس راتییتغ هم یدرون زن  نیا هرچند

 

 و اومد جلو ترانه گرفت آروم آغوشم تو که پارسا

  با پارسا باز.. کرد میتنظ  گوشش یرو  رو کالهش

  رو لبخندم شد باعث بشی غر و بیعج اصوات  همون

 :دارم نگه

 

 ... بابا گفت زدان؟ی یدیشن-

 

 .بود ستادهیا ما از فاصله گام دو با روشن



  من.. دیکوب  هم به رو دستش ذوق با  و دیخند ترانه

" ب" حرف  جز پارسا.. بودم دهینشن یزی چ نیچن

 .گفت ینم یزیچ

 

 نیا تونه ی نم چهارماهه ی بچه هی.. ترانه کن بس-

 .بزنه  رو حرف

 

 ن یوتیگ#

 772پ#

 

 

 

 

 .کن صبر لحظه هی.. بابا  گفت بخدا-

 

 روشن  به نگاهم باز من و گرفت رو پارسا دست

 .افتاد



.. زدیم لبخند منظره نیا دنید از داشت تعجب  کمال در

 .بود یاشک هاش چشم  هنوز نکهیا با

 همون وارد عروس لباس  تو رو روشن یزود به

 با رو اطرافم خواستیم دلم چون کردمیم عمارت

 ... پسر و دختر. کنم پر بچه

 

 زود.. بشنوه بابات بذار.. بابا بگو.. مامان یپارسا-

 .. یمامان باش

 

 :زدم لب و دمیکش قیعم نفس هی

 

 ! آروم.. ترانه باشه-

 

 به رو زونیآو یها لب  با و آورد ابرو به یزیر اخم

 :داد قرار مخاطب رو من روشن

 

 ... که واقعا.. احساسه یب-

 



  در یزیچ و  زد ترانه یبازو به یدست و دیخند روشن

 دست اما شد گرد ترانه یها چشم که گفت گوشش

 .زد قهقهه و گذاشت دهنش یجلو

 

 کم رو نیهم فقط.. گرفتم رو اخم با و شد کج لبم

 . پوفففف ... بکشند نقشه من سر پشت ییدوتا.. داشتم

 

 کشور مردان نیخالفکارتر یدخترها  از  دوتا یهمکار

 !دیرس یم نظر به  خطرناک قطعا

 

 .شدم خم و  رفتم شیپ اتابک سیخ قبر سنگ کنار تا

  اتابک،  نداشتم شک اما بزنم حرف تا بودم ومدهین

 . دید  یم رو پارسا

 

 پارسا رنگ یآب کاله یرو رو لبم بسته، چشم

  گوش ترانه و روشن فیضع ی مکالمه به  و چسبوندم

 . دادم

 



 یا یزندگ  به.. کردم یم  فکر فرداها و فردا به داشتم

 .داشتم شیپ در بچه هی با که

 

 با دیجد یزندگ .. کردم حی تصح رو خودم حرف خودم

 ...آخ.. بابا آخ.. بچه نیچند

 

  با پارسا ی خون هم از رو اتابک حس داشتم دوست

 .بدونم بهمن

 مثل نه و من مثل نه پارسا.. نبود مهم چندان  هرچند

 .شدینم بهمن

 

 یم محافظت ازش جونم متیق به خوردم یم قسم

 .کردم

 روشن با عسل ماه سفر هی به میتصم که یروز دیشا

  تو سنای و مادرم قبر سنگ  به تونستم یم.. داشتم

 .بزنم  سر هیترک

  

  



  ********************** 

  

  

  

 .کنم کمکت من بذار ترانه-

 

 روشن ی شده منعکسش ر ی تصو به جلو  ی نهیآ تو از

 .زدم زل

  بچه تونست یم خودش ترانه.. دیگز لب و شد متوجه

 .نداشت روشن کمک به یاز ین چیه.. کنه بغل رو

 

 .تونم  یم خودم.. ممنون نه-

 

  هنوز که یگناه حس خاطر به روشن خواست ینم دلم

  یکار ترانه یبرا کرد، یم  ینیسنگ دوشش یرو هم

 .بده انجام

 

 .دیگز لب که شد  متوجه هم خودش  رو نیا



 ادهیپ ی سخت به و کرد باز رو کمربندش قفل ترانه

 به یدست روشن که بود نشده بسته در هنوز.. شد

 :زدم لب و  دیکش حالتش  خوش  یموها

 

 کمک شنهادیپ نکرده یدرخواست  ازت یکس یوقت تا-

 ... ترانه  دربرابر مخصوصا. نده

  حتما هم ترانه و ینکرد  یاشتباه کار چ یه تو روشن

  روز از! ینشد من زن جهتیب تو که فهمهیم رو نیا

  خبر و هیقراداد ازدواجمون دونستیم  ترانه هم اول

 .بودم  تو عاشق  شهیهم داشت

 

