
نویسنده : تهمینه

رمان : مرگ خورشید 

PART 1 : 

آبان : 

سوار ماشینم شدم و راه افتادم به سمت خونه نامزدم نوشه، باید میرفتم دنبالش
تا باهم بریم به مهمونی که دعوت شده بودم.. مهمونی که خیلی راغب به

رفتنش نبودم اما یجورایی مجبور شدم  قبول کنم  چون تو رودربایستی موندم. 

شهرام خسروشاهی، میزبان و صاحب این مهمونی بود.. شهرامو دورادور
 سالش بود، یه بیزنسمن موفق که تو حرفه ی46، 45میشناختم، حدودا 

تجارت حرفی برای گفتن داشت، ولی از اون  شارلتانای دیوس بود که نمیشد
بهش اعتماد کرد.. مدتی میشد که برگشته بود ایران، خیلی خواهان و مشتاق
کار کردن با من بود ولی از اونجایی که ازش خوشم نمیومد و بهش اعتماد

نداشتم نمیخواستم قبول کنم. 
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شهرام چند مرتبه ای تو شرکت به دیدنم  اومده بود و میخواست از در رفاقت
باهام  وارد کار شه اما من خیلی بهش راه نداده بودم.. تا اینکه منو به مهمونیش

دعوت کرد و ازم خواست حتما برم.. خودش میگفت این مهمونی بیشتر به
خاطر معرفی نامزدش به دور و اطرافیاشه، ولی من شهرامو میشناختم، اون
از آب هم کره می گرفت! صدرصد یه سودی براش داشته که این مهمونی رو

ترتیب داده. 

به خونه نوشه که رسیدم ماشینو نگه داشتم و منتظر شدم بیاد.. تقریبا یه ربعی
معطل شدم تا بلخره اومد بیرون.. سوار ماشین شد و باهم سلم و احوالپرسی

کردیم.. بعد ماشینو راه انداختم و حرکت کردم به سمت ویلی شهرام. 

یجورایی اصرار نوشه هم برای رفتن به این مهمونی روم تاثیر داشت، چون
من اصل آدم مهمونی و جمع نبودم، تنهایی رو به هر چیزی ترجیح میدادم.. که
ممخُ نوشه رفته بود!.. اما به هرحال رفتن به این مهمونی همین اخلقم واقعا رو 

باعث میشد حداقل نوشه چندروز کمتر به جونم غر بزنه . 

من و نوشه یکی، دوسالی میشد که همو می شناختیم ولی تازه چندماه بود که
نامزد کرده بودیم.. خودمم هنوز نمیدونم چرا و چیشد که با نوشه نامزد کردم..

 سالم شده بود و سنم داشت بال میرفت، نمیخواستم35شاید برا اینکه دیگه 
حسرت ازدواجمو به دل بابام بذارم، مخصوصا با اون وضعیت بد جسمی که

براش پیش اومده بود.. شایدم برا اینکه من و نوشه دوتا آدم تنها بودیم که
نمیخواستیم  تنها باشیم. 

دلیلش هرچی که بود عشق نبود! اما حداقل بهتر از هیچی بود! منم که راضی
بودم.. نوشه دختر خوبی بود، مورد تایید بابام بود، خونواده محترمی داشت،

خودشم به کار و حرفه مورد علقش مشغول بود، دو سال اختلفا سنیمون بود
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که من بزرگتر بودم.. ولی چیزی به اسم عشق و شور و حرارت تو رابطمون 
نداشتیم.

که مقصر صدرصدشم من بودم! وگرنه نوشه هیچ مشکلی  نداشت.. فقط اون
دختری نبود که دلم براش بلرزه، از دیدنش قلبم تندتر بزنه و منو به وجد

بیاره.. متاسفانه این موضوع داشت رو رابطمون تاثیر منفی میذاشت چون من
برای لمس نوشه خیلی هیجان زده و مشتاق نبودم، در حد کم و انگشت شمار،

فکر می کنم یکی از علت های اصلی که نمیذاشت ما باهم  صمیمی و به قول
معروفا نندار بشیم هم همین بود. 

شاید به خاطر اینکه چندسال پیش دلم لرزید، اون یه جفت چشم خوش حالت و
نگاه اغواگرش قلبمو سوزوند.. منو تشنه و نیازمند خودش کرد، ولی...! هیچی

به هیچی! به هرحال خود کرده را تدبیر نیست، گذشته هام گذشته، من باید به
الن و آینده پیش روم با نوشه فکر میکردم چون قرار بود بقیه زندگیمو با اون 

بسازم. 

بعد از پشت سر گذاشتن مسیر به مقصدمون رسیدیم.. ماشینو بردم داخل باغ
ویل و با راهنمایی نگهبان یه جا پارکش کردم.. پیاده شدیم و نگاهی به دور و

اطرافا انداختم، تقریبا ماشین های زیادی به چشم میخورد، پس مهمونی
شلوغی بود.. راه افتادیم و رفتیم داخل. 

وارد ویل که شدیم یه پیشخدمت زن جلوی در وایساده بود و بهمون خوش آمد
گفت، مانتوی و شال نوشه رو ازش گرفت و با احترام راهنماییمون کرد به

داخل.. همونطور که جلو میرفتیم محیط و آدما رو بررسی میکردم.. انگاری
شهرام بریز و بپاش زیادی کرده بود! 



موسیقی ملیم و کلسیکی درحال پخش بود، مهمونا هرکدوم یه گوشه نشسته یا
ایستاده کنارهم  بودن و خوراکی و نوشیدنی میخوردن درحالیکه باهم بگو و
بخند میکردن.. نگاهم به طبقه بال افتاد، مثل اینکه یه عده از مهمونام اونجا

بودن ولی به نظر می رسید سرگرم انجام کاری هستن. 

صدای نوشه رو کنار گوشم شنیدم که آروم  گفت: فکر میکردم  یه چیزی تو
مایه های پارتی باشه، بزن و برقص و از اینجور چیزا، ولی انگار هیچ خبری

نیست، چه مهمونی مسخره ایه؟ مزخرفا...!

اینم یکی از هزاران علیق و سلیقه کامل متفاوت بین من و نوشه بود! بارها
بهم ثابت شده بود ولی دیگه داشتم بهش عادت میکردم.. درجوابش چیزی نگفتم
ولی دقیقا تو همون لحظه چشمم به شهرام افتاد که با روی خوش و لبخند داشت

بهمون نزدیک میشد.. زیر لب به نوشه گفتم: هیس! صاحب مجلس داره میاد.

PART 2 : 

نوشه ساکت شد و شهرام جلو اومد.. با همون لبخند پهن و خوشحالش سلم و
خوش آمدگویی کرد و همزمان به هم دست دادیم.. نگاهش رو نوشه چرخید و

خطاب به من گفت: سعادت آشنایی با چه کسی رو دارم؟ 

قبل از اینکه حرفی بزنم نوشه خودش جواب داد: نوشه هستم، نامزد آبان.

شهرام درحالیکه با لبخند دستشو به سمت نوشه دراز میکرد تا باهم دست بدن
گفت: به به خیلی تبریک میگم خدمتتون، حقیقتا خوشحال شدم شمارو دیدم،
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واقعا که خانوم برازنده ای هستین، معلومه نامزدتون مرد خوش شانس و با
سلیقه ایه. 

نوشه که مشخص بود از تعریفای شهرام خوشش اومده خندید و تشکر کرد..
رو به شهرام  گفتم: چه مهمونی راه انداختی شهرام خان، حسابی سنگ  تموم 

گذاشتی. 

شهرام  با خنده و اون  سیس همیشگیش گفت: آبان جون این مهمونی به عشق
خودته، میخوام حسابی بترکونید و خوش بگذرونید. 

نوشه نیشخند معنی داری زد و گفت: جسارت نباشه ولی برای ترکوندن یه
موزیک قوی تری نیازه. 

شهرام قهقهه زد: واقعا که بانوی نکته سنج و خوش صحبتی هستین.. یکم
صبور باشید به جاهای هیجانیم میرسیم، تازه اول مهمونیه، قول میدم بهتون

خوش میگذره.. بفرمایید خواهش میکنم. 

دنبالش راه افتادیم و همونطور که میرفتیم یکی از پیشخدمتارو صدا زد..
پیشخدمت با سینی نوشیدنی تو دستش جلو اومد، شهرامم دوتا از گیلسهارو

برامون برداشت و دستمون داد.. به راهمون ادامه دادیم، نمیدونستم میخواست
مارو کجا ببره.. انگار صدای تو سرمو شنید چون همون لحظه بهم گفت: آبان

جون میخوام نامزدمو بهتون معرفی کنم. 

با اشتیاق مصنوعی و ساختگی ابرو بال انداختم و گفتم: چه عالی، حتما! 



جلوتر که رفتیم چشمم افتاد به یه دختر بلند و کشیده که پشتش به ما بود و
داشت با دوتا زن  صحبت میکرد.. موهای صافا و نلختش تا روی باسنشو

گرفته بود و پیراهن ماکسی که پوشیده بود تراشیدگی و برجستگی های زیبای
بدنشو به رخ میکشید.. من معمول عادت نداشتم به زنا زل بزنم و اینکارو

واقعا مسخره میدونستم ولی این دختر یا زن بدجوری خیره کننده بود، با اینکه
هنوز صورتشو ندیده بودم ولی همون نمای پشتش کافی بود تا آدم نتونه ازش

چشم  برداره. 

همونطور که محو و خیره اون دختر خوش اندام بودم شهرام چند قدم نزدیکش
رفت و گفت: عزیزم میشه یه لحظه بیای؟ 

هنگ کردم! یعنی این دختر نامزد شهرام بود؟! حال دیگه حسابی کنجکاو و
مشتاق منتظر بودم برگرده و صورتشو ببینم.. انتظارم خیلی طول نکشید و
چرخید به سمتون... به محض اینکه صورتشو دیدم نفسم بند اومد و قلبم از

حرکت وایساد.. نه نمیتونست اون  باشه! حتما یکی دیگس که خیلی شبیهشه،
هرکی که هست اون  نیست! 

دختره لبخند زد و راه افتاد به طرفمون، لوند و خرامان!.. هر قدمی که
نزدیکتر میشد بیشتر باور میکردم خودش باشه، ولی با همه وجودم دست به
دامن تمام مقدسات دنیا شدم که اون نباشه وگرنه من نابود میشدم... تو همین

حال کنار شهرام قرار گرفت، شهرام  دستشو دور کمر دختره حلقه کرد و گفت:
معرفی میکنم، نامزدم یلدا جان...
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شهرام داشت مارو به هم معرفی می کرد ولی تجزیه و تحلیل حرفاش تو مغز
من به صورت اصوات گنگ و نامفهوم بود، فقط یه کلمه رو تونستم بفهمم و
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روی همونم میخکوب شدم، یلدا! یلدا! یلدا! خودش بود.. چرا الن؟ تو این
 سال؟! اصل منو یادش میاد؟ باید یادش بیاد، مگه میشه5موقعیت؟ آخه بعد از 

منو به خاطر نیاره؟ اگه شناخت و نخواست آشنایی بده چی؟

همونطور که مات و مبهوتش بودم متوجه شدم با نوشه دست داد.. بعد نگاهش
رو من چرخید، نگاهی که یه زمانی بیچارم کرده بود! هرچند که همین

حالم...! خیره نگاهم میکرد، منم که نمیتونستم حتی پلک  بزنم! از طرز نگاه
اون  و سکوت نوشه و شهرام متوجه شدم دست یلدا رو هوا منتظر مونده.. فورا

به خودم اومدم و دستشو آروم تو دستم  فشار دادم، اونم لبخند زد، همون لبخند
دوست داشتنی که یه زمانی روزمو میساخت.. اما از این  اخلقها نداشت که

بخواد به مردا دست بده، چیشده که اینطوری شده بود؟ 

دستشو با ملیمت از بین دستم بیرون کشید و گفت: خیلی خوش اومدین. 

پس نمیخواست آشنایی بده، ولی چرا؟ از شهرام میترسید؟ یا داشت مراعات
نوشه رو میکرد؟ بر فرض که اینطور باشه، ولی میتونست به خاطر یه وقتی

که تو شرکتم کار می کرده آشنایی بده، نمیتونست؟... حالم بد بود، نمیتونستم این 
موضوع رو هضم کنم.. دختری که دلمو اسیر خودش کرد و منو تو تب و تاب
عشق خودش گذاشت، ولی من به خاطر یه سری مسائل احمقانه از دستش دادم،

سال جلوی روم وایساده بود، درحالیکه به مرد دیگه ای تعلق5حال بعد از 
داشت.. که چه تعلق نفرت انگیزی بود برای من! 

 سال ازش بزرگتر بود، یه20اصل چجوری میتونست با شهرام باشه؟ شهرام  
مرد هوسباز و عوضی که روزانه زن عوض میکرد! چرا این  دختر تو تمام

انتخابای زندگیش باید گند میزد؟

PART 3 : 



کاش میتونستم ازش بپرسم بعد از اون انتخاب مفتضحانه چند سال پیش، چرا
شهرام؟! ولی به احتمال زیاد یه به تو چه بزرگ نصیبم میشد! حقم داشت، من

اون کسی بودم که پا پس کشیدم و اجازه دادم ازم دور شه، به خاطر تردید ها و
غرور احمقانه خودم، حالم باید حسرتشو بخورم.. اما مگه میتونستم کنار

شهرام عوضی ببینمش و ندم نزنم؟ 

به خواسته شهرام رفتیم طبقه بال، ولی یه لحظه هم نمیشد از یلدا چشم بردارم..
تو همین حین متوجه شدم  نوشه دستشو دور بازوم حلقه کرد.. انقدر از خود
بیخود شده بودم که دیگه فراموش کردم من با نامزدم به این  مهمونی اومدم!

سعی کردم خودمو جمع کنم و خوددار باشم.

وارد سالن طبقه دوم که شدیم نگاهم به دور و اطرافا افتاد و تازه متوجه شدم
آدمایی که چند دقیقه پیش اینجا دیدم مشغول چه کاری هستن.. چندتا میز و
صندلی وجود داشت که با فاصله از هم چیده شده بود، چندین نفرم دور این
قق بازی با ورق و میزا نشسته بودن و ورق بازی میکردن.. یه زمانی عش

نمردی تو موقعیت من درست شرطبندی داشتم، ولی سعی کردم کنار بذارمش.. 
نبود به قمار معتاد شه. 

��آیدی کانال تلگرام ما : 
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شهرام به یکی از میزها نزدیک شد و با احترام از آدمای دور میز خواست که
برامون خالیش کنن.. بعد رو به ما دعوتمون کرد به نشستن .. با تعارفش

نشستیم و همون موقع هم پیشخدمت دوباره برامون نوشیدنی اورد.. شهرام
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درحالیکه داشت ورقهای پاستورو جمع میکرد با لبخند معنی داری گفت: حال
داری یه دست بازی کنیم؟ جاست فور فان! 

آخرین باری که بازی کرده بودم رو یادم نمیومد ولی برا اینکه خواسته شهرامو
رد نکرده باشم مجبور شدم  قبول کنم.. شهرام خندید و شروع کرد به مبر زدن
ورقها.. دوباره ناخواسته و نامحسوس چشمم چرخید رو یلدا... خوشگل بود و

 سال، آره!26حالم خوشگلتر شده بود، الن چند سالش میشد؟ به حساب من 
سنش همین قدر بود. 

نفهمیدم شهرام چی گفت که یلدا و نوشه خندیدن، همون لحظه نگاه یلدا به من
افتاد و دلم طوفانی شد.. لعنتی اون نگاه جادوگرش که آدمو مسخُ میکرد حال
سکسی ترم شده بود.. احساسات عجیب و متناقضی داشتم، هم هیجان زده و
خوشحال بودم، هم عصبی و ناامید، هم با هربار نگاه کردن بهش حس های

مردونم به تکاپو میفتاد و بی طاقتم میکرد. 

شهرام بازی رو شروع کرد، سعی کردم تمرکزمو به بازی بدم تا مهارتمو به
رخ بکشم.. اما تو طول بازی هربار که نگاهم به یلدا میفتاد و اونم همزمان

نگاهم میکرد حسابی حواسمو میدزدید! تو عمق چشماش میتونستم اینو ببینم که
به حالت معنی داری نگاهم میکنه.. پس یعنی حدسم درست بود، جلوی شهرام

یا نوشه نمیخواست آشنایی بده. 

وسط بازی بودیم که صدای ضرب موزیک خونه رو لرزوند.. نوشه هیجان
زده و معنی دار نگاهم کرد.. شهرام که متوجه منظور نگاه نوشه شده بود به

من  گفت: این مدیر تدارکات مهمونیم پدر مارو دراورده، هرکاری دلش بخواد
میکنه! النم دیگه رسما مهمونی رو شروع کرده، انگاری خانومام بدشون

نیومده. 



بعد با چشم به نوشه اشاره کرد.. نوشه خندید و گفت: من که میگم بازی رو
بذارید برا یه وقت بهتر، الن بریم پایین و برقصیم. 

به معنی باشه سرتکون دادم و بلند شدم.. یلدا و شهرامم بلند شدن و با
عذرخواهی جلوتر از ما راه افتادن.. درحالیکه پشت سرشون داشتیم میرفتیم با

خودم کلنجار میرفتم که به اندام یلدا زل نزنم ولی واقعا نشد! بدنش توی اون
ماکسی جذب و چسبون بدجوری وسوسه انگیز شده بود، قبل هم میدونستم تن و

بدن قشنگی داره ولی هیچوقت اینطوری واضح شکل بدنشو ندیده بودم، چون
همیشه تو مانتو و لباس بیرون دیده بودمش.. لعنتی خیلی سکسی بود، همین

بیشتر عذابم میداد چون اون الن به مرد دیگه ای تعلق داشت. 

به طبقه پایین که رسیدیم جماعت داشتن با سرخوشی میرقصیدن.. قاعدتا منم
باید همین کارو انجام میدادم.. با نوشه مشغول رقص شدیم، یلدا و شهرامم با

فاصله کمی از ما داشتن میرقصیدن.. چقدر عذاب آور بود، یه شکنجه تدریجی
و نفس گیر! 

اصل حواسم به نوشه نبود و چهارچشمی داشتم یلدا رو میپاییدم.. تو همین حین
متوجه شدم اونم به نگاه میکنه، نامحسوس و زیرکانه! نمیدونم چرا از اینکه

فهمیدم داره باهام  نگاه بازی میکنه خوشحال شدم درحالیکه اصل درست نبود!
من نامزد داشتم اونم نامزد داشت.. مخصوصا که من به شدت پایبند به

اخلقیات بودم ولی الن هیچجوره نمیتونستم خودمو کنترل کنم. 

جمعیت بیشتری برای رقص اومدن و شلوغ تر شد، چراغهارو خاموش کردن
و رقص نور همه جارو فراگرفت.. حال دیگه اون وسط شیر تو شیری شده

بود! نمیدونم چرا ولی از عمد خودمو به یلدا نزدیک کردم.. اونم متوجه من شد
و جلوتر اومد.. عمل داشتیم باهم میرقصیدیم بدون  اینکه به روی خودمون

بیاریم. 



تو همون تاریکی با یه ذره نوری که به لطف رقص نور ایجاد شده بود
میتونستم نگاهشو ببینم.. مگه با این سن و سال میشد نفهمم نگاهش چه معنی

داره؟ داشت نخُ میداد.. منم که خیره اون چشمای اغواگر و صورت خوشگلش
بودم.

PART 4 : 

انگار منطقم از کار افتاده بود و فقط با احساسم  تصمیم  میگرفتم.. دستمو به
سمتش دراز کردم، اونم دستمو گرفت و یه دور چرخوندمش.. میون این 

چرخش با لوندی خندید و منو بیشتر به وجد اورد.. از حرکت که ایستاد و
دوباره به چشمام نگاه کرد.. دیگه آمار دادن از این واضح تر؟! 

دلم میخواست باهاش حرفا بزنم، کاش میتونستم فقط برای چند دقیقه درحالیکه
هیچکس حواسش نیست بریم یه جای خلوت تا باهم صحبت کنیم.. صورتمو
نزدیکش بردم و با صدایی که سعی میکردم نه بلند باشه نه انقدر یواش که

نتونه بشنوه گفتم: میتونی یه لحظه بیای بیرون؟ 

سوالی اخم محوی کرد و با صدای بلند گفت: چی؟! 

نشنید چی گفتم.. لعنتی این  نزدیکی بدجوری حالمو عوض کرد، بوی عطر
سکسی تنش دیوونه کننده بود! اگه میرفتیم بیرون میتونستم خوددار باشم و بهش

نزدیک نشم؟.. تو شیش و بش این بودم خواستمو دوباره تکرار کنم یا نه که
چشمم افتاد به نوشه.. درحالیکه میرقصید با نگاهش دنبالم می گشت.. نه! اصل
درست نبود منو تو این  وضعیت ببینه، به معنی بهتر اصل درست نبود من با
نامزد یه نفر دیگه برم یه جای خلوت درحالیکه خودمم نامزد داشتم.. به روی

یلدا لبخند زدم و همونطور که ازش فاصله میگرفتم گفتم: هیچی! 



اونم با تعجب و کمی دلخوری بهم خیره موند .. دلم میگفت ازش فاصله نگیر و
برو سمتش ولی منطقم منو وادار به انجام کار دیگه ای میکرد، که به نظرم
همون درست بود.. به نوشه نزدیک شدم و خودمو بهش نشون دادم اما تمام

حواسم پیش یلدا جا مونده بود.. یکم اون  وسط تنها وایساد بعد از جمعیت
درحال رقص فاصله گرفت و رفت یه گوشه نشست. . کاش میتونستم برم 

پیشش. 

چشم چرخوندم و دنبال شهرام گشتم.. با نگاهم پیداش کردم، داشت با یه زن
دیگه میرقصید، بغل تو بغل! چقدر این  آدم حرومزاده بود.. میدونم بدجنسیه
ولی از این که دور و بر یلدا نبود و داشت با یکی دیگه لس میزد خوشحال

شدم.. دوباره نگاهمو چرخوندم به سمتی که یلدا نشسته بود ولی درکمال تعجب
دیگه اونجا نبود.. آشفته و عصبی دنبالش گشتم ولی نتونستم ببینمش.. به سرم
زد نوشه رو ول کنم، برم یلدا رو پیدا کنم و باهاش حرفا بزنم.. یکم این پا و

اون پا کردم و به نوشه گفتم: به نظرت سرویس بهداشتی کجاست ؟ 

شونه بال انداخت و نمیدونمی زیر لب گفت.. مکثی کردم و گفتم: میرم از یکی
از پیشخدمتا بپرسم، زود میام. 

به معنی باشه سرتکون داد و منم سریع از جمعیت فاصله گرفتم.. راه افتادم تو
سالن و دنبال یلدا گشتم. 

یلدا : 

خسته از اون  هیاهو و شلوغی اومدم بیرون تا یکم مغزم استراحت کنه، از
جاهای پرجمعیت و پرسروصدا بیزار بودم، خیلی سریع سردرد میگرفتم..

وایسادم یه گوشه باغ، نزدیک به در ساختمون، یه نخُ سیگار گوشه لبام گذاشتم
و داشتم تو کیف دستی کوچیکم  دنبال فندک میگشتم که صدای بم  و مردونه ای

کنار گوشم گفت: آتیش میخوای؟ 



متعجب سربلند کردم و چشمم افتاد به آبان.. همون موقع فندک تو دستشو
روشن کرد و زیر سیگارم گرفت.. پکی به سیگارم  زدم  و با لبخند گفتم:

مرسی. 

خودشم یه نخُ سیگار روشن کرد و با کمی فاصله از من وایساد.. زیر چشمی و
سال پیش خیلی فرقی نکرده بود فقط جاافتاده تر5موشکافانه نگاهش کردم.. از 

و جذاب تر شده بود.. همون موهای خوش حالت مشکی، چشمای همرنگ
موهاش هنوزم اون  نگاه سرد و بی تفاوت با جذبه ای که تو کمتر مردی دیده

بودم رو به نمایش میذاشت و صاحبشو با ابهت تر میکرد. 

هنوزم بدنش ورزیده و مردونه بود و تو این مکت اسپرت مشکی حسابی جلب
توجه میکرد.. همونطور که به نقطه نامعلومی خیره بود و سیگار میکشید لب

باز کرد: قبل سیگار نمیکشیدی! 

از حرفش ناخودآگاه نیشخند زدم.. داشت کنایه میزد که چرا بهش آشنایی ندادم
درصورتیکه قبل همو می شناختیم، اما همچنان انقدر مغرور و لجباز بود که
نمیخواست مستقیم بهش اشاره کنه! منم به روی خودم نیوردم و با خونسردی

گفتم: همیشه نمیکشم، محض تفریحه. 

اونم نیشخند زد و پک عمیقی از سیگارش گرفت.. سکوت کرده بود، مثل
گذشته! که آدمو تو موقعیت صحبت میذاشت ولی خودش سکوت میکرد! اون

موقع از این کارش حرصم میگرفت ولی حال نسبت بهش بی تفاوت بودم.. پس
منم سکوت کردم درست مثل خودش. 

نفسی گرفت و به سمتم سرچرخوند.. منم سرچرخوندم و برخلفا گذشته که
همیشه از اون  نگاه سرد و نافذش فرار میکردم اینبار با پررویی خیره شدم تو



چشماش.. نگاهش رو صورتم میچرخید، انگار قصد حرفا زدن یا انجام  کاری
رو داشت ولی مردد بود.. اینو از هیجان و استرس تو صورتش که به سختی

داشت سعی میکرد کنترلش کنه میفهمیدم.
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PART 5 : 

فاصلشو با صورتم کمتر کرد، خیلی داشتم با خودم کلنجار میرفتم که فاصله ای
بین  این نزدیکی نندازم، چون برخلفا چیزی که نشون میدادم از نزدیک شدن 

مردا به خودم  میترسیدم.. با همه تلشم بازم نتوستم اقدامی نکنم  و ناخواسته
نگاهمو ازش دزدیدم.. اونم با جسارت و پررویی که تاحال ازش ندیده بودم

انقدر بهم نزدیک شده بود که نفسهاش به صورتم میخورد. 

جو سنگینی بود، به خوبی حس میکردم حالش عوض شده و به لبام خیره
مونده.. آب دهنشو قورت داد و لباشو کمی از هم باز کرد.. دلم هوری ریخت،
می خواست چیکار کنه؟ ! تو همین حال چشماشو بست و نفسشو عصبی و کلفه

بیرون داد.. ازم فاصله گرفت ولی همچنان خیرم مونده بود. اخم و جذبه
5نگاهش پررنگتر شد و با حالت طلبکارانه و رئیس مابانه ای گفت: تو این 

سال کجا بودی؟ 

عجب! انگار هنوز فکر میکرد کارفرما و رئیسمه یا من همچنان همون دختر
کم سن و بی تجربه م! ولی باید اعترافا کنم هنوزم جذبه و ابهتش وجودمو
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تسخیر میکرد.. با اینحال یه تای ابرومو معنی دار بال انداختم و گفتم: هرجا!
چه اهمیتی داره؟ 

حالت مبهمی به صورتش گرفت، نگاهش تو رفت و آمد بین  چشما و لبام بود..
لبخند کنایه آمیزی رو لباش نقش بست و آخرین پک رو به سیگارش زد.. دود

سیگارو بیرون داد و با همون لبخند رو مخش گفت: آره راست میگی. 

از لحنش اعصابم به هم ریخت اما با بیخیالی ظاهری به سیگارم  پک زدم..
درحالیکه داشت راه میفتاد تا برگرده داخل گفت: راستی، شاید بد نباشه

برگردی داخل، ظاهرا نامزدت انقدر سرش با پارتنر رقصش گرمه که اصل
نمیدونه کجایی.

به سمتش سر چرخوندم: مهم نیست! میذارم راحت باشه.

از جوابم جا خورد و با اخم و تعجب بهم خیره موند.. شونه بال انداخت و
پوزخند زد، بعد بدون اینکه حرفی بزنه ازم  رو برگردوند، ولی من که

نمیتونستم همینجوری ولش کنم بره، باید جوابشو میگرفت.. فورا لب باز کردم:
ولی شاید برای نوشه مهم باشه نامزدش الن اینجا کنار من وایساده سیگار

میکشه و گپ میزنه . 

از حرکت وایساده بود ولی نه به سمتم برگشت نه جوابی داد.. با مکث نسبتا
طولنی راه افتاد و رفت داخل... از سر حرصم پک عمیقی به سیگار زدم که

تا ته ریه هامو سوزوند.. عوضی یه ذره از اون  غرور و افادش کم نشده،
 سال پیش باقی مونده بود... ولی بدجوری حالش عوض5همون عن اخلق 

شده بود، انقدر تابلو بود که حس میکنم نامزدمشم یه چیزایی بو برد. 



سیگارم که تموم  شد برگشتم داخل.. چشم چرخوندم و دنبال شهرام گشتم.. تو
همین حال نگاهم به آبان افتاد که رو یکی از صندلی ها تنها نشسته بود و خیره
نگاهم میکرد ، احساس کردم منتظرم بوده تا برگردم اینجا.. نگاهمو ازش گرفتم

و دوباره دنبال شهرام گشتم.. میخواستم برگردم خونه، دیگه این حجم از
سروصدا و آرایشی که رو صورتم  بود رو نمیتونستم تحمل کنم. 

لبه لی جمعیت پیداش کردم که داشت همچنان با اون زن میرقصید.. این یعنی
فعل باید صبر میکردم تا از رقصیدن دل قبکنه. خسته و کلفه رو یکی از

صندلی ها نشستم و منتظر شدم.. آبان هنوزم بهم خیره بود و نگاهم میکرد. 

آبان : 

تو مسیر برگشت به خونه بودیم، نوشه انقدر خسته و تا حدودی مست بود که
روی صندلی ماشین ولو شده بود.. منم نگاهم به جاده بود ولی فکرم پیش یلدا و

تمام لحظاتی که گذروندم.. مخصوصا اون چند دقیقه ای که تو باغ باهم تنها
شدیم.. قبل تا این حد زبون نیشدار و پر کنایه ای نداشت ولی نمیدونم  چرا

بیشتر به دلم قنشست! با چه بدبختی خودمو کنترل کردم تا لمس  و بوسیدن لباشو
بیخیال شم.. لبایی که همیشه تو حسرت بوسیدنشون موندم و هیچوقت نشد که

به خواسته دلم برسم. 

تو همین حال صدای نوشه رشته افکارمو پاره کرد: وای عجب مهمونی توپی
بود، خیلی حال کردم، اصل فکر نمیکردم انقدر بهم خوش بگذره.. بلخره بعد

از مدتها باهم یه جایی رفتیم که باب میل من باشه.

نیم نگاهی بهش انداختم و نیشخند بیجونی زدم، حوصله بحث تو این مورد رو
نداشتم و سعی کردم نشنیده بگیرم.. اونم ادامه داد: شهرام که خیلی مرد خوبی

به نظر میومد، چرا نمیخوای باهاش کار کنی؟ 



_ عزیزم رابطه کاری با تفریح فرق میکنه، پای پول که میاد وسط خیلیا رنگ
عوض میکنن. 

خندید و با مکث گفت: نامزدشم خیلی خوشگل و خوش هیکل بود نه؟!

با این حرفش نزدیک بود آب دهنم تو گلوم بپره! صدرصد هدفش از این حرفا
تعریف و تمجید از زیبایی های یلدا نبود، میخواست یه بحثی رو شروع کنه یا

مچ منو بگیره.. با خونسردی ظاهری شونه بال انداختم و گفتم: به هم میومدن. 

+ به نظرم تو زیادی داشتی بهش دقت میکردی و جزئیاتشو شخم  میزدی. 

دست پیش رو گرفتم پس نیفتم، فورا با اخم گفتم: این چه حرفیه؟ میفهمی چی
داری میگی؟ کدوم وقت دیدی من چشم چرونی کنم؟
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PART 6 : 

ابرو بال انداخت و گفت: منم از همین تعجب کردم، چون تاحال ندیدم از این
کارا بکنی. 

_ نه عزیزم سوتفاهم پیش اومده.. به نظرم آشنا میومد برای همین داشتم فکر
میکردم کجا دیدمش. 
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+ به نتیجه ای هم  رسیدی؟

به دروغ گفتم: آره، فکر کنم چندسال پیش تو شرکت خود شهرام دیدمش . 

+ اووو! مگه این دختره از چندسالگی داره کار میکنه؟ اصل مشخص بود
مچرتکه انداخته و کیسه دوخته.. چقدر بدم میاد هدفش از ازدواج با شهرام چیه، 
محسنی هم از این دخترایی که خودشون عرضه انجام هیچ کاری رو ندارن، تنها 
که دارن یکم خوشگلیه اونم تازه با هفتاد قلم آرایش، بعد میگردن دنبال مردای

پولدار تا بلخره یه نفرو تور کنن. 

کامل معلوم بود نوشه داره به یلدا حسادت میکنه، میشناختمش! ولی با این حرفا
داشت عصبیم میکرد و رو مخم میرفت.. نمیتونستم ساکت بشینم و اونم هرچی
که میخواد راجع به یلدا بگه. درحالیکه سعی میکردم خونسردی ظاهریمو حفظ

کنم گفتم: اول خیلی از آدما از سن های خیلی پایین تر شروع به کار کردن،
یکیش خود من، درسته باید درسمو میخوندم ولی برای بابام فقط درس خوندن

کافی نبود و وادارم کرد درکنارش حرفه مونم یاد بگیرم، اونم با کار کردن
پیش خودش.. بعدشم نوشه جان قضاوت آدما اصل کار درستی نیست، خیلی

بده یکی رو ندیده و نشناخته زیر رگبار انتقاد بگیری. 

اخم کرد ولی چیزی نگفت  ، منم سکوت کردم چون ترجیح میدادم دیگه هیچ
حرفی نزنه.. چون مطمئن بودم دعوامون میشه و حوصله بحث و جنجال

نداشتم.

بعد از اینکه نوشه رو رسوندم خونه، خودمم  راه افتادم به سمت خونه م .. حال
من موندم و یه دنیا فکر و خیال آزاردهنده که داشت مغزمو سرویس میکرد..

 سال بیخبری دختری که قلبا عاشقش بودم و فکر میکردم تا آخر عمر5بعد از 



حسرت دیدنش به دلم میمونه یهو به عنوان نامزد کنار شهرام دیدمش! چجوری
باید قبول میکردم؟ 

خسته و داغون رسیدم خونه، لخُ لخُ کنان خودمو رسوندم  به کاناپه و روش ولو
شدم.. سیگار و فندکمو از جیبم بیرون اوردم و یه نخُ روشن کردم .. یاد اون 
لحظه ای افتادم که داشتم سیگار یلدا رو روشن میکردم.. تو اون حالت انقدر

جذاب و خیره کننده شده بود که نمیتونستم یه لحظه هم ازش چشم  بردارم..
چیشد که یلدا رو از دست دادم؟ منی که از همون بار اول دیدمش دلم براش

لرزید و تو چشماش غرق شدم.. خیلی چیزا دخیل بود، غرور و لجبازیم، ترس
و تردیدم برای پا پیش گذاشتن، اولتیماتوم های بابا، وجود یه رقیب انگل و

سیریش... 

اگه انقدر غرور به خرج نمیدادم شاید الن خیلی وقت بود که از ازدواج من و
یلدا میگذشت، به احتمال قوی دیگه این آدم سرد و بی احساس نبودم، هرچی که

بود حداقل میتونستم عشق و خوشبختی رو حس کنم حتی اگه قرار بود مدت
زمان کوتاهی داشته باشمش.. اما الن چی دارم؟ یه دنیا حسرت و افسوس
برای فرصتی که از دست رفت.. چه فایده که دیگه هیچکاری نمیشه برای

جبرانش انجام داد.. فقط باید تظاهر به بی تفاوتی کنم تا کمتر از این حسرت
عذاب بکشم.. تظاهر! کاری که همیشه دارم انجام میدم.. من حتی دیگه شباهتی

نمردی که قبل بودمم ندارم.. فقط داشتم  ادای زندگی کردنو درمیوردم تا به 
بگذره. 

این افسردگی و ناامیدی خیلی وقت بود که منو به یه بی حسی و خنثی بودن
رسونده بود، با اینکه هیچوقت نمیذاشتم کسی این واقعیتو بدونه چون همچنان با

پررویی تظاهر میکردم.. همه دور و اطرافیام منو یه مرد خوشبخت، با
انگیزه، موفق، با آینده ای درخشان تر میدیدن و به حالم  غبطه میخوردن.. ولی

کی واقعا از درون  من خبر داشت؟ 



 ماه قبل * 8 سال و 5* فلش بک - 

آخرین متقاضی هم فرستادم بیرون.. از صبح که اومده بودم شرکت حداقل با
 نفر برای آگهی منشی و مصاحبه کاری صحبت کرده بودم.. منشی که10

اینجا مشغول به کار بود داشت ازدواج میکرد و دیگه نمیتونست بیاد سرکار. .
 نفرشون موردای مناسبی بودن، البته منم واقعا دنبال یه منشی بودم که فقط3,4

کارای مربوط به شرکتو انجام بده نه چیز دیگه! 

سرمو به صندلی تیکه دادم و چشمامو بستم.. چند ضربه به در اتاق وارد شد و
منشی اجازه خواست که بیاد داخل.. با همون چشمای بسته بهش اجازه دادم..
صدای باز شدن در و قدمهاش که نزدیکم میشد وادارم کرد چشمامو باز کنم..

منشی برام یه ماگ نسکافه اورده بود.. از همینش خوشم میومد و دلم 
قکی چیکار نمیخواست بره، قشنگ با همه چیز هماهنگ شده بود و میدونست 

کنه. 

سینی رو روی میز گذاشت و خسته نباشید گفت.. منم که بدجوری دهنم خشک
شده بود و سرم درد میکرد بی معطلی ماگ رو برداشتم و یه قولوپ خوردم..
نگاهم افتاد به منشی که همچنان وایساده بود و نگاهم میکرد، انگار میخواست

یه چیزی بهم بگه.. سر تکون دادم و گفتم: چیزی شده؟ 

من من کنان گفت: وال آقای پورمشکات یه متقاضی دیگه هنوز اون بیرونه. 

_ برای امروز کافیه، اونم ردش کن بره دیگه مغزم نمیکشه، خسته شدم. 

+ آخه طفلی خیلی وقته منتظره، گفتم اگه اشکالی نداره به این بنده خدام یه
فرصت بدین.



PART 7 : 

تعجب کردم، پیش نیومده بود منشی بخواد سفارش یکی از این متقاضیارو
بکنه.. نگاه موشکافانه ای بهش انداختم و با حالت معنی داری پرسیدم: چطور؟

مگه باهاش حرفا زدی؟ 

لب گزید و سرشو پایین انداخت.. من من کنان جواب داد: راستش اونی که
دارم راجع بهش حرفا میزنم دوستمه، ولی نخواستم بهتون بگم ، با خودم فکر

کردم شاید از اینکار خوشتون نیاد، برا همین صبر کردم  بین متقاضیا بفرستمش
داخل  و مثل بقیه باهاش مصاحبه شه. 

از حالتش خندم  گرفته بود! به صندلی تکیه دادم و گفتم: پس تو تاییدش میکنی
درسته؟ 

+ حال یه فرصت بهش بدید بد نیست، طفلی خیلی دنبال کار میگرده. 

_ باشه، بفرستش داخل. 

با خوشحالی لبخند دندون نمایی زد و گفت: چشم همین الن.. خیلی لطف
کردین. 

به روش لبخند زدم  و اونم به سرعت رفت بیرون.. کش و قوسی به تنم دادم و
خمیازه کشیدم.. صدای در زدنو که شنیدم فهمیدم دوست منشی پشت دره..

بهش اجازه دادم بیاد داخل.. درباز شد و چشمم افتاد به یه دختر جوون و کم



سن که به طور عجیبی توجه صددرصدمو به خودش جلب کرد.. ظاهرش ساده
اما درعین حال آراسته و مرتب بود، کمی هم آرایش به صورت داشت. 

با متانت دلنشینی سلم  کرد و چند قدم جلو اومد.. خودمم نمیدونم چرا یه دفعه
انقدر جذبش شدم، انگار یه کاریزما یا آنی داشت که تو همون نگاه اول آدمو
میگرفت.. ازش خواستم  بشینه و اونم آروم رو صندلی که داشتم  بهش اشاره
قی با میکردم  نشست.. با نگاهم خوب بررسیش کردم.. خوشگل بود، یه زیبای

ظرافت و طبیعی که منو وادار به تحسین میکرد. 

نگاهمو ازش گرفتم و گفتم: میشه فرم استخدامتونو ببینم؟ 

بی حرفا دستشو دراز کرد و فرم استخدامو بهم  داد.. نگاهی به فرمش
 ساله، مجرد، سابقه کار داشت ولی تحصیلتش20انداختم.. یلدا تابش، 

دانشگاهی نبود.. دوباره نگاهش کردم و پرسیدم: دانشجو هستین؟ 

+ نه، بنا به دلیلی نتونستم ادامه بدم. 

_ به غیر از سابقه کار، حرفه دیگه ای هم بلدین که با کار ما ارتباط داشته
باشه؟ 

+ زبان انگلیسیم بد نیست، تا حدودی تایپ بلدم و میتونم با بعضی از برنامه
های کامپیوتری کار کنم. 

بین متقاضیایی که باهاشون مصاحبه کرده بودم سطح متوسط بود.. اما نمیدونم
چرا دلم نمیخواست ردش کنم بره .. به معنی بهتر ازش خوشم اومده بود و

دوست داشتم یه فرصت برای کار بهش بدم.. یکم درمورد شرایط کاریمون



باهاش صحبت کردم اونم با همه چیز موافق بود، مثل اینکه واقعا به اینکار
احتیاج داشت. 

مکثی کردم و گفتم: با متقاضیای زیادی امروز مصاحبه کردم، ولی تصمیم
دارم شمارو استخدام کنم. 

چشمای گیرا و خوش حالتش برق زد و لباش به خنده باز شد.. تا الن حالت
صورتش کامل جدی بود ولی حال که داشت لبخند میزد زیباییش چندبرابر شده
بود و گونه های برجسته و دندونهای ردیف و سفیدشو به رخ میکشید.. لبخندش
حس خوبی به آدم میداد.. تو همون حال با خوشحالی گفت: خیلی ازتون ممنونم.

_ از فردا کارتونو شروع کنید، فکر کنم تو این چندروزیم که دوستتون اینجا
هست بتونه شمارو با محیط و نحوه کار آشنا کنه. 

بلند شد و با همون لبخند دلرباش گفت: بله حتما، بازم ازتون ممنونم، مرسی که
این فرصتو بهم دادین. 

چی توی اون چشمای تیره رنگ و قشنگش داشت که وقتی مستقیم  بهم نگاه
میکرد گیج و منگ میشدم؟... اون  خدافظی کرد و رفت بیرون ولی من هنوز
داشتم بهش فکر میکردم.. هیچوقت کسی رو فقط به خاطر اینکه ازش خوشم 

اومده استخدام  نکرده بودم، این اولین بار بود که همچین کاری میکردم.. فکر و
خیالی راجع بهش نداشتم، ناسلمتی قرار بود کارمند و حقوق بگیرم بشه ولی

نمیتونم انکار کنم که ازش خوشم اومده بود. 

با صدای زنگ گوشیم از فکر بیرون اومدم.. برش داشتم و دیدم  دوست
دخترمه.. جواب دادم و باهم مشغول صحبت شدیم. 



یلدا : 

از اون شرکت لوکس و بزرگ که بیرون اومدم تو پوست خودم نمیگنجیدم!
بلخره تونستم یه کار پیدا کنم.. تو این مدت که بیکار شده بودم دهنم سرویس

شد انقدر که به هر جایی سرک کشیدم و دنبال کار گشتم.. دیگه  واقعا داشتم
ناامید میشدم، نمیدونم کار خدا بود یا چی که چندروز پیش همین دوستم که اینجا

منشی بود بهم  زنگ زد تا حال و احوال کنه و بعدشم خبر ازدواجشو بده..
میون حرفامون وقتی بهش گفتم دربه در دنبال کارم فورا اینجارو بهم پیشنهاد

کرد و منم با کله قبول کردم. 

احساس میکردم یه بار سنگین از روی دوشم  برداشته شده! با خیال راحت راه
نعموم و خونوادش زندگی میکردم، تقریبا  3افتادم به سمت خونه.. من پیش 

سالی میشد.

PART 8 : 

 سالم  بود که بابام من و مامانمو به طور کامل ناگهانی ترک کرد و15 یا 14
برای همیشه ناپدید شد، جوری که انگار هیچوقت وجود نداشته! اون رفت تا

بیشتر از این مایه عذاب و اسباب زحمت نباشه.. اعتیاد به مخدر داغونش کرده
بود و دیگه از اون ابهت و جذبه ای که قبل داشت هیچی نمونده بود، اما من

هنوزم دوسش داشتم و دلم نمیخواست از دستش بدم، بابام بود! ولی اون رفت،
بی خبر و خدافظی! 

https://t.me/romane_sahnedar
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بماند که از رفتنش چقدر ضربه خوردم و داغون  شدم، چقدر ناگهانی احساس
یتیمی و ترس و تنهایی رو سرم هوار شد، بماند! 

بابام که رفت تا یه مدتی دایی مامانم هزینه های زندگی و اجاره خونمون رو
تامین میکرد، ولی از یه جایی به بعد از مامانم خواست که به زندگیش فکر کنه

و یه سروسامونی به این وضعیت بده چون تا آخر عمر که نمیتونست مارو
تامین کنه.. زمزمه های هراس آوری از ازدواج مجدد مامانم به گوشم 

میرسید.. میفهمیدم دور و بریاش از چندتا مرد صحبت میکردن که برای
خواستگاری پیغام فرستاده بودن.

نمیدونستم مامانم میخواد چه تصمیمی بگیره چون هیچی نمیگفت.. اما من با
همه وجودم امیدوار بودم به حرفا اطرافیاش توجه نکنه و تن  به ازدواج نده،

حاضر بودم هرکاری براش انجام بدم تا خودمون دوتایی زندگیمونو
بچرخونیم.. آخه چجوری میتونستم یه مرد دیگه رو به جای بابام  قبول کنم؟ 

مدتی با این استرس و تنش زندگی کردم تا اینکه سروکله یه حاجی بازاری
ممرده بود و سه تا پسر داشت که از من بزرگتر بودن.. پولدار پیدا شد.. زنش 

حسابیم از مامان من خوشش اومده بود و بهش قول یه زندگی مرفه و بی
دغدغه رو داده بود، اما یه شرط داشت.. اینکه مامانم باید قید منو میزد.. وقتی

فهمیدم یارو همچین شرطی گذاشته انقدر عصبانی شدم که هرچی فحش بلد
بودم بهش دادم.. اما از طرفی خیالم راحت شده بود محاله یارو به هدفش
برسه، چون مامانم که قید منو نمیزد و بره پی زندگی خودش، مگه نه؟! 

ولی چرا! اینکارو کرد! باورنکردنی بود اما اینکارو کرد.. هرچیم اشک ریختم
و التماسش کردم بیفایده بود.. بهم میگفت نمیتونه  تنهایی از پس زندگیمون

بربیاد، می گفت پس اون عموی فلن فلن شدت چیکارس؟ مگه بچه برادرش
نیستی؟!... وقتی این حرفا و خیلی چیزای دیگه رو ازش شنیدم غم و ناراحتیم



به خشم و نفرت تبدیل شد.. بعد از این  جار و جنجالها چندبار تصمیم گرفتم از
خونه فرار کنم ولی جراتشو نداشتم و مثل چی میترسیدم.

تو همین روزا بود که دایی مامانم رفت خونه عموم تا درمورد نگه داری من
باهاش صحبت کنه.. متاسفانه اونم منو نمیخواست! خلصه سر نخواستنم

دعوای اساسی بود! خدا میدونه چقدر آرزوی مرگ خودمو میکردم بلکه با
مردن راحت شم.. نمیدونم چیشد ولی بلخره عموم راضی شد از من نگهداری

کنه. 

روزی که وسایلمو جمع کردم و آماده بودم که برم خونه عموم رو هیچوقت
یادم نمیره.. دایی مامانم دنبالم اومده بود تا منو برسونه.. مثل ابر بهار اشک

می ریختم و به مامانم التماس میکردم از ازدواجش صرفا نظر کنه.. اونم گریه
میکرد و ناراحت بود ولی فقط همین! به داییم گفت منو زودتر ببره، بعدشم

خودش زودتر رفت تو اتاق که مثل شاهد رفتنم نباشه. 

با چشمای اشکبار و هق هق کنان نشستم تو ماشین دایی مامانم.. انقدر گریه
کرده بودم که به سرفه افتاده بودم، اما حال من برای هیچکس مهم نبود، همه
فقط به خودشون فکر میکردن.. از محله خارج شدیم و تو مسیر خونه عموم
افتادیم، این یعنی دیگه هیچ  امیدی به تغییر یا درست شدنش وجود نداشت..

دایی مامانم تمام مدت ساکت بود و هیچی نمیگفت، انگار میخواست زودتر از
شرم خلصا شه.. هرچند که همه این آتیش ها از گور اون  بلند میشد، بیشترین

کسی که مامانمو به ازدواج ترغیب کرد همین  مرد بود.

بعد از یه مسیر طولنی و اشک ریختنهای من به خونه عموم  رسیدیم.. قبل از
اینکه پیاده شیم بهم  رو کرد و گفت: یلدا خوب گوش کن ببین  چی میگم، از این 

به بعد قراره اینجا زندگی کنی پس هیچ دردسری درست نکن و با خونواده
عموت خوش رفتار باش، هرچیم که گفتن گوش کن و انجام بده، سعی کن دور



و بر مادرتم  نری چون اون الن دیگه زندگی خودشو داره، مثل تو.. بابات که
نصف جوونیشو حروم کرد، حداقل از حال به بعد با آرامش زندگی کنه. 

از قساوت و سنگدلیش ماتم برده بود.. تو همون حال لب باز کردم: ولی من
دخترشم، چجوری دلش میاد اینکارو باهام بکنه؟ 

اخم کرد و گفت: دختر جون تو و بابات فقط گند زدین به زندگی خواهر زاده
بیچاره من، حداقل تو بیشتر از این گند نزن، پیاده شو. 

قبل از اینکه فرصت کنم حرفی بزنم پیاده شد.. منم به ناچار پیاده شدم و
کنارش وایسادم که داشت زنگ خونه ی عموم رو فشار میداد... عمو یه

کارمند ساده بود که با زن و دوتا بچه هاش تو این خونه قدیمی که با هزار
بدبختی تونسته بود بخره زندگی میکردن.. آدمای بدی نبودن ولی لولو سر

خرمن هم نمیخواستن، اما به هرحال اونام چاره ای جز قبول کردن من نداشتن.

PART 9 : 

البته بعدها فهمیدم مامانم چجوری عمو رو وادار کرد که از من نگهداری کنه..
تهدیدش کرده بود اگه منو قبول نکنه به خاطر مطالبه مهریه ش میتونه ازش

شکایت کنه و تو دردسر بندازتش.. خلصه عمو از بد و بدتر یکی رو انتخاب
کرده بود. 

دیگه زندگیم کنار عمو و خونوادش شروع شده بود، سعی میکردن باهام خوب
رفتار کنن ولی از همون روزای اول عمو شرایطشو گفت و باهام اتمام حجت
کرد.. بهم گفت نمیتونه خرجمو اونطوری که باید بده، پس چاره ای ندارم جز



اینکه ترک تحصیل کنم، برم پی کار و خرجمو خودم دربیارم، از پولی هم که
قرار بود دربیارم هیچی نمیخواست، به این شرط که منم ازش پولی طلب نکنم.

17اینطوری شد که منم مجبور شدم  درس و مدرسه رو بیخیال شم و تو سن 
سالگی به طور جدی دنبال کار بگردم.. از اونجایی که کاری بلد نبودم و

تجربه ای نداشتم رو یادگیری زبان انگلیسیم بیشتر کار کردم، دختر عموم هم
تو تایم خالیش بهم تایپ و کار با کامپیوترو یاد میداد، اگه میخواستم یه شغل

خوب پیدا کنم باید یه چیزایی یاد میگرفتم..اما اولین  جایی هم که کار کردم یه
کارگاه بسته بندی تخم مرغ شانسی بود! حقوق کم، کار زیاد.. ولی برای من

بهتر از هیچی بود.

واقعا سخت بود، سختی که میگم فقط برای یه لحظه شه، اما دیگه باید خودمو
با شرایط وفق میدادم، چاره ای نبود.. دورادور از مامانم باخبر بودم، با اون
یارو ازدواج کرده بود و داشت باهاش زندگی می کرد.. انگار که اصل براش
وجود نداشتم. خیلی وقتا که از زمین و زمان شاکی میشدم و به ستوه میومدم

دلم میخواست برم جلوی در خونه مامانم و سرش داد بزنم غلط کردی منو
زاییدی و همچین  زندگی مزخرفی رو برام رقم زدی، یا بابامو پیدا کنم و جیغ

بزنم مرد باش و اون مواد کوفتی رو ترک کن، غیرت داشته باش و حداقل
زندگی دخترتو بساز. 

ولی همه اینا تو ذهنم میگذشت وقتی که یه گوشه چمپاته زده بودم و زار
میزدم.. کی اشکهای منو میدید؟ حال من برای کی مهم بود؟ هیچکس! پس از

یه جایی به بعد دیگه غصه خوردن و گریه کردن رو کنار گذاشتم و سعی کردم
محکم و قوی باشم چون فقط خودم بودم که میتونستم پشتوانه خودم باشم. 

.......

صبح زود از خونه بیرون  زدم که یه وقت روز اول کاری دیر نکنم.. شرکتی
که استخدام شده بودم کارشون وابسته به کشتیرانی بود، هرچند من قرار نبود



کار سختی داشته باشم چون تنها وظیفم این بود که منشی رئیس شرکت باشم..
نجوون و خوش البته وقتی رئیس شرکتو دیدم جا خوردم، فکر نمیکردم انقدر 

قیافه باشه. 

به شرکت که رسیدم چند دقیقه بعد دوستمم رسید.. پشت میز نشستیم و قبل از
اینکه رئیس شرکت بیاد سعی کرد منو با وظایفم آشنا کنه.. طفلی با جون و دلم
اینکارو انجام میداد، میخواست هرطوری شده من تو این شرکت موندگار شم..
میون حرفاش راجع به رئیس شرکت صحبت کرد: ببین پورمشکات واقعا آدم

 سالی که اینجا کار کردم عوضی بازی ازش ندیدم، البته منو4خوبیه، تو این 
باباش استخدام کرد، پورمشکات بزرگ، اون موقع شرکت دست باباهه بود

 ساله که پسرش به طور کامل مدیریت میکنه. 2ولی الن 

_ پس من اولین منشیم که خودش استخدام کرده، آره؟ 

+ آره.. گفتم که آدم خوبیه، ولی یکم اخلقش تنده و بد قلقه، باید سعی کنی
باهاش کنار بیای.. وقتاییم که بی اعصابه اصل دور و برش نرو وگرنه نترکش

هاش به توام میخوره. 

متعجب خندیدم و گفتم: وا! از یه جا دیگه عصبیه چرا سر کارمنداش خالی
میکنه؟ 

+ نه اینطوریم که نیست ولی بهتره اونموقع جلوی چشمش نباشی دیگه... 

با ورود پورمشکات حرفش نصفه موند و فورا از روی صندلی بلند شد، به
تبعیت از اون  منم بلند شدم.. همزمان باهم  به پورمشکات سلم کردیم.. اونم

بدون هیچ لبخند یا روی خوش جوابمونو داد، بعد یه راست رفت تو دفترش و



درم  بست.. به دوستم  نگاه کردم و با صدای آروم گفتم: فکر کنم  قبل از اینکه
بیاد اینجا یه سر رفته کلنتری و از دست خودش شکایت کرده!

خندید و نشست سرجاش بعد تلفن  رو برداشت.. منم دوباره نشستم. برام فرقی
نمیکرد پورمشکات چجور آدمیه یا چه اخلقی داره، همین که بذاره اینجا کار
کنم و سر برج هم حقوقمو بده برام کافی بود.. حقوق اینجا نسبت به هرجایی
که تاحال کار کرده بودم واقعا عالی بود! تو همین فکرا بودم که دوستم  گفت:
ببین این همون برنامه روزانس که نشونت دادم، از امروزم  تو طول ساعت

کاری باید تنظیمش کنی برای روز بعد، النم آبدارچی قهوه آقای پورمشکاتو
میاره، هرروز صبح که اومد به فاصله چند دقیقه اینارو باید ببری تو دفترش. 

چه ادا و اطوارا! به معنی فهمیدن سرتکون دادم و منتظر شدم آبدارچی قهوه
حضرت وال رو بیاره. 

آبان : 

چند دقیقه ای از اومدنم گذشته بود که چند ضربه به در وارد شد، مثل
 ثانیه اون دختره که دیروز2،3هرروز.. اجازه ورود دادم و به فاصله 

استخدامش کردم اومد داخل، ببخشیدی زیرلب گفت و با قدم های آهسته نزدیک
شد.. بازم مثل دیروز منو مجذوب خودش کرد و بدون اینکه بخوام بهش چشم

دوختم.
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نگاهم از صورتش پایین تر اومد و رو بدنش چرخید.. به نظر میومد بدن 
خوبی داشته باشه، ولی از روی مانتو نمیشه چیز زیادی فهمید، باید بدون

پوشش ببینمش تا بتونم  نظر بدم... یه آن به خودم اومدم و تشر زدم این دختر
کارمند و منشی منه، دلیلی نداره دیدش بزنم!.. اخم کردم و نگاهمو ازش گرفتم

ولی اون دیگه کامل جلو اومده بود و درحالیکه داشت قهوه مو روی میز
میذاشت گفت: آقای پورمشکات این برنامه های امروزه. 

بعد دفتر برنامه روزانه رو مقابلم گذاشت.. یه نگاه به دفتر کردم و با جدیت
گفتم: چرا داری به من میدیش؟ 

گیج  نگاهم کرد و منم کلفه ادامه دادم: وقتی با این دفتر میای تو از قبل خودت
باید خونده باشیش، بعدشم بهم بگی تو فلن ساعت چه قرار یا برنامه ای هست.

دستپاچه و من من کنان گفت: ببخشید، نمیدونستم روال کار چطوریه. 

فورا دفترو از جلوی دستم برداشت و بازش کرد، نروس و مضطرب بود اما
سعی میکرد حالتشو کنترل کنه.. دوباره من منی کرد و قرارهای امروزمو

برام خوند.. تموم که شد نفسی گرفتم و گفتم: خانوم تابش سعی کن با محیط و
کار اینجا خودتو هرچه سریعتر وقف بدی، اینجا برای کارمند گیج و

حواس پرت جایی نداریم. 

اخم کرده بود ولی تو چشمام نگاه نمیکرد، عصبی سرتکون داد و گفت: بله حق
با شماس ولی امروز اولین روز کاری منه، فکر میکنم یه مقدار دستپاچگی و

گیجی طبیعی باشه. 



اوهو! زبونشم که کم دراز نیست! تو چشماش خیره شدم و گفتم: اینو دیگه من
تشخیص میدم، مرخصی. 

با اجازه زورکی و زیرلبی گفت و راه افتاد به سمت در.. خب من با تازه واردا
خیلی با ملطفت برخورد نمیکردم، ترجیح میدادم همون اول به قول معروفا

ننسق رو بگیرم تا حساب کار دستشون بیاد.. تو همین حال با نگاهم تعقیبش
کردم، هرکاری کردم نتونستم جلوی دید زدنمو بگیرم و نگاهم رو شکل و
اندازه کمر و باسنش میخکوب شد. . از روی همون مانتوم میشد فهمید کمر

باریک و باسن بزرگ  و خوشم فرمی داره.. 

تا وقتی بیر ون  بره روش زوم  بودم! در که بسته شد به خودم اومدم و شاکی از
هیز بازیم نگاهمو از در بسته گرفتم.. دختر لعنتی هنوز از گرد راه نرسیده چه
حواسمو دزدیده بود.. ولی من هرچیم با دخترای مختلف برم تو رابطه محاله با

منشی و کارمند خودم کوچیکترین صمیمتی پیدا کنم، پرستیژ کاریم این اجازه
رو بهم نمیداد.

از فردای اونروز سعی کردم نسبت بهش کامل خنثی و بی تفاوت باشم، من
مرد دختر ندیده و نلنگ  سکس نبودم که با دیدن  این  دختر دست و پام  شل بشه..

اون فقط حقوق بگیر من بود همین و بس!

........

تقریبا دوماهی از استخدام یلدا میگذشت.. نه تنها نتونسته بودم درارتباط باهاش
خوددار باشم که هرروز بیشتر به سمتش کشیده میشدم.. هیچ  دلم نمیخواست

اینطوری باشه ولی وقتی میدیدمش غریزه مردونم به شکل وحشیانه ای یقه مو
میچسبید و دیگه ول کن نبود، اون واقعا زیبا و تو دل برو بود، خواسته یا

ناخواسته لوندی میکرد و رو مخم میرفت .



احمقانس، طرفا کارمند من  بود و اینطوری مغزمو درگیر خودش کرده بود..
وقتی جلوی چشمام اینور و اونور میرفت و دیوونم میکرد، وقتی به بدنش دقت

میکردم و ناخواسته خیرش میموندم، یا وقتی که با نگاه جادوگرش گیج و
مسخم میکرد اعصابم به هم می ریخت و این اعصاب خردیو رو خودش خالی

میکردم.. میدونم درست نبود، ولی الکی بهش گیر میدادم! هرچند که اونم
همچین بی زبون نبود و درحالیکه سعی میکرد خیلی تند نره جواب بعضی از

حرفامو میداد.

صبح مثل همیشه منتظر بودم یلدا با قهوه و برنامه روزانه بیاد داخل.. انتظارم
خیلی طول نکشید که سر و کله ش پیدا شد.. از اونجایی که زیاد بهش گیر

میدادم و منو رئیس بداخلق و بی اعصابی میدید درمواجه با من همیشه اخماش
تو هم  بود.. قهوه رو روی میز گذاشت و خواست برنامه روزمو بخونه که

نذاشتم و گفتم: خانوم تابش، شما تو مدت زمانی که قهوه منو بیاری مشغول به
کاری میشی یا جایی میری؟ 

متعجب نگاهم کرد و به معنی نه سر تکون داد، منم با جدیت ادامه دادم: پس
چرا الن چند سریه که قهوه من ولرمه؟ 

اینبار چشماش از تعجب گرد شد و با حالت با مزه ای به قهوه خیره موند.. من
منی کرد و گفت: وال من اصل معطل نمیکنم، همین که آبدارچی قهوه رو

میرسونه منم سریع میارمش تو دفترتون. 

قهوه اصل سرد نبود اما من مرض داشتم و میخواستم بهش گیر بدم.. ماگ
قهوه رو گرفتم سمتش و گفتم: بیا خودت ازش بخور. 

چشم درشت کرد و گفت: قاوا نه! دهنی میشه. 



_ دهنی بشه، من مشکلی ندارم، بخورش. 

متوجه کنایه لفظ عمدی که به کار بردم شد و رنگ صورتش تغییر کرد.. به
سختی خودمو کنترل کردم نخندم و جدیتمو حفظ کنم.. بیشتر دوست داشتم

یجوری باهاش سر لس خشکه زدنو باز کنم و درعین  حال جذبه و غرورمم
زیر سوال نره.
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قهوه رو از دستم گرفت و به لباش نزدیک کرد.. یه جرعه نوشید و معنی دار
بهم چشم دوخت.. سرتکون دادم و گفتم: دیدی؟ ولرمه. 

با همون نگاه معنی دار و کلفه گفت: ببخشید آقای پورمشکات ولی دمای این 
قهوه کامل مناسبه، حتی یجوراییم دهنو میسوزونه. 

نیشخند زدم و گفتم: چی بگم، شاید معنی و مفهوم کلمه داغ و ولرم برای من و
شما فرق میکنه.. برنامه امروز چیه؟ 

همزمان قهوه رو ازش گرفتم و خوردم.. زیر چشمی به قهوه خوردنم نگاهی
انداخت و دفترو باز کرد.. حس خوبی بود که داشتم از ماگی که با لب و دهن

اون برخورد داشته قهوه میخوردم. 

یلدا : 

واقعا که آدم تو مخُ و عن اخلقی بود.. حیف که به کار اینجا احتیاج داشتم و
سعی میکردم با پورمشکات کنار بیام وگرنه یه لحظه هم تحملش نمیکردم..



مکشتگی با من داشت! درکل رئیس سختگیر و جدی بود ولی در نمیدونم چه پدر 
مکلنفت شخصیش بودم، مرتیکه عقده مواجه با من طوری رفتار میکرد انگار 

ای! 

دلم میخواست بهش بگم درسته این همه مال و منال داری، لباسای گرون و
شیکی تنته، خوش قیافه و خوش هیکلی ولی دوزار اخلق و شخصیت نداری
پس به درد جرز دیوار میخوری، حال هی قیافه بگیر! هرچند که فقط روزای

اول تو نظرم خوش قیافه و جذاب بود، یواش یواش که با اخلق مزخرفش آشنا
شدم برام ننچسب شد. 

نشستم پشت میز و سعی کردم رو کارام تمرکز کنم و درست انجامشون بدم
چون مرتیکه  عادت داشت مدام تو کارام سرک بکشه و دنبال عیب و ایراد
بگرده بعدش برینه به حالم.. ولی یه کارش برام عجیب بود، این کوه افاده

چجوری راضی شد خیلی راحت از ماگی که دهن من بهش خورده قهوه شو
کوفت کنه؟ واقعا جای تعجب داشت. 

نزدیکای عصر بود که سروکله یه مرد جوون پیدا شد.. همین که چشمش بهم
افتاد نیشش تا بناگوش باز شد و خیره بهم جلو اومد.. درحالیکه یه لحظه هم ازم

چشم برنمیداشت گفت: سلم عرض شد خانوم. 

ناه! از نگاه هیز و اون نیش بازش چندشم شد! معلوم بود از اون  پدرسوخته های
هفت خطه.. اخم کردم و با لحن کامل جدی گفتم: نامرتون؟ 

+ وال بنده غلط بکنم به شما امر و نهی کنم، نهایت کاری از دستم برمیاد
خواهشه.. من سهند هستم، با آبان قرار ملقات داشتم. 



وا! چه پررو، انگار داشت پسرخالشو صدا میزد. با اخم  نگاهمو ازش گرفتم و
گفتم: چند لحظه صبر کنید. 

+ چشم، هرچی شما بگی.

چقدر بدم میومد از اینجور مردای زبون باز عوضی که فکر میکردن خیلی
بانمکن.. دفتر پورمشکاتو گرفتم و بهش اطلع دادم، اونم گفت که یارو رو

بفرستم داخل.. گوشی رو گذاشتم و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: تشریف ببرید
داخل. 

همونطور که از کنارم رد میشد کمی نزدیکم شد و گفت: خیلی ممنونم بانو. 

واقعا چندشم شد، این دیگه کی بود؟.. حواسمو به کارام دادم و دیگه یارو رو
یادم رفت... تقریبا یه ساعتی گذشته بود که از دفتر پورمشکات بیرون اومد،

سعی کردم نادیده بگیرمش تا یکم خودشو جمع کنه.. با کمی فاصله جلوی میزم
وایساد و گفت: خیلی از دیدنتون خوشحال شدم خانوقم... ببخشید اسم شریفتون؟ 

همینطور که سرم پایین بود و خودمو مشغول کار نشون میدادم با بی حوصلگی
گفتم: تابش هستم. 

+ تابش فامیلیتونه درسته؟ 

به معنی آره سرتکون دادم و حرفی نزدم تا زودتر شرو کم کنه.. اما اون که
سیریش تر از این صحبتا بود دوباره گفت: به به چه فامیلی زیبایی، حتم دارم

اسمتون از فامیلیتونم قشنگتره، اصالتا اهل کجایید؟ 



با اخم و چشم غره نگاهش کردم که بفهمه نمیخوام باهاش حرفا بزنم، بعد
دوباره خودمو سرگرم کار نشون دادم .. مکثی کرد و ادامه داد: معلومه سرتون
خیلی شلوغه، با اجازتون من میرم و افتخار آشنایی با شمارو به یه زمان بهتر

موکول میکنم. 

هیچ جوابی بهش ندادم تا اینکه گورشو گم  کرد، از اون  مردای پوفیوز بود که
سعی میکرد خیلی مبادی آداب و محترمانه صحبت کنه ولی بینهایت بی ادب و
بی شعور بود.. حال خوبه پورمشکات هر کوفتی که هست حداقل اینطوری تو

مخُ نیست. 

کارام که تموم شد جمع کردم راه افتادم به سمت خونه.. تقریبا مسیر طولنی
رو پشت سر میذاشتم و برای همین همیشه با مترو رفت و آمد میکردم.. برای

من خیلی به صرفه تر از تاکسی و ماشین بود.. تو مترو یه مقدار لوازم
آرایشی از دست فروشا برای خودم  و دختر عموم خریدم و پیاده شدم.. خب

سعی میکردم با انجام یه سری کارا تو دل خونواده عمو جا باز کنم.. نزدیکای
خونه که بودم طبق عادتم به زن عمو زنگ زدم که اگه چیزی احتیاج داشت

بخرم.. از اونجایی که اونم دیگه یکم با من احساس راحتی میکرد چیزای
کوچیکی که مربوط به مواد غذایی میشد رو بهم  میگفت سر راه بخرم. 

 کیلو گوجه و خیار و یکم  پرتقال خونی خریدم و دوباره راه افتادم.. به2،3
خونه که رسیدم عمو هنوز نیومده بود، سلم کردم و خریدارو به زن  عمو دادم
بعد رفتم  تو اتاق دختر عموم، که یجورایی اتاق منم حساب میشد.. داشت درس

میخوند، آخه اون دانشگاه میرفت.
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به هم سلم کردیم و نزدیکش رفتم، کنارش نشستم و درحالیکه زیپ کیفمو باز
میکردم گفتم: اینارو از مترو برای تو خریدم، ببین خوشت میاد. 

جزوه و کتابشو کنار گذاشت و با ذوق به کیفم خیره موند.. مشمای لوازم
آرایشی که مال اون  بود رو بیرون اوردم و بهش دادم.. با خوشحالی ازم
گرفتش و گفت: وای دستت درد نکنه، دیوونه چرا پولتو اینجوری خرج

میکنی؟ 

_ چیزی نیست که. 

+ مرسی عزیزم، اتفاقا رژ لبم لزم داشتم، چقدرم خوش رنگن.

_ مبارکت باشه. 

از کنارش بلند شدم و لباسای بیرونمو دراوردم. . من و دختر عموم دو سال
 سال از پسرعموم10اختلفا سنی داشتیم که اون بزرگتر بود، ولی من حدود 

بزرگتر بودم، فوق العاده هم پسر بچه شر و بازیگوشی بود.. تو این سه سالی
که اینجا بودم خونواده عموم هیچوقت بهم سرکوفت نزدن یا منت چیزی رو

نذاشتن، ولی متوجه میشدم که میخواستن بدونن من قراره تا کی پیششون باشم،
حقم داشتن، اونا که درقبال من مسئول نبودن، لاقل من که اینطوری فکر

میکردم. 

خودمم نمیدونستم قراره تا کی پیششون باشم اما بیکارم ننشسته بودم، داشتم
20پولمو جمع میکردم که حداقل چندوقت دیگه بتونم یه خونه کوچیک حتی 

متری برای خودم  اجاره کنم و زحمتم گردن کسی نباشه.. به هرحال از وقتی



که اینجا اومده بودم این حس اضافی بودن یه لحظه هم ولم نمیکرد، میخواستم
هرچی زودتر به این حس آزاردهنده پایان بدم. 

.......

از روزی که اون مرتیکه هیز، سهند، پاشو گذاشته بود تو شرکت چند روزی
میگذشت ولی به جرات میتونم بگم تو طول این مدت هرروزشو اومده بود

شرکت.. خوش نمک بازیای تو مخُ و مزه پرونی و هیز بازیاشم تمومی نداشت
و حالمو به هم میزد، ولی من که نادیده میگرفتمش و هیچ محلش نمیذاشتم، به

نظرمم بهترین جواب برای اینجور آدما همینه، سکوت و بی توجهی.

نمیدونم پورمشکات میدونست این یارو سهند قبل از اینکه بره تو دفترش
وایمیسه به چرت و پرت گفتن و مخُ منو کار گرفتن یا نه! اگه میدونست و
کاری نمیکرد که واقعا آدم عوضی و بیشعوری بود.. اینکه من داشتم اینجا

براش کار میکردم دلیل نمیشد آدمای دور و برش به خودشون اجازه بدن به هر
نحوی مزاحمم شن، ولی اگه نمیدونست باید بگم منم جرات نداشتم راجع بهش

حرفی بزنم، مخصوصا با اخلق تند و مزخرفی که پورمشکات داشت،
میترسیدم بهش بگم اونم  برام قاطی کنه و بگه کرم از خود درخته، اخراجی، به

سلمت!... وال از این مرد بعید نبود. 

دمدمه های عصر بود که سهند دوباره پیداش شد، اینبار با یه مرد جوون که
تقریبا همسنای خودش بود.. مثل همیشه نیششو تا بناگوشش باز کرد و گفت:

سلم و درود بر خانوم تابش، احوال شما بانو؟ 

بدون اینکه جوابشو بدم تلفن رو برداشتم و دفتر پورمشکاتو گرفتم تا خبر بدم
مهمون داره.. درحالیکه منتظر بودم پورمشکات جواب بده شنیدم که رفیق

سهند بهش گفت: پسر این منشی ها چرا انقدر خودشونو میگیرن؟ 



سهند به حالت مسخره ای ابرو بال انداخت و لب گزید: عه نگو اینجوری،
خانوم تابش حسابش از بقیه جداس، اگه اینطوری نبود که انقدر به دل

قشست.  نمی

دلم میخواست بلند شم و نفری یه تو دهنی محکم  به هردوشون بزنم، از حرصا
فکم  منقبض شد و خواستم یه جواب دندون شکن بهشون بدم که پورمشکات

جواب داد.. بهش گفتم مهمون داره و بعد از شنیدن جوابش قطع کردم.. بدون
اینکه نگاهشون کنم با دست به در دفتر اشاره کردم که خبرمرگشون گورشونو

گم  کنن. 

راه افتادن و سهند درحالیکه داشت میرفت داخل گفت: خانوم تابش انقدر
بداخلق نباش، چقدر سخت میگیری بابا، یکم بخند تا زیباتر شی زیبا! 