.. لرزوند یم رو دلم داشت که یکم شیآرا نیهم

 ! بود بیعج
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 !شهیم ناراحت شنوه  یم.. زدانی-

 

 داشت که ترانه  به توجه یب من و بست رو در ترانه

 روشن سمت به کرد یم  جابجا آغوشش در رو بچه

 قلبش کوبش من و انداخت گل هاش گونه.. دمیچرخ 

 :دمیشن رو

 

 روشن؟-

 

 .دیکش  باال چشم

  کننده مسحور ییبایز پررنگ، یها چشم  خط اون با

 و دیکش دندون نیب رو لبش باز.. بود کرده دایپ یا

 .آورد زبون به یا خفه"  جانم"

 

 قیعم یبوسه با رو شگونه و دمیکش جلو رو خودم

 .خواستی م شتریب  دلم. کردم نیمز  یحس پر و



 ...شاهرگش دنیبوس  و گردنش  کردن بو مثال

 

 یول ریگنفس و یاقهیدق چند کوتاه یبازلب  کی

 .کردم یصبور

 

 فقط ،یکن فکر  همه حال و  حس به نکهی ا یجا شهیم-

 !؟یکن من معطوف رو حواست

  یجور رو ویزندگ یهمه دیبا تو و شوهرتم من مثال

 .دارم دوست من که  یبد بیترت

 

 :داد رو جوابم متیمال با

 

 ! شده  سرخ پوستت  کمی! ؟یخوب زم، یعز چشم-

 

  احتماال. گذاشتم رونم یرو و گرفتم رو دستش

 .بودم تابشیب چقدر که بزنه حدس تونستیم

 . کردم تر زبون با رو لبم

 



.. یکرد یخال شونه تت یمسئول بار ر یز از شبید-

  از بعد من تند  تب بلکه یکن  مافات جبران دیبا امشب

 !کنه فروکش یناکام  چندسال

 

  یکجخند.. موند رهیخ بهم باز دهن با و کرد گرد چشم

 .زدم

 

 نیا به دونمیم دیبع دمید تو از من که یزیچ اون-

 ...آقا حضرت کنه فروکش های راحت

 

 !اد؟یم بدت-

 

  کین فال به رو ندادن جواب نیا من و دیگز رو لبش

 .بود پرشور خودم مثل میزندگ عشق که گرفتم

 !بهتر؟ نیا از یچ

 

  نم،ییپا باال زدانی آخ ینگ  یه امشب دوارمیام فقط-

 ...کمرم یوا  دلم ریز آخ



 

 زدم لب به رو دستش من و کرد یامحجوبانه یخنده

 .دمیبوس و

 یروبرو  درست و زدم دور رو نیماش و شدم ادهیپ

 یم حس رو ویل حضور هم  دهیند من.. ستادمیا ترانه

 ... محوطه تو  ای.. پنجره پشت ای.. کردم

 

 .نداشتم شک.. بود.. کردم یم حسش

  بود خواب.. چسبوندم نمیس به و گرفتم  ازش رو بچه

 .گذاشتم شی شونیپ یرو رو لبم من و

 تیاذ  رو پوستش شمیر ته تا بود حواسم ی همه

 . نکنه

 

 ؟یبگ یخوا ینم هنوزم کجاست؟ نجایا زدان؟ی-

 

  به ینگاه م ین من و شد ادهیپ باالخره ری تاخ  با روشن

 .انداختم  اطراف



  محافظ نفر  دو.. دمید یورود در یجلو  درست رو ویل

 . سوخت یم لبش ی گوشه که یگاریس و داشت

 

 یلعنت.. بزنم حدس رو کجخندش تونستم یم یحت من

 دو حتما.. بردیم رو لذت تی نها صحنه  نیا دنید از

 براش باشم داشته تونستم یم که یا بچه تعداد و زن

 مارکوس لئوناردو.. ویل آخ.. بود توجه جالب

 .یلعنت  ینترویدم

 

  یجاسوس براش یداشت مدت تمام که ی کس ی خونه-

 یم مالقاتش یزود به.. یبد  نجات منو تا یکرد یم

 .ترانه یکن

 

  یم نظر به سرخ حاال پوستش.. دمیچرخ سمتش به

 .دیرس

 

  متوجه.. من زدان؟ی  هیچ منظورت من ؟یچ چ-

 .شمینم

 



 دستش خواستیم دلم من و بود ستادهیا  کنارم روشن

 آروم لحنش... کنه میهمراه و کنه حلقه  بازوم دور رو

 :بود یغرض چیه  از دور به و

 

 پسر.. ویل هم آقا اون.. زدانهی ی عمه ی  خونه نجایا-

 .زدانهی ی عمه

 