تو همین فاصله که داشت این حرفارو میزد، دقیقا بین جملت آخرش
پورمشکات در دفترو باز کرد و اومد بیرون.. سهند رو دید که به سمتم خم شده

و نیششم بازه، همه حرفاشم شنید.. نگاه پر غیظ و غضبش رو هرسه مون
چرخید و به من خیره موند!..مستاصل و ترسیده از حالت نگاهش خواستم بگم
بخدا من هیچ تقصیری ندارم!.. نگاهشو ازم گرفت و رو به اون دوتا که مثل

من مکپ کرده بودن گفت: چیزی شده؟ 

همزمان جفتشون به معنی نه سرتکون دادن، پورمشکاتم ادامه داد: پس بیاید
داخل. 

از در فاصله گرفت و منتظر شد مهموناش برن تو.. لحظه آخر قبل از اینکه
خودشم بره داخل نگاه غضبناک و تهدید آمیزی به من انداخت و رفت.. آشفته و
بیچاره نق زدم و سرمو بین دستام گرفتم.. به من چه ربطی داشت که چشم غره
شو برای من میومد؟.. میدونم دیگه الن با خودش فکر میکنه من داشتم با سهند



لس میزدم و اونم  سربزنگاه مچمو گرفته.. آش نخورده و دهن سوخته که
میگفتن مصداق حال من بود.. اگه اینطوری فکر نمیکرد که چشم غره و نگاه
تهدید آمیزشو حوالم نمیکرد... ولی بیجا کرده، حرفی بزنه منم زبون دارم از
خودم  دفاع کنم، بهش میگم به منی که هیچ خطایی نکردم گیر الکی نده و برو

اون  رفیق دیوس خودتو جمع کن . 

اما مگه آروم میشدم؟ استرس بدی به جونم افتاد بود و مدام با خودم فکر
میکردم همین که  مهموناش برن منو به دفترش احضار میکنه و گند میزنه بهم.
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تند تند و هیستریک پامو تکون میدادم و هیچ تمرکزی رو کارم نداشتم، فقط دلم
میخواست ساعت کارم تموم شه و از این خراب شده بزنم بیرون.. نیم ساعتی

گذشت و در دفتر باز شد، سهند و رفیقش بیرون اومدن و اینبار پورمشکاتم
پشت سرشون بود.. اعترافا میکنم با دیدنش دلم آشوب شد و حس کردم همون

لحظه باید برم دستشویی! 

سهند بدون  هیچ لودگی، حرفا یا حتی نگاه با رفیقش رفتن  .. عجیب بود، شاید
جلوی پورمشکات داشت مثل آدم رفتار میکرد.. پورمشکات برگشت سمتم و

منم فورا سرمو پایین انداختم.. نگاه سنگین و نفس گیرشو روی خودم حس
میکردم.. خواستم لب باز کنم و توضیح بدم ولی وقتی خودش هیچ اشاره ای

بهش نکرده من چی بگم؟... چند ثانیه ای به این  منوال گذشت تا اینکه بی
حرفا رفت تو دفترش. 

نفسمو فوت کردم و رو صندلیم ولو شدم.. من هیچ خطایی نکرده بودم ولی
مگه غیر از اینه که یه منشی ساده بودم و رئیسم هیچوقت رفیقشو ول نمیکرد
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 دقیقه از رفتن پورمشکات نگذشته بود که10تا پشت منو بگیره؟... هنوز 
سروکله یکی از همکارا پیدا شد، چندتا زونکن بزرگ روی میزم گذاشت و

گفت: آقای پورمشکات گفته اینارو بر اساس روز و تاریخُ مرتب کنی. 

نگاه متعجبی به زونکن ها انداختم و پرسیدم: چی هستن؟ 

 سال اخیر. 4+ رسیدهای 

بعد قبل از اینکه فرصت کنم سوال دیگه ای ازش بپرسم رفت.. نگاه به زونکن
ها کردم که لی هرکدوم کلی برگه بود.. یعنی چی؟ مگه اینا کار قسمت

بایگانی نیست؟ دفتر پورمشکاتو گرفتم و وقتی جواب داد ازش درمورد زونکن
ها پرسیدم، با لحن سرد و جدی گفت: امروز درکنار کارت اونارو هم باید

مرتب کنی، برای فردا همه رو انجام شده میخوام . 

حیرت زده نگاهی به ساعت انداختم که دوساعت تا تموم شدن تایم کاری نمونده
بود.. مرتب کردن این زونکن ها حداقل یکی دو روز وقت میگرفت، اونم تازه

اگه تمام وقتمو پاش میذاشتم.. معترضانه گفتم: ولی آقای پورمشکات... 

محکم و عصبی پرید وسط حرفم: ولی نداره خانوم، اگه اینکارو امروز انجام
دادی و تموش کردی که هیچی اگه نه اخراجی. 

قطع کرد و من دهنم باز موند! همون پس! اینجوری میخواست دهنمو سرویس
کنه، مطمئن بود که محاله بتونم تا امروز اینکارو تموم کنم.. دنبال بهونه بود

 ماه بود که2،3اخراجم کنه.. ولی من نمیخواستم کارمو از دست بدم، تازه 
داشتم یه نفس راحت میکشیدم.. خدا بگم چیکارت کنه پورمشکات، چقدر آدم



عوضی هستی، میدونی من به کار کوفتیت احتیاج دارم و اینطوری از موقعیت
خودت سواستفاده میکنی، ایشال که محتاج بشی و بفهمی چه حالی داره. 

 دقیقه نگذشته بود10عصبی و پریشون دست جنبوندم و مشغول شدم.. هنوز 
که آبدارچی با یه سینی نزدیک اومد.. روی میز گذاشتش و گفت: نسکافه آقای

پورمشکات. 

رو برگردوند و خواست بره که معترضانه گفتم: پس چرا نمیبریش داخل؟ 

همونطور که سلنه سلنه میرفت جواب داد: گفت خودت براش ببری. 

از حرصا فکم منقبض شد و زیر لب چندتا فحش درشت به خودش و جد و
آبادش دادم، مرتیکه چرا اینطوری میکرد؟ بلند شدم و سینی رو برداشتم.. در
زدم و منتظر شدم اجازه ورود بده.. بعد از کلی لفت دادن صدای مزخرفشو

شنیدم که اجازه داد برم تو.. داشت با تلفن حرفا میزد، جلو رفتم و سینی رو
روی میزش گذاشتم.. نیم نگاهی بهم انداخت و با اشاره دست بهم فهموند صبر
کنم.. آی حرصم گرفت!.. اون همینطور با بیخیالی داشت حرفا میزد، نسکافه
شو کوفت میکرد و وقت منو هدر میداد منم جز حرصا و جوش زدن و فحشش

دادن تو دلم کاری از دستم برنمیومد. 

 دقیقه20دیگه زیر پام داشت علف سبز میشد.. بلخره بعد از یه ربع یا 
معطلی تماس رو قطع کرد و رو بهم گفت: پشت تلفنم بهت گفتم، تا فردا

زونکن هارو مرتب میخوام.. مرخصی.



نعلفا کرد؟ عصبی و معترضانه گفتم:20همین؟! فقط برای همین   دقیقه منو 
آقای پورمشکات خودتونم میدونید من تا امروز نمیتونم تمومش کنم، یه ساعت

و نیم دیگه شرکت تعطیله. 

ممخی گفت: میتونی بمونی شرکت تا کارت تموم شه، من هیچ با خونسردی تو 
مشکلی ندارم. 

ناباور و خشمگین خیرش موندم.. لب باز کردم بهش بگم آخه دلیل این عقده ای
بازیات چیه ولی پشیمون شدم و دهنمو بستم.. با اجازه ای زیر لب گفتم و از
دفترش خارج شدم.. با حرصا نشستم پشت میز و به اون  زونکن های لعنتی

رسیدم... 

شرکت داشت تعطیل میشد و همکارام میرفتن  ولی من هنوز درگیر مرتب
کردن فقط یه زونکن بودم.. چیزی نگذشت که تو شرکت تنها شدم، فقط من

بودم و نظافتچی که داشت شرکت رو تمیز میکرد، اون پورمشکات عوضیم تو
دفترش تمرگیده بود.. نگاه به بقیه زونکن ها کردم که هنوزم دستم بهشون نزده
بودم، دلم میخواست بزنم  زیر گریه.. مرتیکه سادیسمی چرا اینکارو میکرد؟ 

نگاه به ساعت  کردم و تصمیم گرفتم به زن عمو بگم کارم طول کشیده و
مجبور شدم چندساعت بیشتر تو شرکت بمونم.. از عمد با تلفن  شرکت بهش

زنگ زدم تا حرفمو باور کنه و بدونه من واقعا شرکتم.. تو یه مکالمه کوتاه و
مختصر به زن عمو خبر دادم و بعدشم سریع قطع کردم تا کارم عقب نیفته.
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 شب گذشته بود و من همچنان داشتم  یه مشت کاغذ باطله بی9ساعت از 
مصرفا مرتب میکردم، که اگه دست خودم بودم همه رو آتیش میزدم .. طرفا
راست سرم داشت از درد میترکید، چشمام از کاسه دراومد بس که به تاریخُ و
نوشته ها زل زده بودم ... گند بزنن به این زندگی که یکی مثل پورمشکات فقط

به خاطر پول و قدرتی که داره خیلی راحت میتونه سوهان روح من بشه..
ایشال سرت بیاد مرتیکه عقده ای.. حالم از پورمشکات و امثالش به هم

می خورد. 

دوباره نگاهم به ساعت افتاد و داغ دلم تازه شد.. به دور و برم نگاه کردم که
واقعا جز خودم هیچکس تو شرکت نبود، البته اون مرتیکه هنوز تو دفترش

تمرگیده بود، اونم که من جزو آدمیزاد به حساب نمیوردم.. یه آن سکوت کر
کننده ای که این محیط خالی رو پر کرده بود بدجوری تو ذوقم  زد.. آخه این

چه زندگی بود که من داشتم؟! 

ناخواسته بغضم ترکید و بیصدا گریه کردم.. اگه یه خونواده درست و حسابی
داشتم، اگه بابام بالسرم بود و هوامو داشت شاید دیگه مجبور نمیشدم به خاطر

دوزار حقوقی که اون پورمشکات عوضی بهم میده الن اینجا باشم و جون
قبکنم.. مگه من چندسالم بود؟ چقدر تظاهر میکردم قوی و محکمم و از پس هر

مشکلی برمیام؟ منم یه وقتایی دلم آسایش و راحتی میخواست، یه خیال آسوده
که تو این سن مجبور نباشم چرتکه دستم بگیرم و دودوتا چهارتای زندگی رو

کنم تا بلکه بتونم روزگار بگذرونم. 

تو همین حال صدای بم و مردونه ای درست بالسرم لرزه به جونم انداخت: به
خاطر مرتب کردن چندتا زونکن نشستی گریه میکنی که چی؟ 

سرمو بال گرفتم و چشمم به پورمشکات افتاد.. اصل دلم نمیخواست جلوش
ضعف نشون بدم و اونم با دیدن اشکام خوشحال شه.. فوری نگاهمو ازش
گرفتم و دوباره با اون  کاغذای مسخره که دیگه حالم داشت ازشون به هم



می خورد مشغول شدم.. انتظار داشتم گورشو گم  کنه ولی دوباره لب باز کرد:
 ساعت بیشتر موندی شرکت3،4ببینم تو انقدر نازک نارنجی و مامانی که 

نمشکته؟  ناشکت دم 

همینجوریش عصبی بودم این حرفم که ازش شنیدم دیگه زدم به سیم آخر،
سرچرخوندم و درحالیکه با نهایت خشم و نفرت نگاهش میکردم گفتم: نه جناب
من نازک نارنجی و مامانی نیستم، این شمایی که به خاطر لی لی که مامان و

بابای پولدارتون به للتون گذاشتن و اساسا همیشه تو رفاه زندگی کردین
عادت دارین به آدمایی که به هرشکلی محتاج پول شمان از بال نگاه کنین و

فخر بفروشین. 

نیشخند تمسخر آمیزی زد و گفت: دخترجون تو هیچی از من  نمیدونی، پدر من
یه آدم سرمایه داره درست ولی همون پدر یه زمانی از کارگرشم منو پایین تر

میدونست و واسه خاطر پولی که براش زحمتم کشیده بودم خونمو تو شیشه
میکرد.. پدر من با وجود اون همه ثروتی که داشت نه به قول تو لی لی به

للم گذاشت نه اجازه داد تو رفاه و آسایش زندگی کنم.. پس فکر نکن من  الکی
به اینجا رسیدم و این تشکیلتو میچرخونم. 

_ شمام هیچی از من  نمیدونی، پس الکی قضاوت نکنید. 

+ نه ولی امروز خودت باعث شدی یه چیزایی ازت بفهمم. 

اخمم پررنگتر شد و گفتم: ببخشید ولی چه چیزایی؟ 



نگاهش رو صورتم  چرخید و بعد از مکث کوتاهی نیشخند عصبی زد.. ازم رو
برگردوند و درحالیکه داشت به در دفترش نزدیک میشد گفت: به کارت برس

خانوم تابش. 

قآتیش گرفتم! فوری از روی صندلی بلند شدم و گفتم: نه بگید اتفاقا میخوام
بدونم، چون اینکار مرتب سازی که بهم سپردین کامل معلومه کار بیهوده ایه و

یجور تنبیه برای منه . 

برگشت سمتم و گفت: آره، داری تنبیه میشی.. تا یاد بگیری بفهمی اینجا محیط
کارته و فقط باید به انجام کارت فکر کنی نه چیز دیگه.. اون رفتار و حرکاتتم

بذار برای بیرون از محیط کارت. 

خودم میدونستم داره از چی حرفا میزنه ولی از صراحت و رک  گوییش
طوری جا خوردم که خشکم  زد.. این واقعا یه تهمت بزرگ  بود و محاله کوتاه
بیام، حتی اگه به اخراجم ختم بشه.. ناخودآگاه صدام از رو عصبانیت بال رفت

و گفتم: آقای پورمشکات من خوب واقفم اینجا محیط کارمه و پامو به اندازه
گلیمم دراز میکنم، تا به امروزم رفتار و حرکاتی نکردم که باعث شه الن پیش
شما که کارفرمای منی سرافکنده و خجالت زده شم. . ولی باید بدونید بعضی از

اشخاصی که به عنوان مهمون شما میان اینجا انقدر بی ادبن که با خودشون
فکر نمیکنن یکی مثل من داره اینجا کار میکنه، آبرو داره.. طبیعیه که شمام

بخوای طرفداریشونو بکنید چون به هرحال دوستاتونن. 

اخم  صورتش پررنگتر شد و جذبه نگاهشو هراس آورتر کرد.. تو همون حال
یه قدم بهم نزدیک شد و گفت: حرفتو واضح بزن.
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به خودم جرات دادم و گفتم: حرفم اینه، اون کسی که هرموقع پاشو میذاره اینجا
و با حرفا و رفتار و حرکاتش اعصاب منو به هم میریزه ولی من جرات نداشتم

راجع بهش با شما صحبت کنم دوست خودتونه، میخواین باور کنید یا نکنید،
مهم نیست ولی من دارم حقیقتو میگم. 

با اخم غلیظی که به صورتش داشت و خیره نگاهم میکرد پرسید: چرا زودتر
بهم نگفتی؟

_ گفتم که، جراتشو نداشتم، به هرحال اون  آقا دوست شماس، شمام هیچوقت..

عصبی و قاطع پرید وسط حرفم: مغلطه نکن خانوم، اگه واقعا رفتارای جلف و
چرت و پرتاش برات آزاردهنده بود حتما یه اقدامی میکردی، نه اینکه بشینی و

تماشا کنی اونم خم شه تو صورتت و بهت بگه زیبا. 

این دیگه تهش بود! حتی نباید یه لحظه دیگه بهش اجازه میدادم به مزخرفاتش
ادامه بده.. برگشتم سمت میز، همونطور که وسایلمو جمع میکردم و داخل کیفم

می ریختم گفتم: دقیقا به خاطر همین من هیچوقت جرات نکردم به شما حرفی
بزنم، پیش بینی این رفتار شما برام مثل روز روشن بود. 

چرخیدم سمتش و ادامه دادم: من با همه بداخلقیا و رفتار بدتون کنار اومدم
چون واقعا میخواستم کار کنم، ولی این یکی رو دیگه تحمل نمیکنم، هرچقدر به

کار اینجا احتیاج داشته باشم.. من دیگه از فردا اینجا نمیام، شمام واسه خودت
دنبال یه منشی جدید باش. 

نگاهمو از چشمای سرد و پر خشمش گرفتم و راه افتادم.. وال بالتر از سیاهی
که رنگی نیست.. یهو نفهمیدم چجوری عین دیوار بتونی جلوم دراومد و سد



راهم شد.. جا خوردم و ترسیده از حرکت وایسادم و ناخواسته یه قدم عقب
رفتم.. قبل از اینکه فرصت کنم حرفی بزنم با لحن خشنی تشر زد: کجا سرتو

پایین انداختی و راه افتادی؟ مگه من بهت اجازه دادم؟ 

_ من به اجازه شما احتیاجی ندارم چون دیگه براتون کار نمیکنم. 

+ مگه کشکه؟ قرارداد داری. 

_ مشکلی نیست، حقوقمو نمیخوام، فقط میخوام از اینجا برم. 

خواستم راه بیفتم که مانعم شد.. یه آن از بزرگی و تنومندی هیکلش که
دربرابرم بود ترسیدم.. اصل به کل فراموش کرده بودم پورمشکات قبل از
نجوونه، با چه جراتی تا این موقع شب تو شرکت اینکه رئیسم باشه یه مرد 

باهاش تنها بودم؟ اگه یه بلیی سرم بیاره چی؟... انگار متوجه ترس تو نگاهم
شد، کمی فاصلشو باهام بیشتر کرد و نگاهشو ازم گرفت. 

کلفه دست لی موهای مشکیش برد و همزمان گفت: دختر تو اعصاب خرد
کن ترین کارمندی هستی که من تاحال باهاش سروکله زدم. 

از حالتش معلوم بود واقعا اعصابش خرد شده.. ناخواسته لب باز کردم: اگه
اینجوریه پس چرا اخراجم نمیکنید که از دستم راحت شین؟  

به چشمام خیره موند.. اولین  بار بود همچین نگاهی ازش میدیدم، دیگه
طلبکارانه و رئیس مابانه نبود، یه نگاهی که معذبم میکرد و حس فرار بهم

دست می داد.. جهت نگاهمو عوض کردم و همون موقع صداشو شنیدم: کاش



میتونستم و اخراجت میکردم تا دیگه جلوی چشمم نباشی، ولی نمیتونم.. میخوام
اینجا بمونی.

حرفاش آزاردهنده بود ولی لحنش نه.. لحنش با کلمش زمین تا آسمون فرق
میکرد و همین باعث شد دیگه جوابشو ندم.. نفسشو عصبی بیرون داد، با

فاصله کم از کنارم رد شد و همزمان گفت: همین  جا وایسا الن میام. 

رفت تو دفترش و به فاصله چندثانیه برگشت، درحالیکه پالتوش تو دستش بود..
همونطور که بهم نزدیک میشد گفت: دنبالم بیا. 

نمیدونم چرا ولی بدون اینکه بخوام به حرفش گوش کردم.. از شرکت خارج
شدیم و وارد پارکینگ شدیم.. به سمت یه ماشین نوک مدادی رفت و درحالیکه

قفلشو با سوییچ تو دستش باز میکرد گفت: سوار شو. 

از حرکت وایسادم و گفتم: ببخشید قراره کجا بریم؟ 

برگشت سمتم و جواب داد: برسونمت خونه تون.

با اخم گفتم: ممنونم از لطفتون، ولی احتیاجی نیست خودم میرم. 

+ دخترجون لجبازی نکن، این وقت شب مترو و خیابون برای یه دختر امن
نیست، سوارشو برسونمت.

تعجب کردم! از کجا میدونست با مترو رفت و آمد میکنم؟ شاید..! نمیدونم! تو
همین فکرا بودم که با یه تشر ریز گفت: بجنب دیگه، همینجوریشم دیرت شده. 



اینو راست میگفت! الن برام هیچی مهمتر از این  نبود که زودتر برگردم
خونه.. چند قدم فاصلمو با ماشینش پر کردم و سوار شدم.. مسیرو بهش گفتم و

ساکت نشستم.. همونطور که با اخم به روبه روش نگاه میکرد گفت: دیگه
نمیخوام همچین موردی تکرار شه، از این به بعد اتفاق مشابهی پیش اومد،

هرکی که بود باید به من بگی. 

یعنی باور کرده بود من تقصیری ندارم؟ دروغ چرا؟ اصل دلم نمیخواست
کارمو از دست بدم، حال که اون باور کرده من چرا کوتاه نیام؟.. منم
درجوابش گفتم: حتما! پس دیگه باور کردید من به شما دروغ نمیگم؟ 

+ من نگفتم دروغ میگی، شاکی شدم از اینکه چرا اجازه دادی اون آدم برات
مزاحمت درست کنه درحالیکه میتونستی خیلی زودتر از اینا بهم بگی.. من

هیچ خوش ندارم یکی دنبال منشیم موس موس کنه، وگرنه به نجابت تو شک
ندارم. 

حال چرا انقدر داشت خودمونی باهام حرفا میزد؟! اما از نوع حرفا زدنش
خوشم اومد! منتظر بودم چیزای بیشتری بگه ولی سکوت کرد.

PART 16 : 

نمیدونم شاید فکر میکرد با حرفا زدنش منو معذب میکنه ولی اصل اینطوری
نبود، چون دوست داشتم یکم باهاش صحبت کنم، مخصوصا با حرفایی که الن

ازش شنیدم.. انگار یجور کرم داشتم! بدم نمیومد این آدم همیشه اخمالو و گند
اخلق رو که در عین حال جذابم بود یکم کنکاش کنم. 



تصمیم گرفتم خودم سرحرفو باز کنم.. من من کنان گفتم: میگم دیگه نیازی
نیست اون زونکن هارو مرتب کنم، نه؟ 

درحالیکه همچنان به روبه روش خیره بود گوشه لباش به خنده کش اومد و من
برای اولین بار دیدم این مرد بداخلق به یه حرفا من لبخند زد، شبیه یجور

غیرممکن بود که ممکن شده!.. نیم نگاه شیطونی که تاحال ازش ندیده بودم بهم
انداخت و گفت: بدت نمیاد از زیر کار فرار کنیا! 

از حالت بی سابقه ای که ازش میدیدم نیشم باز شد و گفتم: نه بخدا اینطوری
نیست، فقط خواستم بدونم. 

+ معمول دوست دارم وقتی یه کاری رو به یکی میسپارم اون کار بی هیچ
نقصی انجام بشه، ولی اینبارو استثنا قائل میشم. 

چه بخشش سخاوتمندانه ای! ابرو بال انداختم و به کنایه گفتم: آهان! خیلی لطف
میکنید. 

لبخندی محوی رو لباش شکل گرفت اما چشماش پر از خنده بود! فکر کنم
داشت حسابی خودشو کنترل میکرد نزنه زیر خنده.. اما دوباره سکوت کرد!

ممخُ. هووفا! چه آدم خشک و جدی بود، تو 

آبان : 

جلوی یه خونه ماشینو نگه داشتم که یلدا آدرسشو داده بود.. یه خونه معمولی با
ظاهر قدیمی.. قبل از اینکه بخواد پیاده شه گفتم: اگه فکر میکنی به هردلیلی

ممکنه این تاخیر برات مشکل ساز شه میخوای الن با پدرومادرت صحبت کنم
یه وقت براشون سوتفاهم پیش نیاد؟



نمیدونم چرا وقتی کلمه پدرومادرو به زبون اوردم یهو هنگ کرد، که مشخص
بود یه واکنش غیرارادیه.. خنده دستپاچه ای کرد و جواب داد: نه نیازی نیست،

خیلی زحمت کشیدین با اجازه. 

ناخودآگاه لب باز کردم: یلدا! 

حیرت زده برگشت و نگاهم  کرد.. ولی من که سعی میکردم صدا زدن اسمشو
یه امر عادی جلوه بدم با خونسردی ادامه دادم: فردا تو شرکت منتظرم، دیر

نکن. 

لباش به خنده کوچیک و معنی داری باز شد و سرتایید تکون داد، بعد پیاده
شد.. منتظر شدم بره داخل خونه بعد ماشینو راه انداختم.. امروز که دیدم سهند
داره براش دم تکون میده و دلبری میکنه بدجوری بهم برخورد و یه حسی مثل

حسادت سینمو سنگین کرد.. خیلی سعی کردم به این حس غلبه کنم ولی
نتونستم.. به سهند فهموندم اینجا محیط کار منه و حق نداره از این خوش نمک
بازیا کنه .. زیر بار نمیرفت و مدام انکار میکرد ولی برام مهم نبود، من باهاش

اتمام حجت کردم. 

بعد از اون رفتم سراغ یلدا، که واقعا گند زده بود به ذهنیتی که ازش داشتم..
قصدم این بود که اول دهنشو خوب سرویس کنم و بعدشم با کلی توهین و تحقیر

بندازمش بیرون، ولی وقتی ماجرا رو از زبون خودش شنیدم  و صداقت تو
نگاهشو دیدم نظرم برگشت. . خیالم راحت شده بود اون نه تنها به سهند بی

تفاوته بلکه بدشم میاد! خیلی برام  خوشایند بود، انقدر که نمیتونستم پیش خودم
حاشا کنم. 



امشب حس کردم یلدام  ازم خوشش میاد فقط نه اینکه همیشه بداخلق بودم به
خودش جرات نمیداد نزدیکم شه، اما باید اعترافا کنم وجودش بهم حس خوبی

میداد، حداقل یکم میتونستم از دنیای تاریک و سردم فاصله بگیرم، هرچند
موقت. 

تو همین حال گوشیم زنگ خورد.. بابام بود.. جوابشو دادم و حدس زدم زنگ 
زده که به خاطر یه موضوع احمقانه حالمو بگیره.. حدسمم درست بود! بعد از

اینکه حسابی منو شست و گذاشت کنار گوشی رو قطع کرد.. همیشه
همینطوری بود! یه وقتایی حس میکردم حتی اگه کل دنیا رو هم  به توبره بکشم

و پیشکش کنم بازم براش ارزش نداره چون من  براش باارزش نبودم، اما
متاسفانه تنها کسی که براش باقی مونده بود من بودم.. با اینکه مطمئنم اگه

قدرت انتخاب داشت صدرصد ترجیح میداد من به جای برادرم زیر خاک برم.

 سال از خودم  بزرگتر بود به اسم آذرخش.. اون4من یه برادر داشتم که 
همیشه محبوب و عزیز دل بابا بود! برعکس من! با اینکه من همیشه همه
سعیمو میکردم تا یکم به چشم بابا بیام اما بازم بیفایده بود.. چندسال پیش

آذرخش تو یه تصادفا ماشین فوت کرد.. بابا به معنی واقعی داغون شد و
کمرش شکست.. مامان بیچارمم یه سال بیشتر نتونست دووم بیاره و از غم

آذرخش دق مرگ شد. 

حال از این خونواده فقط من مونده بودم و بابا.. یکی دوسال پیشش زندگی
کردم تا یه وقت احساس تنهایی و بی کسی نکنه ولی برخلفا تصورم اون

نمیخواست من  کنارش باشم.. یه روز کامل رک و مستقیم ازم خواست یه خونه
جداگونه برای خودم  بگیرم.. مسلما خیلی بهم برخورد و ناراحت شدم ولی مثل
همیشه به حرفش احترام گذاشتم.. چون من حقیقتا بابامو دوست داشتم و براش

احترام زیادی قائل بودم.. برعکس اون که طوری باهام رفتار میکرد انگار
بچه سرراهی بودم. 



اینم که الن به مدت دوساله شرکت و کار و بیزنس رو به من سپرده چون
چاره دیگه ای نداشت..

PART 17 : 

اداره و مدیریت این تشکیلت براش سخت و طاقت فرسا شده بود و به کس
دیگه ای جز من نمیتونست اعتماد کنه.. منم با همه توانم داشتم سعی میکرد
بهش ثابت کنم اعتمادش بیجا نبوده.. کل زندگیم درحال اثبات خودم به بابا

بودم، انقدر که تبدیل به یجور وسواس مزمن شده بود. 

من هیچوقت آدم شادی تو زندگیم نبودم، خونواده شاد و پر مهر و محبتی هم
نداشتم که بفهمم با احساس بودن یعنی چی، انگار سرد و بی مهر بودن بخش

بزرگی از خونوادمون بود.. بابام مال و منال زیادی داشت اما بچه هاش،
مخصوصا منو با حسرت به دل موندن بزرگ  کرد، دلش نمیومد برامون پول

خرج کنه طوریکه تو بچگی خیلی از رفیقام باورشون نمیشد من خونواده
پولداری دارم! پس وقتی به یلدا گفتم تو رفاه بزرگ نشدم دروغ نگفتم چون

عین حقیقت بود.. با همه اینا من بابامو دوست داشتم.. میدونم، علقه احمقانه ای
بود. 

النم از خودم  کلی جنم و جربزه نشون دادم و کار کردم تا تونستم به اینجا
برسم، اما از درون خالی بودم، نمیدونم افسردگیه یا چی ولی هیچی منو عمیقا

خوشحال نمیکرد، پوچ و تهی از هر لحاظ. 

یلدا : 

از وقتی متوجه شدم برای آبان بیشتر از یه کارمند معنی دارم حس خوبی
داشتم.. دلم میخواست بهش نزدیک شم و بیشتر بشناسمش، ازش خوشم میومد..

از همون اولم که دیدمش ازش خوشم اومد منتها اون با اخلقای گندش باعث



شد جلوش گارد داشته باشم، آخه اون هیچوقت طوری رفتار نمیکرد که من
متوجه کشش و علقش بشم، اما دیشب همون چیزایی که ازش دیدم  و شنیدم

کافی بود تا بفهمم.

خب اون تو چشم من واقعا جذاب بود، همون  مردی بود که همیشه دوست داشتم
تو زندگیم  باشه.. به علوه اون برای من مردی بود که میتونستم درکنارش

شرایط زندگیمو بهتر کنم.. نه اینکه تیغ زنی کنم، من نه بلد بودم تیغ زنی کنم
نه خوشم میومد.. ولی با خودم فکر میکردم حال که اون ازم خوشش میاد پس

میتونم به یه سری چیزا امیدوار باشم.. با شرایطی که من داشتم باید به آیندم
فکر میکردم.. آینده ای که مجبور نباشم واسه خاطر چندرغاز صبح تا شب کار

کنم و آخرشم هیچی به هیچی.. منم دلم یه زندگی راحت و بی دغدغه
میخواست.. پولکی نبودم ولی از این همه دوندگی و جون کندن خسته شده

بودم. 

صبح که طبق معمول قهوه آبان رو بردم داخل دفترش برخلفا روزای قبل که
اخمام تو هم  بود اینبار روی خوش از خودم  نشون دادم و سعی کردم با حال
خوبم به اونم انرژی بدم.. همین که متوجه تغییر لحن و حالتم شد سرشو بال
گرفت و با تعجب نگاهم کرد.. به روی خودم نیوردم، قهوه شو روی میزش

گذاشتم و بعد شروع کردم به خوندن برنامه روزش.. حس میکردم همچنان با
تعجب نگاهم میکنه، یه لحظه با خودم  فکر کردم نکنه زیاده روی کرده باشم؟ 

یکم  خودمو جمع کردم و رسمی تر شدم.. اجازه گرفتم و قصد کردم  از دفترش
بیرون برم که صدام زد.. از حرکت وایسادم و منتظر بهش چشم دوختم..

درحالیکه داشت قهوه شو میخورد گفت: ترجیح میدم شمارو همیشه اینطوری
ببینم. 

شیطنتم گل کرد و با خنگی عمدی و ساختگی پرسیدم: ببخشید دقیقا چجوری؟ 



یه تای ابروشو بال انداخت و درحالیکه نیشخند معنی داری گوشه لباش درحال
شکل گیری بود جواب داد: همینطوری پرانرژی و خوش رو. 

نه مثل اینکه اشتباه نکرده بودم.. پررویی به خرج دادم و گفتم: بله چشم، ولی
میتونم ازتون یه خواهش بکنم؟

+ بفرمایید. 

_ شمام کمتر عبوس و بی اعصاب باشید. 

نیشخندش به لبخند تبدیل شد و اخم بامزه ای کرد: من عبوس و بی اعصابم؟ 

_ دقیقا! 

+ نیستما. 

_ چرا هستین. 

متعجب شونه بال انداخت و گفت: چی بگم وال، ولی باشه از این به بعد سعی
میکنم نباشم. 

_ خیلی لطف میکنید. 

خندید و بهم خیره موند.. دستپاچه از نگاه خیرش لبخند زدم و گفتم: با اجازه. 



به معنی تایید سرتکون داد و منم از دفترش خارج  شدم.. بیرون که اومدم از
هیجان و استرس نفسمو پرصدا فوت کردم.. خاک عالم! من علنا داشتم نخُ
میدادم تا مخُ رئیسمو بزنم، اونم داشت نخُ منو می گرفت و جواب اینکارمو

میداد.. هیچوقت از این غلطا نکرده بودم، یه آن حس بدی بهم دست داد.. ولی
من نه میخواستم هرزه بازی دربیارم نه میخواستم به آبان اجازه بدم ازم
سواستفاده کنه، شاید احمقانه باشه ولی به یه رابطه آینده دار باهاش فکر
میکردم.. چون به دلمم نشسته بود دیگه! هرچی نباشه منم دختر بودم. 

همچنان دستپاچه بودم و نمیدونستم کارمو از کجا شروع کنم! نشستم پشت میز
و سعی کردم به خودم مسلط باشم اما نمیتونستم برای یه لحظه به این هیجان
غلبه کنم، چون حس میکردم یه رابطه احساسی بین من و آبان درحال شکل

گیریه.. رابطه ای که واقعا امیدوار بودم به جاهای خوبی برسه. 

.......

مدتی گذشته بود.. من و آبان باهم تو رابطه نبودیم ولی از حسهای همدیگه به
هم خبر داشتیم،هرچند به روی هم نمیوردیم.. نگاه بازیای زیادی داشتیم، بگو و

بخند و گپ زدن مخصوصا اول صبحا که قهوه شو میبردم.. یه وقتایی پیش
 دقیقه تو دفترش وایساده بودم چون حرفامون طولنی شده بود!20میومد 

PART 18 : 

هردومون از این حرفا زدن واقعا لذت میبردیم مخصوصا من، چون بیشترم
من حرفا میزدم.. این صحبتا داشت به خارج از محیط کارم کشیده میشد، نه

اینکه باهم قرار بذاریم و بریم بیرون ولی چت میکردیم یا تلفنی حرفا میزدیم..
جالبه این نیمچه رابطه  ای که بینمون بود هیچ اسمی نداشت، همچنانم خیلی وقتا
آبان رئیس مابانه باهام رفتار میکرد، نمیدونم چرا.. البته منم حواسم بود تو این



حرفا زدنا و صمیمی شدنا آبان یهو هوا برش نداره و پیش خودش فکر و
خیالی اونجوری نکنه.. هرچند که اونم آقامنش تر از این صحبتا بود، همیشه

سعی میکرد حد و حدود  خودشو نگه داره.. اینکارش واقعا برام تحسین 
برانگیز بود.. درکل مرد آروم و فکوری بود، به ندرت میخندید و بیشتر وقتام
من بودم که گفتگومون رو ادامه میدادم.. اما خداییش شنونده خوبی بود! خیلی

با دقت و بدون قطع کردن حرفم بهم گوش میداد.. همین برام جذاب تر و
تاحدودی مرموزش میکرد. 

تو یکی از همین روزا بود که سروکله سهند دوباره پیدا شد.. با دیدنش یه لحظه
خشکم زد و بعد ناخودآگاه اخم غلیظی کردم.. همونطور که جلو میومد خودمو
آماده کردم فقط یه ذره لودگی کنه تا شرکتو رو سرش خراب کنم.. نزدیک شد
درحالیکه کامل جدی بود و برخلفا دفعه های قبل که هیزی میکرد، به میز

چشم دوخت و لب باز کرد: سلم خانوم  تابش، آقای پورمشکات تشریف دارن؟ 

از تعجب نزدیک بود شاخ دربیارم! خودش بود یا برادر دوقلویی چیزی
داشت؟! این همه احترام و سنگین  بودن ازش بعید بود.. به معنی آره سرتکون
دادم و دست بردم  سمت تلفن.. قبل از اینکه برش دارم با همون لحن محترمانه

ادامه داد: خانوم تابش، من به شما یه عذرخواهی بزرگ  بدهکارم، معذرت
میخوام اگه با حرفا و رفتارم رنجوندمتون. 

هاج و واج بهش خیره شدم.. هرلحظه انتظار داشتم پقی بزنه زیر خنده و بگه
سرکارت گذاشتم! ولی اون همچنان جدی بود بدون اینکه یه لحظه نگاهم کنه..

شاید آبان توجیهش کرده، اما تا این حد؟ بعدشم احترام که زورکی نمیشه..
شماره دفترو گرفتم و خبر دادم.. آبان قطع کرد و به فاصله چند ثانیه بعد

بیرون اومد.. نگاه تند و کاوشگرش بین من و سهند چرخید.. وقتی خیالش
راحت شد از سهند خواست بره داخل دفترش. 



سهند راه افتاد و آبانم پشت سرش قدم  برداشت، قبل از اینکه بره داخل با اخم و
زیرلبی ازم پرسید: چیزی که نگفت؟ 

نوچی گفتم و اونم سرتایید تکون داد.. نمیتونم بگم  چقدر ذوق زده شدم از این
اهمیتی که بهم داد! آبان تو چشم من یه مرد حامی بود. 

آبان : 

سهند کار خاصی نداشت فقط به قول خودش اومده بود بهم سر بزنه.. نمیدونم
توجیه شده بود یا چی ولی داشت مثل آدم رفتار میکرد.. منم دقیقا همینو

میخواستم، اینکه حد و حدودشو بدونه و دور و بر یلدا نباشه، اصل به غیر از
علقه ای که به یلدا داشتم اگه هر دختر دیگه ای هم جای اون بود بازم سهند
حق نداشت براش مزاحمت ایجاد کنه.. بعدشم من و اون که رفیق چندین و
چندساله نبودیم، درحقیقت رفاقتی به اون  صورت بینمون نبود، بیشتر میشه

گفت یجورایی باهم کار میکردیم. 

سهند که رفت از یلدا خواستم  بیاد تو دفترم.. بلفاصله با ورودش اون حس و
حال خوبم باهاش اومد.. همونطور که بهم نزدیک میشد ازش خواستم بشینه رو
یکی صندلی ها.. مطیع و آروم نشست، منم از پشت میز بلند شدم و بغل دستش

نشستم. یکم تو خودش جمع شد و پا رو پا انداخت.. خودش میدونست چقدر
برای من خواستنی و دلرباس که هربار اینجا باهاش تنها میشدم با خودم فکر

میکردم دیگه نمیتونم خوددار باشم و هرطوری شده باید لمسش کنم؟! 

قاعدتا نمیدونست! چون ظاهر بی تفاوت من چیز دیگه ای ازم به نمایش
میذاشت.. اما اگه اون دختر اغواگری بود و فقط کمی برام  لوندی میکرد

صدرصد دیگه نمیتونستم خوددار باشم و تسلیم خواسته دلم میشدم! از طرفی
هرچی به اون  صورت دخترونه که زیبایی شرقی داشت بیشتر نگاه میکردم

بیشتر از قبل سست اراده میشدم.. دختری که این  چندوقت دلیل حال خوبم شده
بود، با حرفا و انرژیش، با حس خوب و آرامشی که ازش میگرفتم. 



ولی چیزی که خیلی برام ناراحت کننده بود بلتکلیفی و سرگردونی خودم  بود..
همچنان با دوست دخترم تو رابطه بودم، تقریبا یه سال و خرده ای میشد که از
این رابطه میگذشت، منم یه مرد متعهد و پایبند به اخلقیات بودم، هیچوقتم تو

زندگیم مردی نبودم که همزمان با چندتا دختر درارتباط باشم، از همچین چیزی
بدم میومد.. از طرفا دیگه همچنان مقاومت میکردم و نمیخواستم با کارمندم
رابطه ای داشته باشم، سعی میکردم برای خودم  حد و حدود قائل شم و خط

قرمزارو حفظ کنم.. اما متاسفانه درحال حاضر تو همشون گند زده بودم !

تناقض مسخره ای وجود داشت بین  اخلقیاتی که سفت و سخت میخواستم
نو خواسته دلم که تو این مدت پدرمو دراورده بود و داشت بهشون پایبند بمونم، 

بیچارم میکرد.. همشم تقصیر این دختره بود که واقعا نفهمیدم یهو از کجا
سردراورد و صافا اومد وسط زندگیم. 

با صافا کردن مصلحتی صدای یلدا از فکر بیرون اومدم..

PART 19 : 

خیره بهش لب باز کردم: سهند که اینبار اذیت نکرد؟ 

+ نه کامل مودب بود. 

خوبه ای زیر لب گفتم و سکوت کردم.. خودمم نمیدونستم چی بگم، دلم
میخواست این ارتباط رو قوی کنم، میتونستم بعد از تموم شدن تایم کاری

دعوتش کنم به یه نوشیدنی چیزی، مطمئن بودم اونم قبول میکنه.. ولی خودم
میدونستم همین حرکت کافیه تا از این نزدیکتر شیم.. من از خدام بود ولی



منطقم نظر دیگه ای داشت! رابطه داشتن با منشی و کارمندم از اون  دسته
رابطه هایی بود که مطمئنم اگه یکی از شرکا یا همکارا متوجهش میشد تاثیر
بدی رو بیزنس و آینده کاریم میذاشت. . کاش با یلدا تو یه موقعیت بهتر آشنا

میشدم. 

همچنان بینمون سکوت بود تا اینکه یلدا شکستش.. منم از خدا خواسته توجهمو
به حرفاش دادم تا از فکرای آزاردهنده خودم فاصله بگیرم.. دوست داشتم اون

حرفا بزنه و منم خیره بهش گوش بدم، یه وقتایی تو فانتزیام دلم میخواست
برام کتاب بخونه! صداش یه صدای معمولی بود مثل بیشتر دخترا اما برای من

عجیب آرامش بخش بود.. تو همین فانتزیا با خودم فکر میکردم کاش هرچی
که دارم رو ول کنم و با یلدا بریم تو یه شهر کوچیک و خوش آب و هوا، یه جا
دور از همهمه و شلوغی، تو یه خونه کوچیک و دنج، باهم یه زندگی ساده رو

شروع کنیم.. ولی اونم همچین چیزی رو میخواست؟ 

چه مرگم  شده بود؟ چه فکر و خیالیی! نشسته بودم کنار کارمندم و باهاش رویا
بافی میکردم.. اما همینم برام لذت بخش بود، حداقل تو ذهن خودم که میتونستم

تصورش کنم. 

.......

تو دفتر با حسابدار شرکت درحال صحبت بودیم که یه مرتبه در باز شد و بابا
اومد داخل.. من که انتظار دیدنشو نداشتم از رو صندلی بلند شدم و همونطور

که هاج و واج نگاهش میکردم گفتم: سلم پدر، چه بی خبر.

با اخم و اقتدار همیشگیش اومد جلو بدون اینکه جوابمو بده.. هیچوقت دوست
نداشت بابا صداش کنیم، از بچگی عادتمون داده بود بهش بگیم پدر.. حسابدارم
از سرجاش بلند شد و با احترام سلم و احوالپرسی کرد.. بیچاره با دستپاچگی
یکم این پا و اون پا کرد بعد اجازه گرفت و رفت بیرون.. راستش من خودمم

یکم هول شده بودم چون انتظار نداشتم ببینمش.. بابا نشست و منم  رفتم کنارش.



همین که خواستم سر حرفا رو باز کنم با عصبانیت لب باز کرد: اون دختره
کیه گذاشتیش پشت میز به جای منشی؟ 

یلدا رو میگفت.. درحالیکه سعی میکردم خونسردیمو حفظ کنم جواب دادم:
منظورتون خانوم تابشه؟ منشی جدیده دیگه، تازه خانوم منشی قبلیم بهم

معرفیش کرد. 

+ ببینم ملتفت نشده من کیم و چیکارم که وقتی منو میبینه احترام بذاره و سین
جیمم نکنه؟ 

نفسمو کلفه بیرون دادم و گفتم: مگه چیکار کرده؟ 

اخمش پررنگتر شد و با توپ پر گفت: منو نگاه میکنه میپرسه شما؟ با کی کار
دارین؟

_ پدرجان شما ببخشش، بهش حق بدین اون اولین  باره شمارو میبینه، طبیعیه
نشناسه.. من از شما معذرت میخوام. 

یکم آروم  شد، اما با کمی مکث ادامه داد: حال چرا این دختره رو استخدام
کردی؟ 

_ گفتم که، منشی قبلی معرفیش کرده، منم با خودم فکر کردم چه بهتر، حداقل
شناخته شدس... 



پرید وسط حرفم و گفت: حال هرکی که معرفیش کرده، حواست باشه آبان،
خوش ندارم فردا پسفردا از این و اون یه چیزایی به گوشم برسه. 

شاکی و بهت زده گفتم: آخه پدر من این چه حرفیه؟ مثل چی به گوشتون
برسه؟ 

+ من نگم بهتره، خودت دیگه میدونی. 

_ نه من نمیدونم، خانوم تابش یه کارمنده مثل همه کارمندا، نه با بقیه فرق داره
نه قراره حقوق و مزایای بیشتری بگیره، مثل همه هم صبح میاد سرکارش،

وظیفشو انجام میده و آخر وقتم میره. 

+ مطمئنم اگه آذرخش بود، قبل از اینکه بخواد کسی رو استخدام کنه اول با من
یه مشورت میکرد. 

اعصابم به هم می ریخت وقتی این حرفارو ازش میشنیدم.. دیگه باید چیکار
میکردم انقدر با آذرخشی که حتی وجود خارجی نداشت مقایسه نشم؟ من از این

بیزنس متنفر بودم، چیزی که واقعا دلم میخواست ادامه بدم موسیقی و
آهنگسازی بود ولی به خاطر بابا ازش دست کشیدم و چسبیدم به این شغل

مزخرفا و خسته کننده که حالم ازش به هم میخورد.. چسبیدم به این شرکت و
جون و انرژیمو گذاشتم پاش تا بابا فکر نکنه تنهاس و پسرشم به هیچ دردی

نمیخوره.. ولی انگار هیچ کدوم اینا براش کافی نیست. 

کلفه و عصبی دست روی صورتم کشیدم و گفتم: اگه فکر می کنید لزمه برای
انجام هرکاری قبلش ازتون صلح و مشورت بگیرم اینکارو میکنم ولی من تا

الن فکر میکردم بهم اعتماد دارید که اینجارو بهم سپردید. 



+ تو الن هرکاری که میکنی واسه آینده خودته، آینده زن و بچه هات، تنها
وارث منی، بعد از من همه اینا به تو میرسه، باید ثابت کنی لیاقت داری یا نه؟ 

این چیزی بود که من میخواستم؟ نه! متاسفانه چیزیم نبود که بابا بخواد! من
اینجا بودم چون بابا عاشق کسب و کار و بیزنسش بود منتها دیگه جونی نداشت
نو متاسفانه هیچکسم به اندازه من نمیتونست براش دل بسوزونه بخواد ادامه بده ، 

و از جون مایه بذاره.. این دلیل بودن منه، نه چیز دیگه.

PART 20 : 

همه اینارو میدونستم و بازم اینجا بودم، فقط به خاطر اینکه بابا راضی و خاطر
جمع باشه وگرنه من به هیچکدوم اینا احتیاج نداشتم.. همینطور که از

عصبانیت و ناراحتی به زمین چشم دوخته بودم گفتم: من هرکاری میکنم واسه
خوشحالی شماس نه هیچ چیز دیگه.. من با چرخوندن اینجا نه واسه خودم دارم

آینده میخرم نه دنبال سود و منفعتیم. 

پوزخند زد و گفت: تو مو میبینی و من پیچش مو.. بگذریم، میدونم که حواست
ممنشیه رو نده...  هست ولی لزمه بگم  به امثال این دختر 

بابا همینطور گفت و گفت و منم سعی کردم از حرفاش به هم نریزم و همین ته
مونده آرامش ظاهری رو حفظ کنم...

تقریبا یه ساعت بعد بلند شد و قصد رفتن کرد، منم همراهش بلند شدم تا دم در
بدرقه ش کنم.. درو براش باز کردم و همین که بیرون رفتیم یلدا فورا از جاش



بلند شد و با لبخند پر استرس  و دستپاچه ای گفت: آقای پورمشکات من ازتون
معذرت میخوام که نشناختمتون، باور کنید خدایی نکرده قصد جسارت نداشتم. 

بابا سر تا پای یلدا رو به حالت تحقیرآمیزی نگاه انداخت و با چشم غره ازش
رو برگردوندم، بعد راه افتاد و منم درحالیکه با نگاهم از یلدا عذرخواهی

میکردم دنبالش رفتم. 

یلدا : 

بابای آبان اصل ازم خوشش نیومد.. مرد بداخلق و عبوسیم بود، یجورایی منو
یاد خود آبان مینداخت! چند دقیقه ای طول کشید تا آبان پیداش شد.. با لبخند
کمرنگ و مبهمی که به لب داشت خیره بهم جلو اومد.. همینطور که با نگاه
مرموز و آرومش از بال صورتمو از نظر میگذروند لب باز کرد: ببینم از

چیزی ناراحت نشدی؟ 

_ معلومه که نه! ولی باید بگم من واقعا پدرتونو نشناختم چون تاحال ندیده
بودمشون، بهتونم پیام دادم ولی متوجه نشدین... 

با آرامش حرفمو قطع کرد: میدونم، اصل لزم نیست توضیح بدی. 

راه افتاد تا بره تو دفترش.. من منی کردم و گفتم: آقا آبان، میخواین براتون
چای یا نسکافه بیارم؟ 

لبخند دلنشینی به روم زد و نگاهش رو صورتم  چرخید.. بدون اینکه یه لحظه
ازم  چشم برداره جواب داد: نه نیازی نیست، ممنونم. 



نگاهشو ازم گرفت و رفت.. چه نگاه معنی داری! مپر از حرفا.. ولی آبان یه
طوریش بود، مطمئنم.. انگار عصبی و ناراحت بود اما سعی میکرد جلوی من

پنهونش کنه. 

.......

مدتی گذشت، کماکان با آبان درارتباط بودیم ولی اون یه مقدار سرسنگین شده
بود و سعی میکرد ازم فاصله بگیره، نمیدونم چرا، برام واقعا عجیب بود،

دلیلشم نمیدونستم.. یکی دوبار خواستم  ازش بپرسم چیشده و دلیل این فاصله
گرفتن چیه اما واقعا کار درستی بود؟ معلومه که نه! چطوری روم میشد

بپرسم؟ بهم نمیگفت چندبار باهات گفتم و خندیدم فکر کردی خبریه؟... بعدشم
منم واسه خودم غرور و شخصیت داشتم، صدسال خودمو زیر سوال نمیبردم. 

دومرتبه رفت و آمدای سهند زیاد شده بود با اینکه مطمئن بودم آبان اصل
تحویلش نمیگیره و بهش روی خوش نشون  نمیده! اما اونم عجیب مودب و

باشخصیت شده بود، نه دیگه هیزی میکرد نه لودگی.. ولی به هرحال بازم به
قشست.  دل من نمی

ساعت کاریم تموم شد و از شرکت بیرون زدم .. داشتم میرفتم سمت مترو که
حس کردم یه ماشین پشت سرم داره بوق میزنه، اولش فکر کردم میخواد رد

بشه برا همین بدون اینکه برگردم خودمو کنار کشیدم.. گاز داد و با کمی
فاصله از من ماشینو نگه داشت، همزمان صدای راننده رو شنیدم که گفت:

خانوم تابش؟ خانوم تابش؟ 

متعجب اخم کردم و سرچرخوندم ببینم کیه که چشمم به سهند افتاد.. اخم غلیظ
تری کردم و به قدمهام سرعت دادم.. من گفتم این مرتیکه آدم نمیشه،

خاکبرسر! اما اون دنبالم اومد و با صدای نسبتا بلند گفت: خانوم  تابش باور کنید
من قصد مزاحمت ندارم، فقط میخوام چند دقیقه باهاتون صحبت کنم. 



بازم بهش اهمیتی ندادم، مسیرمو به داخل پیاده رو کشوندم تا دیگه دنبالم نیاد..
هنوز چند لحظه نگذشته بود که یه دفعه جلوی راهم سبز شد، با پای پیاده! کی

وقت کرد ماشینشو نگه داره و پیاده شه؟ ولی چه اهمیتی داشت؟ من که فقط
ترسیده بودم و میخواستم ازش فرار کنم، اما فورا مانعم شد و گفت: ای بابا

خانوم  تابش یه لحظه وایسا! من باهاتون یه کار مهم دارم. 

ازش فاصله گرفتم و با تشر گفتم: شما چرا انقدر دوست داری بقیه رو آزار
بدی؟ مزاحمتهات تو شرکت کافی نبود حال تو خیابون دنبالم راه افتادی؟ مگه

خودت ناموس نداری؟ 

+ قد مشکل منم همینه که بزرگتر ندارم، وگرنه الن  به جای اینکه خودم
دنبالتون راه بیفتم خواهر یا مادرمو میفرستادم خدمتتون. 

فکر کردم  دوباره داره خوش نمک بازی درمیاره، از حرصا دندون قروچه
کردم و خواستم  چندتا فحش درشت بهش بدم  که با عجله ادامه داد: خانوم  تابش

بخدا من نه قصدم مزاحمته نه خدایی نکرده میخوام اذیتتون کنم... بابا من
میخوام ازت خواستگاری کنم. 

از حرفش هنگ کردم و ماتم برد.. سهند؟ خواستگاری؟! مگه مسخره تر از
اینم هست؟

PART 21 : 

همینطور که حیرت زده و متعجب بهش خیره مونده بودم از فرصت استفاده
کرد و در ادامه حرفش گفت: من این چندروز اخیر به خاطر همین هرروز



میومدم  شرکت، که ازتون اجازه بگیرم برای امر خیر، ولی شرایطو اونجا
مناسب ندیدم چون محل کارتونه و به هرحال درست نیست، برای همین مجبور

شدم  تو خیابون دنبالتون بیام. 

انقدر لحن و حالتش جدی بود که با خودم فکر نکنم داره مسخره بازی
درمیاره.. ولی هنوز نمیتونستم حرفشو هضم  کنم، آخه اون اصل به این حرفا

نمیخورد! مکثی کرد و دوباره گفت: میتونم ازتون اجازه بگیرم و خدمت
خونواده محترمتون برسم؟ 

موندم چی بگم! تاحال تو همچین موقعیتی قرار نگرفته بودم.. ترجیح دادم برم
و ازش فاصله بگیرم.. راه کج کردم به سمت مسیری که ازش اومده بودم.. تو

همین حال متوجه شدم  سهندم داره دنبالم میاد و صدام  میزنه... از ترس مکپ
کرده بودم و فقط به قدمهام سرعت میدادم. 

یه دفعه صدای درگیری و داد و بیداد از پشت سرم شنیدم.. برگشتم و درکمال
حیرت دیدم آبان با سهند درگیر شده! اون از کجا پیداش شد؟! درگیریشون شدید

نبود فقط یقه به یقه شده بودن  ولی همین کافی بود تا توجه مردمو جلب کنه..
من باید چیکار میکردم؟ دخالت میکردم یا میرفتم پی کارم؟ اعترافا میکنم مثل

چی ترسیده بودم، تا حال به خاطرم دعوا نشده بود و از همین وحشت کرده
بودم.

قبل از اینکه دعواشون بال بگیره چند نفر دورشون جمع شدن و ازهم جداشون
کردن.. سهند سوار ماشینش شد و رفت، آبانم از بین آدمایی که دورشو گرفته
بودن با عصبانیت بیرون اومد و صافا راه افتاد به سمت من.. خشکم زده بود
و حتی نمیتونستم پلک بزنم.. همینطور که با خشم و اخم هراس آورش نزدیکم

میشد دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشوند.. نفسم بند اومد و چشمام تا
آخرین حد ممکن گرد شد، کرک  و پرم ریخته بود.. این چرا اینطوری میکرد؟ 



منو نشوند داخل ماشینش و خودشم سوار شد.. بعد بی هیچ معطلی ماشینو راه
انداخت.. درحالیکه اخم  و جذبه صورتشو حفظ کرده بود یه نخُ سیگار گوشه
لباش گذاشت و روشن کرد.. اولین  بار بود میدیدم سیگار میکشه.. یکم ازش

ترسیده بودم، هنوز برام جای سوال بود یهو از کجا پیداش شد.. تعقیبم میکرده؟
نه بابا مگه بیکاره؟ یا من کیم که بخواد تعقیبم کنه؟ حتما به صورت تصادفی

مارو دیده. 

با لحن آرومی لب باز کرد: بابت اتفاقی که افتاد ازت معذرت میخوام،
نمیخواستم بترسی، اصل فکرشم نمیکردم  اون مرتیکه انقدر بی همه چیز باشه

که تو خیابونم مزاحمت شه. 

_ شما چجوری متوجه شدی؟ 

نگاهم کرد و با تاخیر جواب داد: داشتم از اونجا رد میشدم که یه دفعه چشمم به
پیاده رو افتاد، مرتیکه حروم...! 

حرفشو ادامه نداد و حرصشو رو سیگار خالی کرد.. حس دوگانه  ای داشتم، از
یه طرفا خوشم اومده بود که برام  غیرتی شده، عین تو فیلما! از طرفا دیگه
معنی کاراشو نمیفهمیدم، مگه باهام سرسنگین نشده بود؟ اون تا همین امروز
داشت به طور واضح بهم می فهموند میخواد فاصلشو باهام  حفظ کنه، پس این

غیرتی شدن و دعوا کردن و بی هوا دست منو گرفتنش چی بود؟ 

آبان : 

اوایل که یلدا مشغول به کار شده بود یه بار اتفاقی تو خیابون دیدمش، ساعت
کاری تموم  شده بود و تازه از شرکت بیرون اومده بود، متوجه شدم به سمت

 دقیقه ای راه بود و یلدا اون مسیرو20مترو میره.. از شرکت تا مترو تقریبا 
پیاده میرفت.. خودمم نفهمیدم چجوری ولی به خودم اومدم و دیدم مدتهاس که



 دقیقه ای رو نامحسوس دنبالش میرم20وقتی میخواد برگرده خونه این مسیر 
تا وارد ایستگاه مترو شه.. یجورایی بدون اینکه خودم بدونم چرا تا مقصدش

اسکورتش میکردم که یه وقت مشکلی براش پیش نیاد. 

با اینکه رابطمو با یلدا خیلی محدود کرده بودم اما همچنان دوست داشتم
دورادور هواشو داشته باشم.. امروز برخلفا همیشه یه مقدار کارم طول کشید

و معطل شدم.. داشتم با سرعت کم دنبالش میگشتم که یه دفعه با اون صحنه
روبه رو شدم.. یلدا به حالت دوییدن داشت به سمت مسیر شرکت میرفت و

سهندم دنبالش بود.. فهمیدن اینکه سهند سد راهش شده و یلدام  چاره ای نداشته
جز برگشت مسیر کار سختی نبود. 

بدجوری قاطی کردم، بی هیچ فکری ماشینو نگه داشتم و پیاده شدم.. من آدم
شر و اهل کتک کاری نبودم ولی سهند واقعا حقش بود که یه گوشمالی اساسی

ببینه... اگه یلدا اونجا حضور نداشت حتما اینکارو میکردم اما اون طفلی با
دیدن دعوای ما به اندازه کافی ترسیده بود، برا همین فعل بیخیال سهند شدم. 

با صدای یلدا به خودم اومدم: بی زحمت نزدیک همین ایستگاه مترو نگه دارین
من پیاده میشم. 

نیم  نگاهی بهش انداختم و گفتم: میرسونمت خونه. 

+ دست شما درد نکنه ولی نیازی نیست، خودم میرم. 

_ گفتم میرسونمت خونه. 



ساکت شد و دیگه حرفی نزد.. منم سکوت کردم با اینکه درونم غوغایی بود
نفس گیر! کاش میدونست چقدر منو درگیر خودش کرده، با اینکه با همه توانم

داشتم سعی میکردم ازش فرار کنم ولی درجا زدن بود.

PART 22 : 

کاش میدونست.. ولی از کجا میخواست بفهمه وقتی که من انقدر تودار بودم؟
حتی دیگه مثل سابقم باهاش حرفا نمیزدم.. نمیدونم اون چه حسی به این بی

تفاوتی ظاهری و الکی داشت ولی خودم که داشتم سرویس میشدم.. رابطه
باهاشو درست نمیدونستم، نمیخواستم پسفردا برامون مشکلی پیش بیاد، اما

نمیتونستم از نگاه کردن و غرق شدن تو چشماش دست بردارم.. اگه اونم کمتر
چشماشو ازم میدزدید شاید میفهمید چه حسی بهش دارم.. به قول شاملو من

برای آنکه چیزی از خود به تو بفهمانم جز چشمهایم چیزی ندارم! 

نگاهش کردم که به بیرون زل زده بود.. کاش حداقل الن اون حرفا بزنه، یه
چیزی بگه، نذاره این سکوت ادامه پیدا کنه... انگار همون موقع مرغ آمین رو
شونه م نشسته بود و خواستمو برآورده کرد! یلدا نفسی گرفت و گفت: آقا آبان
میشه ازتون خواهش کنم این جریان همین جا تموم شه ؟ من اصل دلم نمیخواد

دلیل دعوا و کدورت باشم. 

_ این دیگه یه مشکل بین  من و اون بی همه چیزه، خیلی زودتر از اینام باید
اقدام میکردم ولی به هرحال هنوزم دیر نشده.. اما ازت میخوام نگران چیزی

نباشی، مطمئن باش نمی ذارم برای تو مشکلی پیش بیاد. 

+ من نمیخوام مشکلی برای خودتون پیش بیاد. 



از این  حرفش ناخودآگاه لبخند رضایت بخشی رو لبام  نشست، چقدر خواستنی
بود! نگاهش کردم و گفتم: نگران نباش، برا منم مشکلی پیش نمیاد.. من فقط

تحمل اینو ندارم مردی دور و برت باشه. 

فوری سرچرخوند و متعجب و معنی دار نگاهم کرد.. دستپاچه اخم کمرنگی
کردم و ادامه دادم: تو محیط کار. 

لبخند نیم بند و نمکینی زد و گفت: ولی اون اتفاق تو خیابون افتاد. 

سربزنگاه مچمو گرفت! نیشخندی گوشه لبام نشست و گفتم: تو این مورد فرقی
نمیکنه کجا، هرجایی که باشم اگه ببینم یکی مزاحمت شده قاعدتا نمیتونم بی

تفاوت باشم. 

+ آهان! چقدر خوبه که کارمندای خانوم انقدر براتون مهم هستن. 

_ منظورم فقط خودت بودی. 

اینبار بهم خیره موند.. چه مرگم شده بود؟ همینطور داشتم پته خودمو رو آب
مینداختم بدون اینکه به عواقبش فکر کنم.. برای اینکه بیشتر از این حرفا نزنم
سیستم صوتی ماشینو روشن کردم  و موسیقی گذاشتم.. دستپاچه و نروس بودم

و دنبال آهنگ مورد نظرم میگشتم.

یلدا : 

حرفشو زد و فورا موزیک گذاشت! انگار نمیخواست دیگه حرفی زده شه ! یه
موسیقی سنتی از همایون شجریان.. وقتی شروع کرد به خوندن ماتم برد! یعنی



باید چیزی رو به خودم میگرفتم؟ آخه انقدر کنایه آمیز؟ متن آهنگ این  بود: تو
کیستی که من اینگونه بی تو بیتابم، شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم، تو

کیستی که من از موج هر تبسم تو بسان قایق سرگشته روی گردابم، من از کجا
سرراه تو آمدم ناگاه، چه کرد با دل من آن نگاه شیرین آه! تو دور دست امیدی
و پای من خسته س، چراغ چشم تو سبز است و راه من بسته س، تو آرزوی

قش نگاهی پیش نگاه، چه آرزوی محالیست بلندی و دست من کوتاه، مدام پی
زیستن با تو، مرا همین بگذارند یک سخن با تو. 

مگه با اون نگاه بازی ها و وقت گذروندنها باهم میتونستم همچین چیزی رو به
خودم  نگیرم؟ یه جا خوندم  وقتی زبان از بیان  احساس قاصره آدم  به موسیقی

پناه میبره... ولی حتی دیگه یه لحظه هم  به صورتم نگاه نکرد! آبان واقعا مرد
مرموز و حرصا دربیاری بود، با دست پس میزد و با پا پیش میکشید.. خیلی
دلم میخواست جواب اینکاراشو با بی محلی بدم ولی نمیتونستم چون منم بهش
علقه داشتم، به معنی بهتر دنبال یه فرصت بودم تا بیشتر بهش نزدیک شم . 

اما تا وقتی برسیم سیستم صوتی ماشین همچنان آهنگ پخش میکرد و هردو
سکوت کرده بودیم، آبانو نمیدونم ولی این سکوت بدجوری منو کلفه کرده

بود.. به مقصد که رسیدیم تشکر کردم و خواستم پیاده شم که آبان گفت: یلدا! 

اسممو که به زبون میورد دلم یه طوری میشد! منتظر نگاهش کردم و اونم
ادامه داد: مواظب خودت باش. 

جمله به ظاهر ساده ای بود ولی پر از معنی و مفهوم! مخصوصا با لحن  خاصا
و دلنشینی که آبان داشت.. لبخند خوشحالی زدم و گفتم: شمام همینطور. 

با لبخند جذابی که به لب داشت سرتکون داد و منم گیج و منگ تو عالم هپروت
پیاده شدم  و رفتم داخل خونه.. دیگه اصل نفهمیدم دور و برم چی میگذره و چه



اتفاقاتی میفته! آبان دوباره داشت مثل قبل میشد حتی صمیمی تر.. دلم میخواست
امید داشته باشم به این صمیمیت و شروع یه رابطه.. یعنی میشد که بشه؟ 

ساعت به ساعت منتظر بودم آبان زنگ بزنه یا پیام بده ولی هرچی میگذشت
بیشتر به این باور میرسیدم قصد همچین کاری رو نداره.. چقدر یخُ و بی

احساس بود، اعصاب خردکن و تو مخُ! پس چرا اون  آهنگ معنی دارو برام
گذاشت یا اون  حرفارو زد؟ یا اینکه برام  غیرتی شد و نزدیک بود سهند رو

کتک بزنه؟ 

عصبی و کلفه از دست خودم سعی کردم بخوابم و دیگه به آبان فکر نکنم..
ولی نشد چون همین که چشمامو بستم قیافش تو ذهنم تداعی شد.. خسته و آشفته

از این حال تسلیمش شدم و انقدر بهش فکر کردم تا خوابم برد.

PART 23 : 

از خواب که بیدار شدم آلرم گوشی رو خاموش کردم، همون موقع متوجه شدم
برای پیام اومده، از طرفا آبان! دلم آشوب شد و قلبم به تکاپو افتاد.. هیجان

قت کدام قصیده ای زده پیامشو باز کردم: مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صل
قای غزل؟ 

قگ هنگ بودم! دلم میخواست از خوشحالی جیغ بزنم.. دستام یخُ کرده بود، هن
دیگه از این تابلوتر؟ 

انقدر حالم خوب بود که با ذوق و هیجان بلند شدم  و تند تند کارامو انجام دادم
که زودتر برم  شرکت.. مطمئنم بودم امروز دیگه آبان حرفا دلشو میزنه... 



تا به شرکت برسم هزارجور فکر و خیال و تصورات داشتم از حرفا و اتفاقای
احتمالی که ممکن بود بین من و آبان پیش بیاد، شک نداشتم امروز یه روز

خاصا و مهمه. 

پشت میزم نشستم و مشتاقانه به در چشم دوختم  تا آبان برسه.. مدام به ساعت
نگاه میکردم و دقیقه هارو میشمردم.. تو طول این مدت بارها و بارها پیامشو
خوندم و به صد مدل معنیش کردم.. چه شعر قشنگیم بود! میدونستم آبان خیلی

اهل شعر و کتاب خوندنه، از این خصوصیتش خوشم میومد. 

آبان که اومد نفس منم بند اومد! خیره بهم درحالیکه لبخند جذاب و معنی داری
به لب داشت با قدم های آهسته نزدیک شد.. قلبم محکم به سینم  می کوبید، چقدر
هیجان زده شده بودم!... بهم که رسید مثل همیشه به هم سلم و صبح به خیر

گفتیم، ولی اینبار یه فرقی داشت، هردومون طوری به هم نگاه میکردیم که
انگار می خواستیم حرفای زیادی به هم بگیم.. منتها نه اینجا، تو دفترش! 

آبان که رفت داخل منتظر شدم آبدارچی قهوه شو بیاره.. کیفمو باز کردم و تو
آینه کوچیک آرایشیم به خودم نگاه موشکافانه ای انداختم.. به نظر ظاهرم
خوب بود.. تو همین حال صدای تق تق پاشنه بلند یه جفت کفش زنونه که

انعکاس ایجاد کرده بود توجهمو جلب کرد.. سرمو بال گرفتم و چشمم به یه
دختر فوق العاده خوش تیپ و خوش لباس افتاد که با اخم بهم نزدیک میشد. 

جلو اومد و با همون اخم پر غرورش صورتمو از نظر گذروند.. از ظاهر و
جذبه ش لل شده بودم، بوی خوش ادکلنش از همین فاصله  هم به مشام میرسید،

حسابی به خودش رسیده بود طوریکه یه آن در برابرش اعتماد به نفسم چسبید
کف زمین! با یه نگاهم میشد فهمید لباسای تنش اندازه دوماه حقوق کارکرد منه،

شایدم بیشتر! 



همونطور که محو و خیرش مونده بودم لب باز کرد: با آبان کار داشتم،
هستش؟ 

دلم هوری ریخت و رنگم پرید.. همچین دختری با آبان چیکار داشت؟ مطمئن
بودم خواهرش نیست چون تو حرفامون بهم گفته بود تنها فرزند خونوادشه..

آب دهنمو به سختی قورت دادم و تته پته کنان گفتم: بب.. ببخشید شما؟ 

نیشخند معنی داری زد: نامزدشم عزیزم. 

یخُ کردم.. نامزد آبان؟.. یعنی چی؟.. تو تجزیه و تحلیل حرفش بودم که
آبدارچی با سینی قهوه جلو اومد.. دختره یه نگاه بهش انداخت و گفت: اینو

برگردون و دوتا نسکافه بیار دفتر آقای پورمشکات. 

آبدارچی یه نگاه به من انداخت که یعنی چیکار کنه، ولی من خودمم نمیتونستم
جمع کنم چه برسه اینکه برای اون تعیین تکلیف کنم.. با صدای دختره به خودم

اومدم: کسی که داخل دفتر آبان نیست؟ 

آهسته به معنی نه سرتکون دادم.. لبخند زد و بدون گفتن حرفی رفت داخل
دفتر.. انقدر ماتم برده بود که نه میتونستم حرفی بزنم نه کاری انجام بدم.. فقط

به یه جمله فکر میکردم، نامزد آبان! 

آبان : 

در باز شد و منم مشتاقانه منتظر یلدا بودم که درکمال ناباوری چشمم به دوست
دخترم افتاد.. بهت زده وارفتم، اون اینجا چیکار میکرد؟ هیچوقت عادت نداشت
بیاد محل کارم، اونم بدون  هماهنگی.. با لبخند جلو اومد و سلم کرد.. ولی من

مغزم کل یه جا دیگه بود.. صدرصد یلدا باهاش روبه رو شده، صدرصدم



سامینا، دوست دخترم، خودشو معرفی کرده که یلدا حتی بهم زنگ نزد و
هماهنگ کنه.. الن چه حالی داشت... 

سامینا نزدیک بهم نشست و با خنده گفت: نمیدونستم انقدر از دیدنم سورپرایز
میشی. 

_ چرا بهم نگفتی داری میای اینجا؟ 

+ برای اینکه میخواستم سورپرایزت کنم، با خودم فکر کردم برای تو چی
بهتر از دیدن من اونم برای شروع روزت. 

خندید و پا رو پا انداخت.. چی بهش میگفتم؟ باهاش دعوا راه مینداختم که چرا
اومدی دیدنم؟ اصل کار درستی نبود، ولی نمیتونستمم واکنش خوبی نشون بدم
و تظاهر کنم  از دیدنش خوشحال شدم.. مدام چهره یلدا میومد جلوی چشمام و

اینکه الن با خودش چه فکری میکنه... همون لحظه ضربه ای به در وارد شد
و آبدارچی اومد داخل.. سینی تو دستشو گذاشت روی میز و با دیدن دوتا ماگ
نسکافه بهش توپیدم: این چیه اوردی؟ هنوز نمیدونی من صبحا قهوه میخورم ؟

چندبار باید یه حرفو تکرار کرد تا حالیتون شه؟ همه خودسر شدن.

سامینا با تعجب نگاهم کرد: عزیزم؟! من بهش گفتم، حال که طوری نشده، به
جای قهوه، نسکافه بخور. 

بی توجه به حرفا سامینا عصبی و کلفه به آبدارچی گفتم: برو بیرون. 

آره داشتم عصبانیتمو رو یکی دیگه خالی میکردم، رو آبدارچی بیچاره که هیچ
تقصیری نداشت، خیلیم کار کثیفیه ولی من داشتم اینکارو میکردم.



PART 24 : 

سامینا نگاهشو از رفتن آبدارچی گرفت و رو به من گفت: آقای مدیر! نمیخوای
از پشت میز بیرون بیای و کنار این خانوم جذاب بشینی؟ آخرین باری که همو

دیدیم هفته پیش بود.

لبخند زورکی و مصنوعی زدم و گفتم: عزیزم امروز یه جلسه مهم دارم که تا
 دقیقه دیگه شروع میشه، قبلشم باید صورت جلسه رو یکم مطالعه بکنم و20

آماده بشم. 

لباشو آویزون کرد و گفت: اوممم! یعنی من باید برم؟ 

_ ببخشید عزیزم، جبران میکنم. 

+ چیکار کنم دیگه، یه آبان که بیشتر ندارم. 

وایساد و نزدیکتر اومد.. کمی خم  شد تو صورتم  و بوسه کوچیکی گوشه لبام
نشوند.. تو همون حال ادامه داد: پس عصر منتظرتم، کارت که تموم شد باید

باهم  بریم  بیرون. 

_ بهت خبر میدم. 

به معنی باشه سرتکون داد و ازم فاصله گرفت.. کیفشو برداشت و منتظر بهم
خیره موند.. این یعنی ازم انتظار داشت تا جلوی در همراهیش کنم.. نمیخواستم



یلدا همچین صحنه ای رو ببینه ولی چاره چی بود؟ از پشت میز بیرون اومدم و
به طرفش راه افتادم.. یکم  برام عجیب بود، سامینا معمول به این راحتی کوتاه
نمیومد.. حس کردم همه قصدش از اینجا اومدن این  بوده که یه خودی نشون

بده. 

درو که باز کردم سامینا به سمتم چرخید و با صدای نسبتا بلندی گفت: پس
منتظرتم، مواظب خودت باش عشق من. 

میز کار یلدا فاصله زیادی با در دفتر نداشت پس همه چیزو داشت میشنید..
کلفه و عصبی از وضعیت مزخرفی که توش گیر کرده بودم لبخند کمرنگی

زدم: توام مواظب خودت باش. 

لباشو به حالت بوسه غنچه کرد و خواست نزدیکم شه که فورا براش با غیظ
چشم  درشت کردم.. اونم متوجه منظورم شد و با ناراحتی ازم فاصله گرفت..

حتی اگه به خاطر یلدام  نبود بازم نمیخواستم سامینا همچین کاری کنه، خیر
سرم این خراب شده محل کارم بود. 

سامینا رفت و من چشمم چرخید رو یلدا، که بدجوری تو خودش بود، حتی
نگاهمم نمیکرد، حق داشت!.. با اینحال به روی خودم  نیوردم و بهش گفتم: یلدا

بی زحمت یه قهوه برام  بیار، برنامه روزم یادت نره.

هیچی نگفت، منم برگشتم داخل دفتر.. عصبی جفت دستامو لی موهام کشیدم و
بی هدفا طول و عرض دفترو قدم زدم.. دلم نمیخواست اینطوری شه،

نمیخواستم یلدا رو به این شکل ناامید کنم.. اعصابم بدجوری به هم ریخته بود،
کلفه نشستم پشت میز و یه نخُ سیگار روشن کردم .. معمول تو شرکت سیگار

نمی کشیدم ولی الن خیلی بهش احتیاج داشتم. 



چند دقیقه بعد یلدا وارد شد.. ناراحتی تو جزء به جزء صورتش مشهود بود..
ولی سرش پایین بود و همچنان نگاهم نمیکرد.. از من ناامید و دلسرد و عصبی
شده بود؟ صددرصد!.. بی هیچ  حرفی قهوه رو روی میز گذاشت و دفتر برنامه

هارو باز کرد.. با صدای سرد و بی حسی شروع کرد به خوندن... نمیشنیدم
چی میگه فقط خیره اون صورت پر از غم و ناراحتیش بودم.. من خودمم

ناراحت بودم و داشتم عذاب میکشیدم، نیمه شب این  من بودم که یه قطعه شعر
عاشقانه براش فرستادم تا حالیش کنم چه حسی بهش دارم، اما امروز همه چیز

خراب شد.

از طرفی غرورم به هیچ وجه بهم اجازه نمی داد کوچیکترین اشاره ای به این 
موضوع کنم یا حتی یه کلمه حرفا بزنم.. تظاهر به بی تفاوتی کردم و خودمو
طوری نشون دادم که انگار هیچ اتفاق بدی نیفتاده.. سرد و خنثی مثل یه تیکه

سنگ، ولی از درون داشتم میسوختم و سرویس میشدم. 

یلدا : 

خودمو به چی امیدوار کرده بودم؟ به یه رویای بچگونه و واهی؟ به مردی که
خودش نامزد داشت و من انگشت کوچیکه نامزدشم نمیشدم! این از سر و

نو...! چه خیال خام و ابلهانه ای! حال میفهمم ریختم، اون از خونواده نداشتم، 
چرا یه وقتایی مورد توجه آبان  بودم، دلیلش خیلی ساده س، میخواسته تو این

چند ساعتی که شرکته یه تفریح و سرگرمی ریزم داشته باشه. 

خودم کردم که لعنت به خودم! وقتی اینطوری خودمو مضحکه و ملعبه مردی
میکنم که تفاوت دنیاهامون مثل زمین و آسمونه بایدم انتظار همچین خرد شدنی

رو داشته باشم.. باز خوبه بیشتر از این خودمو خوار و خفیف نکردم وگرنه
همین الن باید استعفا میدادم. 

حالم بد بود، خیلی بد! تو این  مدت با خودم چی فکر میکردم؟ چرا یادم رفته
بود کیم، چه وضعیتی دارم، جایگاهم کجاست.. چرا با خودم  فکر کردم  میتونم



مردی مثل آبانو به خودم علقه مند کنم و اونم به فکر ساختن آینده با من  بیفته؟
مگه من کی بودم؟!.. معلومه که من  براش مثل یه طنز تلخُ و احمقانه بودم که
بدش نمیومد سرگرم شه تا اوقاتش بگذره، ولی درآخر اون میره سمت دختری

که در حد و اندازه خودش باشه نه منی که...! 

عیب نداره، اینم  میشه یه درس عبرت برای من که از این به بعد یادم بمونه
جایگاهم کجاست و با خودم احساس خاصا بودن نکنم! انقدر رویاهای مسخره

برای خودم  نبافم و تو واقعیت زندگی کنم.. واقعیت این  بود که من یه دختر
سطح پایین بودم، از هر نظر.. دلیلی نداره مردی مثل آبان بهم دل ببنده چون

نه ویژگی درخشانی داشتم نه شبیه دخترای اطرافش بودم.

PART 25 : 

واقعیت این بود که من به جای رویا بافی های شیرین، که اکثر دخترای همسن
خودم داشتن، باید خودمو جمع و جور میکردم تا بتونم یه زندگی واسه خودم
بسازم، اصل از اولم هدفم همین بود، که پولمو جمع کنم و برم پی زندگیم،

انقدرم سربار عمو و خونوادش نباشم. 

مدتی گذشت.. از اون روز به بعد با آبان کامل سرسنگین رفتار میکردم و
سعی داشتم به هیچ وجه پامو از گلیمم درازتر نکنم.. فکر کنم اونم داشت همین
کارو میکرد، سرد بود و عصبی، مثل گذشته چپ و راست بهم گیر میداد و به
هر بهونه ای سعی میکرد گند بزنه به حالم.. ولی من باهاش کنار میومدم،دیگه

حتی مثل سابقم از این رفتاراش کفری نمیشدم. 

تو مترو نشسته بودم و داشتم برمیگشتم خونه.. از خستگی درحال چرت زدن
بودم که متوجه شدم گوشیم داره زنگ میخوره.. از کیفم بیرون اوردمش و دیدم

یه شماره غریبس.. جواب دادم: بله؟ 



صدای ناآشنای مردی از اونور خط گفت: سلم خانوم تابش. 

_ سلم، بفرمایید؟ 

+ خوب هستین؟ بد موقع که مزاحم نشدم؟ 

_ نه خواهش میکنم، ببخشید من شمارو به جا نیوردم. 

+ اگه خودمو معرفی کنم قول میدین بذارین حرفامو بزنم؟ 

این دیگه کی بود؟! با مکث و تردید گفتم: میشه زودتر خودتونو معرفی کنید؟ 

+ سهندم. 

کلفه چشم چرخوندم و نفسمو عصبی بیرون دادم.. قبل از اینکه حرفی بزنم
فورا ادامه داد: لطفا چند دقیقه وقتتونو به من بدین و بذارید من صحبت کنم. 

_ شماره منو چجوری پیدا کردین؟ 

+ اون  مهم نیست، مهم اینه من یه حرفایی دارم که باید باهاتون درمیون بذارم،
اون روز شما ترسیدین و فکر کردین من قصد مزاحمت دارم، بعدشم  که

نمیدونم سروکله آبان از کجا پیدا شد و همه چیزو خراب کرد.. خانوم تابش من
میدونم ما آشنایی چندان جالبی نداشتیم، رفتار من گستاخانه و احمقانه بود،



طبیعیه که تو چشم شما من پسر نالیقی به نظر بیام.. اعترافا میکنم با همون
نگاه اول خیلی ازتون خوشم اومد و قصد داشتم باهاتون وارد رابطه شم، ولی
اصل فکر نمیکردم شما همچین دختری نباشین.. از اون وقتی که فهمیدم شما
هیچ شباهتی به دخترایی که باهاشون درارتباط بودم  ندارین دیگه شب و روز
ازم گرفته شد، چون من همیشه دنبال دختری مثل شما بودم، زیبا درعین حال

باوقار.. خانوم  تابش بذارین رک و پوست کنده بگم، من به شما علقه مند شدم
و قصدم فقط و فقط ازدواجه، وضعیت مالیم بد نیست، دستم به دهنم میرسه و

میتونم یه زندگی خوب براتون  بسازم... 

یه دفعه صداش قطع و وصل شد و مترو رفت داخل تونل.. دیگه کل قطع شد..
انکار نمیکنم از حرفاش حیرت کرده بودم ولی نه هیجان زده شدم نه چیزی

درونم تغییر کرد.. مترو تو ایستگاه مورد نظرم توقف کرد و منم پیاده شدم.. تو
همین حال دوباره گوشیم زنگ خورد، خودش بود.. با تردید جواب دادم: بله؟ 

+ سلم مجدد، ببخشید قطع شد بعدش هرچی باهاتون تماس گرفتم دردسترس
نبودین. 

_ ببینید آقا سهند من نه قصد جسارت دارم نه خدایی نکرده توهین، من اون
دختری که شما انتظار داری نیستم، به درد ازدواجم با شما نمیخورم، چون

مطمئنم اگه از شرایط زندگی من باخبر شین نظرتون تغییر میکنه. 

+ امتحان کنید، بگین چه شرایطی دارین تا بهتون ثابت شه من همه جوره
شمارو قبول دارم. 

عصبی از سماجتش فکم منقبض شد و با حرصا گفتم: من پدرومادر ندارم،
دختر پولداریم نیستم که یتیم بودنش به چشم نیاد.. النم تو خونه عموم زندگی
میکنم ولی مثل یه مهمون، چون ازم توقع دارن زودتر تکلیف خودمو روشن



کنم.. عمومم نه آدم پولداریه، نه عاشق برادرزادشه که بخواد مثل دخترش
باهاش رفتار کنه، به خاطر همینه که خودم دارم خرجمو درمیارم.. حال

فهمیدی؟ خونواده شما راضین همچین دختری عروسشون شه؟ من که بعید
میدونم.. بهتره وقتتونو تلف نکنید و برید پی دختری که هم قد و قواره خودتون 

باشه. 

+ حرفاتون تموم شد؟ اول منم مثل خودتم، نه پدرومادر دارم، نه خواهر و
برادر، نه هیچ بزرگتری، خودمم و خودم، بعدشم مگه شما چه کم و کسری

داری که همچین حرفی میزنی؟ شما یه دختر قوی و با اراده ای که داره سعی
میکنه رو پای خودش وایسه، این انقدر تحسین برانگیزه که نمیشه با هیچ

دختری مقایسه ت کرد.. شما این  حرفارو زدی که من بیخیال شم مگه نه؟ ولی
فقط منو بیشتر علقه مند کردی، چون بلخره یکی رو پیدا کردم که همدردم

باشه و حرفمو بفهمه، یکی که درکم کنه و بتونم زندگیمو باهاش بسازم. 

نمیدونستم در برابر حرفاش چه واکنشی نشون بدم، به معنی بهتر با حرفاش
دهنمو بست.. اونم که سکوتمو دید ادامه داد: میشه یه قرار بذاریم همدیگرو

ببینیم تا رو در رو صحبت کنیم؟ 

مونده بودم چه جوابی بهش بدم، درحال حاضر اصل نمیخواستم با هیچ مردی
درارتباط باشم، بعدشم اینم دوست آبان بود دیگه، غیر از اینه؟ با لحنی که سعی

میکردم ناراحت نشه گفتم: ببخشید ولی من وقت قرار گذاشتن ندارم. 

+ هرموقع که خودت بگی، فقط خیال منو راحت کن، قول میدی رو حرفام
فکر کنی؟

PART 26 : 



من اصل نمیخواستم به حرفاش فکر کنم ولی حال که داشت انقدر محترمانه
رفتار میکرد درست نمیدیدم خیلی سریع و صریح بهش بگم جوابم منفیه.. با

تاخیر گفتم: بله فکر میکنم. 

با خوشحالی ازم تشکر کرد ولی خودم که میدونستم قرار نیست امیدوارش
کنم.. من اینروزا حوصله خودمم نداشتم چه برسه یکی دیگه، بعدشم من  قصد

داشتم خودم تنهایی زندگیمو بسازم، برای اینکارم نه به کمک مردی احتیاج
داشتم، نه حمایتشو میخواستم نه عشق و علقشو.. میدونستم که میشه . 

اما انگار سرنوشت چیزای دیگه ای میخواست برام رقم  بزنه که کامل خلفا
خواسته من بود.. عمو و زن عمو عقلشونو ریخته بودن رو هم و باهم به این
نتیجه رسیده بودن که اگه منو شوهر بدن دیگه از شرم خلصا میشن.. اولش

نحرفه ولی وقتی آقای خواستگارو دیدم فهمیدم موضوع جدی فکر کردم در حد 
تر از این حرفاس. 

 ساله که زن داشت46آقای خواستگار کی بود؟ پسرعمه ی زن عمو.. یه مرد 
ولی زنش بچه دار نمیشد، برای همین میخواست زن دوم رو بگیره به این امید

که براش بچه بیاره.. باورم نمیشد! انقدر برام احمقانه و دور از ذهن بود که
نمیتونستم قبول کنم عمو با خواستگاریشون موافقت کنه. 

تازه از سرکار برگشته بودم که دیدم مرتیکه با زنش و مادرش و خواهراش
درکمال وقاحت تو خونه عمو نشستن و منتظر من بودن.. با دیدنشون خونم به
جوش اومد و رفتم تو اتاق درم قفل کردم که کسی نتونه بیاد داخل.. مگه من

چه مشکلی داشتم که باید به ازدواج با همچین آدمی رضایت میدادم؟ حتی اگه
مشکلیم داشتم بازم عمو و زنش حق نداشتن به یه ازدواج زورکی وادارم کنن..

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که عمو اومد پشت در و گفت: یلدا جان، عمو
زودتر بیا بیرون، مهمونا منتظر توان. 



با صدای نسبتا بلند که مهموناشم بشنون گفتم: بهشون بگید منتظر نباشن چون
من بیرون نمیام. 

عمو با صدای آروم ولی عصبانی غرید: هیس یواشتر میشنون! خیره سری
نکن دختر، میدونی کسی که اومده خواستگاریت چقدر وضعیت مالیش خوبه؟

باید از خداتم باشه که تورو انتخاب کرده. 

اصل نمیتونستم حرفاشو هضم کنم! مرتیکه با وجود زن اولش میخواست یه
زن دیگه هم  بگیره، یکی که فقط براش بزاد! منو چی فرض کردن؟ پامو کردم

تو یه کفش و به عمو گفتم  نمیام  که نمیام!... تقریبا نیم  ساعتی طول کشید تا
اینکه مهمونا گورشونو گم  کردن. . عمو با شدت به در کوبید و داد زد: یلدا! بیا

بیرون ببینم. 

دروغ چرا؟ خیلی ترسیدم، تو این خونه کی پشتوانه من بود؟.. صدای
دخترعمو رو شنیدم که به عمو گفت: بابا اینجوری نکن، بدبخت قبض روح

میشه. 

عمو با تشر غرید: وقتی آبروی منو جلوی فک و فامیلم میبره خوب دل و
جرات داره... یلدا با توام  بیا بیرون. 

نفس عمیق و لرزونی کشیدم و درو باز کردم.. عمو با خشم نگاهم میکرد و
دخترعموم با دلسوزی.. با لحن آروم به عمو گفتم : عموجان خدا شاهده من نه

میخواستم شمارو بی آبرو کنم نه قصد خیره سری داشتم، ولی شما خودت فکر
کن یارو با زنش اومده خواستگاری من، دور از جون، زبونم لل یکی

اینجوری بیاد خواستگاری دخترت با لگد پرتش نمیکنی بیرون؟



همون لحظه زن عمو با پرخاش جلو اومد و گفت: مگه پسرعمه ی من چشه که
میگی دور از جون؟ مگه داره خلفا شرع میکنه؟ خودش راضی، زنش

راضی، ماشال وضعش انقدر خوب هست که بتونه  خرج دوتا زنو بده، من
میخواستم بهت لطف کنم و سروسامونت  بدم که تورو بهشون معرفی کردم..

 سال تو خونه م  ازت نگهداری کردیم و3بشکنه این دست که نمک نداره، 
نذاشتیم ویلون و سیلون کوچه ها بشی، اینه جواب تشکرت؟ 

حرفاش عین سیلی تو صورتم میخورد.. نفسم داشت از نگه داشتن یه بغض
سنگین و سرکش بند میومد.. داشتم خفه میشدم که نفس گرفتنم همزمان شد با
ترکیدن این بغض چرکین و جیغ زدنم: مگه همه این مشکلت به خاطر این

نیست که میخواین زودتر از شرم خلصا شین؟ باشه همین الن از این خونه
میرم. 

برگشتم سمت اتاق که عمو داد زد: بیخود! که چی مثل؟ فکر کردی میذارم
فامیل بشینن پشت سرم حرفا بزنن که بچه برادرمو از خونه بیرون کردم؟..

یلدا خانوم یه کلم، من دیگه بیشتر از این نمیتونم مسئولیت تورو به دوش
بکشم، فکرم نکن میذارم پاتو از این  خونه بذاری بیرون و سرافکندگیش برای

من و خونوادم بمونه.. فردا دوباره باهاشون قرار میذارم، مثل بچه آدم
میتمرگی تو مجلس خواستگاری و فقط یه کلمه میگی، بله! شیرفهم شدی؟ 

_ عمو چرا زور میگی؟ من نمیخوام هووی یه زن بدبخت شم که از سر اجبار
تن به ازدواج مجدد شوهرش داده. 

+ همین که گفتم، چاره ای نداری یلدا، هرچه زودتر باید شوهر کنی، چون نه
میذارم بدون شوهر از این خونه بری، نه دیگه بیشتر از این میتونم ازت

نگهداری کنم.. دعا کن دوباره قبول کنن و بیان خواستگاریت. 



یه آن بی هیچ فکری گفتم: اگه فقط مشکل شوهر کردن منه، من خودم
 روز پیش ازم خواست بهش اجازه بدم بیاد با2،3خواستگار دارم. . همین 

بزرگترم  صحبت کنه.

PART 27 : 

زن  عمو فورا گفت: آره خب ماهم گوشامون مخملیه و باور میکنیم، تا خودتو
تو تگنا دیدی یهو یادت اومد یه خواستگار دیگه هم داری. 

_ من دروغ نمیگم، منتها هنوز با خودم تصمیم نگرفته بودم برا همین  تا حال
هیچی نگفتم. 

دوباره با حرصا لب باز کرد بهم  بتوپه که عمو مانعش شد و رو به من گفت:
این خواستگاری که میگی کیه، کارش چیه، چقدر قصدش جدیه؟ 

دستپاچه و آشفته جواب دادم: تو شرکت باهاش آشنا شدم، جوون خوبیه، انقدرم
قصدش جدی هست که فقط منتظر اوکی از طرفا منه. 

موشکافانه نگاهم کرد و گفت: یلدا اینجوری نباشه یه مدت باهات رفت و آمد
کنه بعد پشیمون شه، یا بری و دو سه سال دیگه با یه بچه برگردی، من دیگه

قبولت نمیکنما. 

_ خیالتون راحت، هرچی که هست از اون  کیس مورد نظر شما خیلی بهتره..
حداقل اولین بارشه میخواد زن بگیره. 



منظورم سهند بود، با اینکه خودم هنوز پر از شک و تردید و دودلی بودم،
اصل نمیدونستم میخوامش یا نه فقط میخواستم از این مخمصه نجات پیدا کنم...
زن عمو نیشخند پرصدا و کنایه ای زد و رفت.. عمو که همچنان بهم خیره بود

گفت: خیلی خب، شماره منو بهش بده و بگو باهام تماس بگیره. 

به معنی  باشه سرتکون دادم و اونم رفت.. انگار فعل قائله ختم شده بود.. منم 
برگشتم تو اتاق ولی تازه استرس و نگرانی شروع شده بود که از اینجا به

بعدشو چه خاکی تو سرم بریزم؟.. من تو این مدت حتی یه لحظه هم  به طور
جدی به سهند فکر نکرده بودم حال چجوری میتونستم به چشم  خواستگار

نگاهش کنم؟ اصل من قصد ازدواج با این آدمو داشتم؟ من حتی درست
قشست و برام خواستنی نبود.  نمیشناختمش، هنوزم به دلم نمی

اما عمو که پیگیرتر از این حرفا بود وادارم کرد به طور جدی به ازدواج با
سهند فکر کنم.. بدجوری تحت فشار بودم و فقط دوتا حق انتخاب داشتم، یا

سهند یا پسرعمه زن عمو.. حداقل ازدواج با سهند بهتر از ازدواج با یه مرد
زن دار بود.. این تنها نکته مثبتی بود که میتونستم بهش دلخوش باشم، ولی من

واقعا دلم میخواست ازدواج کنم؟! 

چشم به هم  زدم و دیدم سهند اومده خونه عمو و مراسم خواستگاریمه.. خودمم
هنوز باورم نمیشد، گیج و منگ بودم و انگار وسط مه داشتم راه میرفتم.. عمو
ظاهرا راضی بود، فقط دوتا شرط داشت، یک اینکه هرچه سریعتر عقد کنیم و

بریم سر خونه و زندگیمون، دو اینکه سهند توقع جهاز از من نداشته باشه..
خرد شدن به معنی واقعی چه حسی داره؟ حال من دقیقا همونطوری بود! علنا
داشتن به سهند حالی میکردن این دخترو هرچی زودتر بردار و ببر دیگه هم

قسش نیار!  نپ

سهندم موافق بود، به قول خودش انقدر منو میخواست که هر شرط دیگه هم
براش میذاشتن قبول میکرد!.. قرار عقد رو گذاشتن و سهندم بلند شد رفت.. من



هنوز تو هنگ بودم! بس که همه چی ناگهانی و به سرعت پیش اومد.. تو همین
حال ناخودآگاه یاد آبان افتادم.. اگه میفهمید من دارم با سهند ازدواج میکنم چه

واکنشی از خودش نشون میداد ؟ اصل براش مهم بود؟ چرا باید مهم باشه من و
اون حتی دیگه به زور به هم سلم میکردیم.. هنوزم که هنوزه احمقم! دیگه

دلیلی نداشت واکنش اون برام مهم باشه. 

آبان : 

تازه رسیده بودم خونه که گوشیم زنگ خورد.. با دیدن یه شماره ناشناس
ناخواسته اخم کردم و جواب دادم، به محض شنیدن صداش شناختمش، سهند

بود، ولی برای قطع کردن دیگه دیر شده بود.. آخرین باری که دیدمش همون
موقع بود که تو خیابون باهم یقه به یقه شدیم.. حتما کارش یه جا گیر کرده که
مجبور شده زنگ بزنه.. سرسنگین و به حالت دعوا باهاش حرفا میزدم ولی

اون مثل همیشه بود، لوده و مسخره! انگار نه انگار اتفاقی افتاده.

حال و احوال کردن احمقانشو سریع تموم کرد و گفت: داداش زنگ زدم
دعوتت کنم، دیگه دارم میرم قاطی مرغا و آخر این ماه مراسم عقدمونه. 

از تعجب ابرو بال انداختم و پوزخند زدم: کدوم بدبختی حاضر شده به تو دختر
بده؟ 

خندید و ادامه داد: اتفاقا از خداشونم بود، انقدرم برام مفت تموم شد که نگم!
خیلی بهم آسون گرفتن، هیچیم ازم نخواستن، فقط یه مقدار مهریه تعیین کردیم
که دل عروس خانوم شاد شه، برا عروسیمونم برنامه خاصی نداریم، آخر ماه

میریم محضر و عقد میکنیم.. خلصه نه چک زدیم نه چونه عروسو اوردیم تو
خونه. 



_ مرتیکه اونا فکر کردن تو آدم حسابی، خواستن بهت لطف کنن و سخت
نگرفتن، ولی ای کاش می دونستن به چه دیوسی دارن اجازه میدن دخترشونو

بدبخت کنه. 

اینبار به قهقهه خندید و منو عصبی تر کرد.. خنده های رو مخش که تموم شد
ادامه داد: چرا مگه من چمه؟ خونواده خانومم که خیلی باهام حال کردن .

_ خب برای اینکه هنوز نشناختنت.. موندم اون دختر بیچاره کیه که تورو به
عنوان شوهر قبول کرده. 

+ اتفاقا میشناسیش، تو دور و اطرافا خودته. 

متعجب به دخترای اطرافم فکر کردم... شاید یکی از دوستای سامینا باشه،
پیش اومده بود چندبار دورهم جمع شده بودیم، سهندم که مثل همیشه بینشون

لودگی میکرد تا مخُ یکیشونو بزنه.

PART 28 : 

ولی از اونجایی که نه حوصله چرت و پرتای سهندو داشتم نه دلم میخواست
بیشتر از این باهاش صحبت کنم گفتم: نمیدونم منظورت کیه، برامم مهم نیست . 

+ یعنی یه حدس کوچیکم نمیخوای بزنی؟

_ ببین دیگه زیادی داری زر میزنی و منم حوصلتو ندارم.



+ عه نه، نه قطع کن، باشه خودم میگم عروس خانوم کیه، منشی شرکتت،
خانوم تابش. 

وحشت زده داد زدم: یلدا؟!

+ آرام!.. آره داداش، البته خوشحال تر میشم به اسم کوچیک صداش نکنی،
دخترخالتو که صدا نمیزنی!.. ببخشید دیگه میدونم دوست داشتی قبلش به تو

بگم ولی مهلت ندادی، اما خیلی دوست دارم  تو مراسم عقدمون باشی، بلخره
هرچی نباشه رفیقمی، کارفرمای زنمی... 

ناخواسته گوشیم از دستم ول شد رو زمین، دستام می لرزید و زانوهام به قدری
سست شده بود که دیگه نمیتونستم رو پاهام وایسم.. به زحمت نشستم رو

نزدیکترین مبل و هنگ  کرده و بهت زده حرفای سهند رو واسه خودم تجزیه و
تحلیل کردم.. دروغ میگفت، مثل سگ داشت دروغ میگفت که اعصاب منو به
هم بریزه، صدرصد متوجه شده بوده من به یلدا علقه دارم خواسته اینجوری

سربه سرم بذاره و به ریشم بخنده. 

اصل محاله! یلدا از سهند متنفر بود، حتی نمیخواست ریختشو ببینه، حال این
مرتیکه اوشکول فکر میکنه میتونه با این دروغای آبکی و مسخره منو به هم

بریزه.. آره! این فقط زنگ زده بود که با زر زرای بی سر و تهش گند بزنه به
حالم.. اصل مگه میشه یه نفر به این سرعت تصمیم به ازدواج بگیره و

آخرماهم برن محضر و عقد کنن؟ مگه کشکه؟ 

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم.. خم شدم و گوشیمو از
روی زمین برداشتم.. سهند تماس رو قطع کرده بود ولی یه پیام فرستاده بود،

پیام رو باز کردم: داداش چی شدی؟ اوکی؟ ببین من آدرس محضر و تاریخُ
دقیق عقدمونو برات میفرستم که حتما بیای... 



جدی جدی آدرس محضر و تاریخُ فرستاده بود.. حتما یه خوش نمک بازی
دیگس برا اینکه حرفای مفتش بیشتر قابل باور باشه.. ولی اگه یه درصد

واقعیت داشته باشه چی؟.. بی هیچ فکری شماره یلدا رو گرفتم و منتظر شدم
جواب بده.. هر یه بوقی که میخورد تنش و اضطرابمم بیشتر میشد.. تا اینکه

صداشو شنیدم، همون لحن سرد و سرسنگین که این چندوقت بدجوری روانمو
به هم ریخته بود اما تظاهر به بیخیالی میکردم. 

نکتم بی مقدمه گفتم: سهند بهم زنگ زد و یه چیزایی گفت که هیچجوره تو 
نمیره، جریان چیه؟ 

با تاخیر پرسید: مگه بهتون چی گفته؟ 

_ خبر ازدواجتون، من اصل نمیفهمم این حرفای احمقانه یعنی چی... 

با همون لحن سرد و خنثی حرفمو قطع کرد: کجاش احمقانس؟ من و آقا سهند
داریم ازدواج میکنیم، مشکلش چیه؟

یخُ کردم و وارفتم.. لل شده بودم، انگار پتک تو سرم خورده بود، یا اینکه
انگار محکم با صورت رفتم  تو دیوار.. زمان و مکان برام  بی معنی شده بود و
فقط معنی حرفای یلدا رو تو مغز خودم هجی میکردم.. یلدا، سهند، ازدواج!..

صدای گنگ یلدا رو شنیدم: آقای پورمشکات؟ گوشی دستتونه؟ الو؟ 

با بدبختی زبون صاحب مردمو که انگار قفل شده بود تو دهن چرخوندم و
گفتم: بعدا زنگ میزنم. 



قطع کردم و همچنان ماتم زده و حیرون خیره موندم  به یه نقطه کور.. دقیقا
چیشد؟ این دیگه چجور بازی کثیفی بود؟ اصل اینا کی وقت کردن باهم حرفا
بزنن که قرار ازدواجم بذارن؟ مگه یلدا از دست اون  سهند بی ناموس فراری

نبود؟ چیشد پس؟! چجوری باور میکردم؟ 

چرا سهند؟ واقعا چرا اون  آدم پلشت عوضی که من میدونستم چقدر پوفیوزه؟
چی داشت که یلدا به ازدواج باهاش راضی شده بود؟ نمیتونستم خودمو قانع کنم

به خاطر پوله چون سهند وضعیت مالی کامل معمولی داشت.. پس باید قبول
میکردم یلدا از همون  اول از سهند خوشش اومده اما پیش من یه چیز دیگه

نشون داده.. اگه این نیست پس چیه؟ چجوری در عرض این مدت کوتاه تصمیم
گرفته با سهند ازدواج کنه؟ 

هجوم  حس شکستن و خرد شدن مثل آوار روی سرم خراب شد.. انقدر زورش
زیاد بود که همه وجودمو فراگرفت و داشت قلهم میکرد.. مثل مجسمه سرد و
بی روح، بی حرکت مونده بودم و تو یه ناکجاآباد گنگ و نامعلوم داشتم غرق

میشدم. 

نمیدونم چندساعت توی اون حال عجیب و کشنده  داشتم جون میکندم ولی یه
دفعه بلند شدم، سوییچ ماشینو برداشتم  و از خونه بیرون زدم.. عین  آدمای جن

زده و تسخیر شده راه افتادم به سمت خونه یلدا.. باید میدیدمش، باید باهاش
حرفا میزدم، باید ازش میپرسیدم چرا داره همچین  خریت بزرگی میکنه. 

خیابونا انقدر خلوت بود که خیلی سریع رسیدم.. خیره به در خونه شون با
گوشیم شماره یلدا رو گرفتم و منتظر شدم جواب بده.. نم نم بارون می بارید و

دیدمو به خونه تار میکرد.. هرچی بوق خورد جواب نداد، انقدر که خود به
خود قطع شد.. عصبی تر از قبل دوباره خواستم شمارشو بگیرم که تازه چشمم
به ساعت افتاد.. نیمه شب بود! انقدر حالم داغون بود که نفهمیده بودم، تعجبی

نداشت که یلدا جواب نمیداد. 



ناامید و بی رمق تکیه دادم به صندلی، خیره به در خونه نفهمیدم کی سیگارمو
روشن کردم !

PART 29 : 

اصل تو حال خودم نبودم، هیچی برام مهم نبود، فقط به شکل احمقانه ای
انتظار یه معجزه رو میکشیدم که یهویی یلدا درو باز کنه و منو جلوی در خونه
شون ببینه... بارون شدت گرفت و حال خرابمو بدتر کرد.. چرا به اینجا رسید؟

اصل از کی بین من و یلدا فاصله افتاد؟.. آهان! از وقتی که دوست دخترمو
دید، بعدش یجوری ازم فاصله گرفت و سرد رفتار کرد انگار نامزد یا زنمو

دیده!.. منم کم نیوردم و مثل خودش رفتار کردم، سرد و سرسنگین.. ولی فقط
من بودم که از اون وضعیت عذاب میکشیدم وگرنه یلدا انگار براش مهم نبود..
حتما چون اونموقع با سهند وارد رابطه شده و دیگه این فاصله و سردی براش

اهمیتی نداشته. 

نمیدونم چقدر جلوی در خونه یلدا بودم ولی ناامید و مایوس ماشینو روشن  کردم
و از اونجا دور شدم.. خودمم فکر نمیکردم یلدا تا این  حد برام مهم باشه که

وقتی تو معرض از دست دادن ببینمش انقدر به هم بریزم.. فردا باهاش حرفا
میزنم، حتی اگه از علقه ای که بهش دارم چیزی نگم بازم باید توجیهش کنم

داره چه خریتی میکنه. 

مثل مار زخمی به خودم پیچیدم و جون کندم تا این چند ساعت لعنتیم گذشت و
صبح شد.. زودتر از همیشه آماده شدم و راه افتادم به سمت شرکت... 

وقتی رسیدم یلدا هنوز نیومده بود، درواقع هیچکدوم از کارمندا نیومده بودن..
نشستم پشت میز و سرمو به صندلی تکیه دادم، چشمامو بستم و تمام حرفایی که



آماده کرده بودم تا به یلدا بزنم برای خودم  مرور کردم.. میخواستم هرطوری
شده با حرفام مانع ازدواجش بشم. 

 دقیقه ای طول کشید تا کارمندا پیداشون شد.. بلند شدم و درو باز45تقریبا 
قشست پشت میزش، همین که صدای باز کردم، یلدا تازه رسیده بود و داشت می
شدن درو شنید متعجب سربلند کرد و با دیدنم تعجبش بیشتر شد، توقع نداشت

انقدر زود اومده باشم.. قبل از اینکه فرصت کنه حرفی بزنه گفتم: بیا تو دفترم.

خودمم برگشتم داخل و منتظرش شدم.. استرس ضربان قلبمو بال برده بود و
آشفته ترم میکرد.. یلدا اومد داخل و سلم کرد، بازم سرد و سرسنگین بود،
متوجه نشده دیشب بهش زنگ زدم؟ مگه میشه میس کال رو ندیده باشه؟..
عصبی تر از این فکرا نشستم پشت میز و از اونم خواستم بشینه.. بی هیچ

حرفی نشست.. نگاهم رو صورتش چرخید، به نظر رنگ پریده و نروس بود..
خودمم نمیدونستم چجوری سر حرفو باز کنم.. همون لحظه سرشو بال اورد و

نگاهم کرد.. همون نگاهی که دلمو میلرزوند و هواییم میکرد. 

محو و خیره نگاهش بودم که لب باز کرد: آقای پورمشکات؟ چیزی شده؟
مشکلی پیش اومده؟ 

تو پوسته سخت غرور و کله شقیم رفتم و حالت جدی به خودم گرفتم، جهت
نگاهمو تغییر دادم تا راحت تر بتونم حرفا بزنم: برام عجیبه چجوری متوجه

رابطه شما دوتا نشدم، عجیب تر اینکه همیشه گله و شکایت سهندو میکردی و
میگفتی مزاحمت میشه، من اگه میدونستم قراره به اینجا برسید هیچوقت با

سهند برخورد جدی نمیکردم. 



نیشخند کمرنگ و بی حالی زد: اول من تو این مدت با آقا سهند رابطه نداشتم،
ایشون چندوقت پیش خیلی محترمانه از من درخواست ازدواج کرد و منم قبول

کردم، بعدشم ازتون معذرت میخوام که به خاطر من تو زحمت افتادین. 

_ معذرت میخوای؟! من اگه میدونستم ازش خوشت میاد محال بود تو چیزی
که بهم مربوط نیست دخالت کنم، اگه میدونستم اون رفتارای تو با سهند از سر

ناز و عشوه اومدنه غیرممکن بود خودمو کوچیک کنم و باهاش یقه به یقه شم. 

صورتش سرخ و منقبض شد، انگار تو حالت چند ثانیه قبل از انفجار بود.. با
صدای لرزون و گرفته ای که ناشی از بغضش بود به زحمت گفت: من هیچ

ناز و عشوه ای نیومدم. 

تک خنده تمسخر آمیزی کردم و گفتم: جدا؟ چون تا اونجایی که من میدونم یه
مرد تا وقتی که چراغ سبز نبینه جلو نمیره.. خانوم تابش بهت گفته بودم اینجا

جای این ادا اطوارا و مخُ زنیا نیست، مگه من بنگاه شادمانه باز کردم؟ یا مگه
مسخره شمام که با توپ پر میای و شکایت یه نفرو بهم میکنی و ازم میخوای
جمعش کنم چون از مزاحمتاش خسته شدی! بعد از اون طرفا میری باهاش

قرار و مدار ازدواج میذاری...

آتیشی شده بودم و داشتم حسابی عقده گشایی میکردم، حس کسی رو داشتم که
بهش خیانت شده، میدونستم با حرفام دارم تحقیرش میکنم، دقیقا هم همینو

میخواستم، بدون اینکه یه لحظه به این فکر کنم از اول قصد داشتم حرفای
دیگه ای بهش بزنم... من همینطور داشتم میگفتم و میگفتم که یه دفعه یلدا بلند

شد و راه افتاد به سمت در.. از این حرکتش دیوونه شدم و داد زدم: کجا سرتو
پایین انداختی و میری ؟ مگه دارم با دیوار حرفا میزنم؟ 



وایساد و به سمتم سرچرخوند، ولی نگاهش رو زمین بود، میتونستم ببینم به
سختی داره خودشو کنترل میکنه که نزنه زیر گریه.. از دیدن این حالش، حال

خودمم بدتر شد و یه باره فروکش کردم.. آشفته و مستاصل میخواستم بهش بگم
چرا اینکارو کردی؟ چرا اون  سهند بی ناموس؟ چرا؟! 

ولی قبل از من، اون با صدای پربغض و غمگینی گفت: شما هیچی راجع به
من نمیدونی. 

بعد درو باز کرد و رفت بیرون.

PART 30 : 

تازه فهمیدم چه غلطی کردم، از کوره دررفتم و هرچی که دلم خواست به
زبون اوردم، من معمول آدم آرومی بودم ولی الن چجوری میتونستم آرامش
کوفتیمو حفظ کنم و منطقی باشم؟.. عصبی و پریشون دوباره برای آروم شدن

سیگار روشن کردم .. منی  که فقط برای تفریح یه وقتایی به ندرت سیگار
میکشیدم از دیشب سیگارو با سیگار روشن میکنم. 

سیگارم که تموم  شد یکم آروم شده بودم و تصمیم داشتم دوباره باهاش حرفا
بزنم.. تلفن رو برداشتم و شماره داخلی یلدا رو گرفتم ولی جواب نمیداد.. بلند
شدم و رفتم بیرون ولی پشت میزش نبود.. بهت زده با نگاهم اطرافو گشتم و

همزمان به میزش نزدیک شدم.. کیف و وسایلش اونجا نبود.. یعنی چی؟... راه
افتادم و رفتم به سالن اصلی، ولی اونجام نبود.. از نگهبان سراغشو گرفتم و

 دقیقه پیش از شرکت بیرون رفته. 10گفت که یلدا حدود 



عصبی و حیرت زده تر از قبل بی هیچ فکری از شرکت بیرون زدم و سریع
خودمو به پارکینگ رسوندم، میخواستم برم دنبالش.. داشتم سوار ماشینم میشدم

که یه دفعه عقل و منطقم بهم تشر زد کجا میخوای بری؟ گیرم که رفتی، چی
میخوای بگی؟ قد اگه اون تورو میخواست که به سهند بله نمیگفت، دوزار

غرور برای خودت قائل شو و برگرد تو شرکت. 

با این فکرا پشیمون شدم و از ماشین فاصله گرفتم، اما به داخل شرکتم
برنگشتم.. به این فکر میکردم برای همیشه که نرفته، برمیگرده، راه دیگه ای

نداره. 

.......

چندروز گذشت و از یلدا خبری نشد.. نمیخواستم بهش زنگ بزنم و غرور
خودمو زیر سوال ببرم، با اینکه داشتم میمردم فقط برای اینکه یه خبری ازش

بشنوم.. حتی یه وقتاییم میگفتم گور بابای غرور و این  شر و ورا، گوشیمو
برمیداشتم و شمارشو میگرفتم ولی قبل از اینکه بوق بخوره پشیمون میشدم و
قطع میکردم.. خودمم نمیدونم چه مرگم  بود و چه غلطی میخواستم بکنم، فقط

مستاصل و آشفته بودم، آروم  و قرار نداشتم. 

انقدر گذشت و من دست دست کردم تا اینکه یه شب سهند چندتا عکس برام
فرستاد.. عکسارو که باز کردم دیدم خود نکبتشه با یلدا، تو محضر سر سفره

عقد نشسته بودن.. خیره شدم به یلدا.. یه شال و مانتوی سفید پوشیده بود و
آرایش بیشتری به صورت داشت.. خوشگل شده بود!.. دیدم به عکس تار شد و

دیگه نتونستم چیزی رو  واضح ببینم.. عصبی از حالی که پیدا کرده بودم با
شدت رو چشمای خیسم دست کشیدم و گوشی رو کنار انداختم. 

داشتم سیگارمو دود میکردم که دوباره پیام داد.. پیامشو باز کردم، یه مشت
چرت و پرت گفته بود که چرا نرفتم مراسم عقدش و از این  حرفا.. خودشم

میدونست چه خبره و خودشو به خریت میزد چون قصدش فقط چزوندنم بود..



اما انگار یلدا بهش نگفته بود روز آخر چه اتفاقی افتاد و چه حرفایی از من
شنید... دیگه مهم نیست، فقط باید فراموش کنم، زمان همه چیزو درست میکنه.

ولی زمان نه تنها چیزی رو برام درست نکرد بلکه بدترم شد.. خودمم نمیدونم
چم  شده بود فقط دل و دماغ هیچ کاری رو نداشتم، هیچکسم نمیخواستم ببینم..
یه خط درمیون میرفتم شرکت و سر میزدم ولی بیشتر از یه ساعت نمیتونستم

اونجا دووم بیارم و میزدم بیرون. 

تو این اوضاع خراب روحیم سامینام شده بود عین یه سردرد تو مخُ و ناجور..
نمیخواستم به حال اونم گند بزنم ولی دیگه نمیتونستم تحملش کنم.. یه شب که

دوباره زنگ زده بود و داشت مغزمو میجویید بهش گفتم رابطمون تمومه و بره
پی زندگیش.. اولش باور نکرد ولی وقتی جدیتمو دید سعی کرد آرومم کنه اما

من احتیاجی به آروم  شدن نداشتم فقط دیگه نمیخواستم توی زندگیم باشه. 

یکم گریه و زاری کرد ولی وقتی فهمید بی فایده س زد تو خط کولی بازی و
جیغ و داد کردن.. بی حوصله تر از اونی بودم که بخوام جواب جیغ جیغاشو

بدم، فقط داشتم بهش یه فرصت میدادم که خودشو خالی کنه و برای همیشه بره
تا از شرش خلصا شم.. میون غربتی بازیش شنیدم که گفت: چیه؟ دوباره

قی اکبیری؟ چقدر منشی جدید استخدام کردی؟ چشمت خورده به یه دختر دوزار
بدبختی تو که لیاقتت همون گدا گشنه ی پاپتیه. 

بهت زده لب باز کردم: چه زری داری میزنی؟ 

نهول اون  منشی بد دوباره جیغ زد: تو زر میزنی مرتیکه، خاکبرسرت کنن که 
قواره بد ترکیبتی.. اونروز که سرزده اومدم شرکت قبلش سهند بهم گفته بود

داری با منشیت تیک و تاک میزنی، بهت یه فرصت دادم و خودمو خر کردم
که اون دختره جنده داره موس موستو میکنه و تو هیچ تقصیری نداری، اومدم



شرکت خراب شدت و بهش گفتم نامزدتم تا خودشو جمع کنه. . ولی مشکل از
مشله...  توئه، بس که هرزه ای، بند متنبونت واسه هر دوزاری 

دهنم باز مونده بود از چیزایی که داشتم میشنیدم، چه رکب کثیفی خوردم از
سهند و تازه فهمیدم.. دیوونه شدم! با همه توان حنجره م  عربده زدم: دهن پر از

کثافتتو ببند و کم گوه بخور، هرزه تویی که من الن باید بفهمم اون  سهند
حرومزاده شماره تورو داشته و درارتباط بودین.. یه تار موی گندیده اون دختر

می ارزه به کل هیکل قناس تو، خیلی گوه خوردی که گفتی نامزد منی.

PART 31 : 

هرچی خشم و عقده های چرکین تو وجودم بود روی سامینا خالی کردم.. حق
نداشتم؟ چرا، به نظر خودم که حق داشتم، حال که میخواستم از زندگیم پرتش
کنم بیرون باید با یه لگد جانانه باشه.. اگه میدونستم تمام این گوه خوریا زیر

سر سهنده فقط برا اینکه یلدا رو از دستم دربیاره، اگه میدونستم سامینا که فقط
دوست دخترم بود خودشو به یلدا نامزدم معرفی کرده، منم یجور دیگه رفتار

میکردم.. حداقل الن اینطوری نمیسوختم. 

ولی تقصیر خودمم بود، اونجایی که باید حرفا میزدم لل مونی گرفتم،
اونجایی که باید غرورمو کنار میذاشتم قیافه گرفتم و خودمو بالتر از یلدا دیدم،

شک و تردید و ترس چاشنی همه اینا شد و این اتفاق افتاد.. من با خودم
روراست نبودم، وقتی که باید قبول میکردم به یلدا دل بستم انکار کردم و ازش
فاصله گرفتم.. زمانی فهمیدم که چقدر این عشق و دلبستگی جدیه که دیگه یلدا

رو از دست داده بودم و خیلی دیر شده بود. 

همه اینارو قبول داشتم ولی یه چیزی مثل خوره به جونم افتاده بود و داشت
روانیم  میکرد.. اینکه چرا یلدا سهندو قبول کرد؟ اونم به این سرعت! انقدر



مجذوب و علقه مندش شده بود؟ دنبال چی بود؟ شوهر کردن؟... هنوز آخرین
جمله ای که بهم گفت یادمه، اینکه من هیچی راجع بهش نمیدونم... نمیدونستم

چرا این حرفو زد، دلیل خاصی داشت یا فقط میخواست برای خودش ترحم
بخره؟.. با اخلقی که تقریبا از یلدا میشناختم از ترحم و دلسوزی متنفر بود. 

چه فایده؟ دیگه ازدواج کرده، احتمال تو همون خونه مجردی سهند که تو یه
آپارتمان اجاره کرده بود زندگیشونو شروع کردن.. حتی فکر کردن بهشم

حالمو به هم میزد اما هیچ کاری ازم برنمیومد.. فقط از یه چیز مطمئن بودم
اینکه اگه یه جایی سهندو ببینم بی هیچ معطلی دندوناشو تو دهنش خرد میکنم. 

........

گذشت!... دیگه هیچوقت با سهند روبه رو نشدم، فقط دورا دور ازش خبر
داشتم.. خودمم که غرق کار شده بودم، اینطوری کمتر به چیزای عذاب آور
فکر میکردم.. کسی تو زندگیم نبود، نمیخواستمم کسی تو زندگیم باشه، من

خودمم به زور تحمل میکردم چه برسه یه نفر دیگه.. زندگیم درست مثل یه
برنامه از پیش تعیین شده سرد و روتین بود که فقط انجامش میدادم.. قبل از

این اتفاقام من آدم خوشحال و شادی نبودم اما این شد یه بهونه حسابی تا عمیقا
تو افسردگی دست و پا بزنم.

یه وقتایی بدون اینکه بخوام به یلدا فکر میکردم.. به روزایی که باهم حرفا
میزدیم، من غرق تماشا و حرفاش میشدم و دوست داشتم ساعتها صداش تو
گوشم باشه.. اون موقع نمیفهمیدم، الن که از دست دادم میفهمم، که چقدر

وجودش برام آرامش بخش بود، چقدر برام مهم بود و میخواستمش، همونی بود
که میتونستم باهاش یه زندگی عاشقانه رو تجربه کنم.. کاش اینارو زودتر

میفهمیدم.. خیلی زود دیر میشه! دقیقا اون موقع که داری واسه خودت سبک و
سنگین میکنی و نمیدونی چه تصمیمی بگیری، مثل قطره های آب از لی

مسر میخوره و از دست میره.. آب ریخته شده هم که دیگه نمیشه جمع انگشتات 
کرد.. تو میمونی و یه دنیا حسرت! 



مگه غیر از اینه که همه جون کندنای ما برای داشتن زندگی دلخواهمونه؟ اگه
تو این زندگی با همه دارایی هامون یکی نباشه که کنارش احساس آرامش کنیم،
وقتی از همه جا و همه کس خسته و زده شدیم به آغوش اون پناه ببریم، اونم با
عشقش دوباره دنیامونو گرم و پرامید کنه، ادامش چه فایده ای داره؟ این دیگه

زندگی کردن نیست، زنده موندن و تظاهر کردنه. 

تقریبا دوسال میگذشت.. دقیقا اون موقعی که هیچ انتظارشو نداشتم از یکی از
رفیقام حرفایی شنیدم که دنیامو زیر و رو کرد! میگفت سهند رفته کانادا، تنها،

بدون زنش! اولش فکر کردم شاید رفته تا کارای اقامت زنشو انجام بده اما
خیلی زود متوجه شدم برای همیشه رفته و قصد برگشتن یا مبردن کسی رو

نداره.. به هیچکسم هیچ توضیحی نداده بود فقط گفته بود قصد داره اونجا واسه
خودش یه بیزنس راه بندازه.. به گفته رفیقم تازه میخواست مجردی حال کنه!

نمیتونم بگم چه حالی داشتم، از یه طرفا خوشحال بودم که از یلدا جدا شده، از
طرفا دیگه دلم آشوب بود که چه اتفاقی برای یلدا افتاده؟ الن تو چه

وضعیتیه؟.. حاضر بودم هرکاری انجام بدم تا بتونم پیداش کنم.. تنها آدرسی که
ازش داشتم خونه شون بود، قاعدتا الن باید اونجا باشه، یا حداقل پدرومادرش

ازش خبر داشته باشن. 

معطل نکردم و صبح اول وقت جلوی در خونه شون بودم.. هیجان و استرس
داشت سکته م میداد! دیگه غلط بکنم بخوام قیافه بگیرم یا لجبازی کنم،

میخواستم رک و راست حرفا دلمو بهش بزنم و ازش فرصت بخوام.. یه مرد
جا افتاده اومد جلوی در، حتما پدر یلدا بود! نمیدونستم چی بگم و خودمو

چجوری معرفی کنم.. اسممو گفتم و براش توضیح دادم دوسال پیش یلدا تو
شرکتم کار می کرد و از این صحبتا.. میون حرفام متوجه شدم خیلی گیج و

منگ نگاهم میکنه، طوری که انگار اصل نمیفهمید من چی دارم میگم.



PART 32 : 

ممردد از این حالتش مکث کردم و اونم از این سکوت چند ثانیه ای استفاده کرد،
با تعجب پرسید: ببخشید من متوجه نشدم، شما با برادر زاده من چیکار دارین؟ 

برادر زاده؟! فکر میکردم این  مرد پدر یلدا باشه ولی عموش بود.. هاج و واج
لب باز کردم: من فکر میکردم اینجا منزل پدریشون باشه. 

 سال و خرده ای با ما3کلفه و عصبی گفت: نه جناب، من عموی یلدام ، کل 
زندگی کرد و النم سر خونه و زندگی خودشه، میشه بگید مشکل چیه و باهاش

چیکار دارید؟ 

چی داشتم  میشنیدم؟! با حرفای عموی یلدا کلی سوال برام پیش اومد ولی فعل
باید جواب این یارو رو میدادم چون یواش یواش داشت عصبانی میشد، فورا یه

دروغ ساختم و گفتم: وال چند روز پیش خانوم تابش باهام تماس گرفتن و
میخواستن دوباره تو شرکت مشغول به کار شن، منم اونروز خیلی سرم شلوغ
بود و نتونستم درست باهاشون صحبت کنم، بعدشم کل فراموش کردم، دیروز
دوباره پیغام گذاشته بودن ولی هرچی با اون شماره تماس گرفتم خاموش بود،

تنها آدرسیم که ازشون داشتم همین جاست... 

بی حوصله پرید وسط حرفم: یلدا که دیگه اینجا زندگی نمیکنه، الن خونه
شوهرشه، اگه باهاش کاری دارین برید به آدرس خونه خودش. 

بعد آدرس خونه مجردی سهند رو گفت.. دهنم  از حیرت باز مونده بود! یعنی
عموش نمیدونست سهند از یلدا جدا شده ؟! حتما نمیدونست! با شک و تردید

پرسیدم: شما مطمئنی هنوز اونجا زندگی میکنن؟ 



شونه بال انداخت و گفت: نمیدونم، تا دوسال پیش که بودن.. ببین آقا من از
وقتی برادر زادمو شوهر دادم دیگه ندیدمش، خیلیم ازش خبر ندارم، اگه خراب

کاری کرده یا...

بهت زده و عصبی حرفشو قطع کردم: آقا این چه حرفیه؟ خانوم  تابش
فوق العاده خانوم  محترمیه، من فقط دارم دنبالشون میگردم چون میخواست

دوباره تو شرکتم مشغول به کار شه، از اونجاییم که قبل باهاشون کار کردم و
میشناسمشون دوست دارم استخدامش کنم. 

نگاه موشکافانه ای بهم انداخت و ادامه داد: پس برید به همون آدرسی که دادم. 

با سماجت گفتم: شاید از اونجا نقل مکان کرده باشن، آدرس خونه
پدرومارشونو میشه بدین؟ 

اخمش پررنگتر شد: اونا هیچ آدرسی ندارن، اگه داشتن من مجبور نمیشدم سه
سال از بچشون مراقبت کنم، خوش اومدی. 

بعد رفت داخل و درو به روم بست.. این دیگه چجور آدمی بود؟ دلم میخواست
دوباره در بزنم اونم درو باز کنه و با مشت بکوبم تو دماغ و دهنش.. با

چیزایی که از یلدا فهمیده بودم دنیا رو سرم خراب شد.. کاش این  چیزارو
زودتر میفهمیدم، کاش زودتر میفهمیدم وضعیت زندگی یلدا چجوریه.. اونموقع
یجور دیگه باهاش تا میکردم، بیشتر هواشو داشتم، شده بود به زور براش یه

خونه میگرفتم تا دیگه انقدر سختی نکشه، اصل نمیذاشتم به این زندگی
مزخرفا با یه عموی عوضی که همه چیز به تخمش بود ادامه بده، عمویی که
نمیدونست برادرزادش کجاست، داره چیکار میکنه، حتی نمیدونست از شوهر

پوفیوزش جدا شده. 



تعجبی نداشت چرا یلدا به این سرعت با اون  سهند حرومزاده ازدواج کرد،
میخواست از شر این عموی عوضیش خلصا شه.. چرا هیچوقت هیچی بهم

نگفت؟ 

داغون بودم.. عذاب وجدان داشتم.. یجورایی خودمو مقصر میدونستم.. من
میتونستم به وضعیت زندگی یلدا سروسامون بدم تا کار به اینجا نرسه ولی...!

دلم میخواست یه دل سیر کتک بخورم. 

الن کجا بود؟ چه وضعیتی داشت؟ چرا کسی جز اون عموی عوضیش وجود
نداشت که بشه یه رد و نشونی ازش پیدا کرد؟ با اینحال دست از گشتن

برنداشتم، رفتم خونه سهند و از همسایه ها پرس و جو کردم، کسی چیز زیادی
 ماه اونجا زندگی کردن و بعدم رفتن یه جای دیگه..7،8نمیدونست، چون کل 

چجوری باید یلدا رو پیدا میکردم؟ 

به چند جا که زنای بی بضاعت یا بی سرپناه رو میشد پیدا کرد سر زدم، با
خودم فکر کردم شاید بشه یه سرنخی از یلدا پیدا کرد ولی هیچی نبود، شده بود

مثل سوزن تو انبار کاه... تو همین رفت و آمدا با یه مددکار و مشاور آشنا
شدم.. خیلی مشتاق بود که کمکم کنه ولی من دیگه ناامید شده بودم چون بعید

میدونستم یلدا بین اون  زنا باشه. 

اما اون خانوم  مددکار همچنان با من درارتباط بود، اسمش نوشه بود و به هر
بهونه ای سعی میکرد باهام تماس بگیره یا پیام بده.. رفته رفته این رابطه

بیشتر شد، چون هرزگاهی از تنهایی درمیومدم.. اعترافا میکنم نوشه برام مثل
یه رفیق بود، یه دوست که بدم نمیومد بعضی وقتا باهم صحبت کنیم.. اوایل

نوشه خودشو خیلی شبیه به روحیات و خلقیات من نشون  میداد و همین باعث
شد من بیشتر بهش اعتماد کنم و اجازه نزدیک شدن بدم.. ولی بعد از یه مدت

روحیات و خلقیات واقعیش رو شد، زمین تا آسمون باهم فرق داشتیم!



با خودم  میگفتم چه اشکالی داره؟ بعدشم مگه چقدر مهمه؟ مگه قراره دوست
دخترم باشه یا زن زندگیم بشه؟ باهم رفیقیم دیگه! حال اون هر علیقی میخواد

داشته باشه.

PART 33 : 

اما از طرفی زیادی داشتیم به هم نزدیک میشدیم! نوشه منو به دوستاش و حتی
خونوادش معرفی کرده بود، با اینکه من چندبار تو حرفامون به این موضوع

اشاره کرده بودم که ما فقط باهم دوستیم، دوتا دوست کامل معمولی! تازه غیر
از این نوشه میدونست من عاشق یه دختر دیگه م و هنوزم امید دارم پیداش

کنم.. اونم همیشه میگفت: اوکیه، غیر از اینم نیست، ما فقط دوستیم! 

منم با شنیدن این حرفا یکم خیالم راحت میشد، ولی سعی میکردم فاصلمو با
نوشه حفظ کنم و به دور و بریاشم اینو بفهمونم چیزی بین ما نیست، اما یه

نیرویی مانع این فاصله گرفتن میشد، قشنگ حس میکردم، نمیدونم چرا و چی
بود ولی هرچی که بود من هیچ کنترلی روش نداشتم و خیلی وقتا بدون اینکه
بخوام دهنم بسته میشد یا واکنشی به بعضی حرفای معنی دار خونواده نوشه

نشون نمیدادم. 

تو همین اوضاع بابا سکته کرد و راهی بیمارستان شد.. متاسفانه قدرت راه
رفتنشو از دست داده بود، به معنی بهتر پاهاش فلج شده بود و دیگه نمیتونست

قدم از قدم برداره.. این موضوع خیلی برای من سخت و ناراحت کننده بود
چون هم بابام ویلچر نشین شده بود هم مسئولیت من چندبرابر. 

این مابین نوشه هم سعی میکرد تند تند به بابا سربزنه و هرکاری از دستش
برمیومد انجام بده.. معرفی یه فیزیوتراپ حرفه ای و یه پرستار کار بلد و از



اینجور چیزا.. جالبه که بابام خیلی ازش خوشش اومده بود و چپ و راست بهم
میگفت چرا با نوشه ازدواج نمیکنی؟! شنیدن این حرفا برام خنده دار بود چون

من اصل نوشه رو به چشم خریدار نگاه نمیکردم! 

خودمم واقعا نفهمیدم چی شد، چه اتفاقی افتاد، ولی جدی جدی داشتیم تو چشم
دور و بریامون تبدیل به نامزد میشدیم، نمیدونم چرا ولی اونا رابطه مارو

عمیق و جدی میدیدن درصورتیکه اینطوری نبود، خود نوشه هم اینو
میدونست. با خودم میگفتم من هیچ علقه یا کششی به این دختر ندارم، چرا این

اتفاقا داره میفته؟ تو مسیری افتاده بودم که بر خلفا خواستم بود و سعی
میکردم متوقفش کنم اما داشت پیش میومد و شکل می گرفت. 

یواش یواش منم تسلیم این نیروی قوی و با اراده شدم و گفتم هرچه باداباد!
اصل شاید قسمت و سرنوشتم این باشه، شاید وقتشه از رویای پیدا کردن یلدا

دست بکشم و تو واقعیت زندگی کنم. 

........

* اکنون* 

حال من مونده بودم با یه دنیا سوال که فقط یلدا میتونست جوابشو بده.. یه
فرصت کوتاهم برای حرفا زدن پیش اومد ولی اونطور که انتظار داشتم پیش
نرفت.. فرصت کمی بود و من بیشتر از اینا نیاز داشتم.. اما انگار اونم تغییر

کرده بود، یه تغییر اساسی، دیگه شبیه یلدای گذشته نبود و همین منو تا حدودی
میترسوند، ولی هنوزم یلدا بود، غیر از اینه؟ 

5چرا من و یلدا تو زمان و مکان اشتباه باید سرراه هم قرار بگیریم؟ اون از 
سال پیش اینم از الن.. الن که موقعیتمون خیلیم بدتره، اون نامزد داره، من



نامزد دارم.. چرا باید اینجوری باشه؟ باید چیکار میکردم؟ بیخیالش میشدم و
ازش فاصله میگرفتم؟ از نظر منطق و اخلقیات کار درستی بود...! 

یلدا : 

با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم و یه چشمی به صفحه گوشی نگاه
کردم، با دیدن اسم شهرام منچ کلفه ای گفتم و جواب دادم: بله؟ 

+ راننده رو فرستادم جلوی در خونه ت، یه چیزایی اورده که مال توئه، برو
ازش تحویل بگیر. 

قطع کرد.. نفهم من هنوز خواب بودم! به سختی بلند شدم و لباس بیرون تنم
کردم، لخُ لخُ کنان رفتم جلوی در و از داخل چشمی راننده شهرامو دیدم.. درو

تا نصفه باز کردم و اونم بی حرفا یه پاکت بزرگ خرید دستم داد و رفت..
برگشتم داخل و با تعجب توی پاکت رو نگاه کردم.. یه سری لباس بود.. یعنی

دوباره برنامه داره؟.. فورا گوشیمو برداشتم و به شهرام زنگ زدم.. طولی
نکشید که جواب داد و منم با لحن شاکی گفتم: خبریه اینارو فرستادی؟ 

+ آره، امروز عصر تو باغ یه دورهمی داریم، من و تو، آبان و نامزدش. 

از حیرت دهنم باز موند.. پس کار خودشو کرد! نگاه مجددی به لباسها انداختم
و گفتم: میخوای این لباسارو بپوشم؟ اینا خیلی جلف و بدن نماس، همه جونم

معلوم میشه. 

+ ببین با من بحث نکن، وقتی اونا رو فرستادم یعنی باید همونارو بپوشی، ختم
کلم. 



_ شهرام با اینکار فقط نامزد آبانو حساس میکنی، بعدش دختره دیگه نمیذاره
 فرسخی توام  رد بشه، من قصد دخالت ندارم ولی یکم آهسته تر10نامزدش از 

پیش بری بد نیست. 

چند لحظه سکوت کرد و گفت: خیلی خب، اونو بذار برا  یه موقعیت بهتر،
الن از لباسای قبلیت یه چیز درست و حسابی انتخاب کن و بپوش، خوب گوش

کن چی میگم یلدا میخوام انقدر سکسی و خیره کننده باشی که نشه ازت چشم
برداشت، منظورمو واضح رسوندم؟ 

از حرصا فکم منقبض شد و نفسمو عصبی بیرون دادم.. شهرام که منتظر
جوابم بود با تشر گفت: نشنیدم چی گفتی؟ 

_ باشه، سکسی و لوند، فهمیدم. 

+ آفرین دختر خوب.. پاشو به کارات برس عصر میام  دنبالت. 

قطع کرد و منم برگشتم تو اتاق، خودمو ولو کردم رو تخت و سعی کردم
بخوابم، ولی نمیتونستم، فکرم درگیر بود

PART 34 : 

برای اینکه از شر فکر و خیالی آزاردهنده خلصا شم بلند شدم و رفتم
سروقت کمد و لباسهام تا برای دورهمی عصر یه چیز درست و درمون بپوشم
که هم خیلی جلف نباشه و هم به خواسته شهرام نزدیک باشه.. واقعیت این بود

که دوست نداشتم مثل زنای ناجور به نظر بیام و به راحتی تن و بدنمو به
نمایش بذارم. 



برای روبه رو شدن دوباره با آبان استرس داشتم.. حقیقتا جذبه و ابهتش آدمو
میگرفت و دستپاچه میکرد.. اما باید بهش غلبه میکردم، من دیگه اون دختر

ساده و بی تجربه گذشته نبودم که خودشو دست پایین بگیره و رو خودش عیب
و ایراد بذاره، لاقل جلوی آبان که باید اینطوری نشون میدادم. 

نزدیکای عصر بود.. تقریبا آماده شده بودم که متوجه شدم یکی وارد خونه 
شد.. هراسون رفتم تو سالن و چشمم به شهرام افتاد که داشت با خونسردی درو
می بست.. بدم میومد همینجوری کلید مینداخت و وارد خونه  میشد، درسته اون
این خونه رو برام گرفته ولی خبرم من الن صاحبخونه بودم.. نمیتونست مثل

آدم  زنگ خونه رو بزنه و خودم درو باز کنم؟ 

همینطور با بیخیالی نزدیک شد و درحالیکه آدامس میجویید گفت: آماده ای؟ 

به معنی آره سرتکون دادم و که یه مرتبه نگاهش میخکوب شد رو صورتم..
اخم کرد و ادامه داد: الن مثل آرایش کردی؟ 

_ آره دیگه مگه چشه؟ 

+ چش نیست؟ تو به این میگی آرایش؟ پس اون همه لوازم آرایشو چیکار
میکنی؟ دکوری نگه داشتی؟ میدونستم یه آرایشگر میفرستادم تا مثل آدم درستت

کنه. 

_ شهرام قرار نیست صورت من غرق آرایش باشه، قراره زیباتر به نظر
بیاد.. بعدشم به من اعتماد کن، آرایش غلیظ تو ذوق میزنه. 



با نارضایتی نگاهش رو صورتم  چرخید: حداقل یه رژلب پررنگتر بمال،
قرمزی، چیزی، یه رنگی که اون  لبای خوشگلت تو چشم بیاد. 

دیگه  باهاش بحث نکردم، برگشتم  تو اتاق و درحالیکه لبامو با دستمال پاک
میکردم به آینه  نزدیک شدم.. یه رژلب پررنگتر برداشتم و به لبام زدم..

همزمان نگاهم تو آینه به شهرام  افتاد که داشت سر تا پامو برانداز میکرد..
همون  لحظه لب باز کرد: پس تصمیم گرفتی این لباس رو بپوشی؟ 

اوهومی گفتم و اونم ادامه داد: همچین  چیزی مد نظر من نبود چون خیلی
پوشیدس ولی قشنگه، حسابی شکل بدنتو نشون میده و...! 

حرفشو ادامه نداد و خندید..کلفه از حرفا و خنده رو مخش نگاهمو ازش گرفتم
و کارمو تموم  کردم.. اونم درحالیکه از اتاق بیرون میرفت گفت: زودباش، باید

قبل از اونا تو باغ باشیم. 

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم، به اندازه کافی نروس و عصبی
بودم. 

آبان : 

زیبا و وسوسه انگیز شده بود، مثل اشعه های خورشید درخشان و خیره کننده،
نمیتونستم ازش چشم  بردارم، حتی اگه از این زل زدن چشمام بسوزه و ازش
اشک بیاد.. هربار که نگاهمون به هم برخورد میکرد دلم می لرزید و طاقتم

طاق میشد.. کی نگاهش انقدر اغواگر و مسحور کننده شد که باهربار چشم تو
چشم شدن فرو می ریختم و بی قرار میشدم؟ 



تمام حرکاتش با لوندی و درعین حال اعتماد به نفس بود، کامل برعکس
گذشته.. انگار کمر بسته بود با اینکارا دهنمو سرویس کنه و پدرمو دربیاره ..

هرچند منم فقط اینجا بودم که اونو ببینم، برای همین دعوت شهرامو با کله
قبول کردم. 

نوشه حسابی سرش با شهرام گرم بود و داشتن تخته نرد بازی میکردن، از
شهرام خوشش میومد چون پایه کاراش بود.. وقتی بهش گفتم شهرام دوباره

دعوتمون کرده خیلی خوشحال شد چون میدونست شهرام اهل عشق و حاله. 

یلدا برگشت داخل خونه.. منم یکم موقعیت رو سنجیدم و با کمی تاخیر دنبالش
رفتم.. تو آشپزخونه بود و داشت در یخچال رو باز میکرد.. نزدیکش رفتم و

همزمان صدامو صافا کردم تا متوجه حضورم بشه.. با تعجب چرخید به
طرفم، لبخند زد و پرسید: چیزی لزم دارین؟ 

یجور رفتار میکرد انگار تازه باهم آشنا شدیم! از اینکارش واقعا حرصم
میگرفت، الن که دیگه نوشه و شهرام پیشمون نبودن که داشت نقش بازی

میکرد.. نیشخند کمرنگی زدم  و گفتم: چه خوب تظاهر میکنی که همو
نمیشناسیم . 

لبخندش حالت معنی داری به خودش گرفت، ازم  رو برگردوند و در یخچال رو
کامل باز کرد.. همونطور که داشت دنبال چیزی می گشت گفت: نبده مگه؟ چرا

باید طوری رفتار کنم که نامزدت ناراحت شه؟ 

یه بطری آب معدنی برداشت.. درحالیکه داشت در بطری رو باز میکرد راه
افتاد به طرفم و همزمان ادامه داد: حال چه اصراریه که باهم  صمیمی تر

رفتار کنیم؟



PART 35 : 

از حرفش خوشم نیومد و خواستم جوابشو بدم ولی همون موقع دهنه بطری رو
آهسته به لباش نزدیک کرد و یه جرعه آب خورد.. آبو قورت داد و درحالیکه

نگاهم میکرد لب پایینشو لحظه ای به آرومی داخل دهنش برد و به آرومیم
بیرون اورد.. منم محو و خیره این حرکاتش.. به عمد انقدر سکسی رفتار
میکرد یا واقعا منظوری نداشت؟ هرچی که بود داشت تاب و توانمو ازم

می گرفت و دیوونم میکرد. 

چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم، باید به خودم مسلط میشدم.. دوباره نگاهش
کردم که با اون  چشمای دلفریبش بهم خیره بود و انگار چوبم میزد!.. ناخواسته

بهش نزدیکتر شدم و گفتم: باید باهات حرفا بزنم. 

با لبخند معنی دار و لوندی که به لب داشت گفت: پس الن داریم چیکار
میکنیم؟ 

_ اینجا نه، یه جای خلوت تر و راحت تر. 

+ اووو! یواش یواش داری خط قرمزارو رد میکنی آقای پورمشکات، تو
متعهد، من متعهد، دوتا آدمی که نامزد دارن چرا باید پی جای خلوت و راحت

باشن؟ 

راست میگفت، حق با اون بود، ولی دل پر غوغا و بی قرار من که این حرفا
حالیش نمیشد.. اخم کردم و گفتم: بس کن یلدا، انقدر سر به سرم نذار، گفتم که

باید باهات حرفا بزنم، خیلی چیزا هست که باید بشنوی. 



خیره و خمار نگاهم میکرد، انگار داشت با خودش به حرفم فکر میکرد.. تو
همون حال لب باز کرد: شمارتو بده خودم بهت زنگ میزنم. 

_ خیلی خب یادداشت کن.

+ بگو حفظش میکنم. 

با تعجب خیرش موندم.. چقدر عوض شده بود! ناخواسته نیشخندی رو لبام 
نشست و خیره به چشماش شمارمو به زبون اوردم.. سرتکون داد و از کنارم

رد شد، همزمان برگشتم سمتش و گفتم: زودتر باهام تماس بگیر، کارای مهمی
باهات دارم. 

از حرکت ایستاد، بدون اینکه برگرده تک خنده  ای کرد و گفت: آبان خان من
دیگه منشیت نیستم که بهم امر و نهی میکنی، اگه صلح دیدم زنگ میزنم. 

راه افتاد و رفت.. چقدر با نیش و کنایه حرفا میزد، قشنگ  تا ته وجود آدمو
 سال پیش رو برام تلفی میکرد..5میچزوند.. انگار داشت غرور و بی مهری 

داشتم دوباره تو پوسته سخت غرورم میرفتم که به خودم تشر زدم.. دیگه کافی
بود، الن فقط باید سعی میکردم یلدا رو از خودم  نرنجونم.. نفس عمیقی کشیدم

و از خونه خارج  شدم.. نوشه و شهرام همچنان مشغول بازی بودن.. چشم
چرخوندم و دنبال یلدا گشتم.. روی تاب راحتی یه نفره نشسته بود و با گوشیش

سرگرم بود. 

از وقتی اومده بودیم متوجه شده بودم خیلی به شهرام  کاری نداره، شهرامم زیاد
دور و برش نبود، هرچند زمانیکه کنار هم میشستن یا شهرام قربون صدقش

میرفت حالم به هم می خورد و به سرم میزد پاشم از اینجا برم تا بیشتر از این



روانم به هم نریزه، ولی از طرفا دیگه مگه میتونستم از کنار یلدا بودن دل
قبکنم، ول کنم و برم؟ نه که نمیتونستم! قشنگ یه شکنجه روانی مازوخیسم گونه

برا خودم درست کرده بودم. 

.......

 روز از وقتی که شمارمو به یلدا داده بودم میگذشت ولی هیچ خبری نشده3،4
بود.. هربار که گوشیم زنگ میخورد یا پیام میومد فورا شیرجه میزدم رو

گوشی و هربارم مثل قبل ناامید و عصبی میشدم.. یواش یواش داشتم با خودم
به این نتیجه میرسیدم قصد زنگ زدن نداره و سرکارم گذاشته، همون  موقع که

مثل داشت شمارمو حفظ میکرد باید میفهمیدم. . خیلی دلم میخواست ببینمش و
بهش بگم آفرین! تبریک میگم، حسابی تلفی کردی! الن خوشحالی؟!