 ن یوتیگ#

 774پ#

 

 

 

 

 به و گرفت من از رو نگاهش مبهوت و  مات ترانه و

  نشون ابرو  اشارات و سر تکون با روشن که یریمس

 .زد زل بود داده



..  شدن پدر حس.. داشت لذت حس پارسا تن یداغ

 اسمش که حاال.. کردم ی م باورش داشتم تازه انگار

 .دیدرخش یم  شناسنامم تو

 

  جانیه هی ی ثمره اما.. نه عشق هی ی ثمره بچه نیا

 بهم تنش یبو.. داشتم حس بهش.. بود لذت حس و

 ... یلعنت قدرت هی.. داد یم قدرت

 

..  کردم یم  درک رو ویل  یها حرف داشتم تازه انگار

 یبرا خواستم یم.. داد یم اقتدار من به.. پسر هی

 .کنم یپدر پسرم،

 

 ... من  یعنی زدانی.. شدم  جیگ.. واقعا.. من.. من-

 

 رو بهمن یجاسوس یداشت که یاون اگه.. ترانه آره-

 مطمئن نبود من ی عمه.. ماهتاج یکرد یم بهش

 .ینبود نجا یا االن باش

 



 سمت که ی محافظ به و آورد  نییپا رو  گارشیس ویل

 دور سر تکون  با محافظ و گفت یزیچ  بود راستش

 .شد

 

  داد رو جوابم سر تکون همون با که کردم سالم سر با

 ساختمون به پا و زد یچرخ پا ی  پاشنه یرو و

 :گذاشت

 

 ...زدانی.. یوا-

 

 :زد  لب وار زمزمه و ستادیا ترانه کنار روشن

 

 .بخوره سرما پارسا ترسم یم.. سرده هوا کمی-

 

 چندان.. افتادم راه به  هردو از قبل و دمیکش یپوف

 .نداشتم ها حرف نیا زدن یبرا یحال و حس

 



 بزرگ ی خانواده با رو امشب بود قرار نکهیهم

 اعصابم تا کرد یم ت یکفا بگذرونم وقت نترویدم

 . باشه مخدوش

 

 رد  محافظ کنار از من و کردن میهمراه روشن  و ترانه

 .شدم

  ویل اول ی لحظه همون و شد باز خدمتکار توسط در

 .کردم شکار آماندا دنیبوس نیح در رو

 

 که یبرق با آماندا و گرفتند فاصله هم از من ورود با

 آغوشم تو کرده جاخوش ی بچه دنید از  چشماش تو

 : نکرد پنهان رو اقشیاشت ابدا و اومد سمتم به نشست

 

 درسته؟.. پارسا.. واو-

 

 . بود کرده فیتعر رو ماجرا ی همه  انیجو  انگار

 

 . سالم-



 

 . سالم-

 

  بهش رو خودش ترانه و  گرفت بغل رو  پارسا آماندا،

 :داد رو جوابش و رسوند

 

 شما؟ د یببخش.. آره-

 

 .گرفتم فاصله من ستادیا کنارشون که روشن

 

 ... لئوناردو همسر.. آماندا-

 

 . داره عمه هی زدانی نداشتم خبر من-

 

 .ستادمی ا ویل یروبرو 

  سر پشت که یزن سه هر ی ها صحبت دادم یم حیترج

  رو ویل خوب و زدم شمیر  ته به یدست.. نشنوم گذاشتم

 .کردم برانداز



 

 یم نظر به تر کیش یا گهید زمان هر از امشب

 . ومدیم لشیاستا به برستد دبل کت.. دیرس

..  کرد روشن و گذاشت لبش ی گوشه یگاریس باز

 :دمید انداخت سرم پشت به که ی نگاه مین من

 

 .یکن برقرار رو توازن ی تونست خوب-

 

 بازدم هی با و دمیشن رو ترانه میمال ی خنده یصدا

 :زدم لب قیعم

 

 یمهم ی مسئله ی درباره دیبا.. نرو هیحاش تو-

 .بزنم حرف  باهات

 

 یم حس رو دونفر ی  آهسته یها قدم  یصدا من

 .کردم

 ویل.. داشت ربط  ماهتاج به  حتم به سست یها گام نیا

  یها یآب.. دمیکش باال چشم من و زد  کتفم به یدست



 سمت  به رو گارشی س دود.. دیخند  یم نگاهش

 :زد لب و کرد فوت مخالفم

 

.. برگشت  بهت بچه هی با و زنده ترانه که خوشحالم-

..  یبش منظورم متوجه  خوب  حاال کنم فکر.. زدانی

 تیموقع و من .. پدرت.. مادرم.. یدار بچه هی که حاال

  صحبت مطمئنم.. یکن یم درک بهتر رو خودت

 نه؟ مگه.. داره ربط موضوع نیهم به امشبمون

 