هرچند که دیگه بعید میدونستم ببینمش، با این حرکت توهین آمیز و مسخرش
دیگه نمیخواستم باهاش روبه رو شم و بیشتر از این  خودمو کوچیک  کنم.. اصل

چه بهتر که زنگ نزد، ما هردومون نامزد داشتیم، چه دلیلی داشت که بخوایم
به هم نزدیک شیم؟ غیر از اینه که این نزدیک شدن دور از چشم پارتنرامون
یه جور خیانته؟ نه! غیر از این نیست، پس همون بهتر هیچ ارتباطی بینمون

شکل نگیره... 

یه دفعه گوشیم زنگ خورد و دلم آشوب شد.. برش داشتم و با دیدن یه شماره
غریبه قلبم تندتر زد.. فورا جواب دادم و از اونور خط صداشو شنیدم: سلم

آبان خان، یلدام. 

ای وای که از شنیدن صداش نفسم بند اومد و دست و پاهام شل شد! تمام اون
افکار و تصمیمایی که داشتم تو یه چشم به هم  زدن  به باد هوا سپرده شد و از

بین  رفت.. از هیجان خشکم زده بود.. خودمو جمع کردم و با آرامش مصنوعی
گفتم: نبه! سلم، فکر میکردم دیگه زنگ نمیزنی.



لوند خندید و گفت: راستش میخواستم زودتر از اینا زنگ  بزنم ولی تردید
داشتم، با خودم فکر میکردم نکنه بد موقع باشه و پیش نامزدت باشی. 

مرض داشت! خوشش میومد گند بزنه به حس خوبم و حالمو بگیره.. با
خونسردی ساختگی گفتم: عجب! چه به فکر.

مکثی کرد و گفت: میخواستی باهام  حرفا بزنی، بفرما سروپا گوشم. 

_ چطوره که عصرونه  رو باهم بخوریم؟ 

+ حتما، چرا که نه. 

_ آدرس و ساعتو الن برات میفرستم.. البته اگه مشکلی نداری خوشحال میشم
خودم بیام  دنبالت. 

+ خیلی لطف داری، مرسی، ولی خودم میام. 

_ باشه پس منتظرتم. 

خدافظی کردیم و فورا محل قرار و ساعت رو براش فرستادم.

PART 36 : 



خیلی خوشحال بودم، دل تو دلم نبود.. این هیجان و استرس رو عجیب دوست
داشتم، عمیقا خوشایند بود! انگار بعد از مدتها داشتم احساس نشاط و سرزندگی

میکردم.. دیگه هیچ چیز و هیچکس جز این قرار برام مهمتر نبود.. هیچوقت
تو زندگیم برای دیدن یه نفر اینطوری اشتیاق نداشتم.. سریع برگشتم  خونه تا

آماده شم. 

 دقیقه زودتر از ساعت قرارمون به مقصد رسیدم.. تو ماشین منتظر20تقریبا 
 دقیقه که به10نشستم تا این  دقایق لعنتی بگذره، ولی مگه ساعت میگذشت؟... 

هزار جون کندن گذشت دیگه نتونستم تو ماشین بمونم و پیاده شدم . 

یلدا : 

وارد کافه رستورانی شدم که با آبان قرار داشتیم.. یکم که چشم چرخوندم
دیدمش، اونم منو دید، از پشت میز بلند شد و راه افتاد به طرفم.. مثل همیشه

بود، خوشتیپ و جذاب! بهم که رسید با لبخند سلم و احوالپرسی کرد و قاعدتا
منم با لبخند جوابشو دادم.. هدایتم کرد به سمت همون میزی که روش نشسته
بود.. روبه روی هم پشت یه میز دونفره نشستیم. سعی میکردم ریلکس و بی

تفاوت باشم حتی تو ظاهرم همینطوری بودم ولی از درون آشوب و مضطرب
بودم.. هیچوقت فکر نمیکردم روزی برسه که با آبان قرار بذارم. 

به پیشخدمت سفارش دادیم و بینمون سکوت برقرار شد.. بهم خیره بود، عمیق
و مبهم.. نگاهشم عجیب سنگین و نفس گیر بود.. برای اینکه از این نگاه فرار
کنم به دور و اطرافم  چشم چرخوندم و همزمان گفتم: چه جای دنج و قشنگیه. 

سال کجا5سرتکون داد و با مکث گفت: یلدا.. هنوزم میخوام بدونم تو این 
بودی. 



چه بی مقدمه! چه گیری هم داده بود! لبخند بی معنی زدم و پرسیدم: چرا انقدر
برات مهمه که بدونی؟ 

با حالت بی سابقه ای که تاحال ازش ندیده بودم جواب داد: چون خیلی دنبالت
گشتم ولی هیچ اثری ازت پیدا نکردم. 

از جوابش جا خوردم.. هیچوقت فکر نمیکردم انقدر براش مهم باشم که بخواد
دنبالم بگرده.. طوری برام  غیرقابل باور بود که ناخودآگاه نیشخند زدم و گفتم:

واقعا؟ 

با جدیت گفت: آره واقعا.. از اون وقتی که خبر جداییت از سهندو شنیدم
هرجایی که میشد اثری ازت پیدا کرد رو گشتم. 

کل ذهنیتمو به هم ریخت.. اصل توقع نداشتم  همچین حرفایی ازش بشنوم، از
یه طرفا حیرت کرده بودم و همچنان باورم نمیشد از طرفا دیگه آشفته حال و

 سال پرتلطم و استرس هیچکس نبود که حتی بخواد5ناراحت شدم.. تو این 
از حالم باخبر شه یا برای کسی مهم باشم! ناخواسته لب باز کردم: فکر

نمیکردم برای کسی مهم باشه کجام و دارم  چیکار میکنم. 

+ برای من  مهم بود.. راستش خیلی چیزای دیگه هم مهم بود، اما نمیدونم
اشتباه، قسمت، سرنوشت، هرچی که بود نذاشت خیلی حرفا گفته شه. 

غمگین نگاهم کرد و ادامه داد: یلدا، این شرایط هیچوقت اون چیزی نبود که
من میخواستم، من.. من هیچوقت نمیخواستم تورو از دست بدم. 



پوزخند بی حالی زدم و به تمسخر گفتم: فکر میکردم بعد از رفتنم بتونی منشی
های بهتری پیدا کنی. 

+ بس کن، خودتم میدونی منظور حرفم چیه.. انقدر باهوش بودی که بفهمی
رابطه ما فراتر از یه رابطه کاریه. 

_ شاید یه وقتی اینطوری فکر میکردم ولی بعد از گذشت یه زمانی با خودم به
این نتیجه رسیدم که تو فقط میخوای باهام  سرگرم شی. 

از حرفم وا رفت و فورا چهره ش حالت عصبی و پرخاشگری به خودش
گرفت، تو همون حال گفت: سرگرمی؟ واقعا اینجوری راجعبم فکر میکردی؟
این  دیگه ته بی انصافیه.. اگه قصدم سرگرمی بود خیلی زودتر از اون چیزی
که فکر کنی بهت نزدیک میشدم و به هدفم میرسیدم، اگه حسم بهت یه هوس

زودگذر بود بعد از جداییت از اون  مرتیکه پفیوز وجب به وجب شهرو دنبالت
نمیگشتم. 

فکش منقبض شد و نفسشو با حرصا بیرون داد.. آتیش خشمش انقدر تند بود که
داشت زبونه میکشید و به جون منم میفتاد.. دوباره بهم خیره شد و ادامه داد:

 سال5انقدر حرفا زیاده که نمیدونم  از کجا بگم ، ولی یه سوالی تو ذهنمه که 
بهش فکر کردم و هزارتا جواب براش پیدا کردم اما جواب اصلی رو باید از

زبون خودت بشنوم.. چرا با سهند ازدواج کردی؟ 

حالم داشت بد میشد، من نیومده بودم که این حرفارو بشنوم یا گذشته رو شخم 
بزنم، اصل فکر نمیکردم آبان بخواد همچین حرفایی رو به زبون بیاره.. فکر
میکردم قصدش لس خشکه زدن و مخُ زنیه.. من نمیخواستم راجع به گذشته

حرفا بزنم، حتی نمیخواستم با آدمای گذشته روبه رو شم، النم مجبور بودم که



سرقرار بیام.. ولی حرفایی که  آبان داشت میزد جز به هم ریختن  روانم
هیچ چیز دیگه ای نداشت. 

دلم میخواست بهش بگم مگه از این قرار نمیخوای به هدفی برسی؟ هدفت چیه؟
کشوندن من تو رخت خواب! باشه مشکلی نیست ولی چرا داری حرفایی میزنی
که عذابم  چندبرابر شه؟... درحالیکه نه  میخواستم نه میتونستم خشممو مهار کنم

با عصبانیت گفتم: الن واقعا با من قرار گذاشتی که این حرفارو بزنی؟

PART 37 : 

خیره به چشمام جواب داد: هم این، هم خیلی حرفای دیگه، چرا از جواب دادن
 سال مزخرفی که پشت سر گذاشتم حقمه5طفره میری؟ ببین من بعد از اون 

که بدونم. 

سرد و بی رحمانه گفتم: مگه من ازت خواستم دنبالم بگردی؟ 

نگاهش رنگ بهت و ناباوری گرفت.. لب باز کرد حرفی بزنه که نذاشتم و
ادامه دادم: آبان تو فرصتتو داشتی، برای هرچیزی که تو سرت بود، ولی با

خودت مشغول دودوتا چهارتا بودی که موندن با دختری مثل من چقدر به
نفعته، دختری که از نظر مالی و اجتماعی خیلی از تو پایین تر بود، تو حتی

تکلیفت با خودت روشن نبود و نمیدونستی چی میخوای.

+ خیلی داری تند میری، آره قبول دارم اشتباه زیاد کردم ولی تو نمیدونی من
چه شرایطی داشتم یا چی بهم  گذشته . 



_ توام  نمیدونی من چه شرایطی داشتم و چی بهم گذشته، النم اگه توقع داری
بفهممت و درکت کنم باید بگم سخت در اشتباهی، اگه هم میخوای باور کنم بهم
علقه مند بودی بازم سخت در اشتباهی، چون تو این دوره و زمونه چیزی به
اسم عشق وجود نداره، همه فقط فکر خودشون و منافعشونن.. هرکی که بیشتر
نزدیک به ایده آلشون باشه، حال از هر نظر، باهاش میمونن و تظاهر به عشق
و دوست داشتن میکنن.. ببخشید ولی من انقدر از زمین و زمان کشیدم که این

حرفا برام دیگه هیچ معنی نداره، مرسی از دعوتت، قرار خوبی بود. 

دربرابر نگاه عصبی و حیرت زدش بلند شدم و راه افتادم به سمت در
خروجی.. کاش قلم پام میشکست و اینجا نمیومدم تا یه مشت مزخرفات بشنوم..
از رستوران بیرون اومدم چند قدم به خیابون نزدیک شدم تا یه تاکسی دربست

بگیرم.. چیزی نگذشته بود که صداشو از پشت سرم شنیدم: یلدا! 

عصبی چشم  بستم و نفسمو با حرصا خالی کردم.. برگشتم سمتش و منتظر و
کلفه بهش خیره شدم.. مستاصل و آشفته بهم نگاه میکرد، عصبانی بود ولی

سعی میکرد خودشو کنترل کنه، تو همون حال گفت: شاید همه چیزو راجعبت
ندونم ولی یه چیزایی فهمیدم و باور کن بیشتر از هرکسی دارم خودمو سرزنش

میکنم، میتونم تو چشمات ببینم که روزای خیلی سختی پشت سر گذاشتی،
میدونم روحت زخمی و شکسته س، ناامید و بی اعتماد شدی، میدونم که دیگه

 سال پیش نیستی ولی با اینحال برای من هنوزم یلدایی، با همه اتفاقات5یلدای 
و تغییراتی که گذروندی. . ازت توقع ندارم درک یا باورم کنی، فقط میخوام به

حرفام گوش بدی و فکر کنی. 

نگاهمو از چشماش که صداقت توش موج میزد گرفتم و با بی تفاوتی ظاهری
گفتم: اگه میدونستم قراره همچین حرفایی زده شه هیچوقت امروز اینجا

نمیومدم.. من گذشته رو چال کردم و فاتحه شم خوندم، توام همین کارو بکن. 



ازش فاصله گرفتم و برای تاکسی که داشت نزدیک میشد دست تکون دادم..
ماشین جلوی پام  نگه داشت  .. قبل از اینکه سوار شم نگاهی به آبان انداختم که

ناراحت و عصبی بهم خیره بود، میتونستم از تو نگاهش بفهمم کلی حرفا برای
گفتن داره ولی واقعا چه اهمیتی داشت؟ ازش رو برگردوندم و در ماشینو

بستم.. ماشین حرکت کرد و از آبان  دور و دورتر شد ولی اون همچنان وایساده
بود و نگاهم میکرد.  

دیگه از تو آینه بغل نگاهش نکردم و حواسمو به مسیر دادم.. عوضی فقط
قصد کرده بود گند بزنه به حالم.. هم انقدر عصبی بودم که میخواستم از ته

حنجره جیغ بزنم هم انقدر غمگین و ناراحت بودم که میخواستم های های گریه
کنم.. الن مثل که چی؟ خیلی عاشقم بود؟ خیلی دنبالم گشته بود؟ ولم کن بابا!
اگه دختر کم سن گذشته بودم مطمئنا تحت تاثیر حرفاش قرار می گرفتم و از

هیجان ذوق مرگ میشدم ولی اون دختر احمق و ساده خیلی وقته که دیگه
وجود نداره. 

دوست داشتم بهش بگم  غیر از اینه که آخر همه این حرفا و قصه گفتنها میخواد
به سکس ختم بشه؟ من که خودمو برای همچین چیزی آماده کرده بودم، دیگه

چه مرگته؟ این صغری کبری چیدنا و شر و ور بافتنا برای چی بود؟... عشق،
دوست داشتن، دوری و دلتنگی..! برو بابا خدا روزیتو جای دیگه بده.. حالم از

تمام این حرفا و رفتارا به هم میخوره، همشون سر و ته یه قماش بودن.. تنها
هنرشون حرفا زدن و حرفا زدن و حرفا زدن بود، خرشون که از پل

میگذشت با وقاحت تو چشمای آدم زل میزدن و طوری میچزوندن که با یه
اقیانوس آب هم این سوزش برطرفا نمیشد. 

من خیلی وقت بود که این حسهای احمقانه رو تو خودم کشته بودم، چون دیگه
برام معنی و مفهومی نداشت.. میخواد بیرحمانه باشه یا هرچی اما برام مهم

نبود آبان دنبالم بوده یا هنوزم بهم علقه داره.. نوشدارو پس از مرگ سهراب!
به چه دردم میخوره ؟ 



آبان : 

دست از پا درازتر برگشتم.. حتی بهم مهلت نداد حرفا بزنم، پس اصل چرا
 سال پیش که اون مشتاقانه منتظر بود من حرفی بزنم یا5اومد سرقرار؟.. 

بهش نزدیکتر شم، کوتاهی کردم و پا پس کشیدم، حال که من میخواستم حرفا
دلمو بزنم و این فاصله رو از بین ببرم اون دیگه مشتاق نبود.. دنیام بازیای

عجیب و مسخره ای داره. 

اما من هنوزم عاشقش بودم، از این عشق هیچی کم نشده بود که بیشترم شده
بود.

PART 38 : 

شاید اگه یه نفر دیگه رو تو موقعیت خودم میدیدم بهش پوزخند میزدم و میگفتم
نمرد! به تخمت! یه دختر که ارزش این  حرفارو نداره به جمع کن خودتو 

خاطرش داری با خودت اینطوری میکنی!.. ولی اون آدم خودم بودم، یلدام 
5هرکسی نبود که بگم  به جهنم و بیخیال شم.. نمیتونستمم بیخیال شم، بعد از 

سال دوباره بهش رسیده بودم، چجوری ولش کنم؟ 

یکی دو روز از اون قرار گذشت.. نوشه بهم  زنگ زده بود و داشت قانعم
میکرد بریم دورهمی دوستاش، منم حوصله هیچکدومو نداشتم، نه نوشه رو، نه

دوستاش.. بهش گفتم: اگه خیلی دوست داری میتونی بینشون باشی من جلوتو
نمیگیرم. 

شاکی از حرفم با عصبانیت گفت: وای آبان تو چقدر غیر اجتماعی و درون
گرایی، یکم بیا بین  مردم، یکم اجتماعی باش، چیه عین افسرده ها همش دوست



 سال از تو بزرگتره ولی ماشال10داری تنها باشی؟ شهرامو دیدی؟ حداقل 
شور و نشاط یه جوون بیست ساله رو داره.. یکم پایه خوش گذرونی های من

باش چی میشه؟ 

کلفه از حرفاش رودربایستی رو کنار گذاشتم و گفتم: نوشه خوشت میاد منم
تورو با یکی دیگه مقایسه کنم؟ من اینم، حال تو بگو درونگرا و آدم به دور،

همیشه میدونستی من آدم مهمونی برویی نیستم، از جمع های شلوغ خوشم
نمیاد، سنی ازم  رد شده، خودتم همینطور، دیگه تینیجر نیستیم که دنبال مهمونی

و رقص و مست شدن و این شر و ورا باشیم.. ببین خیلی مسخرس من و تو
داریم راجع به این چیزا باهم بحث میکنیم. 

+ اصل میدونی چیه؟ من خودم میرم مهمونی، بین  دوستام بهم خوش میگذره،
حسابی حال میکنم، میگم، میخندم، توام واسه خودت سیگار بکش، آهنگ گوش

بده و کتابای فلسفیتو بخون. بعدشم عزیزم من خونگرم و اجتماعیم حال هر
چندسالم که میخواد باشه، تو مثل افسرده ها همش تو خودتی و انگار تو این

دنیا زندگی نمیکنی... 

همینطور رگباری داشت میگفت و اعصابمو خرد میکرد.. دود سیگارو بیرون
دادم و لب باز کردم جوابشو بدم که متوجه شدم  پشت خطی دارم.. به صفحه

گوشی نگاه کردم و دیدم یلدا داره زنگ میزنه.. یه دفعه حالم عوض شد و
ضربان قلبم بال رفت! فورا به نوشه گفتم: باشه برو خدافظ. 

سریع قطع کردم و تماس با یلدا رو گرفتم.. صداشو که شنیدم قشنگ حس کردم
آدرنالین  همه وجودمو پر کرد! عجیب با شنیدن صداش انرژی میگرفتم و حالم

خوب میشد! بعد از سلم و احوالپرسی مکثی کرد و گفت: زنگ زدم بابت
حرفا و رفتار اون روزم عذرخواهی کنم، خیلی تند رفتم و الن که بهش فکر

میکنم واقعا از خودم  خجالت میکشم. 



_ نه این حرفو نزن، تقصیر من بود، نباید با حرفام تورو معذب میکردم. 

+ آبان؟ 

_ جانم؟ 

+ میشه دوباره همو ببینیم؟ 

_ چرا که نه، حتما. 

+ کی وقت داری؟ 

_ هرموقع که تو بخوای. 

خندید و گفت: مثل اگه بگم همین امشب میخوام همو ببینیم میتونی بیای؟ 

_ تو بگو کجا و ساعت چند، من خودمو میرسونم. 

دوباره خندید و با تاخیر گفت: باشه، آدرس و ساعتو برات میفرستم، فقط دیر
نکن چون میخوام شامو باهم بخوریم. 

خواب بودم یا بیدار؟! از خوشحالی سر از پا نمیشناختم! قطع کرد و چند لحظه
بعد آدرسو برام فرستاد، وقتی خوندمش تعجب کردم چون به نظر میومد آدرس

یه خونه باشه.. برای اینکه مطمئن شم بهش پیام دادم: اینجا آدرس خونته؟ 



جواب داد: آره دیگه، فقط منم و تو، زود بیا منتظرتم. 

از خوندن پیامش نیشخند پرتعجبی زدم! واقعا میخواست تو خونه ش همو
ببینیم؟ من و اون زیر یه سقف؟ یجور امتحان کردن ظرفیت من بود یا چی؟..
معلومه که برای لمسش بدجوری بی تاب و بی قرار بودم، معلومه که دربرابر

اون همه لوندی و اغواگری ضعیف و سست عنصر میشدم ولی واقعا یلدا
همچین چیزی رو میخواست؟ مخصوصا بعد از اون قرار نسبتا بدی که باهم

داشتیم.. نمیدونم! 

یلدا : 

برای بار هزارم خودمو تو آینه نگاه کردم، یکی از همون لباسایی رو پوشیده
بودم که شهرام به تازگی برام خریده بود، این لباسم بدجوری معذبم میکرد

چون واقعا جذب و بدن نما بود.. استرس زیادی داشتم، حتی راه نفس کشیدنمم
سخت کرده بود. هیچ ایده ای نداشتم  قراره چه اتفاقی بیفته.. هه! چی میخواست
بشه؟ من با آبان تو خونه قرار گذاشته بودم! کدوم مردی همچین فرصتی رو از

دست میده؟ تا به هدفش نمی رسید که از این  خونه بیرون نمیرفت! 

زنگ آیفونو که شنیدم از استرس نفسم بند اومد.. راه افتادم  به طرفا آیفون و
تصویر آبانو دیدم.. درو براش باز کردم و منتظر شدم بیاد بال.. نفس عمیقی

کشیدم و سعی کردم ریلکس باشم.. چند لحظه بعد آبان  پشت در بود.. لبخند رو
لبام نشوندم و درو کامل باز کردم.. اونم لبخند داشت ولی به محض اینکه

نگاهش بهم افتاد لبخندش آروم  جمع شد و حیرت زده بهم  خیره موند.. احتمال
انتظار نداشت منو با همچین لباسی ببینه! 

همونطور که محو و خیرم سر تا پامو برانداز میکرد به طور محسوسی  آب
دهنشو قورت داد.. از این  حالتش نیشخند تمسخر آمیزی زدم و گفتم: نمیخوای

بیای تو؟



PART 39 : 

نگاهشو به چشمام داد و گفت: اجازه هست؟ 

با ناز گفتم: بله بفرمایید. 

اومد داخل و جعبه شکلتی که دستش بود رو به دستم داد.. نگاهش به اطرافا
خونه چرخید و گفت: خونه قشنگی داری. 

_ چشمات قشنگ میبینه، چرا وایسادی؟ بیا بریم بشینیم. 

جلوتر ازش راه افتادم و با قر و غمزه پا به سالن  گذاشتم، مطمئن بودم درحال
دید زدنه.. نشستم رو مبل دونفره و درحالیکه پا رو پا مینداختم به بغل دستم

اشاره کردم و گفتم: بیا دیگه. 

با تردید نزدیک شد و کنارم نشست.. فاصلشو باهام  رعایت کرده بود، نه خیلی
دور بود نه خیلی نزدیک.. داشت سعی میکرد آروم به نظر بیاد ولی کامل
قن همیشه خونسرد و بی تفاوت مشخص بود استرس داره، باورم نمیشد آبا

اینطور در برابرم مضطربه! یجورایی باعث میشد احساس قدرت کنم. 

بلند شدم و بهش خیره موندم، همزمان اونم متعجب سرشو بال اورد و نگاهم
کرد.. با لبخند گفتم: نوشیدنی چی میخوری؟ 

+ اگه زحمتی نیست یه قهوه.



هنوزم قهوه رو به چای ترجیح میداد.. راه افتادم و درحالیکه ازش دور میشدم
با شیطنت گفتم: راستی شرابم دارم . 

با تاخیر جواب داد: نه همون قهوه خوبه. 

انگار نمیخواست پیش من مست یا از خود بیخود شه! وقتی داشتم قهوه رو
درست میکردم هرآن انتظار میکشیدم سر و کله ش پیدا شه و بخواد از پشت

بغلم کنه یا کرم بریزه ولی هیچ خبری ازش نشد.. یکم تعجب کردم ولی با
خودم گفتم لبد گذاشته یکم نیخش باز شه بعد شروع کنه.. وقتی برگشتم سالن
همچنان مثل یه پسر خوب و حرفا گوش کن نشسته بود.. یه لحظه از حالتش

خندم گرفت، خیلی بامزه شده بود. 

کنارش نشستم و دوباره پا رو پا انداختم.. جالبه یه خط درمیون جاهای مختلف
بدنمو نگاه میکرد ولی زل نمیزد.. فکر کنم داشت سعی میکرد آقامنش رفتار
کنه.. یکم حرفای صدمن یه غاز و چرت و پرت زدیم، وقتی دیدم فعل قصد

نداره کاری کنه بلند شدم و میز شامو چیدم.. اونم بلند شد و نزدیکم  اومد،
نگاهی به میز انداخت و بی حرفا کمکم کرد.. توقع اینکارو ازش نداشتم و

ناخودآگاه با لبخند خیرش موندم.. ولی اون بدون  اینکه نگاهم کنه مشغول انجام
کارش بود. 

شامو اوردم و نشستیم رو صندلی، به غذا چشم دوخت و گفت: اینو خودت
درست کردی؟

_ آره، دوست داری؟ 



لبخند معنی داری زد و گفت: من عاشق لزانیام، مخصوصا که تو درست کرده
باشی.

چه براش خوشایند بود خودم درست کردم! همینطور که غذا می خوردیم حرفا
میزدیم، از هر چیزی غیر از گذشته.. انقدر گرم حرفا زدن شدیم که نفهمیدم

کی غذامو تموم کردم! اعترافا میکنم هنوزم همصحبتی باهاش لذت بخش بود. 

میزو با کمک هم جمع کردیم و دوباره رو مبل نشستیم.. دیگه راحت و ریلکس
شده بود ولی همچنان فاصلشو باهام رعایت میکرد! فکر نمیکردم انقدر خوددار
باشه مخصوصا با لباسی که من پوشیده بودم، شاید اگه هر مرد دیگه ای بود به

محض ورود میخواست فورا ازم استفاده کنه ولی آبان انگار قصد همچین
کاری رو نداشت.. نمیدونم شایدم یواش یواش بخواد شروع کنه. 

تی وی رو روشن کردم و یه فیلم گذاشتم.. کامل نزدیک بهش نشستم طوریکه
هیچ فاصله ای بینمون نباشه.. بال رفتن حرارت بدنشو حس میکردم، مطمئن
بودم دیگه طاقت نمیاره و یه کاری انجام میده، مگه میشه انجام نده؟ مرد بود

نهول و تشنه سکس، اصل به خاطر همین اومده بود اینجا، غیر از اینه؟  دیگه! 

آبان گاهی به تی وی نگاه میکرد و ساکت میشد، دوباره حرفا میزد و منم
گوش میکردم یا درصورت نیاز جوابشو میدادم ولی تو طول این مدت دستشم

بهم نخورد! برام عجیب بود، نمیتونستم با خودم فکر کنم بهم کششی نداره چون
طرز نگاهش چیز دیگه ای میگفت.. از این رفتار مودبانش خیلی خوشم اومده

بود و همین باعث میشد کنارش احساس امنیت کنم.. ولی از طرفا دیگه من
باید کارمو انجام میدادم، چه خوشم بیاد چه نیاد. 

نگاه آبان به فیلم  بود.. منم نروس و هیستریک پوست لب پایینمو میجوییدم،
برای عملی کردن چیزی که تو سرم بود تردید داشتم، درسته به ظاهر خوب



لوندی میکردم و چراغ سبز نشون میدادم ولی به پای عمل که داشت میرسید
ترسیده بودم و نمیدونستم چجوری انجامش بدم.  . من میخواستم بهش اجازه بدم
لمسم کنه و باهام بخوابه، مگه چیز راحت و آسونی بود؟ مخصوصا که تاحال
از این غلطا نکرده بودم.. نمیخواستمم بکنم ولی چاره ای جز انجامش نداشتم.

با یادآوریش سعی کردم آروم باشم، نامحسوس نفس عمیقی کشیدم و دستمو
روی پای آبان گذاشتم.. منقبض شدن ماهیچه پاشو حس کردم و همین تردیدمو

چندبرابر کرد، اما اون واکنشی نشون نداد.. جسارت به خرج دادم و دستمو
نوازشوار روی پاش حرکت دادم.. دستشو آروم روی دستم گذاشت و به نرمی

فشار داد.. به سمتم سرچرخوند و نگاهش رو صورتم  چرخید، نگاهی که تاحال
ازش ندیده بودم. 

دست آزادشو روی موهام کشید.. دلم هوری ریخت ولی به هرحال دیگه براش
آماده بودم، اما اون هیچ کاری نمیکرد فقط بهم خیره بود.. نگاهی که غم

سنگین و عجیبی توش موج میزد..

PART 40 : 

نمیدونم چرا ولی از حالت نگاهش داشت بغضم می گرفت.. نفهمیدم چند دقیقه
همینطور به هم خیره بودیم اما انقدر این خیره شدن داشت طول می کشید که
دیگه تمام جزئیات چشماشو از بر شدم، چشمایی که یه دنیا حرفا برای گفتن

داشت.. آبان زمزمه وار لب باز کرد: میتونم بغلت کنم؟ 

مثل آدمای هیپنوتیزم شده سر تایید تکون دادم، اونم به آرومی منو کامل تو
آغوشش گرفت.. هیچ حرکت اضافه ای نمیکرد فقط منو تو آغوشش نگه داشته

بود.. نمیدونم چه حسی بین بازوهاش بود که یواش یواش ریلکس شدم، یه
حسی شبیه امنیت و آرامش بود . 



نرهام کنه نه کاری غیر از نگه داشتنم تو آغوشش انجام بده.. نه قصد داشت 
انگار بیشتر برای اون یه حالت معنوی داشت، نه از روی شهوت یا هوس، از

روی احساسات عمیق قلبیش.. اینو به خوبی حس میکردم.. ریتم ضربان
قلبهامون باهم یکی شده بود و حال عجیبی درونم ایجاد می کرد.

تو همین حال آبان دوباره زمزمه کرد: هیچوقت نه تونستم نه خواستم که
فراموشت کنم، شاید ندونی یا باورت نشه اما بی نهایت برای من باارزشی. 

نفس عمیقی تو موهام کشید و بلخره ازم جدا شد..همونطور که با تمام
احساسش بهم خیره بود ادامه داد: دلم میخواد بشینی جلو روم و ساعتها فقط

نگاهت کنم. 

این مرد واقعا آبان بود؟ باورم نمیشد! من چرا لل شده بودم در برابر حرفاش
و ماتم برده بود؟ بازم به هم خیره شدیم منتها اینبار اون هرزگاهی به لبامم

خیره میموند.. گیجم کرده بود و واقعا نمیدونستم میخواد چیکار کنه، فقط میدونم
که منو هیپنوتیزم خودش کرده بود.. کاری که قرار بود من با اون انجام بدم! 

درحالیکه محو و خیره لبام مونده بود چشماشو آروم بست و نفس عمیقی کشید..
نگاهشو به چشمام داد و گفت: خیلی شب عالی بود، واقعا بهم خوش گذشت،

فکر کنم دیگه باید برم و توام یکم استراحت کنی . 

از این حرفش وارفتم و بهت زده بهش خیره موندم، ولی اون با خونسردی از
کنارم بلند شد و ادامه داد: برای همه چیز ممنونم. 



نزدیک بود از تعجب شاخ دربیارم.. حیرت زده بلند شدم و گفتم: حال چه
عجله ای داری برای رفتن؟ 

لبخند دلنشینی زد، دستمو تو دستش گرفت و گفت: ساعتو دیدی؟ دیگه دیروقته،
منم هرچی زودتر برم بهتره . 

بعد دستمو به نرمی فشار داد و ازم رو برگردوند.. با قدم های محکم و آروم
راه افتاد به سمت در و جدی جدی قصد رفتن کرد.. منم ناباور و حیرون

دنبالش رفتم.. درو باز کرد و مشغول پوشیدن کفشاش شد.. سرشو بال گرفت و
با لبخند گفت: شبت بخیر.

رفت سمت آسانسور و واردش شد.. من هنوز تو هنگ بودم، حتی یه درصدم
فکرشو نمیکردم آبان اینطوری ازم جدا شه و بره.. چجوری تونست از این

موقعیت بگذره؟ من حاضر و آماده تو خونه م  در اختیارش بودم، هیچ مانعی
وجود نداشت و شرایط کامل محیا بود ولی اون ... ! 

با اینکارش عجیب حال منو دگرگون کرد.. تمام ذهنیتمو درمورد خودش خراب
کرد، از نو ساخت و شکل جدید و کامل متفاوتی بهش داد .. چقدر آدم حسابی

بود. 

آبان : 

مسیر خونه رو میرفتم و تو فکر تک تک لحظاتی بودم که با یلدا گذروندم و یه
زمانی برام به یه رویای دست نیافتنی تبدیل شده بود. . مخصوصا آغوشش! یه

دنیا رفع دلتنگی بود، حتی نمیتونم توصیفش کنم.. معلومه که خیلی دلم
میخواست بیشتر پیش برم، خیلی بیشتر! اون یلدا بود! دختر یکی یه دونه قلبم

که فکر میکردم همیشه تو حسرتش میمونم.. منی که بدجوری تشنه و بی



قرارش بودم   . . به سختی و با هزار جون کندن تونستم ازش دل قبکنم و لذت این
لمس رو برای خودم  کامل نکنم. 

چون نمیخواستم اینطوری لمسش کنم، وقتی که هنوز هیچی از عمق عشق و
علقه من به خودش نمیدونه، هیچ ایده ای نداره که چقدر برای من باارزشه..
میخواستم یلدا منو با همه قلبش بپذیره و با یه عشق خالص بهم تن بده.. امشب

من تو چشماش شک و تردید و استرس رو دیدم، من اونو اینجوری
نمیخواستم.. هیچوقت! 

من میخواستم وقتی بدنهامون باهم یکی شه که قبلش قلبهامون باهم یکی شدن،
چون یلدا برای من هر دختری نبود که برام مهم نباشه و فقط به رفع نیازم و
سیراب شدن از جسمش اهمیت بدم.. اون هنوز منو با همه قلبش نمیخواست،

پس محال بود که بخوام به هم آغوشی و عشق بازی باهاش مشغول شم..
هرکسی یه طرز فکری درمورد عشق و معشوقش داره، اینم طرز فکر من

بود. 

دیگه برام اهمیت نداشت اون نامزد داره، من نوشه رو توی زندگیم دارم،
اخلقیات چی میگه، واقعا هیچکدوم مهم نبودن.. من فقط میخواستم این عشق

رو بین خودم و یلدا شعله ور کنم.. یه عشق آتشین دو طرفه.. میخواد شرم آور
و ننگین باشه، از من یه مرد دورو و خیانت کار بسازه، اما دیگه نمیخواستم

 سال پیش رو تکرار کنم. 5اشتباه 

تنها یلدا برام  مهم بود، یلدایی که از وقتی دوباره پیداش کرده بودم قلبم گرم و
روشن شده بود.. اون برای من شباهت عجیبی به خورشید داشت.. گرمم

میکرد، محو درخشش میشدم، میسوزوند و پدرمو درمیورد اما بازم خواستنی
بود، تابان و زیبا درست مثل خورشید.. خورشید زندگیم.



PART 41 : 

یه روز کامل گذشت..دیگه بعید میدونستم یلدا بخواد بهم زنگ بزنه، تصمیم
گرفتم خودم باهاش تماس بگیرم.. همین که داشتم شمارشو میگرفتم یهو گوشیم
زنگ خورد و در کمال تعجب خودش بود! چی از این بهتر؟ مشتاقانه جوابشو

دادم، اونم با صمیمیت بیشتری باهام حرفا میزد.. حال و احوال کردیم و گفت:
شهرام فردا شب یه دورهمی دوستانه داره، میخواد تو و نوشه هم دعوت کنه،

میخواستم بگم که میشه دعوتشو قبول کنی و بیای؟ 

_ دوست داری منم تو اون دورهمی باشم؟

+ آره. 

_ چرا؟ 

+ چون من از این جمعا خوشم نمیاد اما مجبورم باشم، تو که اونجا باشی
ساعتها برام خیلی راحتتر میگذره، حداقل برای بودن توی اون جمع دلیل خوبی

دارم.

مگه میشد از شنیدن این حرفش حال خوبی بهم دست نده  ؟ بهش گفتم: منم مثل
خودت از این جمعا فراریم ولی اگه قرار باشه تورو ببینم پس از دستش نمیدم. 

لوند و آروم خندید و با مکث گفت: پس منتظرتم، زود بیا. 

_ حتما. 



+ آبان؟ 

_ جانم؟

+ میشه بعد از فردا شب یه قرار بذاریم و دوباره همو ببینیم؟ 

_ چرا که نه؟ ولی این دفعه شام مهمون من. 

دوباره خندید و گفت: قبوله. 

خدافظی کردیم و قطع کرد   .. نمیخواستم با نوشه برم، ترجیح میدادم تنها و
راحت باشم، وقتی قرار بود یلدا رو ببینم دیگه دلیلی نداشت نوشه کنارم باشه..

هرچند که از بعد اون شب که باهاش مهمونی نرفتم قهر کرده بود.. اما اگه
بخوام صادق باشم باید بگم اصل برام مهم نبود.

......

وارد خونه  ی شهرام که شدم اومد به استقبالم و باهم خوش و بش کردیم، بعد
نگاه سوالی به دور و برم انداخت و پرسید: پس نوشه کجاست؟ نیومده؟ 

منم که داشتم با نگاهم دنبال یلدا میگشتم جواب دادم: نه، نمیتونست بیاد. 

خندید و گفت: چه بهتر، واسه خودت مجردی حال کن، خوش به سعادتت، ما
که گیریم! 



چقدر من از این آدم بدم میومد.. با نیشخند گفتم: تو که در هر صورت به
خودت میرسی، چه با نامزد چه بی نامزد. 

اینبار قهقهه زد و میون این  قهقهه مزخرفا گفت: آره وال.  . ما دشواری
نداریم.. یلدا با همه چیز کنار میاد. 

اگه یکم دیگه ادامه میداد با کله میرفتم تو دماغش.. همون لحظه که داشتم
خودمو کنترل میکردم اینکارو انجام ندم یلدا نزدیک شد.. محو و خیرش شدم و
کل همه چیز یادم رفت.. با اون لبخند دلرباش باهام سلم و احوالپرسی کرد و
دستمو به آرومی فشار داد.. دلم میخواست همینطور که دستش تو دستمه دنبال

خودم بکشونمش و از اینجا ببرمش.. شاید احمقانه به نظر بیاد ولی بلخره
اینکار احمقانه رو انجام میدم. 

وارد سالن شدم و چندتا زن و مرد دیدم که همه دور یه میز گرد و بزرگ
نشسته بودن و ورق بازی میکردن.. به دعوت شهرام به جمعشون اضافه

شدم.. پیشخدمت یه شات ویسکی برام پر کرد و جلوم گذاشت.. شهرامم
ورقهارو از دست همه جمع کرد تا بازی رو دوباره شروع کنه.. ویسکی رو

سر کشیدم و با نگاهم دنبال یلدا گشتم.. فورا دیدمش، با کمی فاصله از ما روی
مبل تکی نشسته بود و به من خیره شده بود. 

حالت نگاهش تغییر کرده بود، دیگه از اون نگاه سرد و مغرور خبری نبود،
درونش حس میدیدم، یه حس گرم و امیدوار کننده.. آروم به روش لبخند زدم و
اونم درجوابم لبخند زد. . با صدای شهرام به خودم اومدم: بچه ها از این لحظه
به بعد بازی با شرط بندیه، هرکی نمیخواد پول بذاره وسط حق بازی نداره. 



هیشکی عقب نکشید، قاعدتا منم همرنگ جماعت شدم.. بازی شروع شد..
مشغول بازی بودم و یه خط درمیون شاتی که پیشخدمت برام پر میکرد رو سر

می کشیدم، اما بیشترین حواسم به یلدا بود، همونطور که اون به من نگاه
میکرد.. این نگاه بازیا واقعا برام لذت بخش بود، بیشتر از هروقتی. 

انقدر گرم این نگاه بازی شده بودم که نفهمیدم یهو چجوری و کی با کی
دعواشون شد  .. شهرام سعی میکرد آرومشون کنه ولی دعوا بال گرفت.. کتک

کاری و اینجور چیزا نبود فقط داد و بیداد میکردن.. این مابین  چشمم افتاد به
یلدا که بلند شد و راه افتاد به سمت سالن کناری که داخلش معلوم نبود.. بدون

اینکه خودم بخوام بلند شدم و دنبالش رفتم. 

وارد سالن که شدم دیدم داره در یکی از کشوهارو باز میکنه.. از توی کشو یه
خشاب ژولوفن بیرون اورد و بازش کرد.. همزمان گفت: کار همیششونه،

مست میکنن و وسط بازی مزخرفشون دیوونه بازی درمیارن. 

جا خوردم، فکر نمیکردم متوجه حضورم شده باشه.  . چند قدم بهش نزدیک شدم
و گفتم: برا همین  از این جمعا بدم میاد. 

چرخید به سمتم و با لبخند گفت: میدونم، تو به خاطر اینکه حرفا منو زمین
نندازی اینجایی، این خیلی برام باارزشه. 

_ چه کاریه وسط این جماعت باشیم وقتی میتونیم از اینجا بزنیم  بیرون. 

+ تو میتونی، من نمیتونم. 

_ چرا اگه توام بخوای میتونی. 



یه تای ابروشو معنی دار بال انداخت و خیرم موند.. نمی دونم چم شده بود ولی
نمیتونستم یه لحظه هم ازش چشم  بردارم و حس خواستن و لمس کردنش داشت

روانیم میکرد .. شاید به خاطر مشروب بود، مستم نکرده بود ولی جسارتمو
چندبرابر کرده بود.

PART 42 : 

این خیره موندن، گستاخی و بی پروایی که پیدا کرده بودم، زیبایی و جذابیت
های زنونه یلدا، صبر و طاقتمو ازم گرفت و با چند قدم بلند و سریع این فاصله

رو پر کردم.. دست لی موهاش بردم و لبامو رو لباش گذاشتم.. بدون اینکه
لحظه ای به چیزی فکر کنم غرق بوسیدن لباش شدم.. عطش داشتم، تشنه ش
بودم، دیگه نمیتونستم دربرابرش خوددار باشم، بوسیدن لباش کمترین خواسته

ی من بود که الن باید بهش میرسیدم. 

مست بودم ، مست اون طعم لباش! نمیتونم بگم چقدر برام لذت بخش بود، فقط
نمیخواستم ازش جدا شم.. بوسه هامون وقتی شدت پیدا کرد که دستای یلدا دور

گردنم اومد و دستای منم دور کمرش حلقه شد.  . انگار تازه داشتم جون
میگرفتم، هورمون های مردونم به تکاپو افتاده بودن و هرلحظه دیوونه ترم

میکردن.. اون شب تو خونه یلدا چطوری تونستم خودمو کنترل کنم؟ حسی که
الن داشتم انقدر قوی بود که دلم میخواست یلدا رو بخورم! 

کمرشو نوازش میکردم و از این نوازش غرق لذت میشدم، ولی برام کافی
نبود، خیلی بیشتر میخواستم! دستامو کمی پایین تر بردم و به آرومی لمسش
کردم، اما همین لمس دیوونه ترم کرد و محکم چسبوندمش به خودم.. تو گلو

نالید و سعی کرد لباشو از بین لبام  آزاد کنه.. نمیذاشتم! نمیخواستم به این زودی
ازم جدا شه .. به زور هولم داد عقب و خودشو از حصار دستام  بیرون کشید..

درحالیکه نفس نفس میزد معترضانه گفت: آبان اینجا جای مناسبی نیست. 



خیرش موندم.. دودل داشتم با خودم فکر میکردم برم سمتش و ادامه بدم یا
ازش فاصله بگیرم.. تو همین فکرا خودش اومد جلو، دو طرفا صورتمو

گرفت و دوباره لباشو رو لبام گذاشت.. نه من میخواستم ازش دل قبکنم نه اون
میخواست ازم جدا شه، ولی با فکر اینکه اونجا واقعا جای مناسبی نبود از هم

جدا شدیم. 

یلدا سرشو پایین انداخته بود و آروم رو لباش دست میکشید.. هیچ از کارم
پشیمون نبودم، برعکس خیلیم احساس رضایت میکردم، بلخره یه بار به

حرفا دلم گوش کردم و اون کاری رو که میخواستم انجام دادم.. لحظه ای
حواسمو به سروصدای بیرون دادم که همچنان به گوش می رسید، رو به یلدا

گفتم: دوست ندارم اینجا وسط این جماعت بمونی، آماده شو برسونمت خونه. 

سرشو بال اورد و نگاهم کرد.. تردیدو که توی چشماش دیدم قاطع تر از قبل
ادامه دادم : یلدا مجبورم نکن جلوی چشم همه دستتو بگیرم و با خودم ببرمت

بیرون، مطمئن باش اینکارو میکنم.

پریشون حال کمی فکر کرد و گفت: تو برو بیرون منتظرم باش، منم چند دقیقه
دیگه میام. 

آروم سرتکون دادم و راه افتادم تا از سالن خارج  شم، حتی یه لحظه هم 
نمیخواستم یلدا بین این چشم چرونای عوضی باشه. 

یلدا : 

از خونه که بیرون اومدم ماشین آبان درست روبه روی در بود.. پا تند کردم و
سوار شدم ، اونم بی معطلی ماشینو راه انداخت.. هردومون ساکت بودیم، اما



من به این فکر میکردم بعد از اون لحظه های غیر منتظره و پر حرارت چه
تصمیمی داره؟ میخواد باهام بیاد داخل خونه م؟ اونجوری که آبان منو میبوسید

و لمس میکرد معلوم بود خیلی آتیشش تنده، اصل باورم نمیشد اون مرد آبان
باشه.. یجورایی معذب شده بودم و ازش خجالت میکشیدم . 

با اینکه اصل انتظار نداشتم انقدر بی مهابا و گستاخانه منو ببوسه ولی باید
اعترافا کنم منم حالی به حالی شده بودم و داشتم لذت میبردم.. حتی فکرشم

نمیکردم این حسهای زنونه که مدتها بود خاموش و غیرفعال شده بودن  با لمس
و بوسه های آبان تحریک شن و به جنب و جوش بیفتن.. اگه تو یه موقعیت

بهتر بودیم دوست داشتم آبان ادامه بده. 

پیش خودم احساس گناه و شرمندگی میکردم، چون نمیخواستم از نزدیک
شدنهای آبان  هیچ لذتی ببرم، به خودم قول داده بودم و انجام  اینکارو فقط به
چشم یجور اجبار میدیدم که باید بهش تن میدادم، اما حال...! حتی نمیتونستم
خودمو گول بزنم و منکر شم که بدجوری آبانو میخوام.. ترسناک تر از همه

اون حسی بود که موقع بوسیدن به آبان داشتم، یجور حس علقه و میل و
رغبت...! نه! نباید به همچین چیزی میرسیدم. 

تا وقتی برسیم بینمون سکوت بود، سکوتی که واقعا رو مخم بود چون دلم
میخواست بدونم الن چی تو سر آبان میگذره. . ماشینو جلوی در خونه م  نگه
داشت.. اخم پررنگی به صورت داشت و به روبه روش زل زده بود.. گیج و

معذب از این حالتش لب باز کردم حرفی بزنم که اون زودتر گفت: من
 سال صبر5میخوامت یلدا، میخوای از این حرفا ناراحت شی یا خوشحال اما 

کردم  و حال که بهت رسیدم دیگه نمیتونم بیخیال شم . 

خیره بهش پرسیدم: منظورت چیه؟ 



نگاهم کرد، بدون  اینکه اخمش کمی باز شه صورتمو از نظر گذروند و جواب
داد: منظورم واضحه، میخوام باهم باشیم. 

از صراحت و رک گوییش جا خوردم، من من کنان گفتم: یعنی باهم رابطه
داشته باشیم؟ 

سر تایید تکون داد و منم ادامه دادم: ولی ما هردومون نامزد داریم  .

PART 43 : 

کلفه نگاهم کرد و گفت: خودت داری میگی نامزد، وصله جون نیستن که نشه
از دستشون خلصا شد. 

_ یعنی میخوای نامزدیتو با نوشه به هم بزنی؟ 

+ توام باید نامزدیتو با اون مرتیکه به هم بزنی، هم من هم خودت خوب
میدونیم ما آدمای طرفا مقابلمونو نمیخوایم، انتخابهای اشتباهی بودن و هرچی
زودتر باید این اشتباه رو تموم کرد چون ادامش خریته، من دیگه نمیخوام باقی

زندگیمو با حسرت و پشیمونی بگذرونم. 

_ تصمیم بزرگیه، نمیشه به همین راحتی اقدام کرد. 

با لحن تند و عصبی گفت: شهرامو میخوای؟



از لحن و سوالش جا خوردم و به من من افتادم، ولی اون دوباره سریع تر از
قبل سوالشو تکرار کرد: پرسیدم شهرامو میخوای؟ جوابش یه کلمه س آره یا

نه . 

_ نه! ولی... 

+ دیگه ولی و اما نداره، نمیخوایش پس تمومش کن ، برای چی انقدر تردید
داری؟ 

_ برای اینکه هنوز از تو مطمئن نیستم. 

سکوت کرد و معنی دار خیرم موند.. واقعیت این بود که من از این تصمیم
ناگهانیش جا خورده بودم، با شناختی که ازش داشتم هیچوقت فکر نمیکردم

همچین تصمیم سریع و قاطعی بگیره ، برای همین مجبور بودم سر بدوئونمش..
تو همون حال با تاخیر لب باز کرد: آره خب حق داری، وقتی هیچ اقدامی از

طرفا من ندیدی چجوری میتونی اعتماد کنی؟ 

نگاهشو ازم گرفت و گوشیشو از جیبش بیرون  اورد.. داشت یه شماره
می گرفت که متعجب پرسیدم: داری به کی زنگ میزنی؟ 

+ نوشه، میخوام همین امشب تمومش کنم. 

هاج و واج خیرش موندم و فورا گوشی رو از دستش بیرون کشیدم.. این مرد
کله شق و دیوونه با اون آبان پر شک و تردیدی که من میشناختم زمین تا

آسمون فرق میکرد.. اصل قرار نبود یهو اینطوری کنترل همه چیز از دست



بره و آبان خارج از برنامه از پیش تعیین شدمون رفتار کنه، الن واقعا
نمیدونستم باید چیکار کنم که فعل بیخیال شه. 

همونطور که با اخم نگاهم میکرد گفت: مگه نمیخوای مطمئن شی؟ 

مستاصل جواب دادم: چرا ولی نه به این سرعت، من.. من به زمان احتیاج
دارم. 

دستشو یه طرفا صورتم گذاشت و با جدیت اما لحن آروم گفت: یلدا من
میخوامت، پای این  خواستنم وایمیسم، میدونم که توام منو میخوای، نه به شدت

من، ولی میخوای.. اگه تا امشب به این موضوع شک داشتم الن دیگه مطمئنم. 

_ بهم زمان بده، بذار یه چیزایی بینمون اوکی شه بعد تصمیم بگیریم. 

نگاهش رنگ عصبانیت و دلخوری گرفت، ولی چاره ای نبود چون غیر از
این بهونه بهتری نداشتم و نمیتونستم بی اجازه و سرخود تصمیم  بگیرم..

همونطور که بهم زل زده بود پرسید: چقدر زمان میخوای؟ 

چه سوالی سختی می پرسید! کمی فکر کردم و جواب دادم: نمیدونم، حداقل تا
وقتی که خیالم از تو راحت شه. 

+ ببین یلدا من واقعا نمیخوام تو همچین رابطه  پنهانی باشیم، نمیخوام شهرامو
دور و برت ببینیم، هربار که تورو کنارش میبینم دیوونه میشم و میزنه به سرم

میفهمی؟ 



تا قبل از این تصور می کردم برای آبان مشکلی نباشه که با وجود شهرام و
نوشه با من وارد یه رابطه پنهانی بشه! این غیرتی شدن و تصمیم ناگهانیش

حقیقتا حیرت زدم کرده بود.. اعترافا میکنم یجورایی خوشم  اومده بود و تو دلم
نمرده و هنوز دستش بهم  تحسینش میکردم.. اما نباید اینو فراموش کنم اونم یه 

نرسیده که همچین حرفایی میزنه، اون الن حال آدمی رو داره که خماره و
تشنه مواده، برای رسیدن بهشم هر قول و وعده  ای میده، ولی وقتی که دوباره
نشئه بشه بازم پای حرفش میمونه؟ معلومه که نه! پس بیخودی تحسینش نکنم..
غیر از این من وظیفم بود که آبانو هوایی کنم و به سمت خودم بکشونمش، تا

النم که خوب پیش رفتم، فقط باید سعی میکردم آبانو مهار کنم و نذارم گند
بزنه به همه چیز. 

برای اینکه از این شرایط بغرنج خودمو بیرون  بکشم و اونم آروم کرده باشم از
حربه زنونم استفاده کردم و بهش نزدیک شدم.. لبامو رو لباش گذاشتم و

بوسیدمش.. واقعا هم جواب داد چون آبان تا حدودی آروم شد.. اما باید بگم
انقدر با احساس و عاشقانه میبوسید که حس خوبش به منم منتقل میشد! میون

این  بوسه ها زمزمه کردم: بهم زمان بده، خواهش میکنم. 

کمی ازم فاصله گرفت و نگاهم کرد.. اخم داشت ولی نگاهش خشمگین نبود..
آدمو گیج میکرد.. دستشو یه طرفا صورتم گذاشت و درحالیکه با انگشت
شصتش لب پایینمو لمس میکرد گفت: کاش میفهمیدی چقدر بیزارم از این

وضعیت... 

لبامو بستم و انگشتشو بین لبام  آروم فشار دادم.. حرفش نصفه موند، خیره بهم
انگشتشو بین لبام حرکت داد و لب بالمم لمس کرد.. نمیدونم من چرا داشتم از

این کارش لذت میبردم و شل میشدم! قراره اونی که اغوا میکنه من باشم  نه
آبان .

PART 44 : 



اما فعل که اون داشت با اینکارا منو اغوا میکرد و حسهای زنونمو قلقلک
میداد .. نفس آه مانندی کشیدم و چشمامو بستم، بدجوری از خود بیخود شده بودم

دلم میخواست آبان کارای بیشتری بکنه.. هیچوقت تو مخیلتمم نمی گنجید
غریزه زنونم با آبان بیدار و شعله ور شه.. داشت باهام چیکار میکرد؟ 

چشمامو رو به آبان باز کردم، نگاه بی سابقه و وحشی تو چشماش داشت که
آشوب تو دلم به پا میکرد.. انگشت شصتشو از روی لبام  برداشت و بهم

نزدیکتر شد، انقدر نزدیک که میتونست به راحتی لباشو رو لبام بذاره.. تو
همین حال با لحن خشن و پرهوسی پچ زد: خودت میفهمی داری چه بلیی سر

روح و روانم میاری؟ 

من که تو تب و تاب بوسه هاش بودم و فقط دلم میخواست دوباره با لباش،
لبامو لمس کنه سعی کردم همون یه ذره فاصله رو از بین ببرم، اما اون با

بدجنسی لباشو ازم دزدید و با نیشخند گفت: دیوونم نکن دختر، بیشتر از این
دیگه نمیتونم جلوی خودمو بگیرم، طاقتم  به یه تار مو بنده. 

زمزمه کردم: مجبور نیستی جلوی خودتو بگیری. 

نگاهش با علقه رو صورتم چرخید: چرا داری اینکارو باهام میکنی؟ صبر و
تحملمو به صفر میرسونی طوریکه چشمامو رو همه چیز ببندم ولی وقتی ازت

میخوام تکلیفمونو روشن کنیم پا پس میکشی. 

_ چون برای اون تصمیم زوده، ولی برای چیزای دیگه نه. 



مگر گرفت.. نیشخند بی جونی زد و سرشو تو گردنم برد.. تمام تنم مور شد و 
ناخواسته چشمام خمار شد و لب پایینمو بین دندونام گرفتم.. تو همین حال نفس
عمیقی کشید و بوسه نرمی روی گردنم نشوند.. وای که بدجوری بی حال شده

بودم و داشتم غش میکردم.. چرا انقدر خوب بلد بود غریزمو به بازی بگیره؟ 

سرشو بال اورد و خیره به چشمام گفت: من نمی خوام فقط این تن و بدن قشنگ
رو لمس و تصاحب کنم، میخوام اول از همه صاحب اون قلب باشم.. میفهمی

که چی میگم؟ 

بعد دستشو بالی سینه چپم گذاشت.. فکر میکردم الن دستش پایین تر میره تا
سینه مو لمس کنه اما اینکارو نکرد.. چرا همش خلفا تصورات و انتظارات
من عمل می کرد؟ واقعا عجیب بود.. لبخند شیطونی زدم و گفتم: پس برای به

دست اوردن  قلبم همه تلشتو بکن! 

میون لبخند کمرنگش اخم کرد و نگاه عجیبی بهم انداخت، با پشت انگشتاش
صورتمو نوازش کرد و گفت: باهام بازی نکن یلدا، من همیشه آدم خوبی

نیستم. 

لحنش آروم بود اما حرفش طنین انداز و ترسناک! چون من همین النشم داشتم
باهاش بازی میکردم، درسته به اجبار و ناخواسته ولی به هرحال داشتم

اینکارو میکردم.. لبخندم آروم جمع شد و ماتم برد.. در عوض لبخند اون
پررنگ شد و ادامه داد: رو حرفام فکر کن و هرچی زودتر تصمیم درست رو

بگیر، تصمیمی که خواسته ی منم باشه. 

حال بیشتر هنگ کردم، این  چرا یهو اینطوری شد؟ انگار می خواست به زور و
با تحت فشار گذاشتن من چیزی رو که میخواد به دست بیاره  .. البته اینم که من
بهش اجازه نزدیک شدن دادم و داشتم علنا چراغ سبز میزدم بی تاثیر نبود، به



خاطر همین به خودش حق میداد با زور و اقتدار جلو بیاد.. تو همین حین لبامو
بوسید و گفت: شبت بخیر. 

یعنی نمیخواست باهام بیاد بال ؟! عجیبه! اونجوری که آبان آتیشی و پر حرارت
شده بود مطمئن بودم اینبار دیگه تشنه برنمیگرده ولی انگار واقعا قصد داشت

ازم جدا شه.. با این رفتار متناقض حسابی گیجم کرده بود.. وقتی نگاه
منتظرشو دیدم ازش خدافظی کردم و پیاده شدم .. منی که تا الن دربرابر آبان
احساس قدرت میکردم حال جلوش حس ضعیف بودن داشتم.. نباید اینجوری

پیش بره، من باید خیلی بیشتر از اینا به آبان نزدیک میشدم ولی دیگه باید
چیکار میکردم؟ لخت میشدم و براش رقص میله اجرا میکردم؟! 

هرچند که این رفتارش باعث میشد حس کنم براش واقعا محترم و باارزشم اما
صورت مسئله هنوز سرجاش بود.. باید چیکار میکردم که زودتر وارد خلوت
آبان شم و اعتمادشو جلب کنم؟ همچنان خودمم نمیدونستم چرا فقط کاری بود

که باید انجام میدادم. 

وارد خونه  که شدم گوشیمو از کیفم بیرون اوردم و دیدم شهرام داره زنگ
میزنه، فورا جواب دادم و اونم با توپ پر گفت: یه ساعته دارم زنگ میزنم

چرا جواب نمیدی؟ 

_ گوشیم رو سایلنت بود، بعدشم  تا الن پیش آبان  بودم نمیتونستم جواب بدم. 

+ چیشد؟ بازم نتوستی کاری بکنی نه؟ 

_ نه نتونستم. 



شاکی تر از قبل گفت: پس تو به چه دردی میخوری؟ هرکی دیگه جای تو بود
تاحال برای بار هزارم یارو رو توی تخت خواب کشیده بود، دل به کار نمیدی

فکر نکن نمیفهمم، خوب گوش کن چی میگم، آبان  مثل اون موردای دیگه
نیست که فقط براش چشم و ابرو بیای و اونم وا بده، این یکی رو دیگه باید
بهش تن بدی، فکر اینکه من کوتاه بیام و مثل همیشه مراعاتتو کنم یا هواتو

داشته باشم رو کل از سرت بیرون کن.. بسه دیگه هرچی باهات راه اومدم و
توام  سیس قدیسه هارو به خودت گرفتی.. یادت نره چه قول و قراری باهم

داریم، شنیدی چی گفتم؟

PART 45 : 

حرفاش واقعا آزاردهنده و تو مخُ بود، ولی مگه من میتونستم مثل خودش با
حرفا بچزونمش؟ از حرصا فکم منقبض شد و عصبی گفتم: نه من هیچی یادم

نرفته، سیس قدیسه هام  نگرفتم ولی آبان با همه علقه ای که بهم داره نزدیکم
نهول نیست، چون آقا و آدم حسابیه، مثل اون نمیشه میدونی چرا؟ چون ندله و 

دیوسای عوضی نیست که با نگاهشون میخواستن حاملم کنن. 

با لحن منزجر کننده ای گفت: بشین سر جات بابا! آدم حسابیه! غلط کرد با تو،
نمرده دیگه، این سری دستتو بذار انگار داره راجع به پسر پیغمبر حرفا میزنه، 

نور برو ببینم بازم میتونه آقا و آدم حسابی باشه.. رو ندم و دستگاهش و باهاش 
به جای این حرفای مفت و خاله زنکی یکم دل به کار بده، اگه یکی از دوست

دخترام بودن تو همون قرار اول مرتیکه رو میکشوندن رو خودشون، اونا کار
بلدن، مثل تو ماسکل و پلشت نیستن که به نندادن افتخار کنن. 

درحالیکه از حرصا و بغض نفسم داشت بند میومد گفتم: خب پس از همونا
بخوا مخُ آبانو بزنن. 



یه باره صداشو انداخت رو سرش و داد زد: آخه ماسکل من اگه از اونا
میخواستم استفاده کنم  دیگه تورو میخوام  چیکار؟ اونی که کارش پیش من گیره

و محتاجمه تویی، مثل اینکه یادت رفته چرا و برای چی زیر بال و پر خودم
گرفتمت، یادت رفته خیلی چیزا برای از دست دادن داری و همشونم تو چنگ

منه، با یه بشکن میتونم همه رو ازت بگیرم.. خوبه وال! شبیه آدمیزادت کردم،
جا و مکان به خودت و توله سگت دادم که حال برام  زبونی درازی کنی؟... 

همینطور میگفت و بیشتر میسوزوند.. بدجوری داشت خردم  میکرد و از این
شکستن اشکم دراومد.. میخواستم حرفی بزنم ولی بغض و گریه امونم نمیداد..

شهرام که دید درست و حسابی گند زده به شخصیتم یکم آروم شد، ثانیه ای
سکوت کرد و با لحن آروم ادامه داد: خوبت شد؟ حتما باید تو سری بخوری تا

زبونتو کوتاه کنی و مثل آدم کارتو انجام بدی؟ 

هیچی نگفتم، چی داشتم که بگم؟ سکوتم باعث شد دوباره حرفا بزنه: گوشاتو
باز کن یلدا، اگه به دردم نخوری همه چیزو ازت میگیرم، هرچی که داری،

پس دست بجنبون. 

آشفته و گریون گفتم: آبان اینطوری نزدیکم نمیشه، امشب اصرار داشت
تکلیفمو با تو روشن کنم، میگفت اول رابطه با نامزدامونو کات کنیم بعد باهم

وارد رابطه شیم، منم  نمیدونستم چه جوابی بهش بدم برا همین  ازش خواستم  بهم
زمان بده. 

+ مرتیکه چه ادا و اطواریم داره.. خیلی خب تو همچنان ارتباطتو باهاش نگه
دار و دل به کار بده، برا اون مورد خودم یه فکری میکنم و بهت میگم چیکار

کنی. 

مرزالین رو ببینم؟  فورا گفتم: شهرام پسفردا جمعه س، میذاری 



+ خیلی کار منو پیش بردی حال میخوای رزالینم ببینی؟ نخیر نمیشه، جمعه
خودم برنامه دارم، توام به جای این غلطا با اون مرتیکه قرار بذار. 

معترضانه و مستاصل گفتم: قرار جمعه هامون که ربطی به برنامه آبان نداره،
تو خودت گفتی هر جمعه میتونم... 

با تشر پرید وسط حرفم: یلدا دهنتو ببند، هر موقع پیشرفتی کردی میتونی
رزالینو ببینی، بعدشم خبر دارم که از طریق تماس تصویری هرروز باهاش

حرفا میزنی، یه کاری نکن اینم ازت بگیرم. 

قطع کرد و من از خشم  و بغض جیغ پر حرصی از ته حنجرم زدم  .. حالم ازش
به هم میخورد، کاش میتونستم بکشمش و راحت شم.. اون یه عوضی واقعی

بود که داشت حسابی از نقطه ضعفام  سواستفاده میکرد. 

آبان : 

برای شام  تو یه رستوران با یلدا قرار داشتم.. راستش تو این مدت هیچوقت
نشده بود که انقدر پرانرژی و سرحال باشم! همشم به خاطر وجود یلدا بود،

حس میکردم یواش یواش رابطمون داره به جاهای خوبی میرسه. 

همچنان با نوشه ارتباطی نداشتم چون به خاطر اون شب که باهاش نرفتم
مهمونی قهر بود و منم از خدا خواسته دیگه پیگیرش نشدم، راضی ترم  بودم

که این ارتباط کل قطع شه و نوشه بره پی زندگیش.. این به نفع هردومون بود.

یلدا که اومد انگار تازه روز من تو اوج تاریکی شب شروع شده بود، حسابی
سر کیف بودم! ولی اون به نظر یکم غمگین و ناراحت میومد.. تظاهر میکرد



حالش خوبه ولی من غم توی چشماشو میدیدم.. چیزی نگفتم تا شاممونو بخوریم
و از رستوران خارج شیم.

تقریبا یکی دوساعت بعد از رستوران بیرون رفتیم و سوار ماشینم شدیم..
دستشو تو دستم گرفتم و گفتم: چی باعث شده اینطوری تو خودت باشی؟ 

سرچرخوند و نگاهم کرد: نه، تو خودم نیستم. 

_ ولی چشمات که یه چیز دیگه دارن میگن. 

خندید و نگاهشو ازم گرفت، سرشو پایین انداخت و هیچی نگفت.. من که
منتظر بودم جواب بده متوجه شدم شونه هاش دارن میلرزن، این یعنی داشت
گریه میکرد.. بهت زده و آشفته حال اسمشو صدا زدم ولی جوابی نداد.. فورا

ماشینو یه گوشه نگه داشتم و دستمو روی شونه ش گذاشتم: یلدا؟ عزیزدلم
چیشده ؟ 

میون گریه هاش با صدای ضعیفی گفت: هیچی.

PART 46 : 

مگه میتونستم به این جواب بی معنی بسنده کنم و بیخیال شم ؟ بهش نزدیکتر
شدم و تو آغوشم گرفتمش، اونم که انگار همینو میخواست سرشو به سینم

چسبوند.. گریه هاش بدجوری روانمو به هم می ریخت، بیشتر از قبل به خودم
چسبوندمش و مغموم لب باز کردم: قربونت برم به من بگو چیشده، چرا گریه

میکنی؟ 



+ هیچی، فقط یکم دلم گرفته همین! ببخشید توام ناراحت کردم. 

خواست ازم جدا شه که مانعش شدم و محکمتر گرفتمش.. همزمان گفتم: تا بهم 
نگی چیشده ولت نمیکنم، بگو گوش میدم. 

+ گفتم که هیچی، فقط دلم گرفته. 

یه درصدم حرفشو باور نمیکردم.. احتمال اون شهرام  بی ناموس اذیتش کرده..
از این فکر بیشتر اعصابم به هم ریخت و ناخواسته فکم منقبض شد.. یه آن

انقدر عصبی شدم که میخواستم به یلدا تشر بزنم و بهش بتوپم که چرا زودتر
شر اون مرتیکه رو از زندگیش کم نمیکنه؟ ولی تو این شرایط که اون ناراحت

بود و داشت گریه میکرد بهترین کاری که باید انجام میدادم آروم کردنش بود
نه اینکه نمک رو زخمش بپاشم. 

درحالیکه موهاشو نوازش میکردم با لحنی که سعی میکردم دور از عصبانیت
باشه گفتم: اون مرتیکه کاری کرده ؟ 

نفسی لرزونی گرفت و گفت: مهم نیست کی چیکار کرده، الن فقط میخوام تو
بغلت باشم. 

لبخند محوی رو لبام  نشست و صورتشو بوسیدم.. چند دقیقه ای همینطور تو
آغوشم بود تااینکه آروم ازم جدا شد.. ته مونده گریه هنوز تو چهره ش بود اما

لباش میخندید، پارادوکس غمگینی از این حالتش بوجود اومده بود.. یه دفعه
فکری به سرم زد و ماشینو راه انداختم، میخواستم یلدا رو از این حال و هوا

بیرون بیارم. 



یلدا : 

حال روحیم خیلی خراب بود، انقدر که دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و پیش
آبان  زدم زیر گریه.. فکر نمیکردم ناراحتیم خیلی براش مهم  باشه چون معمول

ناراحتی من برای هیچکس مهم نبود! اما درمورد اون اشتباه میکردم. . خیلی
غیر منتظره منو برد به یه باشگاه بولینگ، یه لین اجاره کرد ازم خواست

مشغول بازی شیم.. اولش دل و دماغی نداشتم و اینکارو مسخره میدونستم ولی
 دقیقه بعد به خودم اومدم و دیدم حسابی گرم بازی شدم! به قدریم آماتور و20

احمقانه بازی میکردم که خودم خندم می گرفت و قهقهه میزدم. 

یه چیزی که مجبور بودم بهش اعترافا کنم این بود که آبان با هر مردی که من
تاحال دیده بودم فرق داشت.. بهم اهمیت میداد، براش باارزش بودم و واقعا

دوستم داشت، دنبال سواستفاده و حرومزاده بازی نبود  .. اینو خوب درک
میکردم چون انقدر مردای هیز و کثافت دور و برم دیده بودم که هرکدوم به

خوبی ذات پلیدشونو به نمایش گذاشته بودن. 

واسه همین از جنس مذکر بیزار بودم و همشونو به یه چشم  میدیدم، چون
هرچی مرد دیده بودم همه حرومزاده هایی که فقط دنبال یه فرصت کوچیک

بودن تا به هر نحوی ازم سواستفاده کنن، که البته هیچ وقتم نتونسته بودن.. نه
فقط من، بلکه تمام زنایی که به هر شکلی میتونستن براشون طعمه باشن.. ولی
جنس آبان با اونا فرق داشت، اون با پایین تنش فکر نمیکرد، آدم بود! با اینکه
میدونستم چقدر منو میخواد، چقدر برای لمس و تصاحب جسمم بی قراره ولی

به قول به خودش ترجیح میداد اول قلبمو تصاحب کنه .. اینجوریشو ندیده بودم. 

درسته من قبل با آبان برخورد داشتم و یجورایی میشناختمش ولی هیچوقت
فرصت نشد اینطوری بهش نزدیک شم تا بهتر بشناسمش، هرچند که اون موقع

ها واقعا کله شق و مغرور بود، اصل راه نداشت بهش نزدیک شد، اما الن



بالغ تر شده بود و کمتر کله شقی میکرد.. در هر حال اون  واقعا مرد
باشخصیت و آقامنشی بود، این صفاتش بدجوری منو جذب خودش میکرد. 

ولی درآخر همه اینا بازم من میموندم و زخم چرکین درونم که درس عبرتی
نو کوه مشکلتم و شده بود برام  تا این  شک و بدبینی همیشه همراهم  باشه.. 

چالش های تموم  نشدنی زندگیم، که هرچی جلوتر میرفت بدتر و بیشتر میشد..
خسته شده بودم، پس کی میخواست نوبت من بشه؟ کی قرار بود یکم رنگ
آرامش و راحتی تو زندگیم  ببینم؟ یه وقتایی فکر میکنم نافا منو با تنهایی و

سختی بریدن! شاید جمله اغراق آمیزی باشه ولی از وقتی که دست راست و
چپمو شناختم تا بوده همین بوده. 

وضع و ظاهری که من داشتم از خودم  و زندگیم برای آبان به نمایش میذاشتم
همش قفیک و پوشالی بود، هیچیش واقعیت نداشت.. اون هنوزم هیچی از من 

نمیدونست، درست مثل گذشته    .. نمیخواستمم بدونه، مثل اگه میفهمید چه کمکی
از دستش برمیومد؟ به من ثابت شده بود زندگیم هرچی که هست خودم باید از
پس مشکلتم بربیام.. با اینکه به هیچ وجه آدم مصمم به بقایی نبودم اما مجبور

بودم ادامه بدم.. اگه فقط خودم بودم و خودم از خیلی وقت پیش تموم میکردم
این زندگی سراسر مزخرفا رو، ولی امید و انگیزه و چشم انتظاری که تو این
زندگی کوفتی برام بوجود اومده بود نمیذاشت به تموم کردن زندگیم  فکر کنم،

تمام این بدبختیام به خاطر اون داشتم تحمل میکردم و تسلیم نمیشدم. 

هرچند موقت ولی حال روحیم خیلی بهتر شده بود، همشم به خاطر کارای آبان
بود.

PART 47 : 



نیمه شب بود که منو رسوند خونه.. ماشینو جلوی در نگه داشت و به طرفم سر
چرخوند.. منم بدون اینکه بخوام با لبخند خیرش بودم.. چقدر این مرد خواستنی

بود! چهره آروم و موقرش، جذابیت چشم و ابروی مشکیش و ابهت مردونش
منو وادار به تحسین میکرد. 

همونطور که بهم چشم دوخته بود لب باز کرد حرفی بزنه ولی مهلتش ندادم و
فورا لبامو رو لباش گذاشتم.. یکم جا خورد اما انگار منتظرش بود و از خدا

خواسته منو تو آغوشش گرفت.. حرکت مشتاق و پر عطش لباش بین  لبام،
لمس گردن مردونش، هرم نفسهای داغش که هرزگاهی صورتمو گرم میکرد،

همش برام لذت بخش بود. 

حس دختر کم سن و بی تجربه ای رو داشتم که اولین بوسه های پر عشق و
حرارت زندگیشو داره تجربه میکنه.. آبان طوری با مهارت و با احساس منو
میبوسید که باید بگم  معتاد بوسه هاش شده بودم. . دستاش با ملیمت استخوون

فک و گردنمو نوازش میکرد و حس خوشایندی بهم میداد. 