  یکجخند.. دادم تکون سر و دادم قورت رو دهنم آب

  دو از که یحال در.. دمید  رو ماهتاج باالخره من و زد

  یآب همون.. بود ویل پدر  و پرستار تیحما  تحت طرف

 ...ها

 به حد از  شیب ویل.. کی کالس و کیش  لیاستا همون

 .داشت شباهت  پدرش

 

 !یگرفت رو درست میتصم که بگو بهم زدان؟ی-

 

 ن یوتیگ#



 775پ#

 

 

 

 

 و گرفتم فاصله ازش بدم رو جوابش نکهیا از قبل من

 .ستادمیا فاصله گام چند با

 رو ویل من و افتاد هیگر به دنمید محض به ماهتاج

 . کردم حس کنارم

 

.. بفهمم رو یپشت زن سه هر سکوت تونستم یم یحت

 .کرد سستم رمقش، کم و  فیضع یصدا

 

 زدان؟ی-

 

 شتریب.. دمیشن کرد فوت یکالفگ سر از ویل که ینفس

 رونیب رو گارشیس دود  که داشت شباهت  نیا به

 .شدم یم خرابش حال متوجه من اما بفرستد



 

  یم من  و نبود مطمئن تمیموقع از و  من از هنوز

  سرنوشتم امشب .. بکنم رو هیقض قال امشب  خواستم

 .کرد یم رییتغ

 

  یروبرو و کردم تموم رو نمونیب  مسافت خودم

 .ستادمیا ماهتاج

  یرو ماهتاج دست و دمی شن یم رو پارسا یصدا من

 . نشست نمیس

 

 .دمیکش نفس قیعم  و بستم چشم

 یها گفتن شی ه شیه من و کرد یم یقرار  یب پارسا

  و سرخ صورت و کردم باز پلک.. دمیشن  یم رو ترانه

 ویل پدر جذاب و مردونه  ی چهره و ماهتاج اشکبار

 یم و داشت یکم چروک و نیچ.. کردم شکار رو

 العاده فوق.. کنم تجسم رو هاش یجوون  یحت تونستم

 ...جذاب

 



  جوابم پلک کردن بسته و باز با که کردم سالم سر با

 رو باز.. فشرد یگرم به و کردم دراز دست .. داد رو

 :زدم لب کوبنده یقلب با ماهتاج به

 

 عمه؟-

 

 .بودم زده اراده یب رو حرف نیا

 ته یرو توان پر باالخره ماهتاج جون  یب یها دست

  نییپا رو خودم  مجبورا من و نشست گردنم و شیر

 .دمیکش

  نکهیا از قبل من و گرفت قاب رو صورتم طرف دو

 :زدم لب بده  دست از ستادنیا سرپا یبرا  رو توانش

 

  فهمم یم.. کنم یم درک اما.. دمینم حق  بهت هنوزم-

 پس تاوان داشت یریتقص یهرک وسط  نیا.. شد یچ

 ...من یحت.. داد

 و روشن با..  من.. امشب  یول.. سوختم  شتریب همه از

 هست یکدورت اگه تا اومدم.. پارسا  پسرم و ترانه

 . کنم برطرف



 

  ماهتاج یشونیپ من و رسوند ویل به رو  خودش آماندا

 .دمیبوس رو

 

  خواستم یم شهیهم من.. برادرم ی دونه هی.. زمیعز-

.. یدیکش یچ کنم درک تونم یم.. یباش خوشحال تو

  آرامش تو  حاال.. دنیرس  تاوان به همه.. شد تموم اما

  یم خواهش.. کنه یخوشحال برادرم بذار.. کن یزندگ

 . کن پاک رو قلبت کنم

 

  باالخره.. نبود  خالف اهل ابدا ویل ریپد که داشتم خبر

..  داد قرار مخاطب رو ماهتاج که دمیشن رو صداش

 :نبود بلد یفارس ابدا

 

 .باش آروم حاال ماهتاج.. هیکاف-

 

  پرستار دست حرکت من و بود گرفته آروم پارسا

 .دمید پهلوش یرو  رو ماهتاج



 سرش و  داد یم دست  از رو تعادلش  داشت ماهتاج

 زمزمه که دمیشن و داد ه یتک همسرش یبازو  به رو

 :زد لب وار

 

 .باشه.. دیوید.. باشه-

 

 دو روشن و ترانه باالخره و دمیکش  کنار رو خودم

 دست و ترعقب گام کی  ترانه هدچند ستادند یا سمتم

 . نشست کمرم یرو روشن

 

  ماهتاج.. شدم ثابت ویل  یرو هردو به ینگاه مین با

 کم شیقرار یب از حاال  اما ختیر یم  اشک همچنان

  یبرا او از  من.. دمید داد ویل که یا اشاره.. بود شده

 . بودم تر مشتاق مکالمه نیا

 

 نیسنگ داره پارسا.. دارم درد کمر کمی  من زدان؟ی-

 م؟ینیبش کنن دعوتمون خوان ینم.. شهیم

 



 لبخند با اما دونم ینم رو نه ای دیشن آماندا نکهیا

 :گفت

 

 .دیشیم خسته  ینطوریا.. مینیبش بهتره-

 

 ن یوتیگ#
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 روشن و زد  لبخند آماندا به رو خواسته خدا از ترانه

 .انداخت من  به ینگاه مین

 ییرایپذ به رو ماهتاج پرستار، کمک با داشت دیوید

..  دمید رو  ویل خواهر دو هر دور از  من و برد یم

ن  ... فلورا  و کارم 

 



  من.. کن یی راهنما  رو ها مهمون تو.. زمیعز آماندا-

 .دارم زدانی با کوتاه صحبت هی

 

 :گفت روشن به رو و زد یلبخند آماندا

 

 .میبر-

 

 یحرف زدن یبرا من و کرد مکث یا لحظه روشن اما

 :کردم کینزد گوشش به رو لبم و شدم  کینزد بهش

 

 لم،یم برخالف بذارم تنهات قهیدق چند مجبورم-

 تا و گردمیبرم زود... دلتنگتم کن  باور! روشن؟

 من. ینکن شرکت  جمع تو ادیز امشب بهتره  اونموقع

 !امیتعصب و حسود یلیخ

 

 دمیشن کرد زمزمه که یا باشه.. گرفتم فاصله  ازش و

 .شد همراه آماندا با و

 



 تا کرد یم کمی تحر کارمن و فلورا مشتاق یها نگاه

 ادیز وقت  نکاریا یبرا اما.. بشم  آشنا باهاشون

 .بود مهمتر ویل با بحثم حاال.. داشتم

 :زد لب و  کرد خاموش  رو  گارشیس

 

 .مادرم کار  اتاق میبر-

 

 و ترانه به ینگاه مین با من و رفت جلوتر خودش و

  منتظر و گذاشت  اتاق به پا.. کردم شی همراه پارسا

  به نکهیا بدون من و بست رو در شدم که وارد.. موند

 :زدم لب برگردم  سمتش

 

 .کردم فکر  حرفات یرو-

 

 کف و رفت  زیم سمت به محکم و استوار ییها گام با

.. انداخت پا یرو پا و داد  هیتک بهش رو چپش دست

 یم نظر به  تر ابهت با شه یهم از شلوار و کت نیا با

 :دیرس

 



 و یدار زن دوتا نکهیا از رو حست دارم دوست اول-

 . بدونم بچه هی

 

 لئوناردو؟ -

 

 ندهیآ تو تونستمیم دیشا  و بود یمزخرف و گند حس

  کامل  تیدرامن پارسا و خودش تا کنم یکار ترانه یبرا

 !بود نیهم بر  تالشم یهمه. کنند یزندگ

 زود یلیخ  اما.. انداخت  نییپا رو سرش و دیخند کج

 البته و معصوم نگاه همون با و کرد سربلند یجد

 :زد زل  بهم مرموز

 

 .بشنوم  رو مثبتت میتصم خوام یم-

 

 . رفتم جلو و دمیکش پوف

 چشم به رهیخ  و دادم هیتک  چرم مبل یپشت به رو دستم

 : زدم لب هاش

 



  قبال.. کنم سک یر تونم ینم.. دارم رو پارسا  که حاال-

 اما.. باشم تفاوت یب تونم ینم.. داشت فرق طمیشرا

 تک به ذره ذره نویا.. کنم کار گذشته مثل  خوام ینم

 تو به خصوصا.. کنم یم یحال اعضا تک به

 ... لئوناردو

 

  و عطر یبو و رفتم  جلوتر آورد ابرو نی ب که یاخم با

 .کردم استشمام رو  گارشیس

 و نهیس به کتم و رهنیپ یتنگ .. شد جابجا  گلوم بکیس

  و کردم باز  رو کتم ی دکمه .. آورد یم  فشار بازوم

 :گفتم

 

 رو خودم کار به ورود با خوام یم نه.. ویل نیبب-

 کنار با  خوام یم نه بندازم خطر تو رو مخانواده 

 ... اما.. کنم سکیر بازم دنیکش

 

 شد یطوالن که سکوتم.. کرد یم نگام منتظر  همچنان

 من مثل.. زد موهاش به یچنگ و آورد باال دست

 . داشت جانیه



 