یواش یواش از شدت و حرارت بوسه هاش کم کرد و آروم ازم فاصله گرفت..
من که هنوز تو تمنای بوسه های عاشقانش بودم بی حال و آشفته لب زدم: چرا

عقب میکشی؟ 

درحالیکه چشماش خمار و نگاهش هوسی شده بود، نیشخند کمرنگی زد و
زمزمه کرد: داری کار دستم میدی دختر، مگه من چقدر تحمل دارم؟ 

_ چه اجباریه که تحمل کنی؟ 



با همون نگاه پر نیازش موشکافانه صورتمو از نظر گذروند و لب باز کرد:
این چیزیه که واقعا میخوای؟ 

بوسه کوچیکی رو لباش نشوندم و زمزمه وار گفتم: بیشتر از هر وقتی. 

دروغ نمیگفتم، واقعا میخواستم، نه به خاطر خواسته شهرام، اتفاقا به تنها
چیزی که فکر نمیکردم همین بود.. من به خاطر خواسته دل خودم قصد داشتم

به آبان اجازه نزدیک شدن بدم  .. اونم که رضایتو تو چشمام و لحن بیانم دید
لبخند شیطون و جذابی زد که تاحال ازش ندیده بودم ! کامل نشست پشت فرمون

و درحالیکه ماشینو راه مینداخت گفت: پس میریم خونه من. 

حیرت زده خیرش موندم.. چرا خونه من نه که کل چند قدم باهاش فاصله
داشتیم؟ انگار سوال تو سرمو شنید و همون لحظه جواب داد: دوست دارم

اولین سکس رو تو خونه من و رو تخت من تجربه کنیم. 

تعجبی نداشت! این برمیگشت به اون  حس کمال گراییش، نو حس غرور و سلطه
طلبیش که با این حرکت میخواست بهش برسه.. اینکه من پا به خونه ش بذارم

و روی تخت اون بهش تن بدم! میخواست این حس قدرتی که در برابرش داشتم
رو به صفر برسونه و ازم یه مفعول واقعی بسازه.. حرکت هوشمندانه ای که

برام جالب و عجیب بود، با همین کاراش از خودش یه مرد مرموز می ساخت
و شناخت شخصیتشو پیچیده میکرد . 

انقدر با سرعت رانندگی میکرد که خیلی سریع به خونه ش رسیدیم.. فکر کنم
الن حس بهتری داشت! حداقل خیالش راحت بود که دیگه قرار نیست من

براش قدرت نمایی و برتری کنم.. یه چیز تو مایه های گربه رو دم حجله کشتن 
بود. . جون به جونش کنن هنوزم مغرور بود و لجباز. 



وارد خونه  ش که شدیم همه جا تاریک بود و خونه فقط با هالوژن های سقفی
قابل دیدن شده بود.. صدای بسته شدن درو پشت سرم شنیدم و همون موقع

نزدیک شدنشو حس کردم.. دستاشو دور کمرم حلقه کرد و از پشت بهم 
چسبید.. نفسهای تند و پر شهوتش تو گردنم خالی میشد و همزمان خیسی بوسه

های عمیقشو حس کردم.. طولی نکشید که این بوسه ها به مکیدنهای خشن
تبدیل شد و نفسهای منم تند کرد . 

دستاش دیگه دور کمرم نبود.. داشتن با هوس و شهوت زیاد سینه هامو لمس
میکردن.. حس دوگانه  ای داشتم، هم یواش یواش داشتم لذت میبردم هم اینکه تو

هنگ بودم و باورم نمیشد این مرد پر از حرصا و نیاز آبان باشه.. تو همون
حال که با شور و حرارت عجیبی با من عشق بازی میکرد تو گوشم پچ زد:
امشب به هیچی فکر نکن جز حالی که بینمونه، من خیلی وقته منتظر همچین

لحظه ایم. 

لله گوشمو آروم گاز گرفت و با شدت برم گردوند سمت خودش.. چشماش
وحشی شده بود و برق میزد.. معطل نکرد و لبامو به اسارت گرفت.. رام و

مطیع تسلیمش بودم و اونم ماهرانه بدنمو به بازی گرفته بود.. بیشتر از اینکه
تحریک شده باشم ماتم برده بود، مثل موم تو دستاش بودم و مهلتم نمیداد کاری
انجام بدم.. اصل انگار جادو و هیپنوتیزمم کرده بود! همیشه وقتی به این لحظه
فکر میکردم تصورم این بود که آبان مغلوب و تسلیمه، اما حال اون آدم خودم 

بودم. 

بدون اینکه لحظه ای ولم کنه وادارم کرد به راه رفتن.. جایی رو نمیدیدم و تلو
تلو میخوردم، اگه راهنمایی و هدایت اون نبود میرفتم تو در و دیوار.. اما اون 
انگار از این کنترل و گیجی من داشت لذت می برد.. متوجه شدم وارد یه اتاق

شدیم، وسطش از حرکت وایسادیم و بلخره آبان ازم جدا شد.. به یه سمتی
رفت و با روشن شدن آباژور اتاق تونستم دور و برمو ببینم .. نگاهم افتاد به

آبان درحالیکه دکمه های لباسشو باز میکرد خیره بهم دوباره نزدیکم شد . 



دیدن آبان تو اون حال پر از نیاز و شهوت گیج و دستپاچم کرده بود، من
همیشه اونو آروم و موقر دیده بودم!

PART 48 : 

با بال تنه لخت دوباره منو تو آغوشش کشوند، اما اینبار داشت لباسامو از تنم
درمیورد.. هنگ کرده به حال دگرگون شدش که همراه با کمی خشونت بود

نگاه میکردم.. انقدر پیش رفت که دیگه کامل دربرابرش لخت و برهنه بودم..
مطمئنم هیچی تو اون حال نمیتونست متوقفش کنه، طوری نقطه به نقطه بدنمو

با دستها و لباش لمس میکرد انگار که نمیخواست هیچ قسمتی رو از دست بده..
عطش و شور و حرارتش تا حدودی خشن و ترسناک بود اما درعین حال

خوشایند! این حس رو بهم منتقل میکرد که اون واقعا تو این مدت تشنه و بی
قرارم بوده. 

حس و حالش ذره ذره به جون منم رخنه کرد و باعث شد لوندی ها و فریبندگی
های زنونمو براش رو کردم.. میخواستم لذت بدم و لذت ببرم و این مرد

مغرورو اسیر ظرافت هام کنم، میخواستم بعد از مدت های طولنی دوباره طعم
هم آغوشی رو بچشم و پر شم از حس زن بودن.. حال که به اینجا رسیده بودیم
میخواستم اولین رابطمون بهترین سکس زندگیش باشه.  . جلوی پاهاش زانو زدم

تا کمربند شلوارشو باز کنم. .. 

بی طاقت بلندم کرد و انداختم رو تخت.. عقب خزیدم و اونم وحشیانه روم قرار
گرفت.. حتی نگاهشم تغییر کرده بود! آبان تو سکس کل یه شخصیت دیگه شده

نو منی که بود! خشن، وحشی، سلطه گر، تشنه! اما تمام کاراش عاشقانه بود.. 
3 سال و خرده ای داشتم دوباره سکس رو تجربه میکردم، بعد از 3بعد از 
سال! 



قاعدتا برام  سخت بود اما یواش یواش درد جاشو به لذت داد و صدای ناله هام 
کل اتاق رو پر کرد... 

طوری کنار آبان ولو شده بودم که انگار یه تریلی از روم  رد شده بود..
چشمامو بسته بودم و داشت خوابم  می برد که دستشو روم انداخت و منو تو

آغوشش کشوند.. وادارم کرد سرمو روی سینه مردونش بذارم و اونجا بخوابم..
از اینکارش لبخند کمرنگی رو لبام نشست و خوابم برد. 

آبان : 

یلدا خوابش برد و منم غرق این حال بی نهایت لذت بخش شدم، اون لخت و
برهنه تو آغوشم بود، دیگه چی میخواستم ؟.. بلخره به مراد دلم رسیدم و

چیزی رو که میخواستم به دست اوردم.. امشب بهترین هم آغوشی عمرمو
تجربه کردم چون با دختر یکی یه دونه قلبم بود، معشوقه زیبام.

چشمامو بستم و تک تک لحظاتی که باهم بودیم رو برای خودم  مرور کردم،
همشون انقدر بی نظیر بودن که دوست داشتم بارها و بارها تکرار شه.. تو

همین حال چیزی برام  یادآوری شد که واقعا دلم نمیخواستم بهش فکر کنم اما
انقدر ذهنمو درگیر کرده بود که وادارم میکرد.. متوجه شدم یلدا خیلی وقته

رابطه نداشته، برام غیر منتظره بود، حتی اون لحظه با خودم  فکر کردم نکنه
باکره س و من نمیدونم! 

صدرصد دونستن این موضوع برام خیلی خوشایند بود، حتی دلم میخواست با
خودم اینطوری فکر کنم که یلدا تا الن هیچ رابطه  ای نداشته، ولی مگه

میتونستم چشمامو رو اون  شهرام بی ناموس ببندم و منکر وجود نحسش بشم؟
حال که با یلدا به این نقطه رسیدیم دیگه نمیتونستم بذارم شهرام دور و برش

باشه.. باید ازش جدا میشد، راه دیگه ای نداشت. 



من هیچوقت ادعای غیرت و تعصبم نمیشد اما الن واقعا نمیتونستم همچین
چیزی رو تحمل کنم.. یلدا دیگه مال من بود و هیچ مردی جز من حتی اجازه
نگاه کردنم بهشو نداشت.. میخواد جار و جنجال به پا شه یا هرچی، ولی من

پای همه چیز وایسادم و نمیذارم کوچیکترین مشکلی برای یلدا پیش بیاد. 

.......

بدن لطیف و برهنه یلدا رو نوازش میکردم و با اینکار قصد داشتم  بیدارش
 ساعت نگذشته بود که دوباره برای لمسش بی قرار شده بودم!2کنم.. هنوز 

تکون خورد و بیدار شد ولی چشماش همچنان بسته بود.. صورت و گردنشو
بوسیدم و تو گوشش لب زدم: بیدار شو دیگه نفسم. 

لباش به خنده کش اومد.. کمی به کمرش قوس داد و باسنشو به پایین تنم
چسبوند.. یه باره چشماشو باز کرد و بهت زده و معنی دار گفت: آبان؟! 

تو گلو خندیدم و لله گوششو با ملیمت بین دندونام گرفتم.. دستمو به سمت
پایین تنش بردم و زمزمه کردم: تقصیر خودته عشق من، تو پدر منو دراوردی

تواین مدت، النم جورشو بکش چون حال حالها برنامه همینه. 

لوس و لوند ناله بیجونی کرد و گفت: دیوونه الن تازه از خواب بیدار شدم،
بذار... 

همینطور که حرفا میزد مهلتش ندادم و کار خودمو کردم.. یه باره آه پر
شهوتی از بین لباش خارج شد و حرفش نصفه موند.. با رضایت و سرگرمی

از این حالتش دستامو محکم دورش حلقه کردم و بیشتر خودمو بهش فشار
دادم .. آواهای اغواگری که ازش به گوش می رسید بیشتر دیوونم میکرد، دلم

نمیخواست این لحظه ها تموم شه ، دوست داشتم تا طلوع خورشید باهاش سکس



کنم و ازش سیراب شم.. ولی این دختر لونقد لعنتی منو بیشتر و بیشتر تشنه و
روانی خودش میکرد.. 

یلدا :

هوا روشن شده بود که دیگه واقعا خوابیدیم! یعنی دیگه جونی برامون نمونده
بود! انگار تو یه دنیای دیگه سیر میکردیم که تو سکس و عشق بازی خلصه
نو منم چه بی شرمانه و در کمال پررویی ازش لذت بردم، از تک شده  بود.. 

تک لحظاتش.

PART 49 : 

به گمونم بعد از ظهر بود که بیدار شدم.. آبان هنوز خواب بود و منم از
فرصت استفاده کردم تا بهتر جزئیات صورتشو ببینم.. هنوزم باورم نمیشد این

اتفاق بین من و اون افتاد و الن لخت باهم توی تخت خوابش بودیم، مخصوصا
با شناخت نسبی که از آبان  داشتم. 

تو همین حال تکون خورد و یه دفعه چشماشو باز کرد، وحشت زده بود و
هنوز درک درستی از دنیای اطرافش نداشت.. من که از این حالتش جا خورده

بودم دستمو رو یه طرفا صورتش گذاشتم و لب زدم : خوبی؟ 

نفس راحتی کشید و چشماشو بست، آروم سر تکون داد و گفت: خواب بد
میدیدم. 

_ چی میدیدی؟



با تاخیر چشماشو دوباره باز کرد و بهم  خیره شد.. نگاهش با علقه رو
صورتم چرخید و جواب داد: چیز مهمی نبود، الن هیچی بهتر از این نیست

که وقتی بیدار شدم تورو کنار خودم دیدم. 

از این حرفش ناخودآگاه لبخند زدم و حس خوبی بهم دست داد.. لبخند اونم
پررنگ تر شد و ادامه داد: گشنمه، بلند شیم  یه چیزی بخوریم. 

_ میشه قبل از هرکاری برم حموم؟ 

+ آره عشقم، تو همین اتاق هست، اونجا. 

از دیشب عشقم و نفسم از دهنش نیفتاده بود! برام جالب بود آبان  داره از این
الفاظ استفاده میکنه.. با اشاره دستش سرچرخوندم و متوجه شدم کجا رو

میگه.. بلند شدم و راه افتادم به طرفش.. صدای آبانو شنیدم: یه لحظه وایسا
ببینم. 

متعجب از حرکت وایسادم و به سمتش برگشتم.. موشکافانه و با دقت سر تا
پامو برانداز کرد، اخم محوی که به صورت داشت باعث شد به خودم شک کنم

و سوال برام پیش بیاد.. خیره بهم گفت: آروم بچرخ. 

متعجب تر از قبل آروم چرخیدم و سوالی بهش زل زدم.. بدون اینکه تغییری
تو حالت صورتش بده لب باز کرد: زیبای لعنتی! 

تازه دوزاریم افتاد! با خنده چشم درشت کردم و گفتم: سرکارم گذاشتی؟ 



اونم خندید و جواب داد: نه عشقم فقط میخواستم اون بدن خوشگلتو با دقت
بیشتری ببینم. 

اخم مصنوعی کردم و ازش رو برگردوندم.. حس دلپذیری بود، من طوری تو
چشم آبان زیبا و بی نقص بودم که خودمم داشت باورم میشد ! تو ذهنش منو چه

شکلی میدید؟!

دوش گرفتم و حس کردم واقعا سبک شدم، کارم که تموم شد تازه یادم  افتاد
حوله ندارم... سرمو از لی در بیرون بردم و تا خواستم آبانو صدا کنم دیدم
حوله به دست جلو اومد.. چه به فکر بود! حوله رو ازش گرفتم و پوشیدم..

بیرون اومدم و رفتم جلوی آینه قدی تا خودمو خشک کنم.. نگاهم که به خودم
افتاد متوجه شدم دو طرفا گردنم کبوده اونم چه کبودی! حوله رو باز تر کردم

و دیدم سینه هامم از این  رنگ  ارغوانی بی بهره نموندن. 

شاکی سر چرخوندم و به آبان نگاه کردم که داشت با لذت و سرگرمی دیدم
میزد.. متوجه منظور نگاهم شد و با خونسردی گفت: اینجوری نگاهم نکن

خوشگله تقصیر من نیست، پوست تنت سفیده و این کبودی ها بیشتر به چشم
میاد، بعدشم وقتی زیادی خوردنی باشی همین میشه دیگه. 

پشت چشم نازک کردم و جوابشو ندادم.. خودمو خشک کردم و حوله رو از تنم
دراوردم.. به آبان نگاه نمیکردم و سعی داشتم در برابر نگاه خیره و معنی

دارش خونسرد باشم، اما کامل متوجه بودم اون همینطور با علقه و اشتیاق
بهم خیره شده، بر خلفا مردای دیگه دید زدناش برام چندش نبود، اتفاقا خیلیم

از این کارش لذت میبردم.. نگاه محو و خیرش مملو از عشق و هوس و
تحسین و نیاز و خواستن بود. 



از گوشه چشم متوجه شدم بلند شد و راه افتاد به طرفم، نزدیکم شد و منو
ازپشت تو آغوشش گرفت، خیلی آروم و عاشقانه.. درحالیکه از تو آینه

روبه رومون به هم نگاه میکردیم تو گوشم زمزمه کرد: هیچوقت تو زندگیم
نخواستم رو کسی میم مالکیت بذارم، یا یه نفرو مال خودم بدونم، از اینکار

خوشم نمیومد، اما چرا در ارتباط با تو نمیتونم اینطوری فکر کنم؟ این بدن زیبا
رو با همه ظرافتهاش تمام و کمال حق خودم میدونم و دوست ندارم حتی کسی

یه نیم نگاه بهش بندازه.. الن که بین دستامه، دارم لمسش میکنم، نگاهش میکنم
و ازش لذت میبرم همزمان غیرت و تعصبمو تحریک میکنه، میدونم زیاده
خواهیه و اصل درست نیست ولی میخوام فقط مال من باشی یلدا، فقط من،
دیگه نمیخوام فقط تو خلوتم تورو متعلق به خودم بدونم، میخوام خودتم اینو

بدونی و قبولش کنی... 

همینطور که با لحن آروم این حرفارو نجوا میکرد تن و بدنمم با ملیمت دست
میکشید و نوازش میداد.  . من چرا تو بحر حرفاش رفته بودم ؟ انگار که مسخُ و

هیپنوتیزمم کرده بود. چرا انقدر پیش اون حس خوبی به خودم داشتم و حس
میکردم انقدر دوست داشتنیم که همه جوره نازم خریدار داره؟ به خاطر اهمیتی
بود که بهم میداد یا عشق و علقش خیلی خواستنی بود و همچین حسی رو بهم

القا میکرد؟ 

چه چیزی تو من وجود داشت که این  حرفارو میزد؟ خودمو تو آینه نگاه کردم
و مثل همیشه یه زن کامل معمولی دیدم، زنی که نه خیلی خاصه نه شگفت

انگیز! اما با اینحال آبان طوری ازم حرفا میزد انگار که یجور الهه زیبایی یا
یه مروارید با ارزش تو صدفم  !

 عمیق و عاشقانه گردن و شونه مو بوسید و تو موهام نفس عمیقی کشید.

PART 50 : 



مگر گرفتم و داغ شدم.. چرا انقدر با روح و روانم بازی میکرد؟ بابا منم زن

بودم و حس داشتم!.. نگاهشو از داخل آینه به خودم دیدم.. آمیخته با نفسش
آروم خندید و لب زد: چقدر ناز میشی وقتی این شکلی میشی. 

گیج و مبهوت پرسیدم: چه شکلی؟ 

از تو آینه خیره به چشمام با صدای بم و لحن پر هوسی جواب داد: هات و
حشری، فکر نمیکردم انقدر داغ باشی . 

بازم منو حیرت زده کرد! باورم نمیشد آبان انقدر راحت و بی مهابا از این
حرفا بزنه، خود من با همه ادا و اطواری که داشتم خجالت میکشیدم  از این
حرفا به زبون بیارم، حال اون... ! فکر کنم تازه داشتم یه روی جدید ازش

میشناختم. 

بهت و سکوتمو که دید خنده واضح تری کرد و با لحن عادی ادامه داد: لباساتو
بپوش، فکر کنم دیگه الن غذایی که سفارش دادم برسه.. البته من که راضی

ترم همینطوری جلوی چشمام بچرخی. 

با ته مونده خنده پرشیطنتش صورتشو به صورتم چسبوند، لبامو بوسید و ازم
جدا شد.. درحالیکه با نگاهم تعقیبش میکردم نیشخند کمرنگ و معنی داری زدم

و گفتم: آبان خان توام کم  شیطون نیستیا، فقط رو نمیکردی. 

یه تای ابروشو بال انداخت و با خنده گفت: بلخره هر آدمی با مخاطب
خاصش طوری رفتار میکنه که با هیچکس دیگه اون رفتارو نداره. 



اوهو! چه جمله فیلسوفانه ای! ولی راست میگفت، حق با اون بود.. چیزی که
جملشو خیلی عمیق میکرد این  بود که مخاطب خاصا اون من بودم ! 

لباس پوشیدم و باهم رفتیم تو سالن  خونه ش، خونه دلباز و قشنگی داشت، حس
و حالشو دوست داشتم، آرامش دلنشینی از هر قسمت احساس میشد، که

صدرصد این  فضای پر آرامش به خاطر انرژی صاحب خونه برقرار شده
بود.. اصل بودن کنار این  آدم عجیب آرامش بخش بود، حس خوبی رو بهم 

منتقل میکرد، طوریکه دغدغه ها و مشکلتمو به کل فراموش میکردم.. حتی
خودمم یادم میرفت! 

داشتیم غذا می خوردیم که تلفن خونه ش زنگ خورد.. نگاهش کردم که بره
جواب بده ولی انگار قصد انجام همچین  کاری رو نداشت، چون با بیخیالی

داشت غذا میخورد، منم دیگه توجه نکردم و به خوردن ادامه دادم.. تلفن انقدر
زنگ  خورد که رفت روی پیغام گیر، چند ثانیه بعد صدای یه مرد شنیده شد که

خودشو نگهبان مجتمع معرفی کرد و از حرفاش متوجه شدم یکی اومده دیدن
آبان و اصرار داره که نگهبان بذاره بیاد بال، اون آدم کی بود؟ نوشه! 

حتی سروصدای معترضانش که داشت به نگهبان میتوپید که چرا جلوشو گرفته
و نمیذاره بره بال از همون پشت خط به گوش می رسید.. همه اینا تو چند ثانیه
اتفاق افتاد ولی آبان که از خجالت و عصبانیت قرمز شده بود عین فشنگ از

جا پرید و تلفن رو برداشت تا من بیشتر از این  نشنوم.. نمیتونستم منکر
ناراحتیم شم، از اینکه فهمیده بودم نوشه اون پایین منتظره تا بیاد بال و آبانو

ببینه بدم اومده بود. 

آبان رفت تو اتاق تا با نگهبان صحبت کنه، برا همین دیگه صداشو نشنیدم..
عصبی شدم و بهم برخورده بود، بی میل و اشتها دست از خوردن کشیدم و به
صندلی تکیه دادم تا آبان از اتاق بیاد بیرون.. انتظارم خیلی طول نکشید و به

فاصله چندثانیه برگشت پیشم.. اخم غلیظی که به صورت داشت خبر از 



عصبانیت درونش میداد.. دوباره نشست روبه روم و گفت: ببخشید، نمیخواستم
اینطوری شه، غذاتو بخور عزیزم. 

_ نمیری پایین ببینی چه  خبره؟

+ نه مهم نیست.

دروغ چرا؟ خباثتم گل کرده بود و خیلی دلم میخواست نوشه بفهمه من پیش
آبانم، مخصوصا که اصل از هم خوشمون نمیومد، یکی دوباری که باهم

ملقات کردیم جنگ زیر پوستی باهم داشتیم و به هم فهمونده بودیم چه حسی به
هم داریم، اون طوری رفتار و ادعا می کرد هرکی نمیدونست فکر میکرد از

خاندان سلطنتیه!.. از طرفا دیگه نمیدونم چی بود حسادت زنونه یا... ولی از
اینکه کنار آبان  میدیدمش بدم میومد، نمیتونستم بهش بی تفاوت باشم.. نه اینکه

عاشق و دلبسته آبان شده باشم، نه! اما به هرحال منم یه زن بودم که دوست
داشتم خودم نفر اول باشم. 

ولی با یادآوری موقعیت خودم و اینکه نمیتونم هر غلطی دلم بخواد بکنم و فقط
باید طبق خواسته های شهرام  قدم بردارم از فکر خبیثانم صرفا نظر کردم.. تو

همین حال نمیدونم چه فعل و انفعالتی تو مغز آبان رخ داد که یه دفعه بلند
شد.. متعجب ازش پرسیدم: کجا میخوای بری ؟ 

+ پایین، بلخره من و تو باید تکلیفمونو روشن کنیم، شتر سواریم دول دول
نمیشه، بذار همه چیز رو شه . 

عجب آدم دیوونه و کله خرابی بود! فورا بلند شدم و دنبالش رفتم: آبان دقیقا
میخوای چیکار کنی؟ 



+ تو کاریت نباشه، بشین غذاتو بخور تا من برگردم. 

_ من نمیخوام یهویی همه چیزو خراب کنی.

اخم کرد و بهت زده و عصبی خیرم موند.. من منی کردم و برای جمع کردنش
گفتم: منظورم اینه که نمیشه به این سرعت همه چیزو تموم کرد، بذار منم

تکلیفمو با شهرام روشن کنم بعد توام از نوشه جدا شو. 

با همون اخمش بهم نزدیکتر شد و گفت: تو که باید تکلیفتو با اون مرتیکه
روشن کنی، چون حتی یه لحظه هم  دیگه نمیخوام دور و برت ببینمش.

PART 51 : 

معترضانه لب باز کردم حرفی بزنم ولی با تشر و قاطعیت نذاشت و ادامه داد:
بهت گفته بودم نمیخوام یه رابطه پنهونی بینمون باشه، حال که به اینجا رسیدیم

بذار یه سره شه. 

دستشو گرفتم و گفتم: آبان داری بی گدار به آب میزنی، ما که نمیدونیم قراره
چی پیش بیاد. 

با حالت بدتری نگاهم کرد و عصبی تر از قبل گفت: یعنی چی این حرفا؟ فکر
کنم دیگه خودت میدونی من تواین مدت دنبالت بودم تا پیدات کنم، میدونی قرار

نیست یه رابطه معمولی بینمون باشه که هرزگاهیم سکس کنیم.. مثل آدمایی



داری حرفا میزنی که هم خرو میخوان هر خرما، فکر کنم اول از همه من
باید تکلیفمو با تو روشن کنم، بگو ببینم چی تو سرته؟ برای چی اینجایی؟ 

هاج و واج از خشم  و صراحتش به تته پته افتاده بودم، هیچ فکر نمیکردم
همچین  واکنشی نشون بده.. اون که ترس و تردیدمو دید ادامه داد: دیشب که

باهم خوابیدیم خیلی چیزا فهمیدم، هرچند همون روزای اولم که کنار اون
مرتیکه دیدمت یه چیزایی دستگیرم شد ولی دیشب به اطمینان رسیدم.. لعنت
بهت یلدا! گفتنش واسه خودمم سخته، ولی میدونم که رابطه  ای بین  تو و اون

مرتیکه نیست، فقط داری ادای نامزدشو درمیاری، با این اوصافا نمیدونم چرا
هنوز باهاشی، شاید برا اینکه مجبوری، یا کارت پیشش گیره، ولی میخوام
بدونی از این به بعد باید رو من حساب کنی، چون مطمئن باش من  پشتتم،

هرچیزی که باعث شده تو مجبور باشی کنار شهرام بمونی شک نکن که من
درستش میکنم.. حال هرچیزی که میخواد باشه، فقط به من بگو، بهم اعتماد

کن، منو محرم بدون. 

اون چی میدونست از مشکلت من؟ یا اصل از خود من؟ هیچی! واقعیت این
بود که من به هیچ مردی اعتماد نداشتم و نمیتونستمم اعتماد کنم، آبان چه

انتظاری داشت؟ چون باهاش خوابیده بودم حال باید تمام زندگیمو می ریختم رو
دایر؟ یا عاشقش میشدم؟.. اگه به خودم بود که اصل نمیخواستم وسط این آدما

باشم، دوست داشتم دور از این همه هیاهو و نقش بازی کردن یه گوشه با
رزالینم زندگی آرومی داشته باشم. 

با یاد رزالین بغضم گرفت و اشک تو چشمام جمع شد.. آبان که این حالتمو دید
نگاه وحشیش رام شد و نزدیکتر اومد.. دستاشو دور کمرم انداخت و منو تو

آغوشش گرفت.. تو همون حال لب باز کردم: من فقط از تو فرصت خواستم،
فقط میخوام یکم آهسته تر پیش بریم، اگه میخوای نامزدیتو با نوشه به هم بزنی

من مشکلی ندارم، فقط نمی خوام فعل اسمی از من برده شه، همین. 



+ منم انقدر کله خر نیستم که الن از تو اسم ببرم و تورو توی دردسر بندازم،
اگه میخوام برم پایین باهاش صحبت کنم فقط برای اینکه نمیخوام علفا من

بشه. 

_ باشه، اتفاقا خیلیم کار خوبی میکنی، ولی من میگم  الن نه، بذار تو یه
موقعیت بهتر، مثل کاری که من میخوام بکنم.. آره تو درست میگی، من فقط

به صورت اسمی و استعاره نامزد شهرامم و هیچی بینمون نیست، ولی نه
خرده مبرده ای ازش دارم، نه کارم پیشش گیره، تنها دلیلیم که دارم آهسته قدم
برمی دارم اینه که نمیخوام با آبروریزی ازش جدا شم.. خواهش میکنم  درک

کن . 

+ درک میکنم عشق من، اما توام یکم منو درک کن، حال که به اینجا رسیدیم
دیگه نمیتونم تورو کنار یکی دیگه ببینم، شاید به نظر تو تصمیم عجولنه ای

باشه ولی به نظر خودم من به اندازه کافی صبر کردم . 

_ باور کنی یا نه منم نمیخوام هیچ زنی رو دور و برت ببینم، اما واقعا به
صلح نیست با این سرعت یه اقدام حساب نشده بکنیم.

منو بیشتر به خودش چسبوند و شقیقه مو بوسید.. آروم زمزمه کرد: باشه،
هرچی تو بخوای، فعل صبر میکنیم. 

تونستم تا حدودی آرومش کنم، برای اینکه این آرامش بیشتر شه لبامو رو لباش
گذاشتم و به نرمی بوسیدمش.. اونم همراهیم کرد ولی کامل مشخص بود
همچنان ناراحت و عصبیه.. به بوسه هام شدت دادم و تو موهاش چنگ

انداختم.. نمیدونم چرا فقط نمیخواستم این ناراحتی و عصبانیت درونش بمونه،
دوست داشتم آرومش کنم. 



اولش خیلی مشتاق به ادامه نبود اما یه دفعه حالش عوض شد و دستاش خشن و
عاشقانه بدنمو لمس کرد.. آتیش شهوتش هرلحظه تندتر میشد و بی قرارش
میکرد، منم که از این  عشق بازی پر شور و حرارت مپراز خواستن و نیاز
شدم.. ما دوتا آدم تشنه همدیگه بودیم که بدجوری می خواستیم ازهم سیراب

شیم، مخصوصا من، که نمیدونم چه مرگم  شده بود فقط دلم میخواست باهاش
سکس کنم ، لذتی که آبان  بهم  میداد رو عجیب دوست داشتم... درحالیکه یه خط
در میون لباسامونو درمیورد هدایتم کرد به سمت کاناپه و غرق همدیگه شدیم. 

.......

آبان منو به خونه رسوند و ماشینو جلوی در نگه داشت.. نگاهش با عشق و
علقه رو صورتم چرخید و لب باز کرد: برای بار هزارم میگم، دوست داشتم

شب پیشم بمونی. 

با خنده گفتم: یکم استراحت کنیم بد نیست، اگه شب پیشت میموندم دیگه
کارمون به بیمارستان می رسید. 

خندید و لب پایینمو کشید، همزمان با حرصا و هوس لب زد: سکسی لعنتی. 

خوشم میومد از لفظهایی که به کار می برد..

PART 52 : 

کمی خیرم موند، بعد نزدیکتر شد و لبامو بوسید..ولی مگه ولم میکرد؟!
همینطور لبامو میک میزد و میبوسید، هرچند که منم خوشم میومد!.. گاز نسبتا

محکمی از لب پایینم گرفت که از سوزشش تو گلو نالیدم.. ازم جدا شد و با
لبخند و رضایت نگاهم کرد. 



نکندی دیوونه! دست رو لب پایینم کشیدم و گفتم: آخ! لبمو 

+ الن دیگه میتونی بری. 

با عصبانیت ساختگی چپ  چپ نگاهش کردم و گفتم: خیلی بدجنسی، من رفتم. 

+ مواظب خودت باش جیگر من. 

اووو! دایره واژگان زبون احساس و عواطفش مدام داشت گسترده تر میشد!
رفتم داخل خونه و اونم ماشینشو راه انداخت و رفت.. کلید انداختم و همین که

وارد آپارتمانم شدم  یه مرتبه با دیدن شهرام  که با کمی فاصله جلوی در منتظرم
وایساده بود ترسیدم و هین  بلندی کشیدم.. دست روی قفسه سینم گذاشتم و گفتم:

قبض روح شدم! تو اینجا چیکار میکنی؟ 

پکی به سیگارش زد و دود رو توی صورتم رها کرد.. عصبی چشم  بستم و
رو برگردونم.. تو همین حال یه مرتبه دستم با شدت کشیده شد و پرت شدم
وسط سالن.. شهرام درو بست و برگشت سمتم.. با غیظ جلو اومد و گفت:

دیشب تاحال کدوم  گوری بودی ؟ 

از خشم  و عصبانیتش جا خوردم.. زبونم بند اومده بود و داشتم سعی میکردم
خودمو جمع کنم که یهو داد زد: لل شدی؟ حال من زنگ میزنم و جواب

نمیدی پتیاره؟ میخوای گربه رقصونی کنی یا فکر جیم شدن زده به سرت؟ 

خیز برداشت سمتم و شال سرمو که دور گردنم افتاده بود تو مشتش گرفت.. از
این حرکت ترسناکش به خودم اومدم و فورا گفتم: خونه آبان بودم، تا همین چند

دقیقه پیشم باهم بودیم. 



خشم تو نگاهش رنگ حیرت گرفت.. موشکافانه بهم چشم دوخت و منم ادامه
دادم: اصل مهلت پیدا نمیکردم به گوشیم نگاه کنم، مدام پیشم بود. 

نگاه موشکافانش به گردنم افتاد و کبودی هارو دید، نیشخندی زد و گفت: پس
بلخره کار خودتو کردی آره؟ 

به معنی آره سرتکون دادم.. خندید و شالمو آروم ول کرد.. نفس راحتی کشید و
ادامه داد: نه باریکل خوشم اومد! همچین بی عرضه هم نیستی پدرسوخته. 

سرد و خنثی نگاهمو ازش گرفتم و شالمو برداشتم.. اون که هنوز نگاهش بهم
خیره بود با شیطنت گفت: نامرد چه کامی هم ازت گرفته، عمیق! کوفتش بشه!

دیدی سخت نبود؟ فقط الکی یه مدت غربتی بازی دراوردی. 

بی توجه به لودگیش برگشتم سمتش و گفتم: خب از اینجا به بعدشو باید چیکار
کنم؟

+ هیچی، الن باهاش وارد یه رابطه جدی شدی دیگه، ادامه بده، جلب اعتماد
کن، براش یه معشوقه لوند باش تا به چیزی که میخوایم برسیم. 

_ من هنوز نمیدونم تو میخوای به چی برسی، هیچیم که نمیگی، باید بدونم یا
نه؟ 



+ ببین چیز عجیب و غریبی نیست، هیچ خصومت شخصیم باهاش ندارم، قبل
هم  بهت گفتم، منتها آبانم مثل بقیه یه چیزی داره که من بدجوری دنبالشم و

میخوام به دست بیارمش همین. 

شهرام  از آدمای مایه دار دور و برش چیزای با ارزش زیاد دودر کرده بود،
مثل ملک، زمین، اسناد، سهام، که بیشترشم به لطف عشوه و لوندی های من

بود، صد البته که من هیچوقت با هیچکدومشون رابطه نداشتم، آبان اولین
مردی بود که شهرام مجبورم کرد بهش تن بدم، اصل از همون اولم قرارش
همین بود و سر موضوع آبان باهام اتمام حجت کرد.. حال نمیدونستم از آبان 

قراره چی بهش برسه که اینبار انقدر منو وارد بازیهاش کرد. 

نشستم رو مبل و گفتم: ولی اینجوری تیرت به سنگ میخوره آقا، چون آبان
پاشو کرده تو یه کفش که از تو جدا شم. 

+ نای بابا! این آدم چقدر سفته! بهش بگو تو عشق و حالتو بکن چیکار به بقیش
داری؟ 

_ گفتم که مرغش یه پا داره، تازه امروز اون نامزد اکبیریشم اومده بود اونجا
و اگه نگهبان جلوشو نگرفته بود میومد بال، آبانم زده بود به سیم آخر،

میخواست پته هرجفتمونو بریزه رو آب و از شرش خلصا شه، من مانعش
شدم چون نمیدونستم تو میخوای چیکار کنی. 

+ اوه اوه این یارو چه آتیشش تنده، کثافت حسابی عاشقته ها! توام که بدت
نمیاد، هربار که میخوای از نامزدش حرفا بزنی میگی اکبیری، عنتر.. یه

وقت این آقای جنتلمن نبره دلتو. 

با خنده حرفا میزد ولی لحنش به شکل ترسناکی جدی و تهدید آمیز بود، مثل
همیشه، اما منم دل به آبان نداده بودم که از این تهدیدها دست و پاهام بلرزه..



اخم کردم و گفتم: شهرام چرا چرت و پرت میگی؟ بعدشم انتظار داری نامزد
آبانو با اون همه فیس و افاده ای که داره چجوری صدا کنم؟ 

+ دختر خوبیه ولی از تو خوشش نمیاد، اینم که طبیعیه، لمصب حسادت بد
چیزیه که اون دختره نوشه حسابی درگیرشه. 

_ ول کن این حرفارو، بگو من چیکار کنم؟ ببین من دیگه بیشتر از این نمیتونم
آبانو سر بدوئونم. 

+ بابا این یارو انقدر تورو میخواد که تا قیامتم میتونی سر بدوئونیش. 

یه آن ته دلم لرزید.. یعنی علقه آبان به من انقدر واضح و محکمه که حتی
شهرامم داره بهش اشاره میکنه؟ نمیگم تا الن خبر نداشتم یا مطمئن نبودم ولی

این چندمین باره که شهرام به زبون اورده آبان عاشقمه.

PART 53 : 

برام سوال شده بود شهرام چطوری انقدر از آبان اطلعات شخصی داره..
برای اینکه به جوابم برسم با زیرکی گفتم: اونقدرام مطمئن نباش، یجوری

میگی منو میخواد انگار عشق و علقش تو کتابا ثبت شده، چندبار که باهام
بخوابه آتیشش فروکش میکنه. 

+ اول این دیگه هنر توئه و نباید بذاری به اونجا برسه، بعدشم به من اعتماد
کن، وقتی میگم خیلی میخوادت، یعنی واقعا میخوادت، شانست زده دختر، یارو

به راحتی خر هرکسی نمیشه، ولی الن دربست خر خودته.. آخ اگه این بشه!



نکندم یه طرفا این یارو هم یه طرفا، قراره با همه اون دیوسایی که ازشون 
باسن بیفتم تو عسل.

نمیدونستم  راجع به چی حرفا میزنه، مرتیکه درست و حسابیم توضیح نمیداد
که.. کلفه و بیحال نگاهش کردم و گفتم: امیدوارم به چیزی که میخوای

برسی، ولی بعدش انقدر مرد باشی پای قولی که به من دادی وایسی و انجامش
بدی. 

+ معلومه که پای حرفم وایمیسم خوشگله، وقتی بهت وعده شو دادم یعنی قراره
انجامش بدم، اما به این شرط که کار منم راه بیفته دیگه، اونم که به خودت

بستگی داره.

تو دلم گفتم خدا کنه! آخه به شهرام دوندره باز معروفا بود، اما ترجیح میدادم
امیدوار باشم درمورد من به قولش عمل میکنه و منم میرم پی زندگیم.. شهرام

بلند شد و ادامه داد: فعل که راضیم ازت، تا ببینیم بعدش چی پیش میاد. 

فورا گفتم: نگفتی من  با خواسته آبان چیکار کنم، بدجوری داره پافشاری میکنه.

کمی  فکر کرد و گفت: کاریش نمیشه کرد، یجوری رفتار میکنی انگار که
داری از من فاصله میگیری و نامزدیمونو به هم میزنی، بعدشم دیگه جلوی
آبانو نگیر، بذار اون   دختره رو دکش کنه و خیالمون راحت شه، خرمگس

معرکه هرچی کمتر باشه بهتره، اینجوری خیلی آسونتر میتونی بهش نزدیک
شی. 

_ فکر میکنی آبان به همین راحتی باور میکنه من از تو فاصله گرفتم؟ با بچه
که طرفا نیستی. 



+ واسه اونم یه فکرایی دارم که حسابی قابل باور شه، تو فقط دل به کار بده،
به باقیش کاری نداشته باش. 

راه افتاد بره که دنبالش رفتم و همزمان صداش زدم، وایساد و برگشت سمتم..
من من کنان و مضطرب ادامه دادم: حال که از کارم  راضی بودی میذاری

فردا رزالینو ببینم؟ 

نگاهش رو صورتم  چرخید و گفت: چرا فردا؟ همین امشب میتونی ببینیش. 

 ساعت میتونم باهاش وقت3،4_ آخه تا شب چیزی نمونده اینجوری همش 
بگذرونم. 

+ خب میتونی شبم پیشش بمونی تا فردا عصر باهم وقت بگذرونید. 

از خوشحالی چشمام برق زد و نیشم باز شد! تو همون حال ذوق زده گفتم:
راست میگی؟ 

با لبخند به معنی آره سرتکون داد و گفت: میگم آمادش کنن و بیارنش خونه م،
توام کاراتو انجام بده و بیا. 

داشتم بال درمیوردم! شهرام رفت و منم بدو بدو راه افتادم به سمت حموم تا
دوش بگیرم و آماده شم.. چند وقت بود عشقمو ندیده بودم؟ دلم براش لک زده

بود! انقدر دلتنگش بودم که مطمئنم به محض اینکه ببینمش یجوری بغلش میکنم
و میچلونمش که دیگه نشه ازم جداش کرد. 



.......

هوا تاریک شده بود که به خونه شهرام  رسیدم، دل تو دلم نبود و از هیجان و
اشتیاق سر از پا نمیشناختم.. فضای سبز خونه رو پشت سر گذاشتم و رفتم 

داخل.. تو سالن بزرگ خونه حریصانه چشم چرخوندم ولی اثری از رزالین
ندیدم.. همون لحظه شهرام جلو اومد و گفت: چه زود اومدی.

_ پس رزالین کو ؟ 

+ نزدیکه، دیگه یواش یواش میرسه. 

معترضانه و شاکی گفتم: به اون  نگهبانت بگو سگهارو از جلوی چشم دور
کنه، رزالین ببینه می ترسه. 

به معنی باشه سرتکون داد و رفت بیرون.. دل آشوب و بیقرار نشستم رو یکی
از مبلها و کارم شد  انتظار کشیدن.. ثانیه ها به دقیقه تبدیل میشدن و دقیقه هام

داشتن تبدیل به ساعت میشدن، مدام با خودم میگفتم الن دیگه پیداش میشه،
ولی هیچ خبری نشد!.. تقریبا نیم  ساعتی گذشت، کلفه و عصبی بلند شدم که

برم شهرامو پیدا کنم و بهش بتوپم که متوجه شدم یه ماشین داره میاد داخل
خونه.. بدو رفتم پشت پنجره.. خودش بود، عزیز من! با عجله درو باز کردم و

از خونه رفتم بیرون.. ماشین از حرکت وایساد و رزالین با پرستارش پیاده
شدن . 

قلبم  داشت از حرکت وایمیساد! با چه حالی دوییدم سمتش و اونم به محض
اینکه منو دید دست پرستارو ول کرد و دویید به سمتم.. میخندید و ذوق میکرد!

با اون لحن دلبر و بچگونش که تازه زبون باز کرده بود میگفت سلم، سلم!



محکم کشیدمش تو آغوشم و صورت کوچولو و سفیدشو غرق بوسه هام کردم..
دلم میخواست قورتش بدم سفید برفیمو! با حرصی که از سر عشق و دلتنگی

بود گفتم: ای جانم عروسک مامان! دلم برات یه ذره شده بود دختر خوشگلم. 

اونم جوری دستای کوچولو و تپلشو دور گردنم حلقه کرده بود که دلم میخواست
بمیرم براش! درحالیکه تو آغوشم بود از روی زمین بلندش کردم و رفتیم
داخل.. نشستیم رو مبل و همینطور تو بغلم نگهش داشتم، عطر تنشو نفس
میکشیدم و بیشتر به خودم میچسبوندمش.. چشمم افتاد به شهرام که داشت

بهمون نزدیک میشد.

PART 54 : 

رزالین با دیدن شهرام تو بغلم وول خورد تا ولش کنم و بره سمتش.. شهرامم با
دیدنش با خنده گفت: سلم عمویی، بدو بیا بغلم ببینم. 

رزالینم ذوق زده رفت تو آغوشش.. همینطور که شهرام بغلش کرده بود
نزدیک من اومد و خطاب به رزالین گفت: برات کلی به به خریدم گومبولی. 

با همون زبون بچگونش لب باز کرد: به به! 

شهرام خندید و گفت: آره به به! برو بغل مامانت بگم برات بیارن. 

رزالینو ازش گرفتم و نشوندمش تو بغلم.. دیگه هیچ کاری نمیخواستم انجام بدم
جز وقت گذروندن با دخترم، هر ثانیه بودن کنارش برای من که از نگهداری

بچه خودم فعل محروم  شده بودم ارزش داشت.. اینم یکی از گوه خوریای
شهرام  بود دیگه، زورش می رسید! من فقط هفته ای یه بار اجازه داشتم بچه



خودمو ببینم، اونم تو خونه شهرام  و زیر نظر خودش! البته تا چندماه پیش
اوضاع این شکلی نبود و رزالین با خودم زندگی می کرد اما یه چیزایی پیش

اومد که شهرام  رزالینو از من جدا کرد.

الن من اصل نمیدونستم رزالین کجا زندگی میکنه، فقط میدونستم شهرام یه
پرستار خانوم براش گرفته که شبانه روز ازش نگهداری میکنه.. هرروز از
طریق تماس تصویری باهاشون درارتباط بودم  ولی مگه دلم آروم می گرفت؟

هنوزم برام فوق العاده شرایط سختی بود، برای بچه مم همینطور، اما فعل چاره
ای نداشتم و باید تحمل میکردم. 

صدرصد زمانیکه شهرام رزالینو ازم جدا کرد برای پس گرفتنش چنگ و
دندون نشون دادم و جنگیدم.. مادر باشی،  جیگر گوشتو ازت جدا کنن و مثل

ببر زخمی نشی؟ ولی زور شهرام از این ببر زهوار دررفته خیلی بیشتر بود،
پس مجبور شدم خفه خون بگیرم و بتمرگم سرجام. 

ساله من بود که از اون سهند بی همه چیز حامله شدم..3رزالین دختر تقریبا 
آره سهند! همون کثافت نامرد که یه زمانی شوهرم بود، هرچی میکشم و سرم
میاد از اون  حرومزاده بی پدرومادره که بویی از شرفا و مردونگی نبرده. 

درسته خودم سهندو انتخاب کردم ولی چاره دیگه ای هم داشتم؟ اون موقع من
مجبور شدم بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنم و حالم این وضع و حالمه! 

سال پیش که با سهند و عمو و خونوادش رفتیم محضر، عمو باهام اتمام5
حجت کرد و گفت به نفعمه هرجوری که شده زندگیمو حفظ کنم، چون تو خونه

ش دیگه جایی ندارم.. هرچند که منم دیگه نمیخواستم هیچکدومو ببینم، بهش
اطمینان دادم که هیچوقت منو نمیبینه و خیالش راحت باشه! 



با خودم فکر میکردم به هرحال الن سهند شوهرمه، انقدرم منو میخواسته که
برای ازدواج باهام ثابت قدم بود و پافشاری کرد، پس چرا بهش تکیه نکنم؟
مگه قراره از همون اول عشق و عاشقی بینمون باشه؟ نمیشه خودش یواش

یواش به وجود بیاد؟ معلومه که میشه! 

اما متاسفانه مورد ما از اون دسته موردام نبود که یواش یواش عاشق هم بشیم!
مشکلت و معضلت ما از همون شب اول ازدواجمون به وجود اومد! هنوزم

نمیدونم حرومزاده بازی سهند بود یا مشکل از من بود... 

من و سهند که از محضر بیرون اومدیم رفتیم  یه رستوران و باهم غذا خوردیم،
اینور و اونور چرخیدیم و باهم وقت گذروندیم، تا اینکه رفتیم به خونه ش، البته

اونموقع دیگه خونه منم حساب میشد. 

من همچنان از سهند خجالت میکشیدم و رودربایستی داشتم ولی اون که انگار
خیلی هول میزد همین که پامونو گذاشتیم داخل خونه، بدون هیچ خجالتی منو تو

آغوشش گرفت و شروع کرد.. اولش مکپ کرده بودم اما سعی کردم ریلکس
باشم و همراهیش کنم، با خودم میگفتم شوهرمه دیگه، چرا پا به پاش نرم؟

دلیلی برای ترس نیست.

همینطور پیش رفتیم تا اینکه به رابطه کامل رسیدیم.. مثل هردختر دیگه ای که
برای اولین بار میخواد سکس رو تجربه کنه و باکرگیشو از دست بده، منم

استرس داشتم، البته سهندم  خیلی مراعاتمو کرد، طوریکه واقعا اذیت نشدم...
اما وقتی که تموم شد، کنارم دراز کشید و داشت ریتم نفسهاشو آروم  میکرد، با

چشمای بسته و یه نیشخند عجیب و مبهم لب باز کرد: خون نداشتی. 

حیرت زده سرچرخوندم و نگاهش کردم.. میفهمیدم منظورش چیه ولی انقدر تو
بهت و هنگ بودم که هیچ درکی از حرفش نداشتم.. گیج و منگ زمزمه کردم:

چی؟ 



چشماشو باز کرد و اونم به سمتم سرچرخوند.. نیشخندش پررنگتر شد و گفت:
میگم  خون نداشتی، دختر نبودی نه؟ 

یخُ کردم! وارفتم! چی داشت میگفت؟ از چی حرفا میزد؟ من تو کل زندگیم
دست یه مرد هم بهم نخورده بود، دیگه خودم که از خودم  مطمئن بودم و شک
نداشتم هیچ غلطی نکردم، دست از پا خطا نکردم، خریت نکردم.. سهند اولین
مردی بود که من باهاش رابطه داشتم، اما انگار اون راجع به من داشت جور

دیگه ای فکر میکرد. 

نیم خیز بلند شدم و درحالیکه از شدت بغض صدام میلرزید لب باز کردم: چی
داری میگی؟ من هیچوقت با هیچکس رابطه نداشتم، اصل خودت میفهمی چه

نانگی رو داری بهم میچسبونی؟ 

خندید و گفت: جو نده بابا ریلکس باش، حال مگه چیشده؟ به امید پلمپ
گرفتیمت، ولی یکی قبل از ما پلمپو باز کرده، اشکالش چیه؟

PART 55 : 

حرفش واقعا سنگین و خردکننده بود، علنا داشت بهم تهمت ناروا میزد و متهمم
میکرد قبل از خودش با یکی دیگه رابطه  داشتم.. چطوری میتونستم ثابت کنم

همچین چیزی نبوده؟... معلومه که میخواستم از عصبانیت منفجر شم، آش
نخورده و دهن سوخته؟! این واسه منی که هیچوقت خطایی نکرده بودم خیلی

زیاد بود! 



گریون و خشمگین نشستم و گفتم: خیلی آدم  بیشعوری هستی، چون خون ندیدی
یعنی  من باکره نبودم؟ 

درحالیکه داشت با تمسخر نگاهم میکرد جواب داد: ببین من به اندازه موی
سرت با دخترای جورواجور خوابیدم، پس خر نیستم، دیگه اینو میدونم دختری
که خون نداره یعنی پلمپ نیست، یعنی قبل خودشو یه جا لو داده، پس بیخودی

زور نزن که سر منو شیره بمالی، روراست باش و بگو آره قبل از ازدواج
خودمو لو دادم دیگه چرا فیلم  بازی میکنی؟ 

آتیش گرفتم، حرفاش مثل خنجر تو قلبم فرو میرفت.. با انزجار از کنارش بلند
شدم و درحالیکه پتو رو دور بدن برهنم  میپیچیدم گفتم: خاکبرسر من که زن

آدمی مثل تو شدم، تو که هنوز چیزی نگذشته داری اینطوری منو تحقیر
میکنی...

پرید وسط حرفم: هوی ترمز کن بینم! اونی که باید شاکی باشه منم  نه تو، الن
داری کولی بازی درمیاری که ماست مالی کرده باشی؟ ببرمت خونه اون

عموی دغلباز دروغگوت و بگم  جنس دست خورده به من انداخته؟ 

از حرفای مفتش قاطی کردم و داد زدم: عوضی مگه رفتی بقالی و خرید
کردی که اینجوری راجع به من حرفا میزنی؟ من زنتم بی شعور. 

+ آره، زنی که قبل یکی دیگه زنش کرده، انقدر ولنگ و باز بوده که نتونسته
صبر کنه زیر شوهرش زن بشه. 

از توهین و تهمت و تحقیراش لل شده بودم.. چی میتونستم بگم؟ چیکار
میتونستم بکنم؟ نکنه واقعا تقصیر من بود که نشونه ای از باکرگی نداشتم؟...



میون اشکهای روون و بغض سنگینم مستاصل و آشفته داد زدم: من تا همین
امشب با هیچ عوضی غیر از خودت نبودم، نامرد یکم  وجدان داشته باش،

چجوری بهت ثابت کنم تا همین چند دقیقه پیش دختر بودم؟ 

هیچی نگفت، فقط پوزخند زد! پوزخندی که تا اعماق وجودمو سوزوند.. واقعا
نباید میموندم، توی اون خونه پیش اون مردی که دوزار باورم نداشت جایی

نداشتم.. اما کجا میرفتم؟ خونه بابام؟! به سرم زده بود برم تو پارک یا خیابون
بمونم، زندگی که از همون اول با توهین و تهمت ناروا داشت شروع می شد

ادامش معلوم نبود به کجا میرسه... 

درحالیکه یه لحظه هم گریه هام بند نمیومد و داشت به هق هق تبدیل میشد لباس
تنم کردم.. آخه این دیگه چه اقبالی بود که من داشتم؟ کم بدبختی کشیده بودم
حال باید تو خونه شوهرم خفت و خواری رو تحمل میکردم که به هیچ وجه

حقم  نبود؟ 

سهند که دید دارم مانتومو تنم میکنم بلند شد و با تشر نزدیکم اومد: کدوم گوری
میخوای بری؟

هق هق کنان جواب دادم: به تو هیچ ربطی نداره. 

+ بتمرگ  سرجات و منو سگ نکن. 

_ زندگی که بخواد با تهمت و تحقیر شروع شه به درد جرز دیوار میخوره،
حاضرم تو خیابون بکپم ولی اینجوری خرد نشم. 



دستمو محکم کشید و داد زد: گفتم بتمرگ سرجات تا سیر کتکت نکردم، اون
موقع که داشتی زیر یه بی ناموس زن میشدی باید فکر امشبتم میکردی. 

به معنی واقعی دیوونه شدم.. با حرصا و نفرت کوبیدم تخت سینش و جیغ زدم:
آشغال کثافت حرفا دهنتو بفهم، میگم خود عوضیت منو زن کردی بی همه

چیز، چرا نمیفهمی؟ 

یهو خیز برداشت سمتم، گردنمو محکم گرفت و کوبیدم رو زمین.. مستاصل و
بیچاره تو خودم جمع شدم و منتظر مشت و لگدهاش بودم.. ولی خم شد تو

صورتم و غرید: خفه شو سلیطه، فکر کردی با جیغ و داد میتونی دهنمو
ببندی؟ بیخود نبود عموت با کله خواستگاریمو قبول کرد و میخواست هرچی

زودتر عقد کنیم، میخواسته زودتر تف سربالشو بندازه بیخُ ریش یه نفر.. اون
حرومزاده ای که براش لنگاتو هوا کردی کی بوده؟ آبان؟ معلومه که اون بوده،

چپ و راست برات غیرتی میشد، دم به دقیقه ور دلش بودی، منشی
مخصوصش بودی، فکر کردی بچه پولداره و میتونی تورش کنی، واسش

لنگاتو باز کردی، اونم چندبار سیخت زد و بعدم گفت هری آره؟ 

سرم داشت سوت میکشید، همینجور واسه خودش می برید و می دوخت! با عجز
نالیدم: سهند بخدا فقط داری بهم تهمت میزنی، من و آبان هیچ  رابطه  ای باهم

نداشتیم، من فقط منشیش بودم، اصل چرا از خودش نمیپرسی؟ برو از خودش
بپرس مطمئن باش راستشو میگه که هیچوقت هیچی بینمون نبوده.. من به چی

قسم بخورم که باور کنی هیچوقت پا کج نذاشتم؟ 

+ دهنتو ببند جنده خانوم، اونروز که باهام درگیر شد بعدش با چشمای خودم
دیدم سوار ماشینش شدی، اصل به خاطر همین من پا جلو گذاشتم، دیدم

هیچجوره رامم نمیشی، اون آبان حرومزاده هم بدجوری روت قفلی زده، توام
که ازش بدت نمیومد، گفتم چرا این  همه شعبون؟ یه بارم  رمضون! دوست



دختر جندشو انداختم به جونش که جمعش کنه، ولی نمی دونستم تو انقدر ولد
زنایی که زودتر از اون چیزی که فکرشو کنم  رفتی زیرش خوابیدی. 

حرفاش مثل پتک تو سر و صورتم  فرود میومد، کدومشو هضم  میکرد؟

PART 56 : 

برای باور و قبول هرکدوم حداقل نیاز به چندین روز زمان بود، ولی حال اون
داشت رگباری همه رو تو صورتم میکوبوند.. مغزم دیگه از کار افتاده بود،

هرکی دیگه هم جای من بود عقلشو از دست می داد.. هیستریک و دیوونه وار
جیغ زدم: مرتیکه من با آبان نبودم، من با آبان رابطه نداشتم، من با هیچ

پدرسگی رابطه نداشتم، دوزار مرد باش بی همه چیز عوضی... 

یه باره لبام سوخت و دماغم درد گرفت.. هنگ کردم و خشکم زد.. سهند زد تو
دهنم؟! آره! زد تو دهنم.. من لل شدم، اونم با نفرت و عصبانیت نگاهشو ازم

گرفت و رفت تو اتاق خواب.. تو اون لحظه که ماتم زده رو زمین ولو شده
بودم فقط از خودم  میپرسیدم الن چرا اینجوری شد؟ واقعا چرا؟ یعنی تمام این

جار و جنجالها به خاطر ندیدن چند قطره خون بود؟ یا اینکه مشکل ما کل چیز
دیگه ای بود؟ 

تقریبا یه هفته از اون شب گذشت، مثل بقیه زنای متاهل به خونه و زندگیم
میرسیدم، غذا درست میکردم، تمیزکاری میکردم، مخصوصا که اونجا قبل

خونه مجردی سهند بود و نیاز به تمیزکاری اساسی داشت.. ولی اینا فقط ظاهر
بود! دلم شکسته بود و از درون خرد و خاکشیر بودم، دردمو به کی میگفتم؟

کیو داشتم از درقد تهمتی که شوهرم همون شب اول بهم  زد باهاش حرفا بزنم
بلکه حداقل یکم سبک شم، کمک و پشتیبانی تو سرم بخوره! 



هیچکس نبود! من تنهای تنها بودم.. روزا که سهند از خونه میزد بیرون کار
من میشد حرفا زدن با خودم، سرگرم شدن با کارای خونه، گریه کردن و

غصه خوردن تا اون برگرده، معمول شب میومد و اومدنشم ساعت مشخصی
نداشت.. یه وقتایی سر شب، یه وقتایی آخرشب. زمانی هم  که خونه بود باهم

هیچ کاری نداشتیم، نه حرفا میزدیم نه حتی حضور همدیگرو به روی
خودمون میوردیم، انگار که اصل برای هم وجود نداشتیم. 

دیگه یواش یواش داشتم به فکر کار پیدا کردن میفتادم، اگه قرار بود فقط باهم
همخونه باشیم پس بهتر بود حداقل چند صباحی بذاره باهم  زیر یه سقف زندگی
کنیم تا منم بتونم  برای خودم یه خونه اجاره کنم بعدش بی دردسر ازهم جدا شیم

و هرکدوم بریم سوی خودمون. 

منتظرش شدم تا برگرده خونه و باهاش حرفا بزنم و بگم قصد دارم برم
سرکار.. چندساعتی معطل شدم چون دیروقت برگشت خونه، وقتی هم که اومد

کامل مست بود و بوی تند الکل میداد.. پس تصمیم گرفتم بیخیال حرفا زدن
شم و بذارم برای یه وقت بهتر.. اما برخلفا انتظارم یهو اومد جلو و بغلم

کرد! از کارایی که داشت باهام میکرد متوجه شدم قصد رابطه داره ولی من
نمیخواستم، دلیلی هم نداشت بهش اجازه بدم نزدیکم  شه برای همین پسش زدم و
سعی کردم از خودم  دورش کنم اما اون به زور متوسل شد.. زور و خشونت. 

دقیقا حس میکردم داره بهم تجاوز میشه، تقل و مقاومت میکردم ولی زورم
نمی رسید، مثل یه جونور وحشی به جونم افتاده بود و وحشیانه مجبورم کرد

باهاش سکس کنم، این وسط حرفای زشت و زننده ای بهم میزد انگار که من یه
زن هرزم و اونم از گوشه خیابون سوارم کرده و با خودش اورده خونه تا بهش

سرویس بدم. 



وقتی کارش باهام تموم شد از درد بین پاهامو حس نمیکردم، از هرچی مرد و
رابطه جنسی بود متنفر شده بودم، دلم  نمیخواست حتی دیگه انگشتش بهم 

بخوره.. منو چی فرض کرده بود؟ هرزه خیابونی؟ 

دیگه یه لحظه هم  نمیتونستم وجود نحسشو کنار خودم تحمل کنم، با همه دردی
که زیر دلم داشتم سعی کردم از کنارش بلند شم که نذاشت و محکم منو بین

بازوهاش گرفت.. خشمگین و عصبی صدامو بال بردم: دستت به من نخوره
حیوون، ولم کن کثافت. 

قست دارم یلدا، با صدای گرفته و ناراحتی گفت: غلط کردم، نرو، بخدا من دو
همه اینا از سر علقه س، باور کن من عاشقتم و میخوام باهات زندگی کنم،

ولی تو منو نمیخوای، دوستم نداری، اصل انگار منو نمیبینی... 

مسخرس! کی اولین شب زندگیمونو خراب کرد و تهمت ناروا زد؟ کی نادیده
میگرفت؟ کی شریک زندگیشو آدم حساب نمیکرد؟ ولی انقدر گفت و گفت تا
من خام حرفاش شدم و باور کردم اونی که مورد ظلم واقع شده اونه نه من!

حتی دلم براش سوخت و عذاب وجدانم  گرفتم! 

چیکار باید میکردم؟ مگه من خوشم میومد زندگی که هنوز شروعش نکرده
بودم تمومش کنم؟ مگه خوشم  میومد با شوهرم مثل دوتا غریبه باشیم و هرکدوم

واسه خودمون زندگی کنیم؟ معلومه که نه! حال که ازدواج کرده بودم
قر من گند زد به شروع میخواستم زندگیمو بسازم.. درسته سهند با توهین و تحقی

زندگیمون، درسته دل چرکین و ناراحت شده بودم، شاید مدت زمان طولنی
بگذره تا فراموش کنم ولی میخواستم کوتاه بیام و ببخشمش .. نمیخواستم به

همین راحتی زندگیم خراب شه، شاید لزم بود یکم از خود گذشتگی کنم تا این 
شرایط درست شه. 



از فردای اونروز رابطه من و سهند کمی بهتر شده بود، هردومون سعی
میکردیم باهم خوب رفتار کنیم و به هم احترام بذاریم.. طبیعتا وقتی میدیدم

وضعیتمون رو به خوب شدنه به زندگی دلگرم و امیدوار میشدم و همه تلشمو
به کار میگرفتم تا محیط آروم و پر محبتی رو به شوهرم بدم.

PART 57 : 

مدتی زندگیمون خوب و رو روال بود، مثل هر تازه عروسی سعی میکردم
چیزی برای شوهرم کم نذارم تا اون از هر لحاظ راضی باشه، از تمیزی خونه
و غذاهای گرم و خوشمزه گرفته تا ظاهر و آراستگی خودم، همه تلشم به این

بود تا بهش ثابت کنم دوسش دارم و زندگیمون برام مهمه. 

ولی با همه اینا رفتار سهند یجوری بود، مشکوک میزد.. یه وقتایی که بیرون
بود پیش میومد چندساعت جواب تلفن نده، وقتی هم که ازش دلیل میخواستم

بهونه های احمقانه میورد، سرش زیادی تو گوشیش بود و زمانی هم  که سعی
میکردم سرک بکشم فورا قایمش میکرد.. این شک و تردیدها زمانی بیشتر شد

که بوی ادکلن  زنونه روی لباسش حس کردم. 

اما اینا کافی نبود، برای اطمینان باید گوشیشو چک میکردم.. با دقت و
کنجکاوی زیرکانه بلخره تونستم رمز گوشیشو بفهمم و وقتی که خواب بود
رفتم سراغش.. گوشیشو باز کردم و با دیدن چیزای تکون دهنده وارفتم... با

دوتا دختر تو رابطه بود، عکسای لختیشون، سکس چتهاشون، پیام هایی که
معلوم  بود باهم رفتن سر قرار، اونم نه هر قراری! 

دنیا رو سرم خراب شد.. مگه من چی براش کم گذاشته بودم که سکس و توجه
و محبت رو تو دخترای دیگه پیدا میکرد؟... عین  آدمای دیوونه که تو حال



خودشون نبودن راه افتادم تو خونه.. همینطور راه رفتم و راه رفتم که یه مرتبه
صداشو شنیدم: یلدا؟ حالت خوبه؟ 

برگشتم سمتش و همین که چشمم بهش افتاد انگار کارد بهم فرو کردن.. با
بغضی که مهارش غیرممکن بود لب باز کردم: داری به من خیانت میکنی. 

اخم کرد و گفت: چرا چرت و پرت میگی؟ زده به سرت؟ 

انگار آتیش به جونم افتاد.. با نهایت خشم و دیوونگی اسم دوتا دوست دختراشو
به زبون اوردم و هرچی که فهمیده بودم رو گفتم.. فکر میکردم الن دستپاچه

یا شرمنده میشه ولی اشتباه میکردم.. عصبی شد و داد زد: تو خیلی غلط میکنی
میری سراغ گوشی من، به چه حقی تو کارای من سرک میکشی؟ 

هنگ  کردم! چی میگفت؟ من باید طلبکار باشم یا اون؟ دعوامون بال گرفت..
میون داد و بیدادهامون گفت: تو دختر نبودی و من گرفتمت، اینو همیشه یادت
باشه، فراموش نکن تورو از خونه داغون عموت بیرون اوردم و بهت زندگی

دادم، الن فقط باید دستامو ماچ کنی و لل مونی بگیری، حداقل مثل اون
دوست پسرت آبان نیستم که وقتی عشق و حالش باهات تموم شد یه لگد بهت

زد و هری...! 

اگه از تمام حرفای زنندش میگذشتم از تهمتش نمیتونستم.. دوباره شروع کرد،
آبان، آبان، آبان... دیگه داشت به سرم میزد برم شرکتش و ازش بخوام به این
کثافت حرومزاده توضیح بده هیچوقت حتی دستشم بهم نخورده.. که ای کاش

میخورد و من الن انقدر نمیسوختم! هرچند برفرض که آبان به این احمق
خاکبرسر توضیح می داد و به همه مقدساتشم قسم میخورد هیچوقت با من رابطه
نداشته و اونم قبول میکرد، اما بازم مشکل سرجاش بود چون سهند باور نداشت



منه بدبخت باکره بودم و زنش شدم.. حتما اونموقع میگفت باشه با آبان نبودی
پس با یکی دیگه بودی! 

از حرفای مفتش و استیصال خودم که دیگه به جنون رسیده بودم جیغ زدم: ای
کاش باهاش میخوابیدم و الن انقدر جزغاله نمیشدم، که مطمئنم اگه باهاش

میخوابیدم انقدر شعور داشت بفهمه باکره م و دارم  زیر خودش زن میشم، نه
مثل تو که عقده دیدن خون داره خفه ت میکنه. 

با خنده هیستریک و ترسناکی گفت: چیه دلت برای دم و دستگاه یارو تنگ
شده؟ هوس کردی دوباره لنگاتو براش باز کنی و بهش بدی جنده؟ 

از وقاحت و بی شرمیش خون جلوی چشمامو گرفت و بهش حمله ور شدم،
ولی قبل از اینکه فرصت کنم دق و دلیمو سرش خالی کنم اون منو به باد کتک

گرفت... 

دوباره مدتی قهر بودیم، مخصوصا من! حتی یجوراییم ازش متنفر شده بودم..
تنها دلیلی که تو خونه ش مونده بودم این بود که جایی رو نداشتم، پشتوانه یا
بزرگتر نداشتم که بتونم برم پیششون و به قول معروفا حداقل شوهرمو تنبیه

کنم . . اصل تمام این بلها به خاطر بی کسی بود که سرم میومد، اگه پدرومادر
یا یه بزرگتر درست و حسابی داشتم که کارم به اینجا نمی رسید. 

یه وقتایی فکر میکردم مشکل سهند ندیدن چند قطره خون نیست، اون کل زن
و زندگی متاهلی براش بی معنی بود و درک درستی ازش نداشت، همچنان تو

حال و هوای مجردی بود و از بی کسی منم سواستفاده میکرد.. وگرنه کدوم بی
وجدانی به خاطر همچین چیزی روزی هزار بار زنشو متهم میکنه و بهش

انگ میچسبونه یا به خودش حق میده دوست دختر داشته باشه و هرز بپره؟ 



مثل دفعه قبل که مست برگشت خونه و به زور وادارم کرد باهاش آشتی کنم،
مست بود و قصد داشت بهم نزدیک شه که شروع کردم به جیغ و داد و

تهدیدش کردم اگه دستش بهم بخوره کل همسایه هارو خبر میکنم.. فکر کنم
هرموقع میخواست گوه خوریشو ماست مالی کنه مست میکرد که راحتتر

کارشو پیش ببره ولی این تو بمیری از اون تو بمیریا نبود! 

وقتی قاطعیت و عصبانیت بی نهایتمو دید بهم خیره موند.. فکر کردم النه که
دوباره روم دست بلند کنه.. ولی یه دفعه زد زیر گریه و جلوی پام رو

زانوهاش نشست..

PART 58 : 

هنگ کرده بودم و حیرت زده نگاهش میکردم.. اون  همینطور رو زانوهاش
نشسته بود، سرشم پایین انداخته بود و راست راستکی داشت گریه میکرد..
نمیدونستم باید چیکار کنم، ولش کنم به حال خودش و برم  یا کنارش بشینم و

ببینم چه مرگشه.. ولی وقتی یادم اومد اونروز چجوری بدون هیچ رحم و
مروتی منو کتک زد تردید رو کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم بیرحمی به خرج

بدم. 

نگاهمو با اخم ازش گرفتم و راه افتادم تا از کنارش رد بشم که یه دفعه پامو با
جفت دستاش گرفت و گریون گفت: یلدا تروخدا یه لحظه وایسا و به حرفام

گوش کن. 

فکم منقبض شد و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: ولم کن تا جیغ نزدم. 

+ جون هرکی دوست داری یه لحظه وایسا. 



_ وایسم که چی بشه؟ دوباره به زور و با وحشی بازی مجبورم کنی به سکس؟
یا نه! کتکم بزنی و بعدشم ولم کنی به حال خودم؟ 

+ ای کاش دستم میشکست ولی روی تو بلند نمیشد.. غلط کردم یلدا جان، منو
ببخش. 

با انزجار صورتم جمع شد و درحالیکه سعی میکردم پامو از بین  دستاش
بیرون بکشم گفتم: گوش من از این حرفای صد من یه غازت مپره، هرکاری
دلت بخواد میکنی، هربلیی بخوای سرم میاری، هر مزخرفی عشقت بکشه

بارم میکنی و آخرشم میگی غلط کردم ببخشید! 

پامو محکمتر گرفت و ملتمسانه گفت: نه نمیذارم بری، تا حرفامو نشنیدی ولت
نمیکنم. 

عصبی صدامو بال بردم: چی میخوای بگی؟ چی رو میخوای ماست مالی
نمردی؟ غیرت داری؟ مثل کنی؟ اصل جایی هم برای ماست مالی گذاشتی؟ تو 

آب خوردن بهم خیانت میکنی، به راحتی بهم انگ میچسبونی و هر تهمتی
بخوای میزنی، هنوز یه سال نشده زنت شدم و نذاشتی یه آب خوش از گلوم

نمرد؟!  پایین بره، چجوری روت میشه اسم خودتو بذاری 

+ ای خاک تو سر من! لعنت به من! هرچی بگی حقمه، ولی به جون خودت
قسم مثل سگ پشیمونم.. یلدا، عشقم، عزیزدلم، بخدا من زندگیمونو دوست

دارم، تورو دوست دارم، نمیخوام از دستت بدم. 

_ از دست دادی، خودت خبر نداری.



+ نگو اینجوری. 

_ چرا میگم! منو دوست داری و میری سمت دخترای دیگه؟ خجالت نمیکشی؟
شرم  نمیکنی؟ منو دوست داری که انقدر راحت میچسبونیم به آبان؟ 

+ اسم  اون  مرتیکه رو به زبون نیار. 

_ تو به زبون میاری، تویی که تقی به توقی میخوره متهمم میکنی باهاش
رابطه داشتم.. چرا یه بار نمیری از خودش بپرسی چقدر با من صمیمی بوده؟

یه بار برای همیشه بیا این قضیه رو تمومش کنیم. 

+ قضیه ای نیست، من فقط روی اون مرتیکه حساسم، چون میدونستم چقدر از
تو خوشش میاد، وقتی بهش فکر میکنم دیوونه میشم. 