  من اما.. کردم یم درک خودم یبرا رو  شینگران من

  یصندل... اتابک یصندل.. داشتم نفرت.. کار نیا از

 ینم من و داشت تعلق من به حاال ریاردش و بهمن

 .بندازم خطر تو رو پارسا  خواستم

 

 ؟یچ اما-

 

 رو گارمیس دیجد پاکت و بردم فرو بمیج  تو رو دستم

 . آوردم رونیب

 بازش پنجره به دنیرس تا و گرفتم فاصله کنارش از

 دو با و دمیکش رونیب رو برگم گاریس کاتر   و کردم

  رو و پنجره به پشت و گرفتم  نشانه و شست انگشت

 .ستادم یا ویل به

 

  یلیخ و آوردم باال رو  دستم من و دی چرخ سمتم به

  من و کرد اخم.. دیرس دستم به نگاهش ریمس زود

 : دادم ادامه رو مجمله 

 



 ،ینیب یم دستم تو که نی وتیگ نیا مثل من یبرا ایدن-

 خواستم اصرار با که.. گاریس هی من.. خورد رقم

.. کنه تجربه منو حس پارسا خوام ینم.. بمونم زنده

 زنده یبرا.. کنم جدا رو  راهم تو مثل خوام  یم! و؟یل

 یموروث نیا تا بلدم رو راهش من اما  بجنگم موندن

 .ببرم نیب از رو بودن

 

 با.. گرفت فاصله زیم از  و دیپر باال ابروش  یتا هی

 :ستادیا روبروم درست و اومد سمتم  به اخم همون

 

 ه؟یچ راهش و-
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 و کردم فکر ونیهما با ممکالمه  به هیثان از یکسر در

 :زدم لب  یکجخند  با

 

 ببره، نی ب از رو حلقه نیا تونه یم که یز یچ تنها-

 نه،یبش یصندل رو قراره که یبعد نفر که نهیا

 .باشه نداشته تیصالح

  بار یخالفکار یبرا الزم تیصالح یب  رو پارسا من

 ...زور با شده یحت.. ارمیم

 کار و کسب هی.. دیجد راه هی کردن درست یبرا منو

 ؟ یکن یم ی همراه نامعلوم تیهو هی و

 

.. زد زل  بهم فقط سکوت تو.. کرد حفظ رو اخمش

 و گرفتم دندون نیب رو لبم و آوردم ن ییپا رو دستم

 نشون یواکنش نداشت قصد همچنان ویل..  دمیکش پوف

 ... یلعنت.. گرفتم فاصله ازش من و بده

 

 زود یلیخ.. دمیچرخ سمتش به و دمیشن رو پوزخندش

 .افتاد خنده به



 اخم با.. شکست رو اتاق سکوت بلندش ی قهقه

 دو با و زد  موهاش به یچنگ  باز که کردم براندازش

 کتفم به رو دستش خنده با و ستادیا من از فاصله گام

 :گفت و داد هیتک

 

 میتصم نیا بار هی فقط.. احمقانه  واقعا.. ستاحمقانه -

 .دمیشن رو

  یلئوناردو هی خودم از نهی آ یجلو خودم، که یوقت

 تونم  یم.. من.. زدانی.. ساختم ویل اسم به دیجد

 رانیا من.. ییتنها راه نیا یتو تو  اما کنم کمکت

 حساب من یرو اما.. باشم مراقب تونم ینم.. ستمین

  که دونم یم.. ستهوشمندانه و احمقانه فکر هی.. کن

 . یایبرم پسش از تو

 

 .موندم مات

 !!!! شد یچ و کردم یم فکر یچ

  یم.. ندادم  نشون یالعمل عکس چی ه حال نیا با

  یم من که شدیم بزرگ یاونجور پارسا که دونستم



 تازه ینفس راحت الیخ با.. نداشتم شک.. خواستم

 :زدم لب و کردم

 

 ... ابدا.. نباش نگران-

 

 داشت.. گرفت فاصله و کرد براندازم نی تحس و لذت با

 :گفت  همزمان و رفت یم یخروج در سمت به

 

 . منتظرن همه.. رونی ب میبر بهتره-

 

 . دادم تکون  سر فقط

  با.. کردم یم تموم خودم روش به رو  جنگ نیا من

 ... بهمن  مثل همه.. اعضا تک به  تک ینابود

 

 

 

 ********************** 

 



 

 

 لمس نیهم  و گرفتم ترانه دست از رو یسکیو جام

 و زدم زل بهش  هیثان کی  فقط. کرد داغ رو تنم کوتاه

 به رو یخال جام و دمیکش سر الجرعه رو  اتشیمحتو

 :زدم لب  و دادم دستش

 

 !هیکاف گهید-

 