_ سهند اون  آدم الن کجای زندگی ماست؟ یا من کجای زندگیش بودم که این
حرفو میزنی؟ چرا به من اعتماد نمیکنی وقتی بهت میگم هیچی بینمون نبوده؟
چرا قبول نمیکنی خودت منو زن کردی، بفهم! من به چی قسم بخورم تو باور
کنی؟ پیش کدوم دکتر ببرمت تا حداقل اون  برامون روشن کنه منه بدبخت چرا

خون  نداشتم  که تو دیگه دست از سرم برداری... میدونی من هرچیم بگم،
هرکی بیاد و به پاکی من قسم بخوره، حتی اگه خود خدام بیاد پایین و بهت بگه

زنت قبل از ازدواج هیچ  خطایی نکرده بازم فایده نداره، چون مشکلت چیز
دیگس.. تو هیچ درکی از زندگی مشترک نداری، هیچ احترامی برای همسرت
قائل نیستی، حتی نمیدونی احترام  به همسر یعنی چی.. هنوزم که هنوزه دنبال

عشق و حال مجردیتی. 



با ته مونده گریه ش گفت: نه به جون خودت اینطوری نیست.. من فقط گیجم و
نمیدونم چی درسته چی غلط.. شک نداشتم تو دختری نیستی که قبل از

ازدواجت کاری کرده  باشی ولی از اون شب اول که هیچی ندیدم این فکر مثل
خوره به جونم افتاده و داره بیچارم میکنه، وگرنه یلدا جان من عاشقتم،

دیوونتم، همه زندگیمو به پات میریزم تا از دستت ندم... 

همینطور میگفت و میگفت و دستمو ماچ  میکرد، میدونستم داره بهونه های
الکی میاره ولی دلم داشت نرم میشد و داشتم به این فکر میفتادم که یه فرصت
دیگه بهش بدم.. میون  التماسها و قربون صدقه هاش گفت: اصل بیا خونمونو

عوض کنیم، اینجا بدیمنه، شگون نداره، منه خر از اولم  نباید تورو میوردم
جایی که خونه مجردیم بوده.. باشه قربونت برم؟ مطمئنم از این به بعد همه

چیز بینمون درست میشه، بیشتر به هم نزدیک میشیم، میریم مسافرت، عشق و
حال میکنیم، بچه دار میشیم، ها عشقم؟ یه چیزی بگو. 

نگاهش کردم که علنا به پاهام افتاده بود و مستاصل و ملتمسانه نگاهم میکرد..
چیکار باید میکردم؟! 

به یه خونه ی دیگه نقل مکان کردیم و چند تیکه وسیله نو هم در حد توانمون
خریدیم.. میشه گفت داشتیم از نو شروع میکردیم، شاید واقعا اون  خونه قبلی

بدیمن  بود و این خونه جدید برامون اومد داشته باشه.. خودم که خیلی امیدوار
بودم همینطوری باشه.. ساختمون آرومی بود و تو هر طبقه دو واحد وجود

داشت، همسایمونم مثل ما یه زوج جوون بودن.

PART 59 : 

به هرحال برای من که فرقی نمیکرد چون نه دنبال ارتباط بودم نه دوست یابی!
دغدغه های مهمتری داشتم که باید بهشون رسیدگی میکردم، مهمترینشونم



اوضاع مالیمون بود. . دخل و خرجمون باهم نمیخوند و دست و بالمون تنگ
بود، به خاطر همین منم مشغول به کار شدم. 

همه تلش من به این بود که بتونم از این وضعیت آشوب و سرکش که به
سختی میشد مهارش کرد یه زندگی بسازم.. من نه دلم ماشین مدل بال

میخواست، نه خونه و زندگی لوکس و لکچری، نه جواهرات و لباس های
گرون قیمت، من فقط یکم آرامش میخواستم، یه زندگی نرمال مثل بقیه، این

کمترین چیزیه که حقم بود .. درسته رفتار سهند خیلی بهتر شده بود، دم به دقیقه
قست دارم و عاشقتم به نافم میبست ولی من اینم قربون صدقم میرفت و دو

نمیخواستم، فقط ازش انتظار داشتم یکم آدم باشه و انقدر به روزگارمون گند
نزنه.. توقع زیادی بود؟ 

البته دیگه هیچ حرفی از آبان یا شب اول عروسیمون زده نشد، همینم برام کافی
بود و میتونستم امیدوار باشم که یواش یواش زندگیمون داره حالت طبیعی به

خودش میگیره. 

مدتی گذشت.. صبحا که میرفتم سرکار یه روزایی زن همسایمونو تو آسانسور
میدیدم که می خواست بره پیاده روی، منم فقط باهاش سلم علیک میکردم و

بعدش منتظر میشدم آسانسور به طبقه پایین بره.. اما اون  همینطور به من زل
میزد، انگار که داشت به آدم فضایی یا یه موجود عجیب الخلقه نگاه میکرد..

اوایل خیلی برام  مهم نبود و سعی میکردم نادیده بگیرم ولی بعد از یه مدتی از
این  خیره شدناش معذب و کلفه شدم و سعی میکردم زمان  بیرون رفتنم طوری

باشه که به اون  برخورد نکنم.. عجیب بود! پشت در که وایمیسادم و از داخل
چشمی منتظر  نگاهش میکردم تا بره میدیدم که خیره شده به در خونه ما! 

برام تبدیل به مشکل نشده بود اما برام سوال شده بود این زنه چشه؟ چرا
یجوریه؟! دلیل این رفتارای عجیبش چیه ؟ وقتی راجع بهش با سهند حرفا زدم

فقط خندید و گفت ذهنمو درگیرش نکنم، که به نظرمم راست میگفت. 



چند وقت بعد فهمیدم با سهند در ارتباطه! دیگه زدم به سیم آخر و میخواستم
تکلیف جفتشونو یه سره کنم، مگه من چقدر توان داشتم که این مرتیکه مدام بهم

خیانت کنه و منم چشمامو ببندم؟ اما سهند اینبار ملتمسانه مانعم شد و گفت که
برام توضیح میده.. قسم خورد با اون زن هیچ  رابطه ای نداره و هیچی بینشون
نیست، فقط متوجه شده اون  زن میتونه کارای مهاجرتمونو درست کنه.. وقتی

این حرفو شنیدم عصبانیتم جاشو به تعجب و حیرت داد. 

برام هزارتا سوال پیش اومد.. این زن کیه؟ چیکارس؟ چجوری با سهند آشنا
شده و باهم حرفا زدن  ؟ شوهرش درجریانه؟ چرا و چیشد که فکر مهاجرت تو

سر سهند افتاد؟ اصل مهاجرت به کدوم کشور؟ مگه ما پولشو داریم؟ 

سهند میگفت زنه کل شغلش همینه، که کارای مهاجرت مراجعه کننده هاشو
درست کنه.. خیلیم تصادفی تو پارکینگ همو دیدن و باهم صحبت کردن! خیلی
وقتم هست که سهند داره به مهاجرت فکر میکنه اما دنبال فرصت بوده تا جور

بشه و بعد منو درجریان بذاره. 

مخالفت کردم و گفتم بیخیال شه، زندگی النمون خوبه و هیچ مشکلی نداره..
ولی اون با تشر گفت: کجاش خوبه؟ خونه اجاره ای، صبح تا شب هردومون

داریم کار میکنیم  و بازم هشتمون گرو منهمونه، مگه ما نمیخوایم  بچه دار شیم؟
مگه نمیخوایم یه زندگی خوب براش بسازیم؟ با این شرایط میتونیم؟ 

هی گفت و گفت ولی من مرغم  یه پا داشت.. نه به اون  زنی که اصل
نمیشناختمش اعتماد داشتم، نه میتونستم این ریسکو قبول کنم که دار و ندارمونو

بفروشیم و آواره یه کشور دیگه شیم، آخه ما پول دندون گیری نداشتیم که دلم 
بهش قرصا باشه.. اما سهندم کوتاه نمیومد.. دم به دقیقه از مزایای مهاجرت تو

گوش من میخوند و سعی میکرد قانعم کنه.. منم نمیگفتم مهاجرت نبده ولی ما
واقعا شرایطشو نداشتیم و از ریسک کردن رو کل زندگیم میترسیدم . 



از سهند اصرار و از من مخالفت.. تا اینکه یه شب قانعم کرد از زن همسایمون
بخواد چند دقیقه بیاد خونمون تا من خودم باهاش صحبت کنم.. از زنه خوشم 
نمیومد و اصل حس خوبی بهش نداشتم، ولی برای اینکه سهند دست از سرم

 دقیقه باهاش صحبت کنم.. درضمن میخواستم10برداره قبول کردم فقط برای 
ببینم اون  و سهند چجوری باهم حرفا میزنن و رفتار میکنن. 

توقع داشتم زنه با شوهرش بیاد خونمون ولی تنها اومد.. وقتی ازش خواستم
شوهرشم دعوت کنه خونمون گفت: نه اون معمول تو مسائل کاری من دخالت

نمیکنه. 

 دقیقه ای در نظر گرفتم تا10عجب! اهمیتی ندادم و واسه خودم یه تایم 
حرفاشو بزنه.. اول از مزایای مهاجرت و کشور مورد نظر گفت، بعد شرایط
مهاجرت و از اینجور چیزا.. حرفاش به نظر معقولنه بود ولی من هنوز به
جوابم نرسیده بودم .. ازش پرسیدم چجوری با شوهرم سر حرفو باز کرده و

اونم جواب داد: همش از خرابی ماشین من شروع شد و همون لحظه هم همسر
شما اومد تو پارکینگ و من ازش خواستم کمکم کنه.

PART 60 : 

نامحسوس نیم نگاه خصمانه ای به سهند انداختم که خودشو زده بود به اون 
راه.. قد آخه من شوهر خودمو میشناختم و میدونستم محض رضای خدا موش

قکی نمیگیره! حال واسه من سوپرمن شده و فقطم به خانوما کمک میکنه.. 
قکرمو و چشم میخواد آدم شه؟ فکر کنم منم مثل بعضی زنا که میدونن شوهر 

چرونی دارن ولی دیگه براشون عادی شده، باید عادت کنم و باهاش کنار بیام!
کنار اومدن با همچین بدبختی یه زنو به کجا میرسونه؟! 



بگذریم! زن همسایه که خودشو عایشه معرفی کرده بود نفوذ کلم عجیبی
داشت، از اون دسته آدما بود که با حرفاش میتونست خیلیارو قانع کنه، هرچند

محسن و خوبیهای کشوری که قرار بود که واقعا هم حرفای خواستنی میزد، مثل 
نو جالب تر اینکه بهمون گفت سرمبلغ باهامون کنار میاد و بهش مهاجرت کنیم.. 

سعی میکنه پولی ازمون بگیره که در حد توانمون باشه. 

من که همچنان بهش شک داشتم پرسیدم: چرا میخواین باهامون راه بیاین و
کمکمون کنید؟ 

با لبخند مرموزی جواب داد: ازتون خوشم میاد، زوج دوست داشتنی هستین،
به علوه خیلی به فکر پیشرفتین و حقتونه یه زندگی ایده آل و بی دغدغه داشته

باشین. 

اون شب گذشت... من دیگه مثل قبل گارد نداشتم البته راضیه راضیم نبودم..
اما سهندم بیکار ننشست و مدام  بیخُ گوشم ویز ویز میکرد تا قانعم کنه.. به

هرحال موافقت  منم مهم بود، مخصوصا که یه مقدار پس اندازم داشتم و به
دردش میخورد.. نمیدونم چرا دلم راضی نبود اما داشتم کوتاه میومدم، با خودم

میگفتم از کجا معلوم؟ شاید خوشبختی ما تو همین راه باشه. 

بلخره راضی شدم و به سهند گفتم هرکاری لزمه انجام بده.. وقتی شنید از
خوشحالی داشت بال درمیورد.. دیگه افتادیم به صرافت رفتن و هرچی که

داشتیم رو به پول تبدیل کردیم.. روزای پر استرس  و فشاری رو گذروندیم،
سخت و باورنکردنی بود ولی بلخره تونستیم راهی ترکیه شیم تا باقی

کارامون اونجا درست شه . 

تو یه هتل مستقر شدیم، هتل خوبیم بود، تعجب کرده بودم چون میدونستم ما در
این حد بودجه نداریم که بتونیم تو همچین هتلی بمونیم، بعدشم حرفا یه روز و



دو روز نبود، چند وقتی باید ترکیه میموندیم تا کارامون درست شه، با این
اوصافا چجوری میتونستیم  از پس هزینه این هتل بربیام؟ 

وقتی از سهند پرسیدم و خواستم توضیح بده گفت: عشقم ما سفارش شده ایم،
عایشه خانوم هوامونو داشت و به آقا شهرام حسابی توصیه مارو کرده. 

اولین  بار بود اسم شهرامو میشنیدم.. پرسیدم: شهرام دیگه کیه؟ 

+ شهرام همون کسیه که میخواد مارو قبپرونه، هزینه این هتلم اون قبول کرده
تا ما اینجا راحت باشیم. 

عجیب نبود؟ چرا یه نفر باید همچین  کاری بکنه؟ تازه ما باید یه پولی هم بهش
می دادیم تا کارمونو انجام بده، حال اون اومده و یه هتل خوبم با هزینه خودش
برامون گرفته؟ کی همچین کاری میکنه؟ مگه عاشق چشم و ابرومونه؟.. وقتی

به سهند اینارو گفتم کلفه و بی حوصله جواب داد: بابا یلدا تو چرا انقدر به
همه بدبینی؟ یادته به عایشه خانومم چقدر مشکوک بودی؟ ولی بهت ثابت شد

شک و تردیدت بی مورد بوده، ببینم به ما نمیاد یکی ازمون خوشش بیاد و
بخواد بهمون حال بده؟ این یارو شهرامم همینطوره، اصل کارش این نیست و

پولش از پارو بال میره ولی چون از ما خوشش اومده داره کارمونو راه
میندازه.. به نظرم تو زیادی داری سخت میگیری، یکم به آدما نگاه بهتری

داشته باش. 

چی میگفتم؟ با خودم فکر میکردم لبد راست میگه دیگه! ولی ته دلم با خودم
امیدوار بودم یهو ورق برنگرده و این یارو شهرام نخواد دهنمونو سرویس کنه،

یا توقعی داشته باشه که نتونیم از پس انجامش بربیایم. 



 روزی گذشت، ما تو ترکیه منتظر شهرام  بودیم تا بیاد.. این مدتم3،4تقریبا 
همش به گشت و گذار و خوش گذرونی بود، انگار که اومده بودیم تفریح! شاید
حماقت به نظر برسه ولی خب منم دوست داشتم یکم خوش بگذرونم و از این

فرصت لذت ببرم، برای همین دیگه به سهند گیر ندادم پولش از کجا تامین
میشه.. کی بدش میاد بره یه کشور توریستی و بی دغدغه عشق و حال کنه؟..
نزدیک به دو سال زن سهند بودم و هیچوقت پیش نیومده بود یکم تفریح کنیم

حال که موقعیتش پیش اومده بود دوست داشتم ازش استفاده کنم . 

تو همین روزا بود که سهند گفت شهرام به ترکیه رسیده و قرار گذاشته عصر
همو ببینیم.. نمیدونم چرا استرس به جونم افتاد ولی به هرحال دیگه وقتش بود

و باید با طرفمون روبه رو میشدیم. 

وقتی رفتیم پایین تو لبی هتل، سهند به یه مرد اشاره کرد و زیر گوشم گفت:
شهرام اونه. 

نگاه دقیقی بهش انداختم.. نشسته بود رو مبل و داشت نوشیدنی میخورد..
 سالش بود و تیپ و ظاهر خوبی داشت ولی دیوس بازی و40حدودا 

حرومزادگی از تو قیافش داد میزد! جلو رفتیم و به محض دیدن ما با لبخند و
روی خوش بلند شد، سلم و احوالپرسی کرد و به سهند دست داد.. بعد دستشو

سمت من دراز کرد و منتظر بهم خیره موند.
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من از این عادتها نداشتم که راحت به مردا دست بدم و با این کار شهرام
دستپاچه شدم، ولی برای حفظ ظاهرمون دستشو به آرومی گرفتم و سعی کردم

خونسرد و عادی باشم.. نگاهش با لبخند رو صورتم چرخید و گفت: مشتاق
دیدار بودم یلدا خانوم. 

همچنانم دستمو تو دستش نگه داشته بود و ولم نمیکرد.. معذب از این حالت
لبخند مصنوعی زدم و تعارفا تیکه پاره کردم.. فشار محسوسی به دستم  اورد
و بلخره ول کرد.. اصل از اینکارش خوشم نیومد، انگار که منظور داشت..

دعوتمون کرد به نشستن و برامون نوشیدنی سفارش داد.. نگاه هیز و دریده ای
داشت و همینطور منظوردار بهم  چشم  دوخته بود.. حال بیشتر از قبل ازش بدم

اومده بود، مرتیکه علوه بر هیز بودن عوضیم بود که خیلی راحت جلوی
شوهرم داشت دیدم  میزد.

اخمامو تو هم  کشیدم و سعی کردم دیگه چشمم به چشمای ناپاکش نیفته ولی
سنگینی نگاهشو کامل حس میکردم.. نمیدونم سهندم متوجه نگاه هاش به من
شده بود یا نه، ولی به نظر که خیلی راحت و ریلکس داشت با شهرام حرفا

 دقیقه ای گذشت تا اینکه قصد بلند شدن کرد.. رو به من و20میزد.. تقریبا 
سهند گفت: من تو همین هتل اتاق گرفتم، میرم یه استراحتی میکنم تا برای شب

سرحال باشم، شامو باهم میخوریم، دیر نکنیدا! 

بعد نگاه و لبخند معنی دارشو به من دوخت.. خیلی ازش خوشم اومده بود
انتظار داشت باهم شامم بخوریم! ازش جدا شدیم و راه افتادیم به سمت

اتاقمون.. من که مپر شده بودم از شک و حس بد به سهند گفتم: اگه میشه قرار
شامو بپیچون، دوست ندارم با آقا شهرام  شام بخوریم. 

متعجب سرچرخوند و نگاهم کرد: چرا؟ اصل مگه میشه؟ زشته بابا، من بهش
اوکی دادم. 



_ خب بهونه بیار، بگو خانومم حالش خوب نیست، سرش درد میکنه و از این 
حرفا. 

+ یلدا این اخلقتو بذار کنار، یارو همه جوره داره بهمون حال میده، تازه خیلیم
مارو قابل دونسته که میخواد باهامون شام بخوره. 

پوزخند زدم و زیر لب گفتم: حال هرکی ندونه فکر میکنه طرفا ایلن ماسکه!

به تندی گفت: چی گفتی؟ 

مگندش نکن.  _ هیچی فقط میگم انقدر یارو رو 

مگنده هست، همون کسیه که داره زندگیمونو عوض میکنه، باید + عزیزم  طرفا 
براش احترام قائل باشیم یا نه؟ 

جون به جونش کنن خر و احمق بود! یعنی کور بود و ندید یارو چجوری
داشت منو با نگاهش قورت میداد؟ جوابشو ندادم چون اگه میخواستم حرفا بزنم

خیلی حرفا واسه گفتن داشتم، ولی اون که نمیخواست بیخیال شه گفت: ببینم
نزدیک پریودته آره؟

عصبی نگاهش کردم: چه ربطی داره؟ چون از یارو خوشم نیومده یعنی
نزدیک پریودمه ؟ 

وارد اتاقمون شدم و سهندم پشت سرم اومد داخل.. دست به کمر وایساده بود و
موشکافانه نگاهم میکرد.. سرتکون دادم و گفتم: چیه؟ چیزی شده؟ 



+ خیلی وقته ندیدم  پریود شی، آخرین بار کی بودی؟ 

_ نمیدونم، احتمال دوماه پیش بود، پریودم معمول منظمه ولی این مدت انقدر
تو استرس و تنش بودیم فکر کنم به هم ریخته. 

بهت زده و عصبی جلو اومد و گفت: دوماهه پریود نشدی و فکر میکنی برای
استرسه؟ 

متعجب از عصبانیتش گفتم: حال مگه چیشده؟ 

کلفه سرتکون داد و از اتاق رفت بیرون.. خودم حس میکردم ممکنه خبری
باشه مخصوصا که چندبار پیش اومد رابطه  بدون جلوگیری داشتیم ولی از

ترسم  جرات نداشتم به سهند چیزی بگم، از طرفی خودمم جرات نداشتم
پیگیری کنم چرا پریود نمیشم، از نتیجش میترسیدم، از اینکه نکنه  حامله باشم. 

نفهمیدم سهند کجا رفت، منم بی توجه به رفتنش لخت شدم و رفتم  حموم تا
دوش بگیرم.. مدام نگاه های هیز و معنی دار شهرام جلوی چشمم میومد و
استرس بیشتری به جونم  میفتاد.. اگه از اون پدرسوخته های هفت خط باشه

چی؟ هفت خط که بود! اما خدا کنه نخواد برای ما زیر و رو بکشه.. هنوزم که
هنوزه از ادامه این سفر میترسیدم و ته دلم راضی نبود . 

از حموم که بیرون اومدم سهند منتظرم نشسته  بود، فورا بلند شد و با اخم  راه
افتاد به طرفم.. کیسه کوچیکی رو دستم  داد و گفت: همین  الن برو تو

دستشویی و انجامش بده.



حیرت زده کیسه رو ازش گرفتم و داخلشو نگاه کردم، دو بسته کیت تست
بارداری بود.. نگاه هراسونمو به سهند دوختم و گفتم: فکر میکنی حامله م؟ 

با اخم و لحن سرد جواب داد: امیدوارم نباشی. 

حرفش بهم برخورد.. فرضا که باشم، مگه کیو حامله کرده؟ زنش بودم دیگه!
چرا دوست نداشت حامله باشم؟ اما حوصله جنجال نداشتم، ما انقدر باهم بحث
و دعوا داشتیم که من دیگه اعصابم نمی کشید و خیلی وقتا ترجیح میدادم هیچی

نگم.. بی حرفا رفتم داخل دستشویی و یکی از بسته هارو باز کردم.. دستام از
شدت استرس می لرزید و به نفس نفس افتاده بودم.. اولین  بار تو زندگیم  بود که

داشتم یکی از اینارو امتحان میکردم. 

انجامش دادم  و منتظر شدم نتیجه رو نشون  بده.. چند ثانیه بعد جوابش معلوم
شد.

PART 62 : 

از دیدن جواب تست نفسم بند اومد! چی داشت نشونم میداد؟ اینکه حامله م؟!
بهت زده و شوک شده به تست خیره مونده بودم که سهند در زد و گفت: چیشد

پس؟ انجامش دادی؟ 

به اون  چی میگفتم؟ اون که از همین الن حرفشو زده بود که بچه نمیخواد..
نمیدونم شاید اگه بفهمه واقعا باردارم احساساتش تغییر کنه.. درو باز کردم و به

سهند که منتظرم  وایساده بود کیت رو نشون دادم.. رنگش پرید و نگاهش
وحشت زده شد.. سربلند کرد و با خشم  گفت: حامله ای؟ 



ترسیده با صدای ضعیفی لب باز کردم: داره اینطوری نشون میده. 

فکش منقبض شد و با حرصا پرسید: اون یکی رو هم  امتحان کردی؟

گیج و منگ به معنی نه سرتکون دادم.. هولم داد داخل دستشویی و عصبی
ادامه داد: پس برو انجامش بده. 

بعد محکم درو به روم  بست.. جا خوردم و هاج و واج خشکم  زده بود. . چرا
اینطوری میکرد؟ بغضم  گرفت و نزدیک بود اشکم دربیاد.. به هر سختی بود

تست دوم رو انجام دادم و همون جواب قبلی رو تحویلم داد.. انگار واقعا حامله
بودم  . 

از دستشویی که بیرون رفتم سهند داشت عصبی طول و عرض اتاق رو قدم
میزد.. چشمش که به من افتاد با قدم های بلند و سریع نزدیکم شد و همزمان

گفت: چیشد؟ 

من که از واکنش چند دقیقه قبلش دلخور و ناراحت بود نگاهمو ازش گرفتم و
درحالیکه از کنارش رد میشدم جواب دادم: همون جواب قبلی. 

یه باره بازومو محکم گرفت و با شدت منو برگردوند سمت خودش.. از این
حرکت ناگهانیش هین بلندی کشیدم و ترسیده گفتم: چته وحشی؟ 

با خشم تو صورتم غرید: مثل آدم جواب منو بده. 

متقابل عصبی شدم و صدامو بال بردم: حامله م، حامله! میفهمی؟ 



+ تو خیلی غلط میکنی! احمق همون اول که خبرت پریود نشدی چرا هیچ 
گوهی نخوردی؟ 

مکلنفت خونه زادت حرفا میزنی؟ _ درست حرفا بزن بیشعور، مگه داری با 
یجوری عصبانی انگار خودم تنهایی حامله شدم! تو نتونستی خودتو نگه داری

و منو حامله کردی ، حال طلبکارم هستی؟ 

فکمو تو دستش گرفت و با حرصا گفت: قبمبر صداتو زنیکه خرفت، هزارتا زن
این اتفاق براشون میفته و قبل از اینکه حامله شن سریع میرن یه کوفتی

میخورن... 

دستشو با شدت پس زدم و داد کشیدم: ولم کن عوضی، فکر کردی مظلوم گیر
اوردی که تا هرچی میشه صورتمو بگیری و هرچی که لیاقت خودته بارم

کنی؟ تو آدم نمیشی خاکبرسر؟ یه بار که برای همیشه ولت کردم میفهمی با کی
طرفی. 

راه افتادم سمت چمدون لباسهام و شروع کردم به جمع کردنشون.. صداشو
شنیدم که گفت: چیکار داری میکنی؟ 

_ میخوام برگردم، اصل میخوام ازت جدا شم، نزدیک دو ساله زنتم  ولی مثل
خیابونیا باهام رفتار میکنی، دلمو به چیت خوش کنم ؟ اخلق خوبت؟ ادب و

شعورت؟ زبون خوشت؟ دهنت فقط به فحش و فضیحت باز میشه، فکر کردی
کی هستی که به خودت حق میدی هرجور دلت خواست باهام رفتار کنی؟ دیگه
خستم کردی، تا النم خریت کردم امیدوار بودم درست میشی.. فقط وقتی کارت

گیره یا سکس میخوای عشقم  و عزیزم به نافم میبندی کثافت. 



شونه   مو آروم گرفت و گفت: ببخشید، غلط کردم، تند رفتم ولی... 

شونه مو محکم  تکون دادم و حرفشو قطع کردم: به من دست نزن، هر غلطی
دلت بخواد میکنی،  هرچی بخوای میگی و آخرشم با یه ببخشید ماست مالیش

میکنی. 

+ شوک شدم، بفهم! گفتم که غلط کردم، توام کوتاه بیا دیگه. 

_ انقدر کوتاه اومدم  اینجوری پررو شدی، با خودت میگی یلدا که کسی رو
نداره، جایی رو نداره، هرکاریم بکنم بازم میمونه، تموم شد دیگه آقا، من همین

امروز برمیگردم و ازت جدا میشم. 

اومد جلو روم و با لحن آروم و دلجویانه ادامه داد: یلدا جان اشتباه کردم،
ببخشید، بابا منو درک کن، تو اوضاع نبدیم، شرایط پر استرسی رو دارم پشت

سر میذارم، میخوام هردومون با خیال راحت به مقصد برسیم. 

با عصبانیت نگاهش کردم: فقط تو توی همچین شرایطی هستی؟ فقط تو
نگرانی؟ فقط تو میتونی هرکاری دلت خواست بکنی و بعدشم بذاری رو حساب

استرس؟

+ حق داری، هرچی بگی درسته، ولی بذار این روزا بگذره و پامون به کانادا
برسه بهت قول میدم یه زندگی برات بسازم که همه حسرتشو بخورن. 



_ تو مثل آدم رفتار کن و یکم برام احترام قائل شو، زندگی رویایی ساختن
پیشکشت. 

+ الهی فدات بشم، من مخلصتم هستم، از همین امروز اگه بدرفتاری یا بددهنی
از من دیدی هر بلیی خواستی سرم بیار. 

جوابشو ندادم، ولی دست از جمع کردن چمدونمم کشیدم.. صورتمو بوسید و
دستمو تو دستش گرفت، با مکث گفت: حال تو مطمئنی که حامله ای؟ 

بدون اینکه نگاهش کنم با اخم جواب دادم: میتونیم بریم بیمارستان و آزمایش
خون بدم. 

+ نه دیگه حتما حامله ای که هردو تست مثبت شد.. ولی عشقم این بین
خودمون بمونه، یه وقت جلوی شهرام سوتی نکنی. 

_ اول که به اون  چه ربطی داره ؟ بعدشم دلیلی نداره همه جا جار بزنم حامله
م. 

+ آره، ولی این یارو شهرام ندونه بهتره، یه وقت دبه میکنه.

PART 63 : 

عصبی اخمم پررنگتر شد و گفتم: برای چی باید دبه کنه؟ مگه چیشده؟ 



دستپاچه نگاهم کرد و جواب داد: کل میگم، ندونه تو حامله ای بهتره، همین. 

نگاه پر اخممو ازش گرفتم و دستمو از تو دستش بیرون کشیدم.. فقط میخواستم
این روزام بگذره و بعدش واقعا یه سهند جدید با یه رفتار درست و خوب ببینم،
مخصوصا که حالم ظاهرا داشتیم بچه دار میشدیم.. هرچند که سهند تو تجربه
این حسمم گند زد و به کامم زهر کرد.. همیشه تصور می کردم اگه یه روزی
حامله شم و خبر پدر شدنشو بهش بدم مثل خیلی از مردای دیگه ذوق میکنه و

کلی خوشحال میشه! اما انگار باید قبول میکردم  تجربه اولینها تو زندگیم با
سهند فقط تو ذوق خوردن و ناراحت شدنه .

شب که شد به اصرار سهند و برخلفا میلم رفتیم سرقرار با شهرام تا شامو
باهم بخوریم.. همچنان هیزی میکرد و ازم چشم برنمیداشت ولی منم سعی

میکردم با بی محلی و رفتار سرد بهش حالی کنم ازش خوشم نمیاد و دست از
هیزی برداره.. عجیب بود، طوری با من رفتار میکرد انگار که قرار بود در

آینده نه چندان دور با من صمیمی تر از این حرفا شه! نمیدونم فقط یه حس بود.

.......

دو هفته ای از اقامتون تو ترکیه میگذشت.. بیشتر وقتا مجبور بودم شهرامو
ببینم و تحملش کنم، اونم که یجوری باهام رفتار میکرد انگار پسرخالمه! بدتر

از همه خنثی بودن سهند حرصمو درمیورد.   . هیچی به شهرام نمیگفت، حتی یه
اخمم بهش نمیکرد! اون که انقدر به خاطر آبان منو بیچاره کرده بود حال به

راحتی با نگاه های تابلوی شهرام و لس خشکه زدناش کنار میومد و هیچ
مشکلی نداشت.. کدومو باید باور میکردم؟ غیرتی شدنش به خاطر آبان

درحالیکه هیچ  رابطه ای بینمون نبوده؟ یا خونسردی و بی خیالیش در برابر
حرفا و کارای معنی دار شهرام؟ 

هرچند که دیگه به هیچ وجه حوصله کل کل و جر و بحث باهاشو نداشتم.. حالم
اصل خوب نبود، یا مدام خواب بودم و نمیفهمیدم کی شبه و کی روز، یا اینکه



حالت تهوع نامونمو میبرید.. علئم بارداریم یواش یواش داشتن ظاهر میشدن و
هیچ کاریم از دستم برنمیومد.. سهند که اصل براش مهم نبود! انگار نه انگار

من حامله م! همش پی کار خودش بود و منو ول میکرد به حال خودم، وقتی هم
ازش شاکی میشدم و میپرسیدم کدوم گوری میره جواب میداد: عشقم دارم

کارای سفرمونو انجام میدم. 

زر میزد! ولی واقعا برام مهم نبود، فقط میخواستم یه کاری درارتباط با من و
شرایطم انجام بده، حداقل باید یه بار دکتر یا سونوگرافی میرفتم تا ببینم

بارداریم تو چه وضعیتیه اما اون مدام امروز و فردا میکرد و میپیچوند،
طوریکه دیگه داشتم  به این نتیجه میرسیدم نه من براش مهمم نه بچه تو شکمم. 

 ......

نزدیکای ظهر بود که از خواب بیدار شدم.. حالمم بد بود و بوی هوای
مدیترانه ای حسابی تو ذوقم  میزد.. آره همه چیز بوی بد داشت حتی آب و
هوا!.. دور و برمو نگاه انداختم و دنبال سهند گشتم ولی به گمونم از اتاق
بیرون رفته بود.. کرخت و کسل از روی تخت بلند شدم و رفتم سرویس

بهداشتی.. وقتی بیرون اومدم گوشیمو برداشتم و شماره سهندو گرفتم ولی در
دسترس نبود. 

دلشوره بدی به جونم افتاد.. بی خبر کجا رفته بود؟ چندبار دیگه هم باهاش
تماس گرفتم ولی همچنان در دسترس نبود.. هراسون لباس پوشیدم و از اتاق

خارج شدم.. صدرصد متصدی هتل میدونست سهند چه زمانی بیرون رفته.. یه
کلمه هم زبون  ترکیه ای بلد نبودم ولی دست و پا شکسته میتونستم به زبون

انگلیسی منظورمو بفهمونم. 

وقتی از متصدی سراغ سهندو گرفتم  متوجه شدم که میگه رفته! با خودم گفتم 
یعنی چی که رفته؟ منم میدونستم رفته ولی کجا؟! از حرفای متصدی چیزی

دستگیرم نشد و برگشتم اتاقم.. همونطور که داشتم شماره سهندو میگرفتم رفتم



سراغ وسایلمون.. با دیدن جای خالی چمدونش خشکم  زد و وحشت زده ماتم
برد.. سراسیمه دنبال چمدون و وسایلش گشتم ولی هیچ اثری از سهند باقی

نمونده بود، انگار که هیچوقت وجود نداشته. 

دیوونه وار تو اتاق دور خودم میچرخیدم و پشت سرهم  شماره سهندو
میگرفتم.. خشم و وحشتم باهم ادغام شده بود و داشت سکته م  میداد.. همش

فکر میکردم میون  این  طوفان ترس و آشفتگی یهو سهند درو باز میکنه و میاد
داخل، ولی همچین اتفاقی نیفتاد! 

دوباره از اتاق خارج شدم و اینبار رفتم به اتاق شهرام.. به امید اینکه شاید اون
چیزی بدونه.. در زدم و منتظر شدم جواب بده.. طولی نکشید که درو به روم

باز کرد و با لبخند همیشگیش گفت: به به سلم، یلدا خانوم! سعادتمندمون
کردی، بفرما داخل. 

لبخند کمرنگ و مصنوعی زدم و گفتم: ممنون مزاحم نمیشم، یه عرض
کوچیکی داشتم. 

لبخندش جمع شد و متعجب پرسید: چیزی شده؟ 

_ امیدوارم که چیزی نشده باشه، میخواستم بدونم شما از سهند خبر دارین؟ 

+ چطور؟ اتفاقی افتاده؟ 

_ هیچ اثری ازش نیست، نه وسایلش هست نه گوشیش در دسترسه، بدجوری
نگرانشم، پایینم که رفتم متصدی هتل یه چیزی تو این مایه ها بهم گفت که اون

رفته ، من اصل نمیفهمم!



PART 64 : 

با سرگرمی ابرو بال انداخت و دوباره نیشش باز شد: آهان! خب دخترجان
متصدی راست میگفت دیگه، سهند رفته. 

وارفتم و بهت زده خیرش موندم.. میون تجزیه و تحلیل حرفش زمزمه کردم:
یعنی چی؟ 

با همون لبخند رو مخُ و آزاردهندش به راحتی شونه بال انداخت و گفت: یعنی
همین، رفت سوی زندگی خودش و آیندش، برای همیشه، چیزی بهت نگفت؟! 

زندگی خودش؟ آیندش؟... نفهمیدم چجوری ولی یهو سرم سنگین شد و چشمام
سیاهی رفت.. پاهای سستم داشتن منو پخش زمین میکردن که یه دفعه متوقف
شدم.. یه جفت دست که محکم  نگهم داشته بود منو با خودش کشوند.. نشونده
شدم روی صندلی.. نفسم به سختی بال میومد و داشتم جون میکندم.. تو حال
خودم نبودم و گیج میزدم.. مایع خنک و شیرینی تو دهنم ریخته شد و صدای

شهرامو شنیدم: آب قنده، بخور فشارت افتاده. 

آب قند رو که خوردم حالم جا اومد و تونستم  کامل چشمامو باز کنم.. شهرام
تقریبا خم شده بود تو صورتم و موشکافانه نگاهم میکرد.. از فاصله کمی که

باهام داشت ترسیدم و به خودم تکونی دادم تا ازم دور شه.. نیشخندی زد و ازم
فاصله گرفت.. همونطور که به سمت پنجره قدم برمیداشت گفت: فکر میکردم

حداقل باهات یه خدافظی بکنه. 



سراسیمه و عصبی لب باز کردم: آقا شهرام اگه میشه یجوری حرفا بزنید منم
بفهمم، سهند کجا رفته؟ 

بدون اینکه سمتم برگرده یه نخُ سیگار روشن کرد و جواب داد: مقصدش
کاناداس، تا الن تصور میکردم یه چیزایی بهت گفته باشه و برای این روز

آماده باشی. 

چرخید سمتم و ادامه داد: ولی نه، انگاری زحمتشو گردن خودم انداخته. 

حتی یه کلمه از حرفاشم باور نمیکردم.. خشمگین تر از قبل از روی صندلی
بلند شدم و گفتم: آقا شهرام اگه بهم نگی شوهرم کجاس و چه بلیی سرش

اوردی همین الن میرم پیش پلیس و ازت شکایت میکنم، بهشون میگم تو قرار
بود به مهاجرتمون کمک کنی ولی حال شوهرمو سر به نیست کردی و... 

با تشر پرید وسط حرفم: تند نرو دختر، اول مطمئن شو که شوهرت سر به
نیست شده یا نه بعد نقشه بکش! چیه؟ نمیتونی قبول کنی شوهرت تورو اینجا

ول کرده و خودش رفته؟ 

بعد راه افتاد به سمت کمد.. یه کیف بیرون اورد و از داخل کیف یه برگه
بیرون کشید.. نزدیکم  شد و برگه رو به سمتم گرفت: بخونش، وقتی ایران

بودیم اینکار انجام شد، شوهرت بهت حق طلق داده که هروقت خواستی ازش
جدا شی، چون دیگه قرار نبود باهم زندگی کنید، اون میخواست بره کانادا و

واسه خودش زندگی کنه، ظاهرا انقدرم برات ارزش قائل نبوده که حتی
کوچکترین اشاره ای به تصمیمش بکنه. 



برگه  رو ازش گرفتم و با دقت خوندمش، همه چیزش قانونی و محضری بود،
از همه بدتر امضای سهند پای برگه.. دنیا رو سرم خراب شد، نه! کن فیکون

شد! چطوری باورم میکردم شوهرم منو اینجا ترک کرده و رفته؟ چطوری
قبول میکردم  به همین راحتی زن زندگی و بچه تو شکمشو ول کرد وسط این

جماعت بدون اینکه یه لحظه به غیرت یا وجدانش بر بخوره؟ 

وحشت زده و گریون گفتم: امکان نداره، تو.. تو هنوز داری دروغ میگی. 

با خونسردی گفت: اگه مدرک دیگه ای هم برای اثبات میخوای دارم، میتونم
نشونت بدم تا باور کنی، هر اتفاقی که افتاده یا قراره بیفته، شوهرت کامل در

جریانه و خودش موافقت کرده. 

زار زدم و نالیدم: من حامله م! چجوری باور کنم ولم کرده؟ 

پوزخند پیروزمندانه و تمسخرآمیزش جمع شد و چشماش حیرت زده برق زد..
شوک شده چند قدم بهم نزدیکتر شد و گفت: یعنی چی؟ واقعا حامله ای؟ 

 ماهش باشه.. آقا شهرام2،3گریون سر تکون دادم: بله، فکر میکنم  حدودا 
تروخدا اگه چیز بیشتری میدونید یا کاری از دستتون برمیاد برای من انجام

بدین، باور کنید من هیچکس رو ندارم. 

نگاهی بهم انداخت که ته دلم خالی شد.. اولین  بار بود چهره این مرد رو
عصبانی میدیدم.. فکش منقبض شد و زیر لب غرید: حرومزاده ی سگ پدر! 

با کی بود؟! به سیگارش پک زد و دوباره زیرلب غرید: آشغال واسه من زیر
و رو میکشه بچه مزلف. 



چه خبر بود؟ از چی حرفا میزد؟ انگار صدای تو سرمو شنید.. با همون خشم
تو چشماش نگاهم کرد و گفت: قرارمون این نبود، شوهر پفیوزت با حرومزاده

بازی کار خودشو راه انداخت. 

گیج و منگ زمزمه کردم: چی داری میگی واسه خودت؟ 

سرد و عصبی جواب داد: حال که اون پفیوز چیزی بهت نگفته من  روشنت
میکنم.. تقریبا یه سال پیش با شوهرت اومدین یه بنگاه معاملت ملکی و دنبال
خونه میگشتین، پولتون کافی نبود و خونه براتون پیدا نمیشد.. چندباری اومدین
و رفتین و هربار منم اونجا بودم.. شماره شوهرتو از رفیقم گرفتم و بهش زنگ

زدم، تو همون  بنگاه باهاش قرار گذاشتم که همو ببینیم و راجع به مشکلش
صحبت کنیم، سه سوته سفره دلشو باز کرد و از وضعیت تخمی زندگیش گفت،
از اینکه کم بدبختی داشت و حالم با یه زن که تو باشی خودشو گرفتار کرده،

از اینکه مثل خر تو گل گیر کرده و اگه راه داشت دلش میخواد فرار کنه و
بره.

PART 65 : 

ازش پرسیدم اگه انقدر گرفتاری پس چرا زنتو طلق نمیدی؟ نکنه مهریه ش
سنگینه ؟... جواب داد نه بابا مهریه ای به اون  صورت نداره، کل دختر بی ننه
و باباییه و من آدمش کردم، وگرنه معلوم نبود تا الن چه بلیی سرش میومد،
بخوام طلقش بدم برام  عین آب خوردنه.. بهش گفتم خب طلقش بده و راحت

 ساعته تو24شو.. بهم گفت میدونی خوبه آدم  زن داشته باشه ولی نه اینکه 
خونه ت باشه!... همون جا فهمیدم مرگش چیه، خلصه تو اون  چندساعت سیر
تا پیاز زندگیتونو برام  تعریف کرد، منم یکی از خونه هامو بهش پیشنهاد دادم و

اونم با کله قبول کرد، همون جایی که نزدیک یه سال توش زندگی کردین..
چس تومنم قرار اجاره گذاشتیم که ماه های آخر همونم نمیداد. 



هنگ کرده بودم! مگه چقدر سرم مثل کبک تو برفا بوده که هیچی از زندگی
خودم نمیدونستم؟ تو همون حال با عصبانیت بهش طعنه زدم: آهان! شمام از

سر انسان دوستی و خیرخواهی بود که انقدر هوای مارو داشتی! 

با خونسردی جواب داد: نه! به خاطر تو بود، وگرنه من برای چی باید به اون 
اوزگل لطف کنم؟ 

هاج و واج وارفتم.. همون لحظه با نیشخند ادامه داد: هوا برت نداره دخترجون
فکر نکن عاشق و خاطرخوات شدم، البته ازت خوشم اومده و هیچ شکیم

قکیسی هستی که خیلی وقته دنبالش درونش نیست، ولی نکته اینه تو همون 
بودم، مطابق با شرایطم، یکی رو مثل تو لزم داشتم و بلخره هم پیدا کردم. 

وحشت کرده خشکم زده بود.. انگار وسط یه کابوس ترسناک داشتم دست و پا
میزدم.. سرمو بین جفت دستام گرفتم، حس میکردم الن منفجر میشه.. با خودم

مدام تکرار میکردم داره دروغ میگه، همه حرفاش دروغه ..  تو همین حین
دوباره گفت: مخُ سهند رو زدن عین آب خوردن بود! به یه پیشنهاد اقامت کانادا
جد و آبادشم میخواست بفروشه.. ما باهم قرار گذاشتیم، بهم گفت زنم همه جوره

اوکیه فقط باید یواش یواش آمادش کنم چون نمیتونم یهویی تو موقعیت قرارش
بدم.. منو تو یه بازی مسخره انداخت و مجبور شدم عایشه رو بفرستم جلو و
برای تو نقش بازی کنه، سهند حرومزاده شرط گذاشت تحویل تو به من باشه
بعد از اینکه کارای مهاجرتش کامل انجام  شد برای همین اومدیم ترکیه.. حال

اون  بی ناموس چیکار کرده؟ یه زن حامله گذاشته رو دستم که هیچی نمیدونه و
تازه باید بشینم براش قصه تعریف کنم.

با ترس و آشفتگی لب باز کردم: از من چی میخوای؟ 



+ نه ! مثل اینکه اونقدرام  خنگ نیستی.. حال که منطقی بشین تا بهت بگم. 

_ ایستاده راحتترم، شما حرفتو بزن. 

+ چیز سختی نیست، ازت میخوام باهام باشی، نوردستم بمونی و هرجا بهت
احتیاج داشتم بی چون و چرا کنارم باشی، در عوض منم یه زندگی عالی و

فول امکانات بهت میدم.. معامله خوبیه نه؟ 

ترس و وحشتم هرلحظه بیشتر میشد و داشت جونمو می گرفت اما نمیخواستم
پیش این  مرد گرگ صفت ضعف یا آشفتگیمو بروز بدم.. با لکنت زبونی که
سعی میکردم کنترلش کنم گفتم: م..من.. متوجه منظورت نمیشم، دقیقا از من

چی میخوای؟ 

+ دیگه از این واضح تر؟ همراهی میخوام! هرجا که اراده کنم، هروقت که
بگم.. به نظرم به نفعته قبول کنی، حال که دیگه اون اوزگل رفته، نه کسی رو

نو باور کن داری، نه جایی رو داری، نه پشتوانه ای هست، اما من هستم، 
بهترین گزینه م. 

من هنوز نتونسته بودم نامردی شوهرمو هضم کنم بعد این یارو انتظار داشت
چی رو قبول کنم؟ کل هدفش چی بود؟ یه هرزه بله قربان گو میخواست؟... تو
همین فکرای ترسناک بودم که جلو اومد و همزمان گفت: میتونیم خیلی خوب

باهم کنار بیایم، تو خواسته های منو براورده کن منم یه زندگی خوب و بی
دغدغه بهت میدم.. 

دستش نزدیکم شد و میخواست شونه مو لمس کنه که وحشت زده و خشمگین
جیغ زدم: دستت به من نخوره مرتیکه عوضی، فکر کردی با کی طرفی؟ مگه



منو خریدی؟ اون شوهر پست فطرتم  خیلی گوه خورد که منو به تو وعده داد،
مگه صاحبمه؟ هر قرار کوفتی که باهم  گذاشتین خودتون میدونید، برو یقه

خودشو بگیر و هربلیی میخوای سرش بیار.

شهرام که از واکنشم جا خورده بود حیرت زده پرخاش کرد: چته زنیکه؟ انگار
نوبرشو اورده! جمع کن خودتو بابا! عن و گوه هایی مثل تو زیادن، هری

گورتو گم کن، اون شوهر مادر خرابتم پیدا میکنم و هرچی که تا حال خرج
کردم از حلقومش میکشم بیرون.. یال، شرتو کم کن  . 

از حرصا و خشم نفس نفس میزدم و زبونم بند اومده بود.. فورا از اتاقش
خارج شدم و بدون اینکه درکی از اطرافم  داشته باشم راه افتادم.. دست و پاهام
همچنان می لرزید و مغزم هنگ بود... وارد اتاقم که شدم آشفته و بی قرار به

راه رفتن هیستریک وارم ادامه دادم.. یه باره نفسم بند اومد.. نفس کشیدنم
برابر شد با هقی که از ته گلوم بیرون میومد و یه دفعه منفجر شدم!

گریه میکردم و زار میزدم.. سرمو تو بالش فرو بردم و با تمام توان حنجرم
جیغ زدم.. اما برام کافی نبود.. کافی نبود و کافی نبود! فقط مرگ حالمو خوب

میکرد، دلم میخواست بمیرم! بمیرم و تموم  شه.. نبسمه! دیگه هرچی کشیدم
بسه!

PART 66 : 

بیشتر از این  نمیتونستم تحمل کنم، نمیتونستم قوی باشم و ادای آدمای خوشبین
و امیدوارو دربیارم.. چرا من به دنیا اومدم؟چرا این زندگی تموم نمیشد؟ چرا
به هر سمتی که میرفتم بدبختی و ناامیدی بود؟ همه درا به روم  بسته میشد و

محکوم بودم.



سهند.. سهنقد بی همه چیز.. نامرد تو دیگه چرا؟! بی وجدان! دروغگو! من چی
قست دارم و عاشقتم هاش، غیرتی فکر میکردم و چیشد؟ همش دروغ بود! دو

شدنش به خاطر موضوع احمقانه آبان.. چرا وقتی که باهاش قهر میکردم میفتاد
به منت کشی و گوه خوردن؟ واضحه چون بهم احتیاج داشته، چون ذاتش گوه

خوردن بود! 

حس میکردم هزار تیکه شدم و دیگه هیچجوره سرپا نمیشم.. بعد از این
چجوری میشه به کسی اعتماد کرد؟ اصل میشه زندگی کرد؟ من شکستم، خرد

شدم، دیگه هیچی برام باقی نمونده بود، هیچی! 

.......

عصر بود که تلفن اتاق زنگ خورد.. بی جون و بی رمق بلند شدم و جواب
دادم.. متصدی هتل بود و از حرفاش متوجه یه چیز ترسناک شدم! داشت بهم
تاریخُ رو یادآور میشد، امروز تاریخُ تسویه حساب با هتل بود که یا باید تمدید

میشد یا پولشونو میدادم  و از اینجا میرفتم.. تته پته کنان بهش گفتم چند دقیقه
دیگه دوباره تماس بگیره، دستم بنده و نمیتونم صحبت کنم.

قطع کردم و بدو رفتم سراغ پولیی که دور از چشم سهند نگه داشته بودم.. با
دیدن جاساز چمدونم که داخلش پولرو قایم کرده بودم قلبم از حرکت وایساد..

پاره شده بود و هیچ اثریم از پولی داخلش نبود.. حرومزاده! حرومزاده ی
پست فطرت! کثافت به پولی منم رحم نکرده بود.. از خشم  و نفرت فکم

منقبض شد و تو گلو جیغ هیستریکی کشیدم. 

همه بدنم شل شد و روی زانوهام سقوط کردم.. با ته مونده توانی که  برام مونده
بود مستاصل و آشفته اشک ریختم و لعنت فرستادم  به زمین و زمان.. حال

دیگه واقعا بدبخت بودم.. یه زن تنها، بی پول، بی پناه، تو یه کشور غریب، چه
غلطی باید میکردم؟ 



با صدای در یه باره از جا پریدم.. رفتم سمتش و متوجه شدم مدیر هتل پشت
دره.. دلم هوری ریخت! حال باید چه خاکی تو سرم میریختم؟ اصل چه عجله

ای بود؟ خوبه به اون  زنیکه گفتم صبر کنه و دوباره تماس بگیره، واسه من
مدیرشو فرستاده نکبت.. نفس لرزونی کشیدم و با ترس درو باز کردم.. یارو با

لبخندی که هزاربار استرسمو بیشتر میکرد شروع به صحبت کرد.. من که
همینجوریش انگلیسیم انقدر قوی نبود، حالم که دستپاچه بودم کل هیچی

نمیفهمیدم... به زحمت متوجه شدم میخواست بدونه  قراره چیکار کنم، میمونم یا
میرم.

من من میکردم و نمیدونستم چه جوابی بهش بدم.. تو همین حال که موشکافانه
خیرم بود بهم نزدیکتر شد و پرسید حالم خوبه؟ منم جواب دادم آره خوبم!..

سرتکون داد و اینبار با مکث پرسید: مشکلی برای تسویه حساب داری؟ 

رنگم  پرید و وحشت زده خیرش موندم.. از خجالت لب گزیدم و دست و پا
شکسته گفتم: میشه بهم  مهلت بدین؟ قول میدم پولو پرداخت کنم. 

ابروهاش متعجب بال رفت.. به دور و برش نگاهی انداخت و دوباره خیره به
من یه چیزایی گفت که درست متوجهش نمیشدم. . گیج سرتکون دادم و گفتم:

ببخشید نمیفهمم. 

نوچ کلفه ای گفت و با صدای آرومتر ادامه داد: سکس! میفهمی؟ 

چشمام گرد شد و دهنم باز موند.. یعنی چی این حرفا؟ کجای دنیا تو یه هتل
قهرته؟قاطی کردم و به زبون توریستی همچین پیشنهادایی میدن؟ مگه شهر 

خودمون هرچی از دهنم  دراومد بهش گفتم  .. قاعدتا میفهمید دارم فحشش میدم!
اونم  قاطی کرد و صداشو بال برد.. بین زر زراش که یه کلمه شم نمیفهمیدم



متوجه اسم پلیس شدم.. ترس همه وجودمو تسخیر کرد و لل مونی گرفتم..
متوجه حالم شد و بدتر از قبل داد و بیداد کرد. 

یواش یواش از سروصدای مرتیکه آدما جمع شدن.. داشتم از خجالت میمردم و
کار خودمو تموم شده میدونستم.. همینم مونده بود که تو کشور غریب بیفتم 

زندان.. سرم پایین بود و داشت بغضم میترکید که صدای شهرامو شنیدم: یلدا
اینجا چه خبره؟ 

مسر خورد.. سرمو بال گرفتم و همون لحظه قطره اشک درشتی از چشمام 
شهرام نگاه پر اخمشو به مدیر هتل انداخت و به زبون ترکیه ای یه چیزی بهش
گفت.. یاروم به همون زبون با توپ پر جوابشو داد.. به حالت دعوا داشتن باهم

بحث میکردن که یهو مدیر هتل دهنشو بست .. شهرام رو به من گفت: برگرد
تو اتاقت. 

برگشتم تو اتاق.. درو بستم و بهش تکیه دادم.. هیچ دل خوشی از شهرام نداشتم
ولی انگار خدا رسوندش.. دقیقه ای نگذشته بود که دوباره با تق تق در یه

سکته ناقص زدم! هراسون لی درو باز کردم و چشمم به شهرام افتاد که با
اخم و جدیت نگاهم میکرد.. منتظر بهم خیره بود این یعنی میخواست بیاد

داخل.. به ناچار و معذب کمی درو بازتر کردم و اونم با پررویی اومد تو..
بدون اینکه نگاهم کنه گفت: زودتر وسایلتو جمع کن باید اتاقو خالی کنی. 

متعجب به سمتش رفتم که داشت کمکم وسایلمو جمع  میکرد.. حال تعجبم بیشتر
شده بود، فکر میکردم الن که بیاد داخل اتاق قصد انجام هرکاری رو داره جز

کمک به من!

PART 67 : 



تو همون حال لب باز کردم: من هیچ  پولی برای تسویه حساب ندارم. 

هیچی نگفت و همچنان درحال جمع کردن بود، انگار که اصل نشنید چی
گفتم.. جلوتر رفتم و ادامه دادم: آقا شهرام؟

 دقیقه بیشتر وقت نداریم. 10کلفه نگاهم کرد: دخترجون دست بجنبون، کل 

دیگه چی میگفتم؟ دست به کار شدم و وسایلمو جمع کردم.. باهم از اتاق خارج 
شدیم و راه افتادیم.. بین راه دم اتاقش توقف کردیم، رفت داخل و چمدونشو
بیرون اورد و دوباره حرکت کردیم.. پس خودشم می خواست از اینجا بره. 

وارد لبی شدیم و رو به من گفت: بشین همین جا تا کارم  تموم شه. 

به مبلها اشاره کرد.. منم مثل یه دختر حرفا گوش کن نشستم تا برگرده.. چشم
چرخوندم تا ببینم اون  مرتیکه، مدیر هتل، اون دور و بر هست یا نه ولی

ندیدمش. . چه بهتر! دلم نمیخواست حتی برای یه لحظه ریخت چندششو ببینم،
حرومزاده های لشخور فقط منتظر بودن یه زن تنها و گرفتار ببینن... چند

دقیقه بعد شهرام پیداش شد و بهم اشاره کرد که بلند شم.. مطیع و زبون بسته
دنبالش راه افتادم و باهم از هتل بیرون رفتیم.. شهرام یه تاکسی گرفت و سوار

شدیم. 

گیج و آشفته بودم، نمیدونستم چه تصمیمی داره، ولی همین که پول هتل رو
تسویه کرد و نذاشت تو دردسر بیفتم منو مدیون خودش کرد.. نفسمو با

ناراحتی بیرون دادم و همون لحظه صدای شهرامو شنیدم: میریم یه هتل دیگه
و شبو اونجا میمونیم تا من  بتونم برات بلیط اوکی کنم و برگردی.. کسی رو

داری که بتونی پیشش بمونی؟ 



واقعا کیو داشتم؟ من حتی نمیدونستم وقتی برگردم کجا باید برم! چون دیگه
هیچ خونه ای هم وجود نداشت. عضلت صورتم از نگه داشتن بغض سنگین
تو گلوم منقبض شده بود.. لب باز کردم حرفی بزنم که بغضم شکست و رسوا
شدم.. شهرام یه برگ دستمال کاغذی دستم داد و باهاش چشمها و بینی م  رو

خشک کردم.. مکثی کرد و پرسید: یعنی تو هیچکس رو نداری؟ مگه میشه؟ 

از سر افسوس سر تکون دادم و بغضمو مهار کردم.. با صدای آرومتر ادامه
داد: دختر تو دیگه خیلی بدشانسی.

انگار این حرفش آتیش به جونم انداخت و داغ دلمو تازه تر کرد.. گریه هام
شدیدتر شد و های های زار زدم .

.......

تمام شب بیدار بودم و فکر میکردم، اشک میریختم، حرصا میخوردم، بدبختی
ها و ناامیدی هامو میشمردم.. اینکه از اینجا به بعدو چیکار کنم؟ وقتی برگشتم

کجا برم؟ بازم دم شهرام گرم که نذاشت من تو دردسر بیفتم یا آواره کوچه و
خیابونای یه کشور غریب شم.. نمیدونم چرا داشت کمکم میکرد لبد از سر
دلسوزی بود چون اگه غرضی داشت یه اتاق جدا برای خودش نمی گرفت..

هرچی که بود از اون  شوهر نامرد و بی شرفا خودم خیلی آدم  تر بود.. یکم
مرام و معرفت سرش میشد. 

شهرام دوتا بلیط فوری اوکی کرد و باهم برگشتیم.. تو طول سفر نه اون حرفا
میزد نه من.. دیدگاهم بهش کمی تغییر کرده بود و اونقدرام عوضی نمیدیدمش،

هرچند که اون بود منو توی همچین دردسرایی انداخت ولی وجدانا مقصر و
مسبب اصلیش کی بود؟ غیر از اینه که سهند تن لش بی همه چیز دوزار شرفا

و مردونگی نداشت و زنشو دودستی تقدیم یه مرد دیگه کرد؟ 



پامون که به تهران رسید یه نفس راحت کشیدم، حداقل اینجا غریب نبودم! با
شهرام سوار تاکسی شدیم و ماشین راه افتاد.. بلخره لب باز کرد و گفت: یه

آدرس بده که برسونمت اونجا. 

کجا؟ به کدوم آدرس؟ خونه کی؟ من هنوزم آواره بودم و وضعیتم فرقی نکرده
بود، هیچ جایی برای من وجود نداشت، عموم که مطمئن بودم راهم نمیده،

مامانم و فک و فامیلشم که  برن بمیرن!.. درحالیکه سرم پایین بود آروم شونه
بال انداختم، از دیشب تا الن بغض و گریه یه لحظه هم ولم نکرده بود.. شهرام

نگاه خیرشو ازم گرفت و دیگه هیچی نگفت . حال علوه براینکه دلشکسته و
داغون بودم میخواستم از شرم و خجالت بمیرم که دربرابرش اینطور بیچاره و

بی کس بودم. 

ماشین جلوی یه خونه ویلیی بزرگ و لوکس نگه داشت.. شهرام پیاده شد و
زنگ خونه رو فشار داد، چند ثانیه بعد یه مرد جا افتاده درو باز کرد و با کلی

عزت و احترام باهاش سلم و علیک کرد.. شهرام ازش خواست چمدونهارو
ببره داخل و بعد اومد سراغ من که همچنان تو ماشین نشسته بودم.. خم شد و

گفت: پیاده شو. 

فهمیدن اینکه اونجا خونه خودشه کار سختی نبود.. ولی من دودل بودم و
نمیدونستم واقعا باید چیکار کنم.. چاره ای نبود، یا باید میرفتم یا آواره میموندم..

با شک و تردید پیاده شدم  و کنارش وایسادم.. بدون  اینکه  نگاهم کنه لب باز
کرد: دنبالم بیا. 

راه افتادم و پا به خونه ش گذاشتم.. خونه قشنگی بود هرچند که حس خوبی
بهش نداشتم.. دعوتم کرد به نشستن و خودشم با فاصله از من نشست رو یه

مبل دیگه.. معذب و مضطرب تو خودم جمع شده بودم که صداشو شنیدم:



میتونی یکم  راحتتر باشی، تو الن مهمون منی  و احترامت واجبه، پس دلیلی
نداره منتظر یه اتفاق بد باشی.

PART 68 : 

سرد و بی حس نگاهش کردم.. مکثی کرد و با جدیت ادامه داد: نمیخوام تو
مضیقه بذارمت یا نمک رو زخمت بپاشم ولی باید بدونم، خودتم باید بدونی که

میخوای چه تصمیمی برای زندگیت بگیری؟ بیا واقعیتارو بشماریم.. تا اونجایی
که فهمیدم نه کسی رو داری نه جایی رو، شرایطتم که چنگی به دل نمیزنه و

از قرار معلوم  میخواد بدترم  بشه.. واقعا میخوای چیکار کنی دختر؟ 

بغضم که آماده بود امونم نداد و اشکام  سرازیر شد.. شهرام  دوباره گفت: ببین
گریه کردن هیچ کمکی بهت نمیکنه. 

_مگه کاریم  ازم  برمیاد؟ 

+ آره، یکیش اینکه خودتو از یه مشکل بزرگتر خلصا کنی، منظورم تخمیه
که اون تن لش برات کاشته، واقعا میخوای خودتو اسیر یه بچه بکنی که فقط

دردسراتو بیشتر میکنه ؟ 

تا الن یه درصدم به موجود زنده ای که تو وجودم بود فکر نکرده بودم..
یجورایی تازه یادم افتاد حامله هم هستم.. ناخواسته زمزمه کردم: نمیدونم. 

+ نمیدونی؟ این دیگه جای فکر کردن داره؟ باید سقطش کنی و از شرش
خلصا شی، تو که نمیخوای بچه ای رو به دنیا بیاری که نمیتونی تامینش کنی

و یه زندگی خوب بهش بدی، درحالیکه خودتم بلتکلیفی. 



کلمه سقط وجودمو لرزوند و درونم انگار اکو شد.. آره شهرام راست میگفت و
من بلتکلیف بودم ولی این موجود زنده بچه ی من بود و درونم زندگی

می کرد.. من خودم هیچی نداشتم و لنگ در هوا بودم اما نمیتونستم به همین
زودی برای جنینم تصمیم بگیرم.. به شهرام نگاه کردم و گفتم: چرا داری کمکم

میکنی؟ صادقانه بگو چون دیگه نمیخوام سرم شیره مالیده شه . 

خیره بهم لب باز کرد: صادقانه؟ یجورایی دلم برات سوخته و میخوام
سروسامونت بدم، اون شوهر عوضیت بهم گفته بود هیچکسو ندارین و تنها

چیزی که براتون مهمه داشتن یه زندگی مرفه و راحته، همین! اما حال که یه
چیزایی برام  روشن شده میبینم مسائل دیگه هم برای تو مهمه.. ولی بذار اینم 
بهت بگم  که شرایط النت نمیذاره به حفظ خط قرمزات بها بدی، باید یه کدوم

انتخاب کنی، یا از آوارگی خودتو نجات بدی یا به خط قرمزات بچسبی، که
البته راه دوم راه مناسبی نیست چون در هرحال مجبور به از بین بردنش

میشی. 

بازم راست میگفت، منم نمیخواستم آواره بمونم ولی نه  به هر قیمتی.. پا رو
غرورم گذاشتم و گفتم: حال که داری لطف میکنی و میخوای کمکم کنی میشه

یه فرصت کاری بهم بدی؟ هرکاری، فقط شرافتمندانه باشه. 

نیشخند زد و گفت: مثل چه کار شرافتمندانه ای؟ لبد میخوای نظافتچی خونه م
شی! 

_ آره چرا که نه! کار کردن که عار نیست، منم گفتم هرکاری، حتی اگه
نظافت منزل باشه. 



اینبار خندید: ولی من به اندازه کافی نظافتچی دارم، بعدشم حال چرا نظافتچی؟
فیلم زیاد میبینی؟ ببین دخترجون من هنوزم رو پیشنهادم هستم، چرا رو اون 
فکر نمیکنی؟ تو انقدر گارد داشتی و یهو قاطی کردی که نذاشتی من درست

بهت توضیح بدم. 

_ چه توضیحی؟ پیشنهادت کامل واضح بود و جایی برای توضیح بیشتر
نداشت. 

+ ببینم تو از پیشنهاد من چه برداشتی کردی؟ فکر کردی دنبال دوست دخترم؟
نه قشنگم! همه مدلش دور و برم ریخته، بهت گفتم من ازت همراهی میخوام. 

_ میشه واضح تر بگی؟ منظورت چجور همراهیه؟ 

+ من مهمونی و دورهمی های خاصا زیاد میرم، مهمونی هایی که برام بیشتر
جنبه کاری داره نه خوشگذرونی، میخوام کنارم باشی و درصورت نیاز کمکم

کنی. 

_ چجوری کمک کنم؟ 

+ اون  دیگه بستگی به شرایط داره.

بازم گنگ و نامفهوم حرفا میزد و من نمیفهمیدم دقیقا منظورش چیه .. ازش
پرسیدم: جسارته، ولی شما میگی دختر همه جوره دور و برتون هست، چرا

من؟ 



+ چون اونا برای خوش گذرونی هستن نه بیشتر، من یکی رو میخوام باهام
وارد کار شه و پام به پام بیاد، درضمن تو تمام شرایطو داری، چرا تو نه؟! 

هیچ  جوابی نداشتم بهش بدم، نه راضی بودم نه دلم میخواست این سرپناه رو از
دست بدم.. شهرام سوالی خیرم مونده بود، نفس عمیقی کشید و ادامه داد: به

نظرم الن بهتره بری و استراحت کنی ، هروقت که آماده بودی دوباره راجع
بهش حرفا می زنیم. 

بعد یه خانومی رو صدا کرد و بهش گفت که منو ببره به اتاق مهمان.. بلند شدم
تا با اون خانوم  برم و همزمان شهرام بهم گفت: اینجارو خونه خودت بدون و

راحت باش، هرچیم لزم داشتی فقط کافیه به این خانوم  بگی، مطمئن باش اینجا
در امانی.

PART 69 : 

باید به حرفش اعتماد میکردم؟ بهتر بود اعتماد کنم چون راه دیگه ای نداشتم! با
اون خانومی که شهرام همراهم فرستاده بود وارد یه اتاق خواب بزرگ شدیم
که میشه گفت یه سوویت کامل بود، فول امکانات! انقدر از اتاقه خوشم اومده

بود که دلم میخواست همین جا زندگی کنم، وال که از سرمم زیاد بود. 

درو قفل کردم و رفتم حموم، یه دوش گرفتم و خستگی راهو از تنم شستم..
لباس راحتی پوشیدم و دراز کشیدم رو تخت.. میخواستم یه نفس راحتم  بکشم
که با یادآوری خیلی چیزا کوفتم شد.. هنوزم دلیل زیادی برای ترس و غم و

سردرگمی و دلشکستگی وجود داشت.. بازم میخواستم گریه کنم ولی دیگه
جونی نداشتم و قبل از اینکه خودم بفهمم چجوری، چشمام  بسته شد... 
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با رویای عجیب و آشفته ای که داشتم میدیدم یه دفعه از خواب پریدم.. هوا
تاریک بود و همین حالمو بدتر میکرد. . نفس زنون دست روی شکمم کشیدم و

مضطرب به بچه م فکر کردم.. رویایی که تو خواب داشتم میدیدم راجع به اون
بود.. خواب دیدم بچه م دنیا اومده و من از حس مادر شدن غرق شادی و شعف

بودم اما نمیتونستم صورت بچه مو ببینم، حتی نمیدونستم پسره یا دختر، تو
خواب خواستم نوزادمو شیر بدم ولی هرکاری میکردم نمیشد که نمیشد! تقل

میکردم سینه مو بذارم دهنش که از گشنگی داشت زار میزد اما نمیتونستم! تو
خواب گریه میکردم از اینکه نمیتونم بچه مو شیر بدم و آرومش کنم که از

خواب پریدم.. چقدر خوشحال بودم همش خواب و رویا بود. 

اگه تا الن حس مادرانم به بچه تو رحمم خیلی قوی نبود اما حال با همه وجودم
میخواستمش.. نمیخواستم از بین ببرمش، نمیتونستم حق زندگی رو ازش دریغ
کنم، دوسش داشتم و دوسش داشتم! چشمام پر اشک شد و دیدمو تار کرد.. آخه
کوچولوی مظلوم من، چرا باید زن شور بختی مثل من مادر تو بشه؟ من با به

قحست میکنم، زنده بودنتو، دنیا اوردنت بهت لطف میکنم یا خیانت؟.. دارم 
بزرگ شدنتو درونم حس میکنم، با اینحال چجوری میتونم به از بین بردنت

راضی شم؟ پس منو ببخش اگه یه زمانی شاکی شدی که چرا زاییدمت، چون
میخوام  بدونی نتونستم ازت دل قبکنم، چون تورو با همه وجودم خواستم.. شاید

خودخواهی باشه، ولی بهت قول میدم و قسم میخورم که همه کاری برای
خوشبختیت انجام  بدم. 

چند ضربه به در اتاق وارد شد و با تصور اینکه شهرام  باشه ترس برم
داشت.. اما قبل از اینکه فکرم قوی تر شه صدای یه زنو شنیدم: عزیزم

بیداری؟ 

نفس راحتی کشیدم و لب باز کردم: بله بفرمایید. 



از پشت همون  در بسته ادامه داد: گلم شام آمادس، میای پایین یا راحت تری که 
تو اتاقت شام بخوری؟

_ نه میام  پایین، ممنونم. 

باشه مهربونی گفت و رفت.. نمیتونستم به همین  راحتی به شهرام  اعتماد کنم،
محسن نیتشو باور نداشتم ولی درحال حاضر این من بودم که بهش احتیاج

داشتم.. چند دقیقه بعد رفتم  پایین و با راهنمایی خدمه پا به سالن غذاخوری
گذاشتم.. شهرام که درحال خوردن بود نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: به موقع

اومدی، بیا تا از دهن نیفتاده. 

روی یکی از صندلی ها نشستم و مقداری غذا تو بشقابم ریختم.. با بی میلی
داشتم قاشق رو توی غذام تکون دادم که صدای شهرامو شنیدم: چجور حامله

ای هستی دختر؟ الن باید یجوری با اشتها غذا بخوری که آدم شکم  سیرم
گشنش بشه. 

نگاهش کردم ولی چیزی نگفتم.. دوباره به حرفا اومد: از این غذا خوشت
نمیاد؟ 

_ نه اتفاقا غذا عالیه، ممنونم. 

+ پس مشکل چیه؟ 

_ من فکرامو کردم، میخواد از نظر شما خریت باشه با هرچی، ولی نمیتونم
از بچه م دل قبکنم و سقطش کنم. 



+ حال کی اصرار داره سقطش کنی؟ 

سرمو بال گرفتم  و متعجب بهش چشم دوختم، اونم با خونسردی ادامه داد: حال
که بحثش پیش اومد بذار منم بگم، خوب که بهش فکر کردم دیدم  اصل درست
و انسانی نیست که تو اون بچه رو از بین  ببری، اون بچه حق زندگی داره و

توام باید به بهترین شکل بزرگش کنی. 

حقیقتا جا خورم! هیچ  انتظار نداشتم همچین حرفایی بشنوم، اونم  از شهرام! که
هیچجوره سیسش به این  حرفا نمیخورد! تو همون حال گفتم: آخه چندساعت

پیش شما نظر دیگه ای داشتی. 

+گفتم که، فکرامو کردم و به این نتیجه  رسیدم باید این بچه رو نگه داری، منم
بهت قول میدم تا جایی که از دستم برمیاد کمکت کنم و کنارت باشم، بی هیچ

منتی.

هنگ کرده بودم! یا اون زیادی آدم خوب و درستکاری بود و من نمیدونستم، یا
کاسه ای زیر نیم  کاسه ش بود.. آخه چه دلیلی داره یهویی انقدر متحول بشه و

بخواد همه جوره کمکم کنه؟.. فکرمو به زبون اوردم و گفتم: آقا شهرام چرا
انقدر مشتاق کمک به منی؟ 

نگاهم کرد و جواب داد: چون ازت خوشم اومده، البته نه از اون خوش اومدنا!
فکر کن میخوام کار خیر کنم و زیر بال و پر یه دختر تنها و بچه تو شکمشو

بگیرم. 



هرجور با خودم حساب میکردم اصل اخلق و منش شهرام با اینکارا جور
درنمیومد! حال چیشد که یه دفعه موجش تغییر کرد؟ فکر و خیالی داشت؟

پررویی و گستاخی به خرج دادم  و برای اطمینان پرسیدم: در عوضش من باید
چیکار کنم؟

PART 70 : 

با جدیت جواب داد: مگه هرکی کار خیر انجام میده باید انتظاری داشته  باشه؟ 

_ یعنی شما  هیچی از من  نمیخوای و هیچ  انتظاریم  نداری؟ پس حرفایی که
چندساعت پیش زدیم چی؟ 

+ اون  فقط یه پیشنهاده که میتونی قبولش کنی و میتونیم ردش کنی، هیچ
اجباری نیست، ولی اگه تصمیم گرفتی بچه رو نگه داری من قول مردونه میدم

 ماه بارداریو کنارت باشم و همه جوره ساپورتت کنم، کامل برادرانه،9که 
بعدش که فارغ شدی میتونی به موندن یا رفتن فکر کنی. 