  از رو پارسا اط،یاحت با و گرفتم فاصله گام مین ازش و

 .دمیبوس رو شگونه راه نیب و گرفتم  روشن آغوش

  ساعت مین فقط.. انداخت نیی پا سر و شد سرخ روشن

 تا تونستم یم.. کنم خلوت پارسا با خواستم یم رو

 .کنم یعشقباز روشن با صبح

 

  من و بود تولدش امشب.. شدیم هی تنب دیبا ترانه

 ...خوب یلیخ.. داشتم خاطر   به خوب

 :دمیشن رو ترانه یصدا و گرفتم فاصله دو  هر کنار از



 

 !باش مراقب زدانی-

 

 ...شتریب شهیهم از.. بودم مراقب

  محکم پارسا تن دور رو پتو و کردم باز رو تراس در

 :زدم لب همزمان و کردم

 

  تو یبرا یاول .. هست جعبه دوتا یعسل  یکشو یتو-

 هی و تولد ی  هیهد هی.. روشن تو یبرا یدوم.. ترانه

 ... ازدواج ی هیهد

 

  هی منتظر و بود بمیج  تو مخصوص یهیهد اون

 به جانیه و باعشق و یدست دو تا بودم فرصت

 .کنم میتقد روشن

 

 تنها روشن با زودتر هرچه  تا شناختمینم پا از سر

  سر پشت رو تند ییسرباال   هی و سخت ری مس هی! باشم

  ادامه همچنان ریمس نیا دونستمیم و بودم گذاشته

 .داشت



 

 قدرت من به که یپسر و گناهیب یترانه سرنوشت

 ییهابچه  و من درکنار میزندگ عشق سرنوشت داد،یم

 !باشم داشته روشن از خواستمیم که

 

  من به یلعنت یایدن نیا. داشتم کار یلی خ هنوز من

 که ییتوانا با رو میبده  خواستمیم من و بود بدهکار

 . رمیبگ پس کردم،یم افتیدر  روشن درکنار

 

 .بشنوم ای نمیبب رو واکنششون تا  نکردم صبر

 

..  کردم ینم سکیر من اما دیوز ینم یسرد باد

 رد و بود داغ داغ تنم.. برداشتم قدم جلو   به آهسته

 .بود کرده  آهسته رو حرکاتم الکل

 

  رمیبگ آرامش شدیم باعث.. داشتم دوست رو حال نیا

 ... بشه باز مغزم و

 همون  باز و کشوندم هیر به رو پارسا  تن عطر

 .داد لمیتحو بابا به هیشب یزی چ" ب"  کوتاه حروف



 

  هیتک بهش رو آرنجم و رفتم شیپ ها نرده کنار تا

 . دادم

 یم زبون  به رو نیدلنش یآواها همون پارسا هنوز

 بزرگ ی   محوطه به و دمیکش یقیعم نفس.. آورد

  از.. بودم آرومتر شهیهم از.. کردم نگاه  روم شیپ

 ...شهیهم

 

  همون.. شدمیم دیبا که یهست یزدانی اون تو.. پارسا-

 از قبل تا که یکس همون.. آروم ی شهیپ عاشق مرد

.. ستمین چکسیه مثل من.. بودم سنای و مادرم مرگ

 . دمی م نجات رو تو.. کنم یم ثابت همه به نویا

 

..  گذاشتند تراس به پا روشن  و ترانه که کردم حس

 و گرفتم یدم پارسا تن و هوا عطر  از بسته چشم

 :دمیشن رو روشن یصدا

 

 زدان؟ی-

 



 لبخند شدیم باعث مدام پارسا اما.. نخوردم تکون

 .بزنم

 

  من.. امشب.. دارم خوب  خبر هی.. ممنونم هیهد بابت-

 .کنم ی م یخوشبخت  احساس یلیخ

 

 ن یوتیگ#

 778پ#

 

 

 

 

 

.. نشست شمیر ته و لب یرو پارسا یها انگشت

 .داشتم دوست رو  یسکیو چقدر

 

 ... من دنید خاطر به فقط.. رانیا انیم دارن برادرام-

 



 ؟ ..بود شده خبردار باالخره پس

 یاجازه و دستور طبق  البته بود ان یجو کار نیا

 .... من

  ازین برادرهاش و پدرش به من، به تنها  نه روشن

 لذت بزرگ یخانواده  هی از دونستمی م چون داشت

 کمال با کردمیم یعمل رو شخواسته  نیا من. بردیم

 ...لیم

 

 !بودم  خسته ییتنها  از هم من

 .گرفت عمق لبخندم

 و افتاد هیگر  به شد یعاص من یتحرک یب  از که پارسا

  پارسا ترانه، و نکردم مخالفت من.. اومد جلو ترانه

 :کرد زمزمه.. زد بغل رو

 

 .باشه ادتی نداشتم توقع.. ممنونم منم-

 

 :کرد اخم ترانه و افتاد هیگر به  بلند پارسا اما

 