مگه میشد با حرفاش برای موندن  وسوسه نشم؟ علنا داشت بهم  میگفت هیچ
کاری باهام نداره و فقط ازم  مواظبت میکنه تا فارغ شم، دیگه چی میخواستم؟
صدرصد که هنوزم بهش شک داشتم و بی اعتماد بودم ولی یکی با شرایط من

باید قبول میکرد، ترجیح میدادم اینطوری فکر کنم که شهرام  هیچ غرضی نداره
و فقط میخواد کمکم کنه. 

از اون روز به بعد به تنها کسی که فکر کردم و اهمیت دادم بچه م بود، شهرامم
برام یه متخصص زنان و زایمان پیدا کرد و به طور مرتب زیر نظرش قرار

گرفتم . . آزمایش های لزمو انجام دادم، سونوگرافی رفتم تا از سلمت بچه



مطمئن شم.. همه چیز طبیعی و روی روال بود.. وقتی که اولین بار صدای
ضربان پی در پی قلب کوچولوشو شنیدم فقط گریه میکردم! از ذوق و شوق!
همون جا دیوونه وار عاشقش شدم.. اون دختر کوچولوی من بود! یکی که تو

این دنیا صدرصد مال خوقد خودمه.. البته دکتر تشخیص احتمالی برای جنسیتش
داده بود اما من  شک نداشتم دختره.

شهرام خیلی هوامو داشت، درست مثل یه حامی، همیشه سعی میکرد زمانیکه
وقت دکتر داشتم باهام بیاد تا تنها نباشم، هرچیزی که لزم بود یا هوس میکردم
برام تهیه میکرد، یه مقدارم وسیله و لباس برای بچه خریده بود که کار هرروز

من شده بود تماشا کردنشون!.. اما وقتی که هردو خونه بودیم زیاد برخوردی
باهم نداشتیم، کل کاری به کارم نداشت، مگه اینکه خودم از اتاق بیرون میرفتم

یا باهاش حرفا میزدم.. معمول منم باهاش صحبت نمیکردم مگه اینکه
موضوع مهمی درمیون بود.

از سهند هیچ خبری نداشتم، نمیخواستمم ازش چیزی بشنوم، دیگه این آدم برام
مهم نبود حتی وجود خارجی هم نداشت.. اما به اصرار شهرام رسما ازش جدا
شدم چون حق طلقم داشتم کارم خیلی راحت پیش رفت.. حال یه زن مطلقه  و

یه مادر مجرد بودم که فقط باید به بچه م فکر میکردم و اهمیت میدادم. 

یه وقتایی واقعا دلم میخواست شهرام اجازه بده بعد از زایمانم همونجا بمونم، تا
بتونم کار پیدا کنم و روی پای خودم وایسم.. توقع زیادی بود، میدونم! ولی

چیکار میکردم؟ من همچنان استرس جا و مکانو داشتم و میخواستم مطمئن شم
بعد از زایمانم بچه م یه محیط امن برای بزرگ شدن داشته باشه.. یکی دوبار

پیش اومده بود یه اشاره هایی کرده بودم و تو لفافه حرفمو به شهرام زدم تا
ببینم چی تو سرشه، اما اون هربار میگفت خدا بزرگه و بعدش دیگه بحثو ادامه

نمیداد! 



زمان گذشت تا اینکه راهی بیمارستان شدم برای زایمان.. خیلی سخت بود اما
به هرحال فارغ شدم.. یه فرشته کوچولو و ناز تو آغوشم قرار گرفت که با

سلول سلول بدنم میلیون ها بار عاشق و شیفته ش شدم.. اون بچه من بود، فقط
من! تنها دارایی باارزشم تو کل دنیا که هیچکس نمیتونست صاحبش بشه.. قسم
خوردم هیچوقت تنهاش نذارم و تا وقتی که زندم مثل کوه پشتش باشم و براش
مادری کنم، چیزی که خودم نداشتم.. اسمشو گذاشتم رزالین، چون مثل گل رز

پاک و زیبا بود.

وقتی با شهرام برگشتیم خونه دیدم که اتاقم مرتب و آماده استراحته.. گل از
روم شکفت و یه دنیا خوشحال شدم، این یعنی من هنوزم میتونستم تو خونه ش

بمونم.. اون زمان واقعا برام مهم نبود بعدش چی میشه یا شهرام  ممکنه چه
خواسته هایی ازم  داشته باشه، تنها چیزی که اهمیت داشت این بود که من و

نوزادم آواره نشیم. 

.......

سه ماه گذشته بود و تو این مدت پیرم دراومد با شب بیداری ها و گریه های
تموم نشدنی رزالین! اما چیکار میشد کرد؟ من مادرش بودم، کی بهتر از من

میتونست از پسش بربیاد و آرومش کنه؟ 

تو این مدت انقدر درگیر رزالین بودم و شبانه روز وقتمو براش میذاشتم که
دیگه به هیچی فکر نمیکردم، یعنی اصل زمانی برای فکر کردن نمیموند، تا
می خوابید منم کنارش بی هوش میشدم از فرط خستگی و بیخوابی .. مثل هر

زنی که تازه مادر شده روز و شبم با بچه م پر میشد. 

یه شب که با هزار زحمت بلخره تونستم رزالینو بخوابونم، به این امید که الن
خودمم یکم میخوابم کنارش دراز کشیدم.. چشمام داشت بسته میشد که گوشیم

زنگ خورد.. نوچ  کلفه ای گفتم و فورا برش داشتم یه وقت رزالین بیدار
نشه.. صدای شهرامو اونور خط شنیدم: سلم، خواب که نبودی؟ 



_ نه بیدارم.

+ اتاقت نیومدم فکر کردم شاید بچه خواب باشه، میتونی بیای پایین؟ باهات
حرفا دارم. 

دلم آشوب شد.. چیکار داشت؟ باشه ای گفتم و قطع کردم.. لباس مناسب پوشیدم
و از اتاق بیرون  رفتم.. شهرام تو سالن نشسته بود و انتظارمو میکشید..

صدامو صافا کردم تا متوجه حضورم بشه.

PART 71 : 

سر چرخوند و نگاهم کرد: بچه ت خوابه؟ 

زیر لب آره ای گفتم و اونم ادامه داد: بیا بشین. 

به مبل روبه روش اشاره کرد.. با قدم های آروم ولی پر استرس  به مبل نزدیک
شدم و نشستم.. با خودم گفتم بلخره باید با این صحنه مواجه میشدم، دیر یا

زود شهرام میخواست که تکلیفمو روشن کنه.. کمی بهم خیره موند، درحالیکه
همین نگاه خیره چندثانیه ای استرسمو صدبرابر میکرد.. نفسی گرفت و گفت:
میخوام راجع به یه موضوع مهم باهات صحبت کنم، من هنوز نمیدونم تو چه

تصمیمی داری، میخوای همین جا بمونی و با بچه ت زندگی راحتی داشته
باشی یا میخوای بری. 



انگار همینطور تو دلم رخت چنگ میزدن! آشفته حال لب باز کردم: شما چه
تصمیمی داری؟

+ تصمیم من بستگی به قدم بعدی تو داره، میخوای اینجا بمونی؟ 

_ راستش میدونم که خیلی برات زحمت داشتم و مزاحمت ایجاد کردم، به
خاطر تمام کاراییم که تو این  مدت برام انجام دادی یه دنیا ممنونتم و امیدوارم
بتونم جبران کنم.. حرفی که میخوام بزنم ته پررویی و گستاخیه، ولی میتونم

ازت بخوام مدتی بهم مهلت بدی تا کار پیدا کنم و... 

پرید وسط حرفم: دختر تو چرا دوست داری لقمه رو دور سرت بچرخونی؟
مثل چه کاری؟ چه شغلی مد نظرته که در عرض چندماه انقدری پول دربیاری

تا بتونی باهاش یه خونه اجاره کنی؟ اینجا بهت بد میگذره یا از شرایطت
راضی نیستی؟ 

فورا جواب دادم: نه،نه! باور کن من اینجا واقعا راحتم و هیچوقت احساس
نارضایتی نکردم، آخه کی از آوارگی خوشش میاد که من دومیش باشم؟ 

3+ آفرین! هیچکس از آوارگی خوشش نمیاد، مخصوصا تو که الن یه نوزاد 
ماهه هم داری، تو دیگه متعلق به خودت نیستی و اون باید برات الویت داشته

باشه، غیر از اینه؟ باور کن منم خیلی دوست دارم تو اینجا بمونی، ولی بعد از
این همه وقت ازت انتظار دارم پیشنهادمو قبول کنی، یادت نرفته  که یه سال

پیش ازت چی خواستم؟ تو که میخوای کار کنی بیا برای من کار کن.  

_ همونی که گفتی تو مهمونیا و دورهمیایی که برات جنبه کاری دارن باهات
بیام و درصورت نیاز کمکت کنم؟ 



+ آره، منم که دم به دقیقه نمیخوام تو مهمونیا باشم، پس یعنی قرار نیست توام
هرشب کار داشته باشی، اما وقتی که به وجودت احتیاج داشتم بی هیچ چون و

چرایی باید همراهم باشی.. می بینی؟ اصل کار سختی نیست، توقع منم از تو
خیلی کمه، در عوض همه جوره تو و بچه تو ساپورت میکنم، تو که نمیخوای

دختر کوچولوت آینده بدی در انتظارش باشه؟ 

حرفشو با لبخند و آرامش داشت به زبون میورد ولی جمله آخرش به شکل
ترسناکی طنین انداز هراس آور بود.. به معنی نه سرتکون دادم و اونم با لبخند

رضایت بخشی ادامه داد: خوبه.. پس موافقی ؟ 

مگه  میتونستم موافق نباشم؟ بعد از اون همه کارایی که برای من و بچه م کرده
بود، حالم که بازم داشت بهم  اجازه می داد تو خونه ش بمونم، مخصوصا که

بهم ثابت کرده بود قصد دست درازی بهم نداره چطور میتونستم پیشنهادشو رد
کنم؟.. اما اینکارش عجیب برام سوال برانگیز بود، کل همه چیزش، لطف و
محبتهاش، بخشندگی و دست و دلبازیش، همه چی! ولی به هرحال اون تنها

کسی بود که میشد رو کمکش حساب کرد. 

درجواب سوالش آره ای گفتم و اونم چشماش برق زد.. نفس راحت و عمیقی
کشید و گفت: عالیه، تصمیم عاقلنه ای گرفتی.. از فردا رژیم و ورزشو
شروع کن، النم خوبیا ولی میخوام مثل قبل از حاملگیت بشی، تراشیده و
خوش فرم، میخوام تو این مهمونیا بدرخشی! درضمن حق پورسانتم برات

درنظر گرفتم، مطمئن باش هربار پول خوبی نصیبت میشه. 

گیج سرتکون دادم: حق پورسانت چی؟ 



لبخند گنگ و مرموزی زد: به موقعش میفهمی، اما از الن بهت بگم اصل
دوست ندارم وسط کار عقب بکشی یا ادا و اصول دربیاری، اوکی؟ اگه

همکاری خوبی باهم داشته  باشیم و از کارت راضی باشم بهت قول میدم یه
خونه مستقل با تمام وسایل برات تهیه کنم، یه خونه مال خودت و بچه ت. 

از هیجان نفسم بند اومد و هنگ کرده خیرش موندم.. ناخودآگاه لب باز کردم:
واقعا؟ 

+ قول من قوله دخترجون، وقتی بهت وعده یه چیزی رو دادم مطمئن باش
انجامش میدم. 

اعترافا میکنم بدجوری وسوسه شده بودم، یه خونه خوب برای من و رزالین!
این یعنی تمام ترس و استرسم از آوارگی تموم  میشه و گورشو از وجودم  گم
میکنه! دیگه چی میخواستم؟ درحال حاضر منم تنها آرزوم داشتن یه سرپناه

نو یه پول قلمبه که آینده دخترمو تضمین کنه.. شهرامم که امن  برای بچه م بود، 
فقط از من همراهی میخواست، قصد نداشت که ازم هرزه بسازه.. اون اگه نظر

ناجوری بهم داشت تا الن هزار باره کار خودشو کرده بود.

مدتی گذشت تا اینکه از نظر شهرام آماده شدم.. اولین  مهمونی که قرار شد
همراهش باشم خودش ترتیب داده بود، تو ویلی شخصیش خارج از شهر..

اونجا مردی رو بهم معرفی کرد و ازم  خواست جلوی چشماش باشم و توجهشو
جلب کنم.. نمیدونستم چرا و هدفش از این کار چیه ولی برامم مهم نبود چون ما

باهم قرار گذاشتیم که من وسط کار عقب نکشم.

PART 72 : 



به هرحال هر زنی با هر ظاهری، ویژگی ها و جذابیتهای خودشو داره، منم از
این قاعده مستثنی نبودم و تونستم  توجه یارو رو جلب کنم، هرچند مرتیکه انقدر

نهول بود که مادربزرگمم میتونست مخشو بزنه! تو همون مهمونی هیز و 
شمارمو گرفت و ارتباط بینمون شکل گرفت.. وقتی به شهرام گفتم نیشش تا
بناگوش باز شد و گفت چندبار باهاش برم بیرون کافیه.. باهاش شرط گذاشتم

دورادور هوامو داشته  باشه چون دلم نمیخواست مرتیکه حتی انگشتش بهم
بخوره، اونم گفت: اصل قرار به اینه که تشنه ش کنی و بی قرارت شه، خیالت

راحت، هواتو دارم.

زیر نظر و راهنمایی های شهرام با اون مرتیکه درارتباط بودم، باهاش میرفتم
سرقرار، هربار با لوندی می بردمش لب چشمه و تشنه هم برش میگردوندم..

حسابی تو کف مونده بود و همه جور کاسه لیسی میکرد برای اینکه دستش بهم
برسه! برای شهرام این یه اتفاق خوشایند بود که داشتم به هدفش نزدیکش

میکردم اما برای خودم  یجور عقده گشایی بود، یجور انتقام، کیف میکردم وقتی
نخرم بود و منم آدم حسابش نمیکردم.. این همه عقده و نفرت مرتیکه همه جوره 

از کجا میومد؟! 

حال شهرام دنبال چی بود؟ سهام، از کارخونه ی اون مرتیکه، کی میتونست
جورش کنه؟ من! با لوندی های احمقانه و خنگ  نشون دادن خودم تونستم به

چیزی که میخوایم برسم.. چجوری؟ برای مرتیکه شرط گذاشتم هروقت خودشو
بهم ثابت کرد میتونیم یه رابطه کامل و به دلخواه اونو داشته باشیم.. اون برای
اثبات و به دست اوردن دلم یه درصد از سهم کارخونشو پیشنهاد کرد، منم با

نکمیه ولی برای بی میلی و بی رغبتی ظاهری قبول کردم.. آره سهم خیلی 
شهرام کافی بود چون انقدر شارلتان و کاربلد بود که بتونه اون یه درصد رو

زیاد کنه و یواش یواش صاحب نصف کارخونه یارو شه. 

وقتی که به هدفم رسیدم دیگه جواب مرتیکه رو ندادم و کل گم و گور شدم..
روزی هزاربار زنگ میزد، پیام های ملتمسانه و گاهیم تهدید آمیز میفرستاد..
به خواسته شهرام یه بار جوابشو دادم، آب پاکی رو ریختم رو دستش و تمام!



بعدش شهرام مبلغ قابل توجهی پول به حسابم واریز کرد که مال خودم  بود، این
پول همون پورسانتی بود که ازش حرفا میزد. 

کاری که انجام میدادم هم پول خوبی برام  داشت هم اینکه عقده و نفرت و کینه 
تو دلمو خالی میکردم و راحت میشدم.. اما برام کافی نبود، انگار بیشتر دلم

میخواست، هم پول، هم اون عقده گشایی رو!.. مدتی بعد یه سوژه دیگه و
مهمونی دیگه، خود شهرام میگفت خیلی وقته که این آدمارو زیر نظر داره و
فقط دنبال فرصت مناسب بوده، یعنی اینجوری نبود که شهرام یه نفرو شانسی

انتخاب کنه، چندنفر آدم خاصا و نشون کرده  بودن که شهرام میخواست به
نوبت ازشون قبکنه، منم پا به پاش میرفتم.

خودمم نمیفهمیدم دارم چه بلیی سر روح و روانم میارم فقط دلم میخواست
بچزونم و اون همه توهین و تحقیری که تو زندگی با سهند میشدم رو برای
خودم  جبران کنم.. مخصوصا که اون مردها رو مستحق خرد شدن و فریب

خوردن میدیدم.. همشون هوسباز و حرومزاده هایی بودن که دنبال سواستفاده
بودن، بعد که خوشی هاشون تموم میشد اون زن بدبختو با یه لگد از خودشون

دور میکردن، درست مثل یه تیکه آشغال!.. پس من خوب بلیی سرشون
میوردم.

البته فقط خودم نبودم، شهرام خیلی کمکم میکرد و بهم میگفت چی بگم ، چیکار
کنم، چجوری درمقابل این مردا رفتار کنم تا تشنه شن.. همینطورم وقتی میرفتم

سرقرار اون از دور هوامو داشت تا اتفاقی برام نیفته، همین اعتماد به نفس و
جسارتمو چند برابر میکرد. 

3مدتی که گذشت شهرام  به قولش وفا کرد و یه خونه برام  خرید، ولی عوضی 
دونگشو به نام  خودش گرفت، شارلتان بود دیگه! هرچند همین که یه خونه
مستقل برای خودم  و دخترم داشتم برام کافی بود.. حسابی برای بچه م خرج

میکردم و هرچی که دوست داشت بی معطلی براش میخریدم، دلم نمیخواست



حسرت چیزی به دلش بمونه.. رزالین دو سالش شده بود و به گفته شهرام خیلی
شبیه خودم  بود! واقعا خوشحال بودم از ریخت چندش اون سهند آشغال چیزی

به ارث نبرده. 

خلصه به خاطر کاری که با شهرام شروع کرده بودم اعتماد به نفسم به سقف
چسبیده بود، فکر میکردم حریف همه میشم و میتونم دهن همه رو سرویس کنم،
ولی به شکل احمقانه ای اشتباه میکردم.. شهرام با یکی آشنام کرد که خارج از

نمردای مهمونی ها و برنامه ش بود، یعنی تو لیست سیاه شهرام و بین اون 
انتخاب شده قرار نداشت.. یه مرد تقریبا همسن های خودش به نام نوذر که

 نفر قبلی ازم خواست3،4پدرسوختگی از چشمای ناپاکش می بارید، مثل 
نزدیکش شم و مخشو بزنم.. منم قبول کردم.. اما از اون مرتیکه میترسیدم،

نمردای قبلی جسارت و گستاخیش ترسناک بود.  برخلفا 

یکی دوبار با ترس و لرز با نوذر بیرون رفتم، واقعا هم  ترسناک بود، یارو از
اون عوضی های بی همه چیز بود که ازش بعید نبود تو همون ماشین خفتم

کنه.. من فقط به امید اینکه شهرام هوامو داره یکم دلم قرصا میشد و کنارش
میموندم.

PART 73 : 

اینبار نه جرات میکردم لوندی کنم، نه ناز و غمزه بریزم، حتی یه لبخند
مصنوعی هم به زور میزدم! به شهرام گفتم که یارو خیلی ترسناکه و بعید
نیست تو همون ماشینش خفتم کنه، ولی اون با بیخیالی گفت: دختر من که

همیشه هواتو دارم دیگه از چی میترسی؟ 

آروم نگرفتم اما دیگه چیزیم نگفتم، آره کاری که  من داشتم انجام میدادم، تشنه
کردن اون  مردای عوضی بود ولی نمیخواستمم بلیی سرم بیاد و بهم تجاوز



شه، هنوز اونقدر به فنا نرفته بودم که این چیزا برام مهم نباشه، هنوزم خط
قرمز داشتم و نمیخواستم هیچ مردی نزدیکم شه. 

قرار سومم با نوذر گذاشتم.. این دفعه بیشتر از هروقتی استرس داشتم و
ترسیده بودم، ولی سعی کردم به خودم مسلط باشم و ترسمو کنترل کنم.. مثل

همیشه رفتیم رستوران و شام  خوردیم، یه رستوران خارج از شهر.. بعدش بهم 
اصرار کرد نوشیدنیم بخوریم، من همینجوریشم به زور باهاش وقت میگذروندم

و فقط میخواستم  هرچی سریعتر از شرش خلصا شم ولی به اجبار قبول
کردم.. ساعت همینطور میگذشت و اطرافمون خلوت تر میشد، همین دلشوره

منو چندبرابر میکرد. 

تو جاده سوار ماشین بودیم که از نوذر خواستم منو زودتر برسونه  خونه، اونم
یهو بی مقدمه گفت: خب شب بیا خونه  من بمون، بیشترم باهم آشنا میشیم. 

تو دلم گفتم دیگه چی؟! همین یه کارم مونده، اونم با تو که مثل هیولیی! با
جدیت لب باز کردم: نه من باید برگردم خونه خودم.

نیشخند چندشی زد: هی میخوای ازم فرار کنیا قناری کوچولو، ولی من
شکارچی قهاریم. 

هم داشت حالم  به هم میخورد هم از ترس ریده بودم به خودم.. جوابی بهش
ندادم تا خودش دهنشو ببنده.. یواشکی به شهرام پیام دادم تا مطمئن شم هنوز
باهامه ولی جواب نداد.. لعنت بهش آخه الن تو این موقعیت کدوم گوریه؟...
نگاهی به مسیر انداختم  و دیدم همچنان تو جاده ایم، اما هرچی جلوتر میرفتیم

داشتیم از شهر دورتر میشدیم.. جاده هم تاریک بود و خلوت، انگار تنها
عابرشم ما بودیم. 



هراسون ازش پرسیدم: ما داریم کجا میریم؟ 

نگاهم کرد و با لبخند ترسناکی جواب داد: تو خیلی تعارفی هستی و با من
رودربایستی داری، یه شبو که باهم  تو ویلم صبح کنیم این خجالت از بین 

میره. 

بهت زده خیرش موندم و نفسم تو سینه سنگین  شد.. وحشت زده گفتم: لزم
نکرده، منو برسون خونه خودم. 

+ خیلی شرمندتم عروسک! امشبو بد بگذرون و تو کلبه درویشی من باش. 

اینبار از ترس صدامو بال بردم: حالیت نیست؟ میگم منو برگردون خونه
خودم.. اصل میخوام پیاده شم، ماشینو نگه دار.

با تحکم گفت: بشین سرجات عه!

جیغ زدم: ماشینو نگه دار مرتیکه عوضی. 

با چهره برافروخته و برزخی غرید: ببین یجوری میزنم تو دماغ و دهنت خون
بال بیاریا، یا مثل آدم بتمرگ سرجات تا برسیم یا ننعشتو با خودم میبرم. 

تسلیم نشدم و به جیغ جیغ کردنم ادامه دادم، همزمان تقل کردم در ماشینو باز
کنم یه دفعه موهامو تو چنگش گرفت و داد زد: بتمرگ جنده. 



وحشت همه وجودمو تسخیر کرده بود، دیگه عقلم کار نمیکرد فقط میخواستم 
خودمو نجات بدم.. بدون اینکه کنترلی رو اعمال خودم داشته  باشم درحالیکه

وحشت زده و هیستریک جیغ میزدم با همه توانم فرمون ماشینو گرفتم و محکم
چرخوندمش.. اونم تا اومد به خودش بجنبه  ماشین از جاده خارج شد.. من

همچنان فرمونو گرفته بودم و دیوونه وار تکونش میدادم.. ماشین دور خودش
چرخید، نفهمیدم چجوری ولی یهو ترمز کرد و من کوبیده شدم به در ماشین. 

سرم با پنجره برخورد کرد و بدجوری درد گرفت، شانس اوردم کمربند بسته
بودم.. دور و برم فقط سیاهی بود و سکوت و تاریکی، درست مثل خوابهای
ترسناک نیمه شب.. تو همون تاریکی متوجه شدم نوذر روی فرمون افتاده،

ساکت و بی حرکت.. سراسیمه چراغ ماشینو روشن  کردم و با دیدن خون روی
پیشونی نوذر جیغ کشیدم. 

درحالیکه دستام می لرزید و از ترس به گریه افتاده بودم از شر کمربند دورم
خلصا شدم، قفل ماشینو باز کردم و پریدم پایین .. از هولم افتادم و جوری

پخش جاده خاکی شدم که پوست زانوم  از زیر شلوار بلند شد.. از درد ناله خفه
ای کردم و بلند شدم.. دوییدم سمت جاده اصلی.. همچنان تاریک بود، هیچ
جنبنده ای اون دور و بر به چشم  نمیومد.. گریون و آشفته راه افتادم به امید

اینکه یکی به دادم برسه. 

نور چراغ یه ماشینو که از دور دیدم سراسیمه دوییدم  به طرفش.. همینطور
نزدیکم میشد بدون اینکه فکر کنم  ممکنه زیرم بگیره.. به فاصله چند سانتی زد
رو ترمز.. حیرت زده از حرکت وایساده بودم که راننده پیاده شد.. شهرام بود!

با دیدنش انگار جون گرفتم و نفس کشیدم.. هراسون جلو اومد و گفت: یلدا
چیشده؟ 



همین که لب باز کردم زدم زیر گریه.. شهرام سوارم کرد و ماشینو راه
انداخت.. زبونم بند اومده بود و از شدت گریه به هق هق افتاده بودم.. تو همین

حال شهرام صداشو بال برد: زبون وا کن بگو ببینم  چیشده؟

بریده بریده و به زحمت ماجرا رو براش تعریف کردم.. چشماش وحشت زده
گرد شد و داد زد: خاک تو سرت، چه گندی زدی؟

PART 74 : 

از حرفا و عصبانیتش منفجر شدم و جیغ زدم: نامرد عوضی تو قرار بود
مواظبم باشی نه اینکه ولم کنی تا اون مرتیکه لجن هر بلیی خواست سرم

بیاره، قرارمون این نبود بی شرفا، قرارمون این نبود. 

+ دهنتو ببند چرا مزخرفا میگی؟ من تو جاده گمتون کردم، یکم دندون رو
جیگر میذاشتی پیداتون کرده بودم. 

قکی؟ وقتی که اون حرومزاده بل سرم اورد؟ انتظار داشتی بذارم هر _ دیگه 
غلطی دلش میخواد بکنه؟ بهت گفتم نوذر از اون آشغالی بی همه چیزه، گفتم
ازش میترسم، هی گفتی چیزی نیست من هواتو دارم، چیشد پس؟ دروغگوی

عوضی. 

+ یلدا زر نزن، برو دعا کن اتفاق بدی نیفتاده باشه، دعا کن مرتیکه آسیب
جدی ندیده باشه، خب؟ دهنتو ببند و فقط به حال خودت دعا کن.

تا خود خونه مدام لیچار بارم کرد و منم  زار زدم.. وقتی رسیدیم بی رمق پیاده
شدم  و اونم فورا حرکت کرد.. با قدم های سست و بیجون راه افتادم.. حالم بد



بود و انگار داشتم میمردم.. وارد خونه  که شدم رزالین و پرستارش خواب
بودن.. خودمو به حموم  رسوندم و بهش پناه بردم.. متنفر بودم، از همه چیز و
همه کس، از خودم  بیشتر از همه، از زنده بودن خودم بیزار بودم، از زندگی
که برام رقم خورده بود، از راهی که توش افتاده بودم، از کسایی که مسببش

بودن و باعث شدن من به این حال و روز بیفتم.. دوست نداشتم زنده باشم، اگه
رزالین تو زندگیم نبود همین  امشب تکلیف خودمو یه سره میکردم، واقعا زنده
بودن یا نبودن من چه فرقی به حال این دنیا میکرد؟ برای کی مهم بود؟ گیرم

که نباشم، چی میشه؟!

از حموم که بیرون اومدم لرز به جونم افتاده بود و دندونام به هم میخورد،
انقدر گریه کرده بودم چشمام به زور باز میشد.. خودمو به رزالین رسوندم و

کنارش دراز کشیدم.. همچنان می لرزیدم.. جنین وار تو خودم جمع شدم و آروم
دستمو روی تن کوچولوش گذاشتم.. تو تاریکی صورت معصوم و غرق

خوابشو از نظر گذروندم و دوباره اشکام سرازیر شد.. فقط خدا میدونست چه
حال رو به زوالی داشتم ... 

صبح اول صبح بود که پرستار رزالین اومد بالسرم و بیدارم کرد: یلدا خانوم؟
پاشو آقا شهرام داره میاد داخل. 

هراسون چشم باز کردم.. آروم بلند شدم و همزمان بهش گفتم: شما دیگه
میتونی تشریف ببری، امروز خونه م. 

چیزی نگفت و منم از کنارش رد شدم، هرچی نباشه آدم شهرام بود دیگه،
وایمیساد ببینه صاحبش چی میگه تا براش خوش رقصی کنه!.. همین که وارد

سالن شدم شهرام از در اومد تو.. بدجوری عصبی و برزخی بود، لبد اون 
نوذر حرومزاده مپرش کرده.. منم اخمامو تو هم  کشیدم و خودمو آماده یه

دعوای اساسی کردم.. شهرام درحالیکه دست توی ریش و سبیل مپرش میکشید



چند قدم جلو اومد و گفت: دیشب که ماشین نوذر از جاده منحرفا شد و سرش
ممرد!  به فرمون برخورد کرد.. 

فکر کردم درست نشنیدم.. اخمم پررنگتر شد و پرسیدم: چی گفتی؟ 

ممرده!  ممرده، شنیدی؟  سرد و عصبی جواب داد: نوذر 

 یکه خوردم و بهت زده وارفتم، به زحمت لب باز کردم: ب..ببین شهرام من
نکنم، تروخدا سربه سرم نذار. اصل حالم خوب نیست و از دیشب دارم جون می

با پرخاش و به تندی نزدیکم شد: مگه من باهات شوخی دارم احمق؟ میگم  یارو
ممرده، تو به کشتنش دادی بیشعور. 

زانوهام سست شد، تلو تلوخوران عقب رفتم و بی اختیار ولو شدم روی مبل..
شهرام جلو اومد و گوشیشو دستم داد: این عکسو دیشب یکی از بچه ها

یواشکی گرفته، خودت ببین تا باورت شه. 

صحنه تصادفا دیشب بود و ماشین نوذر، دورشو چندنفر مامور پلیس گرفته
بودن.. سرم گیج رفت و گوشی از دستم  ول شد.. های های گریه کردم و

دودستی کوبیدم رو پاهام.. از بخت گند خودم مینالیدم و زار میزدم.. تو همون
حال شهرام گفت: دیشب کیفتو تو ماشینش جا گذاشته بودی، شانس اوردی

آدمای من قبل از پلیسا خودشونو رسوندن و همه آثارتو پاک کردن. 

هق هق کنان گفتم: شهرام.. بخدا.. من نمیخواستم.. اینطوری شه.. من.. 



گریه امونم نداد و دیگه نتونستم حرفا بزنم.. مگه از این بدترم  میتونست پیش
بیاد؟ من آدم کشته بودم، بدون اینکه خودم بخوام.. شهرام که زار زدنمو دید با

لحن آرومی گفت: نگران نباش، هیچ مدرکی نذاشتم ازت باقی بمونه، هواتو
دارم. 

هزاران نکته وحشتناک وجود داشت که وقتی بهش فکر میکردم میخواستم
سکته کنم..  اگه پلیس گوشی نوذرو چک کنه و بیاد سراغم چی؟ اگه بفهمن من

تو ماشینش بودم، اگه، اگه، اگه.. با این اگه ها داشتم روانی میشدم.. چرا
هرچی مصیبت و بدبختی های عظیمه باید سر من بیاد؟! 

مدتی پامو از خونه بیرون نذاشتم.. صدای زنگ آیفون یا گوشیم که بلند میشد
از ترس و وحشت سکته میکردم.. درست مثل روانپریشای دیوونه شده بودم،

هر آن انتظار میکشیدم  پلیس بیاد سراغم.. کابوسای شبانه یه لحظه هم  ولم
 ساعت میخوابیدم..عمل پوست و3،4نمیکرد و به زور قرصا و آرامشبخش 

استخوون شده بودم و داشتم جون میکندم.. شهرام که شاهد حال و روزم بود
ازم خواست چندوقتی استراحت کنم.. اصل مگه با اون شرایط داغونی که

داشتم میتونستم کاریم انجام بدم؟

PART 75 : 

این ترسها و کابوس ها تا چندماه ادامه داشت.. وقتی بیشتر میشد و منو به جنون
میرسوند که شهرام یه خبر بد میورد، مثل میگفت پلیس هنوز دنبال اینه که

بفهمن واقعا تصادفا بوده یا صحنه سازی، پلیس شک کرده یکی دیگه هم جز
نوذر تو ماشین بوده..! با این حرفاش حسابی شکنجه م میداد و گریه مو

درمیورد. 



به غیر ازاینکه حال روحیم واقعا خراب بود و از ترس و عذاب وجدان داشتم
به فنا میرفتم ولی به اینم فکر میکردم شاید این یه نشونه س برای اینکه از
اینکار دست بکشم.. لوندی و اغواگری واسه مردای هیز و هوسباز و تلکه

کردنشون اونم به شکلی که شهرام میخواست.. آخه این چه کاری بود؟ من دقیقا
عروسک خیمه شب بازی شهرام شده بودم.. درسته همچنان خودمو حفظ کرده

بودم و نذاشتم هیچ مردی بهم  دست بزنه، تنها مردی که من باهاش رابطه داشتم
نجستی شوهر سابق عوضیم بود.. ولی تهش که چی؟ به قول معروفا یه بار 

ملخک، دوبار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک ! 

این راهی بود که شهرام منو درونش هول داد و خود احمقمم جلو رفتم.. اما
الن مثل چی پشیمون بودم و دیگه نمیخواستم ادامه بدم.. حال که هم خونه

داشتم هم پول، فقط باید با شهرام حرفا میزدم و بهش میگفتم از این به بعد رو
من حساب نکنه و دورمو خط بکشه.. به غیر از نوذر اون چند نفر مردی که
دودرشون کرده بودم به اندازه کافی به خونم تشنه بودن، نمیخواستم بیشتر از

این خودمو تو دردسر بندازم. 

هرچند که شهرام به یه سفر خارج از کشور رفته بود و فعل باید صبر میکردم
تا برگرده.. تو این مدت میتونستم یکم به مغزم استراحت بدم و روانمو آروم

کنم.. چیزی که واقعا بهش احتیاج داشتم. 

...... 

اوضاع آروم و امن بود، حال روحیم خیلی بهتر از قبل شده بود و دیگه به اون 
اتفاقات بد فکر نمیکردم.. تو همین شرایط نسبتا خوب شهرام خبر داد برگشته و

میخواد یه سر بیاد خونه م.. دوباره به هم ریختم و دل آشوب شدم ولی دیگه
وقتش بود باهاش حرفا بزنم  و بهش بگم میخوام کنار بکشم. 

عصر بود که سروکله شهرام  پیدا شد. . رزالین به محض دیدنش پرید تو
بغلش.. دوسش داشت، با اینکه بهش یاد داده بودم به شهرام  بگه عمو، ولی اون



تو تصورات کودکانه خودش شهرامو یجورایی بابا میدید، من اصل خوشم 
نمیومد ولی پافشاریم نمیکردم، اون هنوز خیلی بچه بود برای اینکه یه سری

چیزا رو بشه بهش توضیح داد.. حال نمیدونم  شهرامم واقعا یا به ظاهر دوسش
داشت و بهش محبت میکرد.. عروسکی که برای رزالین خریده بود رو بهش

قشست روی مبل با خنده داد و با قربون صدقه فرستادش پی بازی.. درحالیکه می
گفت: تو همین مدت کوتاه چقدر بزرگ شده، حسابی قد کشیده وروجک. 

نشستم روبه روش و لب باز کردم: میخوام باهات صحبت کنم. 

سرتکون داد و منتظر بهم خیره موند.. مکثی کردم تا دوباره رو حرفایی که
برای گفتنش هزار برای خودم  تکرار کرده بودم تمرکز کنم.. با بیان خوش و

کلمات مناسب براش توضیح دادم که دیگه نمیخوام اینکارو ادامه بدم.. تمام
مدت بهم خیره مونده بود و فقط گوش میکرد، حتی حالت صورتشم تغییر
نمیداد.. حرفام که تموم شد همچنان سکوت کرده بود طوریکه داشتم اذیت

میشدم.. من من کنان گفتم: نمیخوای چیزی بگی؟ 

پا رو پا انداخت و گفت: مورد بعدی آبان پورمشکاته، صدرصد میشناسیش،
چندسال پیش تو شرکتش کار میکردی، فرقش با بقیه موردای دیگه اینه که نه

ضعف زن داره نه با چهارتا عشوه و لوندی خر میشه، اما! از طرفا دیگه من
خوب میشناسمش و از خوش شانسیم آسی دارم که به محض رو کردنش برام

چهار نعل میشه، اون آس تویی عزیزم، چون از قرار معلوم یارو کراش
سنگینی روت داره، یعنی کار از کراشم  گذشته، خاطرخواهی و از این حرفا..

آبان یه مورد کامل خاصا و متمایز از بقیه س که باید باهاش حساب شده و
متفاوت رفتار کنی. 

هم با شنیدن اسم آبان و حرفای حیرت کننده شهرام هنگ کرده بودم، هم از
اینکه حرفامو کل نشنیده گرفت عصبی شدم.. معترضانه گفتم: اصل حرفای

منو شنیدی؟ فهمیدی بهت چی گفتم یا حواست جای دیگه بود؟ 



جذبه و جدیت صورتش بیشتر شد و گفت: شنیدم، تک تک کلماتتو.. آبان
آخرین کسیه که میخوام  بهش نزدیک شی، کارتو انجام  بده، منو به هدفم برسون

بعدش بهت قول میدم سه دونگ دیگه اینجام  به نامت بزنم و واسه خودت
هرغلطی خواستی بکنی. 

انگار حرفا تو کله خرابش نمیرفت! من مخُ آبانو بزنم و بازیش بدم؟ عمرا!
هیچوقت همچین کاری نمیکردم.. خواستم همینو به زبون بیارم که شهرام ادامه

داد: فقط یه نکته، بهت گفتم ارتباط با آبان مثل بقیه نیست که چندبار باهاش
بری بیرون و لس خشکه بزنی اونم خرمون شه.. باید بیشتر از اینا بهش
نزدیک شی، انگار که دوست پسرته و باهاش وارد یه رابطه جدی شدی. 

حال بیشتر از قبل ماتم برده بود.. از سر بهت و تعجب نیشخندی زدم و
پرسیدم: یعنی چی؟ شهرام دقیقا منظورت چیه؟ 

کلفه و بی حوصله جواب داد: دیگه از این واضح تر ؟ میگم فکر کن طرفا
دوست پسرته، باید سر این مورد کوتاه بیای و بهش راه بدی.

PART 76 : 

هاج و واج لب باز کردم: یعنی ازم میخوای هم با آبان وارد رابطه شم هم
باهاش بخوابم؟ محاله! شنیدی شهرام؟ محاله! من حتی نمیتونم باهاش روبه رو

شم، اینو ازم نخوا .. اصل دور منو خط بکش، بهت گفتم من دیگه نیستم. 

تو یه چشم به هم  زدن  طوری خیز برداشت سمتم که ترسیدم و ناخواسته هین
بلندی کشیدم.. تو همون حال با چهره برافروخته تو صورتم  غرید: فکر کردی



دست خودته؟ هر غلطی دلت خواست بکنی، واسه خودت بیای، بری، به
هیچکسم جواب پس ندی؟ من آدمت کردم یلدا، من! هرروز صبح که بیدار

میشی و خودتو تو آینه نگاه میکنی اینو واسه خودت یادآوری کن.. غیر از این
هنوز خون نوذر رو دستاته، یادت که نرفته، تو باعت مرگش شدی، تو به
کشتنش دادی، پلیس هنوز به پرونده مشکوکه، کاری نکن ببرمت آگاهی و

دودستی تحویلت بدم.. دیگی که واسه من نجوشه توش سر سگ بجوشه.. پس
ادا و اطوارتو جمع کن و چموش بازیم درنیار. 

ازم فاصله گرفت و صافا وایساد.. من که تو این  مدت نفس تو سینم حبس شده
بود به خودم اومدم و گفتم: پس میخوای ازم باج بگیری! فکر کردی تا هرجا

کم اوردی میتونی از نوذر مایه بذاری و دهنمو ببندی آره؟ 

زهرخند تمسخرآمیزی زد: آخه پیزوری! تو چه عددی هستی که من ازت باج
بگیرم؟ کل زندگیت تو دستمه، میتونم با یه بشکن همه رو نابود کنم.. خیال
برت داشته دو روز ولت کردم به حال خودت هر غلطی خواستی میتونی

بکنی؟ حواسم دورا دور بهت بود، بودن کسایی که وقتی اینجا نبودم زاغتو
چوب زدن.. تو آدم منی، واسه من کار میکنی، آدم من! اینو همیشه یادت باشه.

_ چرا زور میگی؟ من دیگه نمیتونم شهرام، خسته شدم، بفهم! دیگه حالم از
خودمم به هم میخوره.

از استیصال و بیچارگی اشکم  دراومد.. اما اون  درحالیکه با خونسردی یه نخُ
سیگار روشن میکرد گفت: چرا میتونی خوبم میتونی، عزیزم این من نیستم که

محتاجه، تو به من  احتیاج داری، پس به نفعته دختر خوبی باشی و لگد پرت
نکنی.. این چس ناله هاتم تموم کن و مثل بچه آدم دل به کار بده، انگاری از

شکم سیری و پول درست و حسابی بدت اومده، هه!



پکی به سیگارش زد و از خونه رفت بیرون.. از حرصا و خشم و نفرت دلم
میخواست داد بزنم و یه چیزی خرد کنم ولی با فکر اینکه رزالین تو اتاقشه و

می ترسه خودمو کنترل کردم.. من زیر بار خواسته شهرام نمی رفتم، رابطه
اونم با آبان! نه! هیچوقت همچین غلطی نمیکردم. 

یکی دو روز گذشت و از شهرام  خبری نشد، هرچند منم از خدام بود دست از
سرم برداره و بذاره زندگیمو بکنم.. اما باید یه فکر اساسی میکردم، تا کی

میخواستم وایسم تا شهرام برام  تصمیم بگیره و منو ابزار دست خودش کنه؟ اگه
به جبران کردن لطف و مهربونیاش باشه که من با پیش بردن کاراش جبران
کردم.. درضمن اون لطف و مهربونیاشم هیچوقت بی دلیل نبوده و منو واسه

همین روزا آماده میکرده، اینو تازه فهمیدم. 

مثل هرشب دیگه یه قرصا آرامبخش خوردم تا بتونم یکم  راحت بخوابم....
صبح با کابوس ترسناکی که بین  خواب و بیداری بود چشم باز کردم و از جا

پریدم.. با فکر اینکه همش خواب بوده نفس راحتی کشیدم و سعی کردم دوباره
بخوابم.. غلت زدم تا به سمت رزالین بخوابم  ولی درکمال ناباوری با جای

خالیش روبه رو شدم.. وحشت زده بلند شدم و دور و برمو گشتم ولی نبود..
سراسیمه از اتاق بیرون رفتم  و پشت سرهم  اسمشو صدا میزدم.. هرجایی که

ممکن بود باشه گشتم و ندیدمش.. قلبم داشت میومد تو دهنم، کم مونده بود
سکته کنم، دیوونه وار اسمشو جیغ میزدم و دور خودم میچرخیدم.  

بی فکر درو باز کردم و با همون وضعیت رفتم بیرون.. تو راه پله، آسانسور،
پارکینگ، همه جارو شخم زدم اما بچه م نبود که نبود.. بدو برگشتم خونه تا
زنگ بزنم به پلیس، اما گوشیم تو دستم زنگ خورد و با دیدن اسم شهرام یه
چیزایی تو ذهنم  جرقه زد.. تماس رو وصل کردم و قبل از اینکه  حرفی بزنم

خودش گفت: میدونم الن داری دنبال بچه ت میگردی، نگران نباش پیش منه،
وقتی جفتتون خواب بودین اومدم تو خونه و با خودم بردمش.



خون جلوی چشمامو گرفت و میخواستم خرخرشو بجوئم.. با همه توانم عربده
زدم و هرچی از دهنم  دراومد نثار خودش و جد و آبادش کردم.. تهدیدش کردم
اگه بچه مو برنگردونه ازش شکایت میکنم.. با آرامش پوزخند زد و گفت: تو؟
واقعا؟ از کی تاحال انقدر جرات دار شدی که پاشی بری پیش پلیس؟ نمیگی یه

وقت منم میزنه به سرم و یه چیزایی رو میگم که نباید بگم؟ 

داشت به مرگ نوذر اشاره میکرد.. ترس برم داشت ولی خودمو نباختم و گفتم:
چه مدرکی داری؟ از کجا معلوم من اونشب پیشش بودم؟ 

به قهقهه خندید: دختر تو واقعا خری! رستورانی که باهم رفتین یکی از
آشناهای نوذر بود، اتفاقا حافظه خوبیم داره، تماسی که اون شب برای اوکی

کردن قرارتون داشتین، بازم بگم؟ تو پیش پلیس برو تا منم دار و ندارتو به فنا
بدم. 

با عجز جیغ زدم: بی همه چیز برای چی دست رو بچه م گذاشتی بی وجدان؟

PART 77 : 

عصبی صداشو بال برد: آروم بگیر و انقدر جیغ جیغ نکن، قرار نیست حتی یه
تار مو از سر این بچه کم شه و جاش کامل امنه، فقط تا زمانیکه کارتو انجام 

ندادی پیش من میمونه، گرفتی؟ 

دیگه طاقت نیوردم، وسط حرفا زدنش قطع کردم و سریع لباس پوشیدم،
میخواستم برم جلوی در خونه ش و پدرشو دربیارم.. آره من مثل چی از پلیس
میترسیدم، هرچی نباشه یجورایی آدم کشته بودم، میدونستم که اعدامم نمیکنن



چون عمدی نبوده ولی تا بخوام اینو ثابت  کنم معلوم نیست چندسال از عمرمو
پشت میله های زندان گذروندم. 

وقتی به خونه شهرام  رسیدم با عصبانیت زنگ رو پشت سر هم فشار دادم و
چندبارم کوبیدم به در.. دقایقی به این حال گذشت ولی هیچکس هیچ جوابی
نداد.. خشمگین تر از قبل صدامو بال بردم و شهرامو صدا زدم.. تهدیدش
میکردم و فحشش میدادم.. قصد داشتم با اینکار از خونه قبکشمش بیرون..

گوشیم تو دستم زنگ خورد و با دیدن اسمش فورا جواب دادم: الو! ببین همین
الن بچه مو بهم پس بده تا محله رو روی سرت خراب نکردم. 

+ برو یلدا، عصر میام خونه ت تا باهم صحبت کنیم. 

_ عوضی میگم بچه مو بهم پس بده! 

صدای جیغم توی محله به اون  بزرگی اکو میشد.. شهرام با همون آرامش
دیوونه کنندش گفت: ادامه بده تا منم زنگ بزنم  به پلیس، مطمئن باش اینکارو

نو اینم بدون دیگه بهت رحم نمیکنم، قبل از اینکه فرصت کنی حرفی میکنم، 
بزنی بهشون میگم تو مرتکب قتل شدی و یه نفرو کشتی. 

قطع کرد.. اما منم عقب نکشید و به در زدن ادامه دادم.. همزمان تند تند شماره
شهرامو میگرفتم  تا جواب بده ولی پست فطرت جوابمو نمیداد.. انگار تو مغزم
آتیش بود و داشتم دیوونه میشدم.. دقایقی گذشت و چشمم افتاد به سر خیابون..

یه موتور پلیس دیدم که داشت به سمتم میومد.. حرومزاده جدی جدی زنگ زده
بود به پلیس.. ترس برم داشت و خودمو باختم.. قبل از اینکه پلیس نزدیکم  شه

آروم رو برگردونم و راه افتادم.. همینطور بی هدفا قدم برمیداشتم و تو دلم
دعا میکردم بهم  شک نکرده باشه.



انقدر رفتم تا به ته خیابون رسیدم.. از استرس و قدم های تند خودم به نفس نفس
افتاده بودم.. دوباره شهرام بهم زنگ زد و اینبار بدون اینکه حرفی بزنم فقط

تماسو وصل کردم.. صدای مزخرفشو شنیدم که گفت: آفرین دختر خوب، کار
عاقلنه ای کردی، هرچند که باید زور بال سرت باشه تا یکم حرفا گوش کنی

ولی به هرحال از این بدترش نکردی، حالم برو خونه عصر میام پیشت و
حرفا میزنیم.

عاجز و آشفته گفتم: شهرام تروخدا، جون عزیزت، رزالینو با خودت بیار،
تروخدا... 

نامرد قطع کرد و حرفا تو دهنم ماسید.. دست از پا درازتر برگشتم و به امید
اینکه عصر شهرام  بچه مو با خودش میاره به انتظار نشستم.. بعد از کلی

نگرانی و منتظر موندن شهرام اومد اما تنها! دیوونه شدم و صدامو انداختم رو
سرم.. قاعدتا اونم صداشو بال برد.. میون داد و بیدادهامون مدام تهدیدم میکرد

و منت همه چیزو سرم میذاشت.. بحث و داد و بیداد سنگینی بینمون بود که
البته بیشتر اون  قوی و قدرتمند بود تا من.. یه وقتایی با خودم فکر میکنم اوایل
حاملگیم علت اینکه شهرام یهو نظرشو عوض کرد و ممصر بود به دنیا اومدن
بچه م فقط برای این بوده که من مجبور شم پیشش بمونم و پاگیر شم، همین! 

صدالبته که تمام کمکهاش به همین منظور بود، به قول خودش من تمام شرایطو
داشتم! تنها و بی پشتوانه، آواره، بی پول، یه وزنه بزرگم به اسم بچه به پام

بود، برای همین نمیخواست از دستم بده، من ابزار دست خوبی براش بودم..
چون خودش باهام کاری نداشت دلیل نمیشد فکر کنم ازم سواستفاده نمیکنه،

چرا اون  همه جوره ازم سواستفاده میکرد به غیر از سواستفاده جنسی،
خداروشکر این یکی ننگ روی پیشونیم نبود. 

ولی به این مورد خیلیم نباید دلخوش باشم! درآخر این شهرام بود که پیروز
میدون بود و من باید کوتاه میومدم، منظورم رابطه با آبانه، شهرام به خاطر



اون منو تحت فشار گذاشته بود، داشت همه کاری میکرد که به خواستش تن
بدم و به آبان نزدیک شم.. وقتی از سر بیچارگی مجبور شدم دهنمو ببندم گفت:

آبان آخرین نفره، هیچجوره هم نمیخوام این فرصتو از دست بدم  .. فکر کن
دوست پسرته، تو که یه زمانی ازش خوشت میومد.

میون حال نزارم با تعجب نگاهش کردم.. اون این چیزارو از کجا میدونست؟
اما انقدر اعصابم به هم ریخته بود که برام مهم نبود جواب سوالمو بگیرم..
سکوتمو که دید دوباره شیطان رجیم شد و شروع کرد به ویز ویز و وعده 
دادن.. به نظرم شهرام سیاستمدار خوبی میشد! گفت بقیه خونه رو به نامم

میزنه، بعدش میتونم با رزالین زندگی عادی و دلخواهمو داشته باشم، خلصه
مدام گفت و گفت.. هرچند اگه این وعده  هام نمیداد من بازم قبول میکردم  چون
پای بچه م وسط بود.. خودشم میدونست، انقدر عوضی و باهوش بود که بدونه

نمرد شیطونم تو چه موقعیتی چجوری عمل کنه که بهترین نتیجه رو بگیره، این  
درس میداد!

��آیدی کانال تلگرام ما : 

Romane_sahnedar@

PART 78 : 

بهش اوکی دادم چون چاره دیگه ای نداشتم ! بعدش ازش خواستم  حال که تسلیم
خواستش شدم  رزالینو بهم  برگردونه ولی اون نامرد نیشخند معنی داری زد و
گفت: با حرفایی که چند دقیقه پیش تو دعوا بهم زدی رو چه اعتمادی رزالینو

برگردونم؟ نه عزیزم  اون دختر کوچولو پیش من میمونه تا کار تموم  شه،
بعدشم آبان نباید بفهمه بچه داری، اصل هرچی از گذشتت کمتر بدونه بهتره. 



دوباره دیوونه شدم و قاطی کردم، این دیگه ته عوضی بازی بود، غیر از اینه؟
اما شهرام اینبار دیگه باهام وارد بحث و جدال نشد، بی هیچ حرفی بلند شد و

رفت.. 

دو روز گذشت و به هر راهی جز راه قانونی متوسل شدم تا بچه مو پس بده
ولی زورم نرسید.. این دو روز دوری از رزالین برام کافی بود تا کامل تسلیم
ممشتشم برام شرط و شروط گذاشت.. شم و کوتاه بیام.. شهرام که دید قشنگ تو 
اینکه هفته ای یه بار حق دیدن بچه مو دارم و بیشترین تمرکزمو باید روی آبان 

بذارم.. خیلی سخت بود، هم برای من هم برای رزالین ولی کاری ازم
برنمیومد، من کامل بی راه و چاره بودم. 

........

الن که با آبان وارد رابطه شدم و شهرامو به خواستش نزدیک کردم امید
داشتم زودتر به هدفی که مورد نظرشه برسم و بعدش از شر همشون خلصا

شم، تا بتونم یه زندگی آروم با دخترم داشته باشم، به دور از هر دردسر یا
چالشی.. اما همچنان شهرام بهم نگفته بود قصدش چیه و چی میخواد از آبان

نکنه، صدرصد چیز مهم و با ارزشی بود که داشت انقدر براش وقت میذاشت قب
و صبوری میکرد. 

آبان : 

از یلدا که جدا شدم به نوشه زنگ زدم تا باهاش صحبت کنم.. قرارمون با یلدا
به این شد که آهسته پیش بریم، ولی من قصد داشتم از همین حال به نوشه
بفهمونم رابطمون سرانجامی نداره و معطل من نشه.. غیر از اینه که من

همیشه دنبال یلدا بودم؟ حال که به هم رسیدیم دلیلی نداره یه رابطه اشتباه رو با
دروغ و فریب حفظ کنم. 



نوشه فورا جواب داد و با دعوا توپید بهم.. من معمول آدم صبوری بودم و دیر
جوش میوردم، برای همین بهش اجازه دادم حرفاشو بزنه، میون داد و

بیدادهاش گفت: اگه منو نمیخوای فقط کافیه بگی، این مسخره بازیا چیه که از
خودت درمیاری؟ 

_ میخواستم یه قرار بذاریم و رو در رو باهات صحبت کنم ولی حال که
خودت بحثو به اینجا رسوندی همین  الن بهت میگم.. نوشه خودت بهتر از

هرکسی میدونی ما باهم چجوری آشنا شدیم، از اول هدفمون نه عشق و عاشقی
بود نه حتی یه رابطه معمول که بین  زن و مرد هست، من کل دنبال چیز دیگه
ای بودم اما اون زمان بهش نرسیدم، گوش کن رابطه ما یه رابطه اشتباهه، نه
من میتونم تورو خوشحال کنم و به اهدافت برسونم نه تو میتونی اینکارو برای
من انجام بدی، صد البته که بیشترین تقصیرا گردن منه و بابتش ازت معذرت

میخوام و هرجور که بخوای جبران میکنم، اما خوبیش اینه که خیلی زود
متوجه شدیم و نذاشتیم این اشتباه فراتر بره، چندماه بعد از نامزدیمون همو

شناختیم و فهمیدیم به درد هم نمیخوریم، تو باید با مردی باشی که درکت کنه و
پاکارت باشه، کسی که میتونه خوشحال و خوشبختت کنه، اون مرد من نیستم

نوشه، هنوزم نمیدونم چرا باهم نامزد کردیم فقط میدونم که اشتباه بود، چرا باید
خودمونو گول بزنیم و به زور این رابطه رو نگه داریم؟ 

سکوت کرده بود، یه سکوت سرد و سنگین.. میدونم ناراحتش کردم ولی مبریدن
و رفتن بهتر از وایسادن و جون کندنه برای رابطه اشتباهی که میدونی بارها

به نقطه جدایی میرسی ولی هربار خودتو گول میزنی و باعث زجر بیشتر
میشی.. آره بیشترش به خاطر یلدا بود اما یلدا تمام  دلیل من برای جدایی نبود،

اون آخرین ضربه برای تموم شدن این رابطه بود. 

نوشه نفسی گرفت و گفت: تمام این حرفا یه چیزی رو بهم میفهمونه، اونی که
دنبالش بودی رو بلخره پیدا کردی آره؟ 



نباید بهش دروغ میگفتم، نباید مثل بزدلهای ترسو چهره مظلومانه به خودم
میگرفتم و انکار میکردم.. ناخواسته اخمی کردم و جواب دادم: آره، درست

فهمیدی، یکی از دلیل جداییمون همینه، بارها بهت گفته بودم همیشه دلم پیش
اونه، یادت که نرفته؟ 

با نیشخند گفت: نه یادم نرفته، یادم نرفته کل دلیل آشناییمون اون بود، یادم
نرفته چقدر دنبالش بودی تا پیداش کنی، چقدر از عشق و علقت، از خوشگلی
و مهربونیش تعریف میکردی، همه اینا یادمه آبان خان، اما فکر نمیکردم وقتی
که با من نامزد کردی سر و کله ش پیدا شه و به خاطرش منو کنار بذاری .. تو
روزایی که براش ماتم گرفته بودی و از دوریش مینالیدی من کنارت بودم، من!

آره درسته که اون موقع فقط دوست معمولی بودیم ولی به هرحال حضور
داشتم.. نه اونی که معلوم  نیست تو این  مدت کجا بوده و چیکار میکرده.. پس

الن اون هیچ حقی نداره، بهش بگو مدمشو بذاره رو کولش و بره، توام  مثل آدم
بشین سرجات و به کارایی که برای زندگیمون باید انجام  بدی فکر کن.

PART 79 : 

از حرفاش حسابی جا خوردم، توقع نداشتم همچین چیزایی ازش بشنوم  .. از سر
تعجب و حیرت تک خنده  ای کردم و گفتم: کدوم زندگی؟ نوشه رابطه من و تو

از اولم یه رابطه کامل معمولی بود، ما دوتا رفیق بودیم، نمیدونم چرا اجازه
دادم کارمون به اینجا برسه فقط میدونم که اشتباس، میفهمی؟ ما شاید رفیقای

خوبی برای هم باشیم ولی تو این چندماه به خودمون ثابت کردیم نمیتونیم
شریک زندگی خوبی برای هم  باشیم.. از وقتی نامزد کردیم کدوم روزش واقعا
کنار من خوشحال بودی؟ همیشه از همه چیز ناراضی بودی و شکایت داشتی
اونم فقط تو این چندماهی که تازه نامزد بودیم، صد البته هم حق داشتی چون
من آدم تو نیستم، اگه نامزد کردیم به این  معنی نیست که مجبوریم باهم ادامه

بدیم. 



+ آره عزیزم راست میگی، از وقتی نامزد شدیم یه روزم نبوده که از
رابطمون راضی باشم، یا تو کاری کنی که از ته دل خوشحال شم، ولی میدونی

چیه؟ الن به هرحال ما نامزدیم و باید باهم ادامه بدیم ، چون تا قبل از این تو
داشتی با همه چیز کنار میومدی، از وقتی عشق سابقت پیداش شد این تصمیمو

گرفتی، اما من نمیذارم شنیدی؟ 

_ مگه فقط دست توئه؟ یا مگه مرض داریم رابطه  ای رو ادامه بدیم که
جفتمون ازش ناراضیم؟ 

+ ببین من این حرفا حالیم نیست، به خونواده و فامیلم معرفی شدی، دستم حلقه
نامزدی کردی و شیرینی خوردیم حالم باید پاش وایسی، من مسخره دستت

نیستم که تورو به عنوان نامزدم به همه معرفی کنم و بعدشم بهشون بگم  به هم
خورد. 

_ نوشه چرا مزخرفا میگی؟ چه الن چه چندسال دیگه که باهم رفتیم زیر یه
سقف این اتفاق تکرار میشه و راهمون از هم جدا میشه، چرا دوست داری

زندگیتو حروم کنی؟ 

+ ولت کنم که با خیال راحت بری پیش عشق جانت؟ نه جونم من نه عقب
قمیدونو برا تو و عشقت خالی میکنم، همین که گفتم با من میمونی و میکشم نه 

ازدواج میکنیم، تموم شد و رفت. 

_ نه تو میتونی وادارم کنی بمونم نه هیچکس دیگه، نه شرایطی برات بوجود
قشت حرفای اوردم که بعد از من نتونی ازدواج کنی نه هیچوقت زیر گو

عاشقانه خوندم که وابستم شی و نتونی ازم جدا شی، به قول خودت فقط یه حلقه
بوده و یه شیرینی خوردن، نه جایی چیزی رو ثبت کردیم نه تاریخی برای

مراسمی تعیین شده، همین که از هم فاصله بگیریم خود به خود نامزدیمون به



هم میخوره، پس انقدر سختش نکن، من فقط میخوام دوستانه از هم جدا شیم،
وگرنه دعوا و جار و جنجال و پیچوندن کاری نداره. 

پوزخند زد و گفت: به همین خیال باش. 

قطع کرد و منم عصبی تر از قبل گوشی رو کنار انداختم.. من واقعا نمیخواستم
با نوشه ادامه بدم، قبل از اینکه یلدا پیداش شه برای زندگی با نوشه همیشه

مردد بودم و هربار خودمو گول میزدم تا قانع شم اما الن دیگه شرایط فرق
میکنه، یلدا پیدا شده و من به هیچ قیمتی نمیخواستم از دستش بدم، نمیخواستم

 سال پیش دوباره تکرار شه و یه عمر تو حسرت و پشیمونی بمونم. 5اتفاق 

نمرد بد بسازه و نگاه ها بهم تغییر کنه من هیچ ا گه قراره این تصمیم از من یه 
مشکلی باهاش نداشتم، چون میخواستم اینبار به خواسته دلم برم جلو و عشقی

که مدت ها منتظرش بودم رو به دست بیارم. 

کمی که آروم شدم به یلدا زنگ زدم ولی جواب نداد.. با خودم فکر کردم شاید
داره استراحت میکنه اما به چند دقیقه نرسید که بهم  پیام داد.. با دیدن اسمش
روی گوشیم  لبام به خنده باز شد و پیامشو باز کردم.. چقدر خوب بود دیدن
پیامش رو گوشیم و لمس حرفاش تو قالب کلمات.. شاید احمقانه باشه ولی

همینام برام لذت بخش بود.. من عاشقش بودم، با همه وجودم.. برای زندگی
باهاشم لحظه شماری میکردم. 

.......

به فاصله دو روز یلدا باهام قرار گذاشت، اینبار تو خونه خودش، من که برای
دیدن و لمس دوبارش از هر وقتی تشنه تر بودم ساعتهارو میشمردم تا لحظه

دیدار نزدیک شه، که چقدر این انتظار به طور عذاب آوری شیرین بود! 



وقتی به خونه ش رسیدم و درو به روم  باز کرد از دیدنش غرق شوق و هیجان
شدم، منی که معمول آدم  خونسرد و بیخیالی بودم! یه پیراهن خونگی دو بنده

پوشیده بود که بلندی دامنش روی زانوهاش بود، موهای بلندشم  به شکل فریبنده
ای دورش رها کرده بود و دل می برد، لبخند درخشان و پراحساسی که به لبای

خیره کنندش داشت حالمو عوض میکرد!.. مگه  میشد در برابر زیبایی هاش
تسلیم نباشم؟ 

طاقت از دست دادم و به محض ورودم تو آغوشم گرفتمش و لباشو با لبام لمس
کردم، که چقدر بی رحمانه منو به خلسه میبرد و با حرارتش میسوزوند..
نمیدونم آتیش عشق بود، شور و هیجان دیدار یا هوس آغوش گرمش، اما
هرچی که بود بوسه های بی وقفمون شدت گرفت و منو به خواسته های

بیشتری ترغیب کرد.. طعم لباش، عطر نشئه کننده تنش و لمس وجود بی
نظیرش منو بیشتر و بیشتر از خود بیخود میکرد. 

حرصا و حرارت اونم  کمتر از من  نبود، اینو به طور واضح حس میکردم،
جوری که اون مشتاق یکی شدن و هم آغوشی بود که بی هیچ  حرفی خودمونو

رسوندیم به اتاق خوابش...

PART 80 : 

آواهای گوش نواز و اغواکننده که از بین لباش خارج میشد بیشتر دیوونم
میکرد، دیدن چشمای دلفریبش که از شدت شهوت خمار شده بودن  بهم

می فهموند هر لحظه به لذت کامل داره نزدیک میشه.. دستای ظریفشو رو
عضلت سینم میکشید و ناخنهای نسبتا بلندشو با ملیمت توی پوستم فرو

میکرد.. حتی یه لحظه به فاصله یه پلک زدنم نمیتونستم از اون بدن قشنگش
چشم بردارم.. هرچی بیشتر خودمو درونش حس میکردم بیشتر معتاد وجود

داغ و وسوسه گرش میشدم.. درحالیکه روم قرار داشت و منو به جنون



میرسوند خم شد تو گردنم.. لبای نرمشو روی پوست گردنم حس کردم و
بلفاصله سوزش عمیق و خواستنی که به خاطر گاز گرفتن و مکیدنش بود..

چرا انقدر هات بود این دلبر لعنتی؟ 

همینطور که تو آغوشم بود بدون اینکه برای لحظه ای ولش کنم محکمتر
گرفتمش، کمی غلت زدم و کنار خودم خوابوندمش.. درحالیکه به آرومی

درونش میلغزیدم، محو و خیره چشمای ساحرش شدم که وادارم میکرد حرفا
دلمو به زبون بیارم.. ناخواسته لب باز کردم: دیوونم کردی لمصب، داری با

دلم چیکار میکنی؟ 

لوند خندید و لب پایینشو بین دندوناشو گرفت.. منو بیشتر به خودش چسبوند و
تو صورتم زمزمه کرد: میخوامت عشق من. 

لبای خوش حالتشو رو لبام گذاشت و مست و مدهوشم کرد.. اولین  بار بود
همچین جمله ای رو به زبون میورد، اونم با این همه احساس عمیق و دلنشین..
مگه میشه بهم دل نبسته باشه؟ اگه اینطور نبود پس من اینجا تو آغوشش چیکار

میکردم؟ چون مطمئنم اون دختری نبود که به خاطر غریزه و نیازش باهام
خوابیده باشه، که اگه اینطوری بود هیچوقت بهش دستم نمیزدم، حتی اگه

هزارسالم تو حسرتش میموندم.. اما میدونستم داره بهم دل میبنده، علقشو به
خودم کامل لمس میکردم. 

زمانی بود که تمام اینا یه رویا و آرزوی محال بود که با خودم فکر میکردم
قراره تو حسرتش بمونم، ولی حال همشون جون گرفتن و واقعی شدن.. چطور

میتونستم ازشون بگذرم؟ هرکی دیگه هم جای من بود هیچوقت از رویایی که
به واقعیت تبدیل شده نمی گذشت.. من تو روزایی از زندگیم بودم که تازه داشتم

احساس نشاط و سرزندگی میکردم، انگیزه داشتم و حالم خوب بود، یواش
یواش داشتم از پوچ گرایی فاصله میگرفتم و نگاه خوش بینانه ای به ادامه راه



پیدا میکردم.. کی همچین شرایط دلخواه و امیدوار کننده ای رو بیخیال میشه که
من بشم؟!

عطش سکس با یلدا به دور از تمایلت جسمانی بود، همش ریشه تو عشق و
علقه و عواطف من داشت.. عشقی که حال شعله ور شده بود و هرلحظه

بیشتر و سوزان تر میشد.

یلدا : 

همه وجودم خواستن بود، خواستن آبان.. موقع عشق بازی و هم آغوشی خوقد
خودم بودم، یه زن با احساسات واقعی.. این حس ها گیج و گمراهم میکرد،

چطوری بود که تا از آبان دور بودم اطمینان داشتم هیچ حسی بهش ندارم ولی
 سال پیش که5به محض اینکه میدیدمش تبدیل میشدم به همون دختر خجالتی 

دست و پاشو گم  میکرد! هربار به زحمت به این حس غلبه میکردم تا خودمو
کنترل کنم و هربارم سخت تر میشد. 

لمسش، عطرش، متن صداش، همش جذاب و خواستنی بود و حسمو به تکاپو
مینداخت.. کنارش آرامش عجیبی داشتم که دلم  نمیخواست تموم شه، انگار فقط
من بودم و اون، تو یه مبعد دیگه، خارج از این دنیا و آدماش.. عشق و علقش
به من انقدر واضح بود که هیچجوره نمیتونستم به روش چشم  ببندم، همینطور

خالص و صادقانه.. انقدر که میون اون حال پر تب و تاب احساساتم یاغی گری
کرد و مجبورم کرد کلمات عاشقانه ای رو کنار هم ردیف کنم. 

از حموم که بیرون اومدم آبان همچنان دراز کشیده بود.. به سمتم سر چرخوند
و نگاهم کرد، همون نگاه خیره و پر از عشق و تحسین! خیلی دلم میخواست

بدونم تو ذهنش دقیقا چه شکلیم که اینطوری نگاهم میکنه.. دستشو به سمتم
دراز کرد و منم راه افتادم به طرفش..لبه تخت نشستم و دستشو گرفتم..

همینطور که دستمو نوازش میکرد گفت: حتی وقت نشد به هم سلم کنیم. 



خندیدم و جواب دادم: هول بودیم میترسیدیم دیر شه. 

خندید و فشار ملیمی به دستم اورد.. با مکث ادامه دادم: تازه شامم نباید دیر
شه، من کلی تدارک دیدم. 

با خنده ابرو بال انداخت: به به! گفتم یه بوی غذای خوشمزه هم  میاد، نمیدونستم
عشق من انقدر تو زحمت افتاده، ممنونم عزیزدلم.

از سر خجالت و دستپاچگی لبخند کوچیکی زدم و گفتم: وای دیوونه! چه
زحمتی؟ 

حس قدرشناسیش اونم فقط برای اینکه من غذا درست کردم خیلی خواستنی
بود! انگار که چه بزرگی  انجام دادم! خیلی برام باارزش بود و تازگی داشت..

من از آبان داشتم توجه و محبت و احترامی رو میگرفتم که هیچوقت تو زندگیم
ندیده بودم.. از آبان! مردی که زمانی بهش علقمند بودم و تو تصورات

دخترونه خودم  رویاهایی داشتم.. کی فکرشو میکرد آبان  پورمشکات، با اون
همه غرور که درست مثل کوه یخی بود اینطوری چهره عوض کنه و یه مرد

عاشق و دلباخته رو از خودش برای من به نمایش بذاره؟



دل به دلم بده، پا رو بایدها و نبایدهاش بذاره و احساساتشو برام رو کنه.. اونم
مشلکی و آبکی نیست، با احساساتی که هربار بیشتر از قبل بهم ثابت میشد 

دوبار هم آغوشی و هم  نفس شدن کمرنگ نمیشه و از شور و حرارت نمیفته،
علقش کم نمیشه که بیشترم میشه.. چرا داشت اینکارو باهام میکرد؟ کاش نبد
بود، هوسباز بود، فقط به سکس و تخلیه شدن فکر میکرد.. نه اینکه انقدر به
من و احساساتم بها بده.. لاقل تو اون حالت میتونستم بچزونمش و بعدشم که
شهرامو به خواستش رسوندم بی هیچ عذاب وجدانی از کنارش رد بشم، اما

حال.. ای وای از حال! 

با یادآوری شهرام  یه مرتبه ذهنم  به هم  ریخت.. معمول کنار آبان  به هیچی فکر
نمیکردم اما نمیدونم چرا اینبار ذهنم به این سمت رفت و واقعا برام آزار دهنده
بود.. آبان که متوجه تغییر حالتم شده بود اخم محوی کرد و پرسید: چیه عشقم؟

چرا یهو تو فکر رفتی؟ 

لبخند بیجونی زدم و جواب دادم: هیچی، فکرای بیخود. 

+ مثل یکیش. 

_ سرانجام من و تو، میخوایم به کجا برسیم. 

+ میدونم دلت قرصا نیست و به خیلی چیزا شک داری، ولی همه چیز درست
میشه، اینجوری نمیمونه، یعنی من نمیذارم.. یه روزی این شک و تردیدها به

اعتماد تبدیل میشه، رویاها تبدیل میشن به حقیقت و روزایی که منتظرش بودیم 
 سال پیش اشتباه بزرگی کردم و وقتی فهمیدم که خیلی دیر5میرسه.. یلدا من 

شده بود، نمیخوام تقصیرارو گردن نگیرم ولی توی جدایی من از تو خیلی
چیزای دیگه هم دخیل بودن، آدمای عوضی و دورو، سوتفاهم، دروغ و حاشیه



سازی.. من واقعا میخواستمت، نه برای دوستی و رابطه، برای آینده و زندگی،
تو برای من یه رویای دست نیافتنی بودی، کسی که میخواستم داشته باشم،

چیزایی که همیشه دنبالش بودم رو درون تو پیدا کردم اما از دستت دادم.. اگه
اون ماجراهای احمقانه پیش نمیومد، اگه من به پختگی امروزم بودم و یه سری

کارارو انجام نمیدادم شاید الن یه بچه هم داشتیم. 

داشت دلمو با حرفاش خون میکرد و به بغض تو گلوم نیرو میداد .. فرصتی
که از دست میره، حسرتی که به دل میمونه و داغش آتیش به جون آدم میزنه،

سال پیش!5اگه هایی که دیگه چاره درد نمیشن و فقط حال آدمو بدتر میکنن.. 
شاید خیلی اتفاقا میتونست بیفته برای اینکه زندگی من به اینجا نرسه، اما نشد! 

نمیدونم چرا ولی ناخواسته حرفایی به ذهنم خطور کرد که چندسال پیش، قبل
از ازدواج با سهند دلم میخواست به زبون بیارم و آبانم همشو بشنوه.. لب باز

کردم: من همیشه ازت خوشم میومد، یا به معنی بهتر علقه داشتم، دلم
میخواست بهت نزدیک شم، دلم میخواست یه رابطه پر از عشق بینمون باشه،

اما تو خیلی سخت تر از اونی بودی که  بشه بهت نفوذ کرد.

لبخند نیم بند و تلخی زد: هیچوقت اینچیزارو با این اطمینان نمی دونستم، کاش
اون زمان یجوری حستو بهم  میفهموندی، هرچند انتظاری نمیره وقتی که من

خودم چیزی بروز نمیدادم.. اما یه موردو اشتباه میکنی، تو خیلی بیشتر از
چیزی فکرشو کنی از پوسته ظاهری و سخت من گذشتی و درونم نفوذ کردی..