 .بخوابونم رو پارسا  برم من.. من-

 

 و دیچرخ پا ی پاشنه یرو و دادم تکون  سر فقط

 .رفت

  ی محوطه به من و اومد سمتم به مکث  با روشن

 .زدم زل عمارت

 

 قیعم نفس هی باز من  و نشست بازوم یرو دستش

  لذت با رو  آخرم یها نفس بود قرار انگار .. دمیکش

 .یسکی و جام نیآخر.. گاریس نیآخر مثل.. بکشم

 

 زدان؟ی-

 

 :دیچرخ سمتش به  نچیا چند سرم

 

 توئه؟ کار-

 

 .دیخند ی م رنگش یعسل یها چشم



 

 از.. ستمین  موافق تو یبرادرا با چندان من اما آره-

 ... که رتنیغ  یب دوتا نظرم

 

  رییتغ نظرم.. بستم چشم من و نشست لبم یرو دستش

 .کرد ینم

  اون.. بودند کرده یکوتاه حقش در روشن یبرادرها

 ... نه من اما دی بخش یم دیشا

 خواستمینم باشه، کامل روشن خواستمیم فقط

 من   یوقت داشت؛ رو اقتشیل روشن. باشم  خودخواه

 .موندیم کنارم و دیبخشیم  رو گناه سراپا

 

 نیهم  جز یچیه و نداشتم دختر نی هم جز یچیه

 .خواستمینم  ییطال گلبرگ

 

 !هستن من یبرادرا حال هر به.. لطفا.. نگو-

 

 .زدم کنارش و دمیبوس رو دستش کف



 ها نرده و خودم نیب  و انداختم کمرش دور دست

  ی رابطه  هی دلم.. ندادم  مهلت بهش و کردم رشیاس

.. مردونه یها  حس سر از نه نباریا.. خواست یم داغ

  یم دلم.. خواستم یم  گهید ی بچه هی.. عشق با

  کنارش رو روشن یباردار ی هیثان به  هیثان خواست

 اما بود کرده محروم ازش منو ترانه که  یزیچ.. باشم

 .داشت فرصت هنوز

 . زدم لبخند فکر نیا با

 

 درآوردم حرکت به لبش یرو   ولع و حرص با رو لبم

 دنشیبوس نی ح.. نشست موهام یرو هاش انگشت و

 ... آخ.. آخ.. زدم لبخند

 

  کرده فرار غیت ریز از من.. بود نیوتیگ هی یزندگ

 .بودم

  نیوتیگ غ  یت که داشتم رو خورده عفو یاعدام هی حال  

  از رو پارسا. بود انداخته خط رو گردنش پشت درست

 . دادم یم نجات مرگ و غیت

 



 .کن آماده شدن مادر  یبرا وخودت روشن؟-

 

 !دمشیبوس  باز من و  دیخند شرم با

 

 رو ییکادو  یجعبه اون و بردم فرو بمیج در دست

 ی زیانگوسوسه  یصدا و نفس نفس با و  آوردم رونیب

 .برداشتم روشن لب یرو از لب

 

 شتیر ته تازه اد،یم دردم...  یکند رو لبم! زدان؟ی آخ-

 ! کنهیم تی اذ رو پوستم

 

  باال دست لبخند هی با و  دمیچش لبم از رو لبش طعم

  نگاهش. دمی کش رونیب جعبه از رو تحفه اون و آوردم

 .زد برق و کرد حرکت دستام با

 

 !گردنبند؟ هی...  هی... یوا-

 



  و چسبوندم  گوشش به رو لبم و رفتم سمتش پرحرص

 : زدم پچ کردیم درد قلبم جانیه  از که یدرحال

 

 

 !ستین یمعمول گردنبند هی نیا- 

 

  من. کرد لوس رو خودش و گذاشت پهلوم یرو دست

 !بودم دلبرانه و زیر حرکات نیا عاشق

 

 ادیم ایدن به دخترمون یوقت تا خوامیم که گردنبنده هی-

 صاحبش اومد ایدن به یوقت ،یارین رونشیب گردنت از

 !شهیم اون

 

  شیحسود  که داد نشون زدنم پس یبرا دستش فشار

 . بود شده

  یبرا فقط و کمال و تمام رو من روشن... یلعنت آخ

 !دخترمون  یبرا نه یحت خواست؛یم خودش



 ترانه برد،یم سر به تیامن در پارسا یوقت... دمیخند

 .داشت رو دوباره شروع کی  ییتوانا هم

 

 ... شده حک روش تو و من اسم-

 اسمش. عشقه هی یثمره که بدونه دخترمون خوامیم

  مثل روشن  ماه   هی و بارویز هی یعنی... ما یآ ذارمیم رو

 ...تو

  

 

 