روزی که فهمیدم قراره با اون هیچی ندار ازدواج کنی انقدر دیوونه شدم که
اومدم جلوی در خونتون، بهت زنگ زدم ولی جواب ندادی، تازه اونموقع

فهمیدم نیمه شبه! تا چندساعت اونجا وایساده بودم و انتظاراتو میکشیدم با اینکه
میدونستم محاله دیدنت. 

یادم  اومد! اتفاقا صبح که بیدار شدم تماسشو روی گوشیم دیدم، همون روزی که
حرفای تند و تحقیر کننده ای بهم  زد و منم برای همیشه از شرکتش بیرون



رفتم.. اما هیچوقت فکرشم نمیکردم انقدر براش مهم بودم.. نگاهش کردم که  با
چهره ای ناراحت و اخم کمرنگ به ناکجاآباد زل زده بود.. صداقت غمگینی تو

چشماش موج میزد که جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمیذاشت.. حرفاش
حیرت زدم کرده بود اما بیشتر از همه دلمو میسوزوند، شاید اگه اون روز

طور دیگه ای رفتار میکرد سرنوشتمونم تغییر میکرد. 

چه فایده؟! الن که اینجاییم با کوله باری از پشیمونی و ندونم کاری، مخصوصا
خودم!.. بغض تو گلوم سنگین تر شد و آه پر حسرتی کشیدم.. قطره اشکی که
به زور میخواست از گوشه چشمم قبچکه رو مهار کردم و گفتم: از گذشته ها

دیگه نگو که فقط حالمو خراب میکنه.

+ حال منم خراب میشه ولی گفتن یه چیزایی لزمه، یه سری چیزا باید شنیده
شه. 

بعد سرچرخوند و معنی دار نگاهم کرد، یه نگاه جدی پر از حرفا و سوال،
طوری که خشکم زد و خیرش موندم.. تو همون حال لب باز کرد و ادامه داد:

چرا با اون سهند آشغال ازدواج کردی؟ 

جا خوردم! توقع نداشتم دوباره این سوالو ازم بپرسه.. بار اول که این سوالو
پرسید براش قاطی کردم و رفتم ولی حال نمیتونستم همچین واکنشی نشون بدم،

نمیدونم چرا فقط نمیتونستم!.. اونم همچنان بهم زل زده بود، با همون ابهت و
جذبه گیج کنندش.. نگاهش هیپنوتیزمم میکرد و داشتم  وادار میشدم جواب
سوالشو بدم: اون موقع اینکار بهترین راهی بود که میتونستم انتخاب کنم. 

سرد و عصبی گفت: واضح تر بگو.



PART 82 : 

کلفه و غمگین از سین جیمش که انگار چاره ای جز جواب دادن نداشتم  گفتم:
من بین  ازدواج با یه مرد زن دار و ازدواج با سهند باید یکی رو انتخاب

میکردم چون چاره دیگه ای نداشتم، حال راضی شدی؟ 

چشماش گرد شد و نگاهش رنگ بهت و ناباوری گرفت.. نیم خیز بلند شد و
نشست، گیج و حیرت زده سرتکون داد: یعنی چی؟ میخوای بگی مجبورت

کردن ازدواج کنی؟ 

براش به طور خلصه شرایط اون موقع و زندگیمو تعریف کردم، با اینکه
اصل دلم نمیخواست اونروزا رو یادآوری کنم.. وقتی حرفام تموم شد آبان

غمگین تر از قبل تو خودش رفت، هیچوقت قیافشو انقدر ناراحت ندیده بودم..
تو همون حال لب باز کرد: من میدونستم تو با خونواده عموت زندگی میکنی،

اما ای کاش اینم میفهمیدم اونا انقدر بی وجدانن که به این قیمت میخواستن
تورو از خونشون بیرون کنن .. چرا هیچوقت هیچی بهم نگفتی؟ 

سرشو بال اورد و مغموم و عصبی نگاهم کرد، اما من از تعجب اینکه اون تا
حدودی شرایط زندگیمو میدونست پرسیدم: تو از کجا میدونستی من با خونواده

عموم زندگی میکردم؟ 

+ قبل بهت گفتم، وقتی شنیدم جدا شدی هرجایی که میشد دنبالت گشتم، اولین
جا هم همون خونه ای بود که توش زندگی میکردی، اونجا تازه فهمیدم چه خبر

بوده.. شاید باور نکنی ولی بیشتر از هرکس خودمو مقصر میدونستم. 

_ چرا خودتو مقصر میدونستی؟ تو که وظیفه ای در قبالم  نداشتی. 



+ اگه یکم زودتر، قبل از اینکه دیر بشه،  این چیزارو میفهمیدم هرگز نمیذاشتم
اون شرایط برات ادامه پیدا کنه و مجبور به انتخاب شی. 

حرفش هم آروم جون بود و حس خوبی داشت هم از اعماق وجودم قدقم میداد..
لبخند تلخُ و ناراحتی زدم: ای بابا! گذشته ها دیگه گذشته عزیزم، حال که

اینجاییم با این  شرایط. 

+ آره، باید از این جا به بعدشو درست کنیم.. با نوشه حرفا زدم و تکلیف یه
چیزایی رو روشن  کردم. 

از تعجب وارفتم و دهنم باز موند.. فکر نمیکردم انقدر برای موندن با من
ممصر باشه و کله شقی کنه! شاید بدجنسی باشه اما اعترافا میکنم از اینکارش

دلم قیلی ویلی رفت و خوشم اومد.. من من کنان پرسیدم: دقیقا بهش چی گفتی؟ 

+ چیزایی که لزم بود، به هرحال اون باید بدونه قرار نیست با من به جایی
برسه، اینجوری زندگیش تلف نمیشه. 

_ بهش گفتی قراره با من باشی؟ 

+ اون  یجورایی راجع به تو میدونه، اینکه من همیشه دل بسته یلدا نامی بودم و
از دستش دادم ولی نمیدونه تویی.. نمیدونم گفتنش چقدر درسته اما علت

آشناییمون تو بودی، همون روزایی که دنبالت میگشتم.. نوشه یه مددکار بود که
گفت میتونه بهم کمک کنه تا گمشدمو پیدا کنم. 



لحنش سرد و تا حدودی عصبی بود.. طوریکه انگار بارها و بارها این حرفا و
وقایع رو برای خودش مرور کرده .. ولی من ماتم برده بود.. قبل هم بهم گفته
بود دنبالم گشته ولی نمیدونستم انقدر جدی بوده! حس بد و عجیبی داشتم، یعنی
من لیق این همه عشق و علقش بودم؟ منی که...! دست آبان جلو اومد و منو
مطره ای از موهام رو نوازش میکرد پرسید: از فکر بیرون اورد.. درحالیکه 

تو هنوز کاری انجام ندادی؟ 

از سوالش یکه خوردم، ولی خونسردیمو حفظ کردم و جواب دادم: خیلی وقته
شهرامو ندیدم، یواش یواش دارم آمادش میکنم که بدونه میخوام ازش جدا شم. 

لبخند کمرنگی زد و درحالیکه رون پامو نوازش میکرد زمزمه کنان گفت:
خوبه، دوست داشتم همینو ازت بشنوم. 

دستمو روی دستش گذاشتم و از حس رضایتش حال خوبی پیدا کردم، مثل
دختر بچه ای که فرد مورد علقشو خشنود کرده!.. یه آن خودمم داشت باورم
میشد دارم از شهرام  جدا میشم و قراره با آبان تو این  رابطه خواستنی و پر از

آرامش بمونم! آخ که چه رویای دوست داشتنی بود حتی اگه  به حقیقت
نمرد فوق العاده ای بود، یعنی انقدر خوب که من مجبور نمی رسید.. آبان واقعا 

شده بودم پیش خودم به همچین چیزی اعترافا کنم و اونو متمایز از هر مردی
بدونم. 

نمرد باهم شام خوردیم، حرفا زدیم، فیلم تماشا کردیم.. وقت گذروندن با این 
لذت بخش بود و حس  و حال خیلی خوبی بهم میداد، طوریکه دوست نداشتم

زمان بگذره! اما وقتی به خودم اومدم که دیدم آبان داره قصد رفتن میکنه.. من
واقعا میخواستم اون از پیشم  بره؟ معلومه  که نه! من منی کردم و گفتم: اگه

موقعیتشو داری دوست دارم شب پیشم بمونی. 



چشماش درخشید و حالت معنی دار و شیطنت آمیزی به خودش گرفت.. لباش
به خنده باز شد و گفت: من که از خدامه عشقم. 

منم لوس بازیم گرفت و گفتم: اگه  راست میگی پس چرا میخواستی بری ؟ 

دستاشو دور کمرم انداخت و لب زد: چون منتظر بودم ازم  بخوای بمونم. 

نه مثل اینکه همچنان مغروره! نمیدونم شایدم سیاستش بود تا بیشتر دل ببره.

PART 83 : 

هرچی که بود داشت خوب جواب میداد! خودمو بیشتر بهش چسبوندم  و زمزمه
کردم: پس بمون.

چشماش هوسی و شیطون روی صورتم چرخید و با همون لحنی که دلمو
میلرزوند گفت: همین؟ فقط پیشت بمونم؟ مطمئنی چیز دیگه ای نمیخوای؟ 

مگه میشد از اون نگاه پر عشق و نیازش نفهمم منظورش چیه؟ بدون اینکه
نگاهمو ازش بگیرم دستامو نوازشوار دور کمربندش کشیدم و لب پایینشو آروم

گاز گرفتم.. آتیش وجودش شعله ور شد و کمرمو محکمتر گرفت.. حال لبای
من مغلوب لبای اون بود.. جوری با عطش میبوسید انگار که اولین باره داره
لبامو لمس میکنه.. به زحمت ازش جدا شدم و گفتم: ولی حق نداری صبح بلند

شی و بهونه شرکت و کارتو بیاری و بری. 



با نگاه خمار و وحشیش خیره و تشنه لبام موند و جواب داد: مگه میشه ازت
نکند دلبر؟ شانس بیاری تا صبح نخورمت .  دل 

از حرفش خوشم اومد و لوند خندیدم.. یکی از دستاشو بال اورد و یه طرفا
صورتم گذاشت، درحالیکه نگاه پر حرصا و هوسش داشت درونم غوغا به پا

میکرد انگشت شصتشو روی لبام کشید و ادامه داد: مگه میشه از تو سیر شد؟ 

ناخودآگاه انگشتشو بین لبام گرفتم و آروم میک زدم.. ابروهای مشکیشو تو هم
کشید و با شهوت پچ زد: آخ لعنتی! 

بلفاصله انگشتشو عقب کشید و لبامو با ولع بوسید.. طوریکه اون با عشق و
عطش با من عشق بازی میکرد این حس بهم دست می داد که واقعا تو دل برو

و خواستنیم!.. نمیدونم با آتیشی که آبان داشت و آماده به رزم بود چجوری
میخواست از پیشم بره ؟! شاید داشت خودداری میکرد که یه وقت من با خودم

فکر نکنم فقط برای سکس اینجا اومده.. چقدر دوست داشتنی بود این آدم! 

آبان : 

به شرکت که رسیدم کلی کار رو سرم هوار شد.. با اینکه یه قرار کاریم  با
چندتا تاجر داشتم و از خیلی وقت پیش براش برنامه ریزی کرده بودیم ولی به

خاطر یلدا ساعتشو عقب انداختم تا بیشتر کنارش بمونم، هرچند که خودمم
نمیخواستم ازش جدا شم و از خدام  بود تا شب تو تخت باهاش بخوابم. 

تاجرا یکم  دلخور شده بودن  از این معطل شدن، قرارمون صبح بود و من تازه
عصر رسیده بودم ولی برام اهمیتی نداشت.. این همه مدت من آن تایم بودم،

چیشد؟!.. وسط صحبت و گفتگو بودیم که برای گوشیم پیام اومد، برش داشتم و
با دیدن اسم یلدا بازش کردم.. برام از خودش یه عکس فرستاده بود، عکسی که



به محض دیدنش حالم عوض شد و ناخودآگاه از سر هوس آب دهنمو قورت
دادم. 

لعنتی تو عکس برهنه بود و طوری خوشگلی های بدنشو به نمایش گذاشته بود
که کل حواسم از جلسه و آدماش پرت شد.. حس و حال دیوونه کننده ای که
بهم دست داده بود رو براش تایپ کردم و فرستادم.. همون  لحظه جوابمو با

چندتا ایموجی داد و خندم گرفت، در جوابش نوشتم: کم دلبری کن دختر، شب
میام  سراغت و یجوری تنبیه میکنمت که بعدش نتونی از روی تخت بلند شی. 

 داشت تایپ میکرد و جوابمو میداد.. یه آن متوجه شدم همه ساکت شدن، سرمو
بال گرفتم و چشمم به آدمای جلسه افتاد که همه به من زل زدن.. یکیشون گفت:

جناب پورمشکات حواستون به عرایض بنده هست؟ 

حالت جدی به خودم گرفتم و گفتم: بله کامل، ادامه بدین. 

معنی دار سر تکون داد و دوباره سوالشو تکرار کرد.. در جوابش توضیح
لزمو دادم و کمی بعد دوباره تو گوشیم سرک کشیدم.. پیام یلدا رو باز کردم و
با دیدن جوابی که بهم داده بود نیشخند پر هوسی زدم.. حتی با حرفاشم تحریکم 
میکرد و شور و حرارت خاصی درونم  بوجود میورد.. چیزی که تا چند وقت

پیش فکر میکردم درونم خاموش شده و از بین رفته! 

جلسه که تموم شد بهش زنگ زدم و با شنیدن صداش انرژی گرفتم.. با صدای
آروم و لحن معنی داری گفتم: از این عکسا زیاد بفرست عشق من، حسابی

خستگیم در میره. 

خندید و گفت: سعیمو میکنم، ببینم چی میشه. 



از جوابش ابروهام با تعجب و شیطنت بال رفت: آره؟! باشه زبون درازی کن،
بلخره دستم بهت میرسه . 

غش غش خندید و آخ جون کشدار و لوندی گفت.. چیکار میکردم با این عشوه
گر لمصب؟.. بعد از تموم شدن حرفای مثبت هجدمون درحالیکه یه نخُ سیگار

 میام دنبالت باهم بریم بیرون و شام  بخوریم، پس9روشن میکردم گفتم: ساعت 
آماده باش.

با ناز جواب داد: چشم عشق من.

با خنده قربون صدقش رفتم و خدافظی کردیم.. همچنان که خنده رو لبام بود به
صندلی تکیه دادم و دوباره خیره عکس برهنه یلدا شدم.. تو همین حال گوشیم 

زنگ خورد.. شماره خونه بابا بود.. اخمام تو هم  رفت و جواب دادم..
پرستارش بود که سلم و احوالپرسی کرد و بعد گوشی رو به بابا داد.. بابا از

وقتی سکته  کرده بود قدرت تکلمش کمی مختل شده بود و گهگاه زبونش
می گرفت ولی من سعی میکردم به کمک جلسه های گفتار درمانی برطرفش
کنم.. بابا با لحن عصبانی و شاکی گفت: میخوام امروز ببینمت، کارو تعطیل

کن و پاشو بیا اینجا.

PART 84 : 

متعجب گفتم: سلم پدر، خیر باشه، چیزی شده؟ 

+ پاشو بیا خودت میفهمی. 



_ وال امروز خیلی سرم شلوغه، اگه میشه بذارید برای فردا صبح من حتما    ... 

با توپ مپر حرفمو قطع کرد: همین الن آبان شنیدی؟ گفتم کارو تعطیل کن و بیا
اینجا، دیر نکن منتظرتم. 

_ خیلی خب باشه عصبانی نشید، فقط به من بگید چیشده که انقدر مهمه؟ 

جوابمو نداد و تماسو قطع کرد.. چاره ای نبود باید میرفتم ولی بابا چرا انقدر
عصبانی بود؟ یعنی ممکنه نوشه چیزی بهش گفته باشه؟ اگه از این  راه داشت

سعی میکرد رابطمونو نگه داره واقعا تلش بیخود و رقت انگیزی بود چون با
اینکار فقط عصبانیم میکرد که پای بابارو به این مسئله باز کرده، این یه چیزی

بین من و اون بود و هیچ ربطی به بقیه نداشت.. نمیدونم شایدم مشکل بابا
ربطی به نوشه نداشته باشه. 

راه افتادم به سمت خونه بابا و تقریبا یه ساعت بعد اونجا بودم.. همین که وارد
سالن شدم و به بابا سلم کردم چشمم افتاد به نوشه و فهمیدم تمام حدسیاتم
درست بوده.. نگاهشو ازم گرفت و با چشم غره رو برگردوند.. که چی؟!

میخواست بهم بفهمونه ناراحته؟ من که رک و صریح ازش خواستم بره پی
زندگیش، دیگه دلیلی نداشت برام قیافه بگیره و انتظار ناز کشی داشته باشه. 

به سرم  زد راه اومده رو برگردم و اونجا رو ترک کنم ولی به احترام بابا
موندم و رو یکی از مبلها نشستم.. بابا با چهره ای درهم کشیده و عصبی نگاهم

کرد و گفت: پدر و مادر نوشه تا یه ساعت پیش اینجا بودن اما من ازشون
خواستم برن که خودم به این موضوع رسیدگی کنم، از توام خواستم بیای تا

مشکلتو با همسر آیندت حل کنی. 



همسر آینده! یه تای ابرومو بال انداختم و گفتم: مشکلی بین ما نیست که نیاز به
 ماه باهم نامزد بودیم و به این نتیجه  رسیدیم ما به6حل شدن باشه، کمتر از 

هیچ وجه آدمای هم نیستیم، حتی خوقد نوشه هم اینو میدونه، مگه نه نوشه
خانوم؟ فکر میکردم بالغتر از این حرفا باشی. 

بعد با حالت معنی داری بهش خیره موندم.. پوزخند زد و معترضانه گفت:
بالغتر؟! ببخشید انتظار داری چیکار کنم وقتی که یه کاره بهم زنگ میزنی و

میگی رابطه و نامزدیمون تمومه؟ مثل انتظار داری با لبخند بگم  باشه و برات
آرزوی موفقیت کنم؟ 

عصبی لب باز کردم: نه نمیخواد با لبخند آرزوی موفقیت کنی، همین که مثل
بچه ها همه چیزو جار نزنی و طوری رفتار نکنی که انگار هنوز نیاز به
بزرگتر داری تا مشکلتتو مدیریت کنه کافیه.. بعدشم تا قبل از نامزدیمون

خودت خوب میدونستی چجور رابطه ای بینمون هست، یجور رفتار نکن انگار
 ماه و چند هفته طول4دوست دختر و دوست پسر بودیم، نامزدیمونم که همش 

10کشید.. الن یجوری شاکی جلوی من نشستی که هرکی ندونه فکر میکنه 
سال باهم زندگی کردیم، دوتا بچه هم تو دامنت انداختم و بعدشم ولت کردم. 

چشماش از عصبانیت گرد شد و خواست چیزی بگه که بابا نذاشت و خطاب به
 سال زندگی مشترک، به هرحال تو10 ماه نامزدی، چه 4من گفت: حال چه 

باید رابطتو با نوشه حفظ کنی و آیندتونو باهم بسازید، تمام مشکلت بعد از
ازدواج خود به خود درست میشه.

 سال10 ماه نامزدی کجا و 4از حیرت حرفش ناخواسته نیشخند زدم: پدر من! 
زندگی مشترک کجا! من به خود همین خانومی که شاکی اینجا نشسته گفتم ما

آدمای هم نیستیم، نه اون میتونه منو خوشبخت کنه نه من اونو، چیزای اساسی
که برای  هرکدوممون مهمه رو نمیتونیم  به هم بدیم، برای چی با همچین

شرایطی که میدونیم بازم تهش به جدایی میرسه خودمونو گول بزنیم و بگیم



ازدواج کنیم  درست میشه، چندسال از عمرمونو حروم کنیم  و اونموقع که از
زنده بودن همدیگه هم متنفر شدیم جدا بشیم؟ آخه این چه کاریه؟ عاقلنه تر
نیست وقتی هنوز چیزی جلو نرفته یه رابطه اشتباهو همون جا نگه داریم و

تمومش کنیم؟ 

بابا بی حوصله سرتکون داد: ببین آبان من مثل تو کتابای فلسفی نمیخونم که
بفهمم چی میگی، فقط اینو میدونم که تو باید با نوشه ازدواج کنی، البته قبلش

باید ناراحتی که براش ایجاد کردی رو از دلش دربیاری. 

نوشه که مثل اسپند رو آتیش منتظر بود حرفا بابا تموم  شه فورا گفت: نه
پدرجون اینا همش حرفه! آره آبان خان، منم خیلی وقته فهمیدم ما دوتا کل جنس
و خمیرمون باهم  فرق میکنه، من یه آدم شاد و اجتماعی و برونگرا، تو یه آدم 
افسرده، اجتماع گریز و درونگرایی، ولی با همه این مشکلتت قبولت کردم با
اینکه لیاقتم خیلی بیشتر از ایناس، بازم کوتاه اومدم ، اما تو چی؟ همین که سر

و کله عشق سابقت پیدا شد شروع کردی به لنگ و لگد انداختن. 

دیگه داشتم از کوره درمیرفتم، حرفای مفت و احمقانش که خودشم میدونست
چرت و پرته یه طرفا، اینکه جلوی بابا داشت از یلدا میگفت یه طرفا..

نمیفهمید داره آبروی منو میبره و با اینکار فقط ازش متنفر میشم؟

PART 85 : 

با غیظ و خشم گفتم: نوشه دهن منو وا نکن و بذار دوزار احترام بینمون باقی
بمونه، تو منو با مشکلتم قبول کردی؟! 



با پررویی جواب داد: بله پس چی؟ وگرنه  کی با اخلق مزخرفا سرد تو و
افسردگیت کنار میاد؟ تو خودتو به من قالب کردی وگرنه من کلی خواستگار

بهتر از تو داشتم.

دیگه دیوونه شدم، احترام و مراعاتو کنار گذاشتم و با پرخاش گفتم: تو نبودی
که هرجا رفیقات جمع بودن آویزون من میشدی و میگفتی بیا نقش دوست

پسرمو بازی کن یه وقت فکر نکنن من نمیتونم دوست پسر داشته باشم؟ چپ و
راست به هرکی میرسیدی میگفتی من دوست پسرتم بعدشم ازم خواهش

میکردی چیزی به روی خودم نیارم و تو عالم رفاقت جلوی دوستات مثل
دوست پسرت باشم! هربار که با اصرار و خواهش و تمنا دعوتم میکردی بیام
تو جمع خونوادگیت بهت میگفتم چیزی بین من و تو نیست نمیخوام برای کسی

سوتفاهم پیش بیاد، تو چی جواب میدادی؟ میگفتی نه  همه میدونن من و تو
دوست دختر و دوست پسر نیستیم، فقط میخوام خونوادم بدونن دوستام چه

کسایی هستن.. گذشت تا خونوادت با شوخی و خنده حرفاشونو میزدن، که وای
قکی مارو به عنوان نامزد قکی شیرینی میخوریم؟  چقدر من و تو به هم میایم، 
کنار هم میبینن، تو چیکار میکردی؟ فقط میخندیدی و میگفتی تا قسمت چی

باشه! بعدش که بین  جمع دوستات از معرفی دوست پسر تبدیل شدم  به معرفی
نامزد.. مدام بهت میگفتم نوشه دست بردار، داره شوخی شوخی جدی میشه،

واکنش تو چی بود؟ خنده! با این اوصافا هنوزم معتقدی سرت کله رفته و من
خودمو به تو قالب کردم؟ 

از خشم  قرمز شده بود، چیزی برای گفتن نداشت چون همش حقیقت بود، با
اینحال از تک و تا نیفتاد و صداشو بال برد: اگه اینجوریه که تو میگی، خبر

مرگت چرا با نامزدیمون موافقت کردی؟ 

سوالی ازم  پرسید که خودمم جوابشو نمیدونستم فقط یادمه اونروزا انگار لل و
بی اراده و تسلیم در برابر هر اتفاقی بودم، شاید احمقانه و غیر قابل باور باشه

ولی واقعا همینطور بود.. با لحن آروم تری جواب دادم: خودمم نمیدونم فقط
 ماه نامزدی نباید بین  من و تو پیش میومد. 4میدونم اشتباه بود و هست، این 



نیشخند عصبی زد: نه جونم، بذار من بگم، چون عشقت برگشته. 

دوباره گفت! اینبار با جدیت و گستاخی گفتم: آره راست میگی، عشقم برگشته،
همونی که همیشه ازش برات تعریف میکردم و توام امیدواری میدادی بلخره

پیداش میکنم.. من واقعا درکت نمیکنم، اینجوری که میگی من خودمو بهت
قالب کردم، لیاقتت بیشتر از این حرفاس و از سرم زیادی چرا انقدر پافشاری

میکنی این رابطه شکرابو نگه داری؟  

لب باز کرد حرفی بزنه ولی جوابی نداشت.. از فرصت استفاده کردم و ادامه
دادم: جواب بده، خودتم بارها گفتی احساسات قوی بینمون نیست، حالم که

اعترافا میکنی جنس و خمیرمون باهم فرق میکنه، قبل هم  بهت گفتم شرایطی
برات بوجود نیوردم که نتونی ازدواج کنی... 

ماه نامزد بودین، اگه اینجوریه که4بابا پرید وسط حرفم: بذار من بگم، چون 
تو میگی اصل نباید نامزد میکردین، ولی حال که این انتخابو کردی باید تا

تهش بری. 

شاکی رو به بابا گفتم: چرا باید تا تهش برم پدر من؟ نه شناسنامه هامون سیاه
شده نه رابطه طولنی مدتی بینمون بوده که همه جا باهم شناخته شیم یا

وابستگی ایجاد شه، دارم میگم اشتباه بود، بیشترشم از طرفا من، النم میخوام
جلوی ادامه این اشتباهو بگیرم. 

بابا صداشو بال برد: باشه جلوی اشتباهتو بگیر و نامزدیتو به هم بزن، ولی از
الن دارم بهت میگم حق نداری با اون دختری که نوشه ازش حرفا میزنه

رابطه ای داشته باشی، فهمیدی؟ 



_ کی گفته حق ندارم؟ 

+ من میگم پسر جون، فکر نکن افتادم رو ویلچر توام هر غلطی خواستی
میتونی بکنی، یا با نوشه ازدواج میکنی چون از نظر من کامل مورد تاییده، یا

اینکه حق نداری رو هیچ دختری دست بذاری. 

طاقتم طاق شد و عصبی بلند شدم: پدر احترامتون واجبه و منم قصد مچ اندازی
با شما ندارم، همیشه هم سعی کردم خواسته و نظر شما رو تو الویت قرار بدم،
اما اینو دیگه از من نخواین، کل زندگیم منتظر این آدم بودم و حالم که پیداش
کردم حاضر نیستم به هیچ قیمتی از دستش بدم.. میخواین فحشم  بدین و لعنتم

کنید، نگاه ها بهم عوض شه منو یه آدم نامرد بشناسن ولی دیگه اشتباه نمیکنم،
چندسال پیش به خاطر یه مشت چرت و پرت یه دنیا حسرت به دلم موند، الن

که دوباره فرصتش بهم داده شده نمیذارم چیزی از دستم بره، من کل عمرم تنها
و ناامید و افسرده بودم، دیگه نوبتیم باشه نوبت منه.. نمیخوام  چندسال دیگه

چشم باز کنم و یه مرد داغون و پرحسرتو توی آینه ببینم که فقط زنده بوده و
نفس کشیده، هیچی از زندگیش نفهمیده. 

بابا ویلچرشو حرکت داد و اومد سمتم: تنها و ناامید بودی چون هیچوقت به
اندازه آذرخش لیاقت نداشتی، حال که نیست خیال برت نداره میتونی صاحب
همه چیز بشی.. یا با دختری که من میگم ازدواج میکنی یا شرکت و مدیریت

کشتیرانی و ول کن و برو رقد کارت.

PART 86 : 

غمگین و خشمگین از حرفای تکراری و آزاردهندش لب باز کردم: کل زندگیم
منتظر بودم ببینم شما چی میگی تا بی چون و چرا انجامش بدم فقط برای اینکه



راضی باشین، با اینحال بازم همیشه آذرخشو ترجیح میدادین، با اینکه متنفر
بودم از شرکت و بیزنس و کشتیرانی اما به خاطر شما که دلت قرصا باشه

یکی هست بشه بهش اعتماد کرد و کارارو سپرد چشم رو علیقم  بستم، نصف
نجوونیمو به پاش گذاشتم تا رضایت شمارو داشته باشم، چیزی عمر و جون و 

که انگار غیر ممکنه! چشم پدر هرچی شما بگی، من از فردا دیگه شرکت
نمیرم، تا وقتیم که نخواین جلوی چشمتون ظاهر نمیشم. 

ماتش برد  و با دهن نیمه باز خیرم موند.. نگاهمو ازش گرفتم و رو به نوشه
 ماهی که معطل من شدی معذرت میخوام، امیدوارم خیلی4گفتم: بابت این  

زود اونی که میتونه خوشبختت کنه بیاد تو زندگیت. 

رو برگردوندم و راه افتادم.. پشت سرم داد و بیداد خشمگین  نوشه رو میشنیدم
که فحشم میداد، اما واقعا مهم نبود.. من قصد داشتم از این به بعد آیندمو با

اونی که همیشه میخواستم تو زندگیم باشه بسازم، دلم  میخواست از این  به بعد
زندگی کنم.. من با اون شاد بودم و داشتم احساس زنده بودن میکردم، با یلدا. 

یه وقتایی لزمه منطق رو کنار گذاشت، از مدار عاقلنه فکر کردن خارج شد
و دل به دریا زد، برای منی که تازه داشتم خوشبختی رو لمس میکردم پشت

سر گذاشتن یه سری چیزا مثل سبک کردن کوله بار زندگیم  بود، مگه قرار بود
چندسال عمر کنم ؟ یا مگه این تن پوش گوشتی تا کی به من فرصت جوونی
میداد؟ حال که دوباره همه چیز برای من و یلدا جور شده چرا ازش چشم 

بپوشونم؟ کدوم احمقی همچین خریتی میکنه؟ 

.......

تو ماشین مسیر خونه یلدا رو میرفتیم تا برسونمش.. درحالیکه موزیک روح
نوازی از پیانو و آواز خواننده مورد علقم داشت از سیستم صوتی پخش میشد

و حال بی نظیری بهم میداد یلدا هم سرشو روی شونه م گذاشته بود و بی
حرفا به خیابون چشم دوخته بود.. نمیشد خوشبختی رو تو همین خلصه کرد؟



میون این  همه خشم و سرگردونی که تو دنیای سراسر آشوب و تاریکی درحال
دست و پا زدنی یکی باشه که آروم جون باشه و با وجودش گرما و روشنی

ببخشه درست مثل خورشید. 

به مقصد که رسیدیم یلدا سرشو از روی شونه م برداشت و با حالت معصومانه
ای گفت: باهام بیا . 

ای جان! چقدر ملوس  و خواستنی شده بود! صورت ظریفشو با یه دست آروم و
با ملیمت گرفتم و گفتم: قرار شد فردا بیام دنبالت و چندروزی تو خونه  من

پیش هم باشیم دیگه. 

با لبخند اخم  کمرنگ و مصنوعی کرد: چه فرقی داره دیوونه؟

_ فرق داره عشقم، باید یواش یواش به محیط خونه من عادت کنی، چون از یه
تایمی به بعد خونه و زندگی خودتم حساب میشه. 

لبخندش آروم محو شد و نگاهش رنگ ناراحتی عجیب و مبهمی گرفت..
متعجب از این تغییر ناگهانی آشفته حال پرسیدم: چیه عزیزم؟ چرا یهو ناراحت

شدی؟ 

سرشو پایین انداخت و زمزمه کرد: هیچی، فقط این چیزی که گفتی یجورایی
برام دور از ذهنه. 

با خنده تو آغوشم گرفتمش و گفتم: دیگه نباید برات دور از ذهن باشه عشق
من، فقط چند قدم مونده تا محقق شدنش . 



خودشو بیشتر بهم چسبوند و گردنمو بوسید.. آروم جونم! 

یلدا : 

از آبان خدافظی گرم و عاشقانه ای کردم و پیاده شدم .. آخرین حرفاش بدجوری
منو به هم ریخت.. اگه میخواستم به طور احمقانه ای با حرفاش رویابافی کنم
باید بگم  حقیقتا زیبا و روشن بود اما واقعیت با اون چهره زشت و تاریکی که

داشت این حرفارو برای من ترسناک میکرد. 

دپرس و آزرده خاطر در خونه رو باز کردم و لخُ لخُ کنان رفتم داخل.. همین
که چراغای سالنو روشن کردم  با دیدن شهرام  که روی مبل تکی منتظرم

نشسته بود سه متر از جا پریدم و جیغ کوتاهی کشیدم.. نفس زنون و وحشت
زده دست روی قفسه سینم گذاشتم و گفتم: روانی نزدیک بود سکته کنم، تو

اینجا چیکار میکنی؟ 

اون که همچنان داشت با خونسردی و بی خیالی نگاهم میکرد جواب داد: عزیزم
من برای اینکه بخوام  خونه خودم بیام نباید از تو اجازه بگیرم. 

عصبی از این حرفا مفتش اخمامو تو هم  کشیدم و گفتم: فکر میکردم این خونه
رو برای من گرفتی، آخرم نفهمیدم اینجا مال من هست یا نه، اگه نه که زودتر

بگو من یه فکری به حال خودم بکنم. 

با سرگرمی نیشخند زد: ترش نکن خوشگله، تو که الن باید کبکت خروس
بخونه و سرحال باشی، قرار چطور بود؟ 

شال و کیفمو انداختم گوشه مبل و جواب دادم: خوب بود.. یه درصد با خودت
فکر نکردی اگه آبان باهام میومد بال و تورو اینجا میدید چی میشد؟ 



بی تفاوت شونه بال انداخت: چی میشد؟ فوقش میدید نامزدت اینجا نشسته تا
مثل مچتو بگیره، بعدشم جنجال و یه بزن بزن حسابی راه میفتاد و همه چیز

براش مهیج و قابل باور میشد. 

_ اون طفلی همین النشم همه چیزو باور کرده، بعدشم  من بهش گفتم دارم
آروم و بی دردسر از تو جدا میشم، این شامورتی بازیا دیگه چیه که دنبالشی؟

PART 87 : 

خندید و پا رو پا انداخت: شامورتی بازی نیست خوشگله، یارو وقتی ببینه داره
سرت دعوا میشه ناخودآگاه حس رقابت و غیرتش گل میکنه و بیشتر بهت
میچسبه، برای اینکه حس میکنه داره از دستت میده، حال دوزاریت افتاد؟ 

از فکرای کثیف و خبیثانش، از اینکه آبانو یارو خطاب میکرد عصبی شدم و
بهش توپیدم: بس میکنی؟ مگه تو نمیخواستی من بهش نزدیک شم و اونم اعتماد
کنه؟ داره درست پیش میره دیگه.. شهرام من اصل خوشم نمیاد نالم شنگه به پا

کنی و آبانو توی دردسری بندازی که خودتم میدونی تهش هیچی نیست. 

متعجب ابرو بال انداخت و خیرم موند.. یه لحظه عصبانیتم فروکش کرد و
فهمیدم چی به زبون اوردم! اما ظاهرمو حفظ کردم و برای فرار از اون

موقعیت راه افتادم به سمت آشپزخونه و همزمان برای جمع کردن حرفی که
نباید میزدم ادامه دادم: هم خودت توی دردسر میفتی هم من تو دردسر میفتم،

یهو دیدی آبان زد به سرش و به خاطر هیچی ازت شکایت کرد، اونموقع
میخوای چیکار کنی؟ 



داشتم در یخچالو باز میکردم که یهو عین جن کنارم ظاهر شد، دستشو روی
یخچال گذاشت و اجازه نداد بازش کنم.. ناخواسته هینی کشیدم و گفتم: وا چته؟ 

با لبخند ترسناکی که صدبرابر بدتر از اخم و جدیتش بود گفت: چیه؟ نکنه فکر
کردی یارو واقعا دوست پسرته که نگرانشی؟ 

ترسیده و تته پته کنان گفتم: م..من نگران هیچکس نیستم جز خودم. 

مسریدی و خاطرخواش شدی؟ اگه کل + یا نکنه چندبار با یارو خوابیدی 
سیستمت این شکلیه که با هرکی بخوابی خاطرخواش میشی بگو ماهم بی
نصیب نمونیم، هم خاطرخوامون میشی و بیشتر هوامونو داری هم ماهم

می فهمیم چی زیر لباسات داری که اینطوری سفت و سخت نگهش داشتی یه
وقت اوفا نشه. 

حرفای جدیدی میزد که هم باعث وحشتم شده بود هم خشم و نفرتم.. تو این 
مدت شهرام  همیشه طوری رفتار کرده بود که دیگه مثل سابق از تنها شدن
باهاش نمی ترسیدم چون حد و حدود خودشو نگه می داشت اما الن بدجوری

ترسیده بودم.. نزدیک شدن شهرام به من جزو موارد چندش و ترسناکی بود که
هیچوقت و هیچوقت و هیچوقت نمیخواستم اتفاق بیفته . 

سراسیمه ازش فاصله گرفتم و خشمگین گفتم: چرا مزخرفا میگی؟ این حرفای
مفت چجوری به مغزت میرسه؟ یادت رفته خودت بودی که منو لی منگنه
گذاشتی، بچه مو ازم گرفتی و وادارم کردی به خواستت تن بدم، حال که به

خاطر اجبار خودت دارم اینکارو انجام میدم سین جیمم میکنی و چرت و پرت
تحویلم میدی؟ تو چته؟ 



درحالیکه با سرگرمی صورتمو از نظر میگذروند پوزخند زد و گفت: آخه
دیگه زیادی به حرفم  گوش کردی و تو نقشت فرو رفتی! اتاق خوابت بوی

سکس گرفته انقدر که از دیشب تا امروز ظهر که مرتیکه اینجا بود بهش حال
دادی. 

زر زراش منزجر کننده بود، نفرت داشتم از این طرز صحبت.. فکم منقبض
شد و گفتم: من نمیفهمم تو چته، ولی باشه از این به بعد نمیذارم حتی انگشتش

بهم بخوره. 

یه قهقهه مزخرفا زد و گفت: چه زودم بهش برمیخوره! نه بابا تا میتونی بهش
حال بده و باهاش حال کن، من مشکلی ندارم، عوضش قراره چیز خیلی

باارزشی از اون بدبخت قبکنم، حداقل این وسط یکم  عشق و حال کنه که بعقدها
کمتر بسوزه. 

حرفاش همچنان تو مخُ و آزاردهنده بود اما هنوزم نمیدونستم برای کدوم دارایی
آبان دندون تیز کرده.. بدون اینکه از عصبانیتم کمتر شه پرسیدم: از چی حرفا

میزنی؟ هنوزم نگفتی چی میخوای. 

ته مونده خندش به یه نیشخند خبیث و حریصانه تبدیل شد و گفت: میگم  بهت،
هنوز زوده.. تو فقط دل به کار بده و اعتمادشو جلب کن، هرچند همین النشم

خدایی خوب داری دل به کار میدی و حسابی از جون مایه میذاری. 

بعد با کنایه به بدنم اشاره کرد.. اگه یه لحظه دیگه میموندم یه کشیده محکم
میخوابوندم زیر گوشش.. راه افتادم و از آشپزخونه بیرون رفتم.. صدای آمیخته

با خندشو پشت سرم شنیدم: قهر نکن وایسا، بگو ببینم خبر جدیدی نشده؟ 



بدون اینکه برگردم جواب دادم: با نوشه نامزدیشو به هم زده، فردام قراره برم
خونه ش و چندروزی پیشش بمونم ، همین. 

+ دختره نوشه، میدونه پای تو وسطه؟ 

_ نه دقیقا نمیدونه منم. 

زیر لب زمزمه کرد: حال تو این هاگیر واگیر یارو با باباش کنتاکت نکنه. 

به سمتش سر چرخوندم: چی میگی؟ چه ربطی به باباش داره؟ 

+ هیچی، تو فقط یه کاری کن، از این  به بعد خودتو شیفته و علقمند به موزه
و عتیقه و آثار باستانی نشون بده.. یلدا نمیخوام محدود به یکی دوبار باشه ها،

هربار راجع این چیزا باهاش صحبت کن و حسابی مشتاق باش، انگار که خیلی
بهشون بها میدی. 

متعجب از خواستش اخم کردم و خیرش موندم، موزه و آثار باستانی چه ربطی
به آبان داره؟ تا جایی که میدونم کار آبان مربوط به بیزنس و کشتیرانی بود نه

عتیقه و وسایل آنتیک.. این مرتیکه هم که درست حرفا نمیزد بفهمم چی تو
کله خرابش میگذره فقط فهمیدم که باید محتاط تر و خوددارتر باشم.. با نگاهم
تعقیبش کردم و دیدم دوباره روی مبل ولو شد و گوشیشو دست گرفت، انگار

که قصد رفتن نداشت.

PART 88 : 



این امشب چه مرگش بود؟ میخواست چیزی رو ثابت کنه؟ چند قدم به سمتش
رفتم و پرسیدم: میخوای اینجا بمونی؟ 

بدون اینکه از صفحه گوشیش چشم برداره جواب داد: نه باید برم.. البته اگه
دوست داری میتونم بمونم. 

بعد نگاهم  کرد و با لبخند موذیانه ای خیرم موند.. نه انگاری واقعا یه مرگی
داشت، ولی از اونجایی که نمیخواستم سگش کنم یا سر لج بندازمش منم لبخند
زدم و با چرب زبونی گفتم: کلبه درویشی من قابل شمارو نداره شهرام خان،

نمیخوام مصدع اوقات شریفتون شم، اگه شما اجازه بدی میخوام یکم استراحت
کنم تا برای فردا آماده باشم. 

با خنده ابرو بال انداخت: نه بابا! پدرسوخته توام اگه بخوای خوب لفظ قلم
حرفا میزنیا!.. خیلی خب من میرم توام استراحت کن، ولی یلدا گوشیت تو در
و دیوار نباشه ها، باهات در تماسم و مثل آدم جوابمو میدی، زیادم توی خونه

اون مرتیکه نمون، بذار یکم تشنه ت شه. 

به معنی باشه سرتکون دادم و منتظر شدم بره بیرون.. اونم معطل نکرد و بلند
شد.. وقتی داشت از کنارم رد میشد مکث چند ثانیه ای کرد و درحالیکه بهم

خیره بود نیشخند کمرنگ و پرمعنی زد و راه افتاد به سمت در.. این پا و اون  
پا کردم و قبل از اینکه بیرون بره گفتم: شهرام؟

+ هووم؟

برگشتم سمتش و ادامه دادم: ببین اگه میشه دیدار من و رزالینو بیشتر کن، مثل
دو یا سه بار در هفته، اینی که فقط آخر هفته ها میبینمش خیلی برام کمه..



میدونم  قبل گفتی بعد از تموم شدن این کار دوباره بهم برش میگردونی ولی
دوریش خیلی برام  سخته،  همش تو فکرشم و تند تند دلم  براش تنگ میشه. 

سرتکون داد و گفت: بهش فکر میکنم. 

از جوابش لجم گرفت و اعصابم بیشتر به هم ریخت، رزالین بچه خودم بود و
این بی همه چیز اینجوری منو ازش محروم کرده بود، ولی دهنمو بسته نگه

داشتم و واکنشی نشون ندادم چون گوشتم زیر دندونش بود... همین که بیرون
رفت و در بسته شدم از حرصم چندتا فحش درشت و ناجور به خودش و ننه

باباش دادم حداقل یکم دلم خنک شه. 

نشستم لبه مبل و کلفه تو موهام چنگ زدم.. نگاهم افتاد به صندلی تکی که تا
چند دقیقه پیش روش لم بود.. این برای بار دوم بود که وقتی خونه نبودم بی
اجازه وارد میشد.. اینکارش به معنی واقعی توهین آمیز و اعصاب خرد کن

بود، چه منظوری داشت؟ بهم بفهمونه صاحب اختیار همه چیزه؟.. یاد حرفایی
افتادم که تو آشپزخونه زد، تو این همه مدت هیچوقت همچین چرت و پرتایی

ازش نشنیده بودم. 

 سال پیش که پا به خونه ش گذاشتم و باهاش زندگی کردم3به معنی بهتر از 
نه نگاه منظورداری ازش دیدم نه حرفا معنی داری ازش شنیدم.. به قول
خودش دور و برش پر بود از زنای جورواجور که با جون و دل بهش تن

میدادن، از رابطه زورکی بدش میومد و دوست داشت پارتنرش با میل و اراده
خودش باهاش بخوابه نه به زور و بی میل و رغبت، همچین چیزی به وجد

نمیوردش!.. همین باعث میشد من تا حدودی بهش اعتماد کنم و برای خودم  بی
خطر بدونشم. 



اما رفتار و حرفای امشبش که برای اولین بار بود میدیدم و میشنیدم منو
ترسوند و به فکر انداخت، هیچوقت پیش نیومده بود شهرام کوچیکترین اشاره

ای به این  موضوع کنه، حال در کمال گستاخی داشت بهم می فهموند میتونه
نگاه و فکرای منظوردار روم داشته باشه.. واقعا برام چندش و منزجر کننده

بود.. نمیدونم شایدم فقط میخواست نسق بگیره، هرچی که بود اصل دلم
نمیخواست دوباره تکرار شه. 

 .......

دوباره کنار آبان قرار گرفتم و یادم رفت کنیم، چه موقعیتی دارم، چرا پیششم،
نمرد وجودش آرامش بود و فقط داشتم از بودن باهاش لذت میبردم.. این 

استرسهامو بی معنی میکرد.. چجوری ممکنه یه نفر تنها با وجودیتش حال
آدمو خوب کنه و خشم و نگرانی هارو از بین ببره؟ از همه عجیب تر اینکه
اون یه نفر کار خاصا و جادوییم نمیکنه فقط انرژیشه که وجود آدمو احاطه

میکنه، نفس کشیدنش، حرفای معمولی و روزمرش، تن صداش، لمس گرمای
تنش، با همین چیزای به ظاهر ساده معجزه میکنه! 

نو انگار منو با خودش به یه دنیای دیگه میبرد، جایی که فقط من بودم و اون، 
یه آرامش بی انتها که آرزو داشتم هیچوقت تموم نشه.. ای کاش این دنیای
رویایی میتونست با واقعیت زندگیم گره بخوره و منو از اون  برزخ دائمی

نجات بده.. کاش من و آبان خیلی زودتر از این ماجراها به هم می رسیدیم...
دوسش داشتم؟! نه! دوسش نداشتم، متاسفانه کارم از این حرفا گذشته بود، بدون

مسریده بودم و قلب و روحمو قکی و چجوری به قول شهرام  اینکه خودم بفهمم 
تسخیر کرده بود. 

زنی مثل من حق داشت احساس و عاطفه داشته باشه؟ اونم برای مردی که جز
عشق و احترام و توجه چیز دیگه ای ازش نمیدید؟ مردی که بهم ثابت کرد
قرار نیست همه شبیه هم باشن، میشه به یه نفر اعتماد کرد.. جواب سوال



خودمو نمیدونستم! ترجیحم میدادم بهش فکر نکنم، حداقل نه تا وقتی که کنار
آبانم و حالم خوبه.

PART 89 : 

صبح درحالیکه تو آغوش گرم آبان بودم چشم باز کردم.. خورشید به لطف
پنجره و پرده سفید رنگ اتاق به زیبایی به درون می تابید و اطرافمو روشن و

رویایی کرده بود، مگه  میشه دیدن این صحنه حس زندگی رو به وجود آدم
تزریق نکنه؟ 

آبان تو خواب عمیق فرو رفته بود، اینو از نفسهای عمیق و منظمش میشد
فهمید.. خیره شدم  به جزئیات صورتش که خیلی بیشتر از قبل برام زیبا و

خواستنی شده بود.. با اون  آبان مغرور و یخی چندسال پیش زمین تا آسمون
فرق میکرد، انگار دوتا آدم کامل متفاوت از هم بودن.. هیچوقت تصورشم

نمیکردم آبان انقدر عاشق پیشه یا حتی رمانتیک و مهربون باشه! صد البته که
فقط برای من اینطوری بود.. یه وقتایی به سختی جلوی خودمو میگرفتم که

انقدر بهش نگم چرا انقدر دوست داشتنی؟! 

اون تجسم واقعی حال خوب و عشق و آرامش بود که فارغم میکرد از هیاهو و
غوغای جهان.. با نوک انگشتام به آرومی موهای خوش حالتشو نوازش کردم

و میل به بوسیدنش چندبرابر شد، اگه خواب نبود الن غرق بوسه هام
میکردمش!.  . همینطور که با علقه بهش خیره مونده بودم یه دفعه خواب آلود

لب باز کرد: میخوای فقط موهامو نوازش کنی؟ 

چشمام گرد شد و نگاهم رنگ تعجب گرفت.. آروم چشماشو باز کرد و با لبخند
بی جون و در عین حال شیطونش نگاهشو بهم دوخت.. عوضی بیدار بوده و

من فکر میکردم خوابه! با خنده زمزمه کردم: از کی بیداری؟ 



+ از وقتی که بهم خیره موندی، نگاهتو حس میکردم و نمیخواستم جلوی خیره
شدنتو بگیرم. 

_ توام کم  موذی نیستیا. 

خندید و منو تو آغوشش کشوند، محکم بدنمو نگه داشت و سرمو توی سینه
مردونش فشار داد.. دردم اومد و تو گلو نالیدم.. موهامو بوسید و لب زد: جون

که صدای ناله هاتو انقدر دوست دارم. 

دلم میخواست خودمو براش لوس کنم و اونم به ناز و نوازشم ادامه بده.. همش
تقصیر اون بود دیگه، داشت بد عادتم میکرد! تخت سینشو بوسیدم و بیشتر از
قبل خودمو بهش چسبوندم.. صدای بم و جذابشو شنیدم که زمزمه کرد: جانم،

عشق من! 

حرکت آروم انگشتهاش لی موهام وادارم میکرد چشمامو ببندم و از این حس
که به شکل دیوونه کننده ای آرامش بخش بود لذت ببرم. 

.......

گوشه ای از سالن خونه با آبان نشسته بودیم و محو سه تار زدنش شده بودم..
نمیدونستم بلده سه تار بزنه! میگن سه تار همدم اوقات تنهایی صوفیان و

عارفای اهل دله! نوای خوش و در عین حال سوزناکی داشت که بغض تو سینم
رو سنگین تر میکرد و دلم میخواست های های گریه کنم. 

نگاهمو به چهرش دوختم.. اخم کمرنگی به صورت داشت ولی بیشتر مثل
نوای سازش غمگین و محزون بود.. آبان کل آدم غمگین و عارفا منشی بود



که دیدگاه فلسفی و مایوسانه ای به زندگی داشت، دیدگاه های عمیق و عجیبی که
کمتر آدمی رو دور و برم با تفکرات اون دیده بودم، شاید برای خیلیا این افکار

و باورا پوچ و احمقانه باشه ولی برای من تجلی انسانیت و حقیقت بود. 

دوست داشتم مرهم درداش باشم و بهش این حس رو منتقل کنم که تنها نیست و
منم مثل خودش آدم شاد و امیدواری نیستم، نمیخوام بگم  این چیز خوبیه، اصل!

ولی حداقل تو یه چیزایی به هم شباهت داشتیم و همو درک میکردیم، حرفا
همو می فهمیدیم و دردای نسبتا مشترک داشتیم، دردایی که از درونمون فریاد

می کشیدن و همصدا میشدن.

سه تار نوازیش که تموم شد درحالیکه هنوز سه تار بین دستاش بود به نقطه
کوری خیره شد و لب باز کرد: من پناهنده م به مرزهای تنت، من همه جهان

رو تو پیراهن گرم تو خلصه میکنم، چه بی تابانه میخوامت. 

عاشقانه نگاهم کرد و به روم  لبخند زد.. حتی اگه از جنس سنگم بودم با این
حرفا آب میشدم.. مگه غیر از اینه که قلب منم میتپه و احساس داره؟ اون

همینجوریشم وجودمو تسخیر کرده بود!.. آبان خندید و همونطور که سه تارو
کنار میذاشت ادامه داد: زیادی تو حس سه تار نوازی رفتم، شاعر و رمانتیک

شدم. 

خودش میفهمید داره با من چیکار میکنه؟ بدون اینکه بتونم لحظه ای نگاهمو
ازش بگیرم خودمو به سمتش کشوندم، دستامو دور گردنش گذاشتم و احساسمو

با بوسیدن لباش نشون دادم.. میون این  بوسه ها بغض گلومو چنگ میزد و
وادارم میکرد اشک بریزم اما مقاومت میکردم تا رسوا نشم. 

دستای آبانو دور بدنم حس کردم که عاشقانه لمس و نوازشم میکرد.. من محتاج
ممسکنی که و معتاد این نوازشها شده بودم، بهشون نیاز داشتم، هرلحظه، مثل 



برای درد استفاده میکنی  و عجیب آرومت میکنه.. همینطور که لباشو میبوسیدم
آروم و با ملیمت خوابیدم و بدن گرم و مردونشو روی خودم کشیدم.. مست

عشق بودم و صداقت بی سابقه ای وجودمو فرا گرفته بود.. صداقتی که
مجبورم میکرد رام و تسلیم هرچی که تو دلم میگذره رو به زبون بیارم. 

لحظه ای لباشو ول کردم، درحالیکه قطره های اشک بی شرمانه از گوشه
چشمام میچکید و آبرومو می برد زمزمه کردم: تا چقدر میخوای منو از عشق

خودت پر کنی؟ دیگه همش تویی، منی وجود نداره، فقط آبانه. 

چشماش به زیبایی درخشید و لبخند عمیق و پر عشق و احساسی رو لباش نقش
بست.

PART 90 : 

گوشه چشمامو به نرمی دست کشید و اشکامو پاک کرد.. نگاه مهربونش رو
صورتم چرخید و لب زد: تازه شدی یلدای من، یلدایی که عاشقانه میپرستمش. 

دوباره لباشو رو لبام  گذاشت و غرق هم شدیم.. دیوونه ی عشق بودیم و فقط
یکی شدن بود که آروممون میکرد.. عطش داشتیم، تشنه بودیم، تشنه جسم و

روح هم... نفس نفس زدنای پرهوس من، شور و حرارت و اشتیاق آبان،
آمیختن بدنهامون و لذت به اوج رسیدن، شد یه خاطره پر عشق دیگه بین من و

اون.. این عشق آتشین یهو از کجا اومد صافا وسط زندگیم؟ 

آبان رفته بود حموم دوش بگیره، منم همچنان ولو و دراز کشیده بین خواب و
بیداری بودم که متوجه شدم برای گوشیم پیام اومد.. چشمام نیمه باز شد اما

اهمیتی ندادم و دوباره خوابیدم.. به دقیقه نرسید که بازم پیام اومد.. خواستم بی



توجهی کنم که پیام سوم آلرم زد.. نوچ کلفه ای گفتم و به اطرافا دست دراز
کردم، اینور و اونور گشتم و گوشیم تو دستم اومد.. کدوم مزاحمی میتونست

باشه جز شهرام؟ احمق یه ذره عقل و شعور نداشت. 

دلم نمیخواست آبان کوچیکترین اثری ازش ببینه، نه به خاطر نقشه و اهدافا
کثیف شهرام، گوربابای خودش و نقشه هاش، من نمیخواستم آبان ناراحت بشه ،
نمیخواستم با خودش فکر کنه چیزی بین من و شهرام هست.. پیامشو باز کردم،
خیر سرش میخواست بهم یادآوری کنه حرفا عتیقه و آثار باستانی و این چرت

و پرتارو پیش بکشم.. آخه چه دلیلی داشت من راجع به این چیزا با آبان
صحبت کنم؟ 

باشه ای تایپ کردم و براش فرستادم تا دست از سرم برداره.. چشمامو بستم و
سعی کردم بخوابم اما اینبار صدای زنگ تلفن خونه مزاحمم شد! قاعدتا به

خودم اجازه نمیدادم جواب بدم برای همین انقدر زنگ خورد تا رفت روی پیغام
گیر.. صدای بی نهایت شاکی و عصبانی یه زن سن و سال دار و جاافتاده به

گوشم رسید که آبانو خطاب قرار داد و رگباری شروع کرد به بدوبیراه و دری
وری.. خیلی زود متوجه شدم  طرفا مامان نوشه س و انقدر از آبان متنفره که
میخواد سر به تنش نباشه.. از بین حرفاش فهمیدم آبان کل آب پاکی رو ریخته

و از نوشه جدا شده  .. این وسط چندتا فحشم به من داد!

هنگ کرده بودم، بهم گفته بود داره از نوشه جدا میشه ولی نمیدونستم به این
سرعت همه چیزو باهاش تموم کرده.. انقدر مصمم و قاطع؟ مامان نوشه بعد

از یه جیغ و داد اساسی وقتی دق و دلیش خالی شد قطع کرد.. طولی نکشید که
آبان حوله پوش اومد تو سالن، با لبخند نزدیکم شد و گفت: میخوای بری حموم

یا دوست داری استراحت کنی ؟ 



گیج و من من کنان گفتم: ها؟ نمیدونم.. آبان یه تماس داشتی، فکر کنم مامان
نوشه بود، ببخشید نمیخواستم حرفاشو بشنوم ولی رفت روی پیغام گیر و منم

ناخواسته شنیدم، راستش حرفای خوبیم نمیزد. 

خونسرد و بی تفاوت ابرو بال انداخت و گفت: اوهوم، خب اولین بارش نیست،
این دفعه پنجمه زنگ میزنه، یکی دوبار جواب دادم ولی یه بند داشت فحش
میداد و مهلت نمیداد حرفا بزنم، فهمیدم اون فقط میخواد فحش بده برا همین

دیگه جوابشو ندادم.. ببخشید اگه اعصابتو به هم ریخت، باید پیغام گیرو
خاموش کنم. 

_ نه من برای خودت ناراحتم، ظاهرا به خاطر به هم زدن نامزدیت با نوشه به
مشکلت زیادی خوردی. 

 ماه نامزد بودیم، اشتباه از سمت من4+ ببین واقعیت اینه که من و نوشه همش 
بود ولی با ادامه این اشتباه فقط داشتم در حق خودم و اون ظلم میکردم.. درسته
با عذرخواهی ناراحتیش از بین نمیره اما هیچوقت کاری نکردم که بعد از من
نتونه ازدواج کنه، حالم اگه قراره با فحش دادن بهم عصبانیتشون فروکش کنه

و تخلیه بشن من دارم بهشون اجازه اینکارو میدم و مشکلیم ندارم. 

پیش خودم حسابی شرمنده و غمزده شدم، بایدم شرمنده میشدم، من با خواسته
شهرام به آبان نزدیک شده بودم النم اون بیچاره به خاطر من اینطوری منفور
و نامرد شناخته میشد و فحش و لعنت میخورد.. ناخواسته گفتم: همه اینا تقصیر

منه، من همه چیزو خراب کردم. 

راه افتاد و چند قدم فاصله بینمون رو پر کرد، صورتمو به سمت خودش گرفت
و گفت: یلدا منو ببین! هیچوقت این حرفو نزن، من به خاطر خودم اینکارو

کردم، شنیدی؟ به خاطر خودم، چون میخوام از اینجا به بعقد عمرمو با عشق



زندگی کنم، چون بلخره چیزی رو که میخواستم پیدا کردم، همون کسی که
مسیر قلب و احساسمو تغییر داده و دنیامو روشن کرده.. برام  مهم نیست نوشه

یا هرکس دیگه منو چجوری میبینن و چه فکری میکنن، مگه قراره چندسال
زندگی کنیم؟ 

با این حرفش بیشتر از خودم  نبدم اومد، اما نکته ای که هیچ شکی درونش وجود
نداشت این بود که منم عاشقش بودم و میخواستمش، لاقل همین باعث میشد

کمتر احساس گناه کنم و به فکر چاره بیفتم تا مجبور نشم بیشتر از این عشقمو
بازی بدم   . 

آبان به آرومی صورتمو ول کرد و ادامه داد: تنها چیزی که ازت میخوام اینه
که توام زودتر تکلیفتو روشن کنی، اگه تنهایی نمیتونی و لزمه منم دخالت کنم

مطمئن باش برای انجام هرکاری آمادم ، فقط کافیه بگی .

PART 91 : 

تو همین حال یاد رزالین افتادم.. اگه آبان میفهمید یه بچه هم دارم که تو این 
مدت ازش مخفی کردم بازم منو میخواست؟ معلومه که میخواست، شاید یکم
ناراحت میشد ولی منو کنار نمیذاشت. . اما این دغدغه و مشکل اصلیم نبود،

مشکل اصلی شهرام بود که تمام این برنامه هارو چیده بود، اگه به هر طریقی
موفق میشدم رزالینو ازش بگیرم و از دستش فرار کنم بازم وجود نحسش همه
چیزو خراب میکرد، فقط کافی بود به آبان بگه من قبل چیکار میکردم یا حتی

چرا و چجوری بهش نزدیک شدم .. اونموقع چی؟ آبان بازم منو می بخشید و
باهام ادامه میداد؟ 



نه! باید به یه راه حل دیگه ای فکر میکردم، نه می خواستم به بازی شهرام
ادامه بدم و نه آبان از دستم بره.. ولی اینکه باید چه غلطی میکردم خودش یه

مشکل پیچیده و بزرگ بود. 

با صدای آبان از قعر فکر بیرون اومدم: کجایی؟ چرا یهو رفتی تو فکر؟ 

چه میدونم، الن که نمیتونستم به یه راه حل برسم و تصمیم بگیرم، باید بعدا
بهش فکر میکردم  .. به روی آبان  لبخند کمرنگی زدم و گفتم: نه عشقم چیزی

نیست، خیالت راحت باشه، همین روزا منم به طور کامل از شهرام جدا میشم. 

خوبه ای زیر لب گفت و ثانیه ای بهم خیره موند.. نگاه معنی دارشو ازم گرفت
و راه افتاد به سمت اتاق تا لباس بپوشه.. لعنت به این بخت و اقبال سوخته ای

که من دارم. 

آبان :

نمیدونم یلدا چرا انقدر تردید داشت، شاید مشکلی این وسط بود که نمیتونست
بهم بگه.. من هنوزم نمیدونستم چجوری با شهرام آشنا شده و نامزد کرده،

نمیخواستمم بدونم، فکر کردن بهشم آزارم میداد و حالمو بد میکرد، ولی اگه
قرار باشه با شهرام درگیر بشم تا دست از سر یلدا برداره اینکارو میکنم. 

از اون وقتی که این بحث بینمون پیش اومد یلدا همش تو فکر بود، تظاهر
میکرد اینطوری نیست و حواسش کامل پیش منه ولی بچه که گول نمیزد!

میدونستم دروغ میگه.. کاش میفهمیدم مشکلش چیه و به چه دلیلی پنهون کاری
میکنه، اونوقت برای برطرفا کردنش هرکاری میکردم، اما اول از همه باید با

من روراست تا میکرد . 



ولی از طرفا دیگه نمیخواستم بهش فشار بیارم، شاید منم زیادی داشتم
حساسیت به خرج میدادم، هرچند تقصیر خودم نبود، دلم میخواست هرچی

زودتر اون به طور کامل مال من شه و همین جا تو خونه خودم زندگی کنه،
اینطوری با این شرایط انگار هم داشتمش و هم نداشتمش.. غیرتم اجازه نمی داد

بیشتر از این شهرامو دور و برش ببینم..   برای اولین بار بود که تو زندگیم
انقدر خودخواه و سختگیر و عجول شده بودم، دیگه حتی شباهتی به مردی که

قبل بودم نداشتم.. چیکار میکنه با آدم این احساسات؟!

.......

چندروزی که یلدا تو خونه م  بود جزو بهترین روزای زندگیم بود! تو اون مدت
سعی کردم از هرلحظش لذت ببرم و زندگی کنم.. البته این یه استارت کوچیک

بود برای وقتی که یلدا برای همیشه اینجا مستقر شه و باهم زندگی کنیم.  .
دوست نداشتم مدام تو رفت و آمد این خونه و اون خونه باشیم، دیگه اینکارا از

من گذشته بود و بیشتر دنبال ثبات و آرامش بودم. 

یلدا رو به خونه ش رسوندم و راه افتادم.. گوشیم زنگ خورد و دیدم معاون
شرکته، تقریبا یه هفته ای میشد که از تمام کارا فاصله گرفته بودم  و این دفعه

سوم بود که باهام تماس می گرفت.. جوابشو دادم، اونم بعد از سلم و
احوالپرسی یکم صغری کبری چید و مثل دفعه های قبل ازم خواست برگردم و

به کارا سروسامون بدم . . بهش گفتم: آقای سروستانی قبل هم بهتون گفتم من
دیگه کاره ای نیستم و قرارم نیست که برگردم، اگه کارا به مشکل خورده باید

پدرمو در جریان بذارین نه منو . 

من منی کرد و گفت: جناب پورمشکات خواهش میکنم بین خودمون باشه ولی
این دفعه رو من به خواسته پدرتون زنگ زدم، ایشون از من خواستن باهاتون

تماس بگیرم و ازتون بخوام برگردین   . 



واقعا تعجب کردم! بابا خودش خواسته بود من برگردم؟ با تردید پرسیدم: شما
مطمئنی؟ چون تا اونجایی که میدونم اگه ایشون میخواستن من برگردم

خودشون باهام تماس میگرفتن . 

با خنده جواب داد: وال من هیچوقت نمیام یه حرفی از خودم  دربیارم که بعدش
برام مشکل بشه، آقای پورمشکات بزرگ نیم ساعت پیش با بنده تماس گرفتن و
گفتن شمارو راضی کنم تا برگردین، اتفاقا ازشونم پرسیدم چرا خودشون با شما

تماس نمیگیرن ولی جواب درستی نگرفتم. 

یه آن دلم برای بابا سوخت، حتما خیلی نگران اوضاع بوده که مجبور شده ازم
بخواد برگردم، ولی همچنان انقدر مغرور و لجباز بود که خودش باهام تماس

نگرفته و از سروستانی خواسته کارشو راه بندازه.

PART 92 : 

غرور و لجبازی خودمم داشت بهم غلبه میکرد قبول نکنم و خودمو عقب نگه
دارم.. با اینحال بازم دلم نیومد و به سروستانی گفتم: خودم باهاش تماس

میگیرم، ممنونم که خبر دادین. 

+ پس یعنی فردا منتظرتون باشیم دیگه؟ 

_ حال تا ببینیم چی پیش میاد. 

قطع کردم و با شک  و دودلی شماره خونه بابا رو گرفتم.. چندتا بوق خورد تا
اینکه پرستارش جواب داد.. سلم و علیک کردیم و ازش خواستم گوشی رو به



بابام بده.. من من کنان گفت: شرمنده آقا آبان، ببخشید، ولی پدرتون نمیخواد با
شما صحبت کنه. 

حیرت زده شدم و گفتم: یعنی چی؟ مگه خودش به سروستانی زنگ نزد که... 

حرفمو با عذرخواهی قطع کرد: بله، پدرتون همچنان میخواد شما به کارا
رسیدگی کنی ولی نمیخواد باهاتون در ارتباط باشه یا صحبت کنه.

نیشخند تلخی زدم: متوجه شدم.

+ ببخشید آقا آبان، من فقط هرچی که پدرتون گفت رو بهتون منتقل کردم، حمل
بر جسارت و بی ادبی نباشه. 

_ نه خواهش میکنم، شما فقط وظیفتو انجام دادی. 

مکث طولنی کرد و با تاخیر گفت: پدرتون میگه حتما امروز به خونه باغم
سر بزنید و مطمئن شید که همه چیز روبه راهه. 

_ باشه، بهش بگو انجامش میدم . 

خدافظی کرد و عصبی و ناراحت گوشی رو کنار انداختم.. همون پس! حتی یه
درصد عطوفت پدرانه و دلتنگی در کار نبود، مثل همیشه هیچکس غیر منو

نداشت که بهش اعتماد داشته باشه و با خیال راحت ازش بخواد خدنگی کنه! که
مطمئنم اگه یه نفر به جز من دور و برش بود که میتونست بهش اعتماد کنه

سال تا سالم اسممو نمیورد. 



خودشم خوب میدونست من هیچ چشم داشت یا نیازی به مال و منالش ندارم،
میدونست اونی که این وسط دل به این مال و اموال بسته خودشه نه من، با

اینحال نمیدونم چرا تا هرچی میشد یا تهدیدم میکرد از ارث محرومم میکنه یا
روی حرصا و طمعش برچسب آینده نگری و نگرانی میچسبوند و می گفت تمام

اینا به خاطر منه و این اموال کوفتی قراره به من برسه! با اینکه بارها بهش
ثابت شده بود من نه احتیاجی دارم نه هیچ علقه و وابستگی به داراییش. 

ولی با همه اینا اون بابام بود و نمیتونستم نسبت بهش بی تفاوت باشم ، نمیتونستم
دوسش نداشته باشم و ولش کنم به حال خودش، حتی اگه اون منو دوست

نداشت و براش بیشتر شبیه یه خدنگ معتمد بودم تا پسرش .. چیکار میشد کرد؟
اینم یه جور خودآزاری اجباری بود که باید بهش تن میدادم، مخصوصا که

میدونستم بابام چقدر تنهاس. 

ماشینو به سمت خونه باغ روندم تا به اونجا یه سر بزنم.. شک نداشتم الن بابا
دلش مثل سیر و سرکه میجوشه و میخواد مطمئن شه همه چیز امن و امانه،

مخصوصا اتاق سفید عزیزش ! اصل به همین منظور ازم خواست امروز برم
خونه باغ چون بدجوری نگران اون اتاق بود. 

به خونه باغ که رسیدم یه راست رفتم به سمت اتاق سفید.. اتاق سفید یه اتاق
بزرگ و درعین حال مخفی بود که فقط من و بابا از وجودش با خبر بودیم.. یه

اتاق پر از اشیای عتیقه و صد البته هم قیمتی، اونجا یجور موزه کوچیک
شخصی بود که برای بابا خیلی مهم بود.. یعنی تمام داراییش یه طرفا این
موزه کوچیکم یه طرفا ! براش حکم یه گنج باارزش و بی همتا رو داشت،

هرچند برای هر آدمی همین معنی رو میداد. 

توی اون اتاق تقریبا هرچیزی از آثار باستانی و ارزشمند به چشم  میخورد،
مثل جواهرات، دکوری، تابلو، ظروفا، فرش، سکه، کتابهای دست نویس و



 ساله یا حتی بیشتر داشتن   .  . خلصه همه چیز درون این200نفیس که قدمت 
اتاق یجور ارزش و قیمت داشت، بیشترم به خاطر اینکه عتیقه بودن. 

چرخی اطرافا اتاق زدم و همه چیزو مرور کردم، همه چیزم مثل همیشه
مرتب بود و سرجاشون قرار داشتن .. درحالیکه داخل اتاق بودم از همه جا
عکس گرفتم و همون لحظه برای بابا فرستادم تا خیالش راحت شه.. خیلیم

سریع عکسارو دید اما هیچ جوابی نداد! میشه گفت دیگه به این رفتارش عادت
کرده بودم.. تنها چیزی که واقعا برای بابام مهم بود همینا بود و بس، به هیچ

چیز و هیچکس دیگه ای غیر از اینا اهمیت نمیداد.. نمیدونم شاید این رفتارش
یجور مکانیزم دفاعی بود برای غلبه به خودش، هرکسی یجور با تنهایی ها و

ناامیدی هاش کنار میاد. 

از خونه باغ که بیرون اومدم راه افتادم به سمت خونه م .. وسط راه بودم که به
یلدا زنگ زدم ولی جواب نداد.. نمیدونم چرا دلم شور افتاد.. چند دقیقه ای

صبر کردم  و دوباره باهاش تماس گرفتم اما اینبارم انقدر بوق خورد تا قطع
شد.. فورا به خونه ش زنگ  زدم، مثل دو مرتبه قبلی جوابی نگرفتم.. شاید

اتفاقی براش افتاده.. مسیرو عوض کردم و ماشینو به سمت خونه یلدا روندم..
اگه به فرض دستش بند بوده و نتونسته جواب بده تو این فاصله بهم زنگ

میزنه و خیالمو راحت میکنه. 

 دقیقه بعد به خونه یلدا رسیدم، تو این فاصله نه زنگ زد نه پیام داد،35تقریبا 
استرسم به نهایت رسیده بود و بدجوری نگرانش بودم.. از ماشین  پیاده شدم  و
همونطور که به سمت خونه میرفتم چشمم افتاد به یه شاسی بلند که دقیقا شبیه

ماشین شهرام بود .

PART 93 : 



طوفانی درونم به پا شد که نفسمو سنگین کرد.. پا تند کردم و چند قدم باقی
مونده رو دوییدم.. دراصلی خونه باز بود و فورا رفتم داخل.. هزار مدل فکر
ناجور به ذهنم خطور کرد تا پام رسید به پشت در خونه یلدا.. یه جفت کفش

مردونه دیدم که کامل مشخص بود مال کیه.. از همون پشت در سروصداشون
به گوش می رسید.. صدای بلند شهرام و جیغ و داد یلدا نشون میداد دارن دعوا
میکنن ولی حرفاشون نامفهوم بود.. خون جلوی چشمامو گرفت، محکم کوبیدم

به در و داد زدم: یلدا.. درو باز کن. 

یه مرتبه صداشون قطع شد.. به فاصله چند ثانیه دوباره خواستم به در بکوبم
که در باز شد و با شهرام روبه رو شدم. . چشماش برق زد و با اخم گفت: تو

اینجا چیکار میکنی. 

هولش دادم داخل و همزمان خودمم رفتم تو  خونه.. نگاهم به یلدا افتاد که با
چشمای اشکی و چهره ای بهت زده هاج و واج نگاهم میکرد.. صدای عصبی

شهرامو شنیدم: اینکارا یعنی چی؟ بگو ببینم برای چی اومدی اینجا؟ 

با خشم و نگاه برزخی براق شدم تو صورتش: یال برو بیرون، یجوریم گورتو
گم کن انگار که هیچوقت اینجا رو نمیشناسی. 

اخمش پررنگتر شد: چته تو؟ اینجا چه خبره؟ اصل تو خونه نامزد منو از کجا
بلدی... 

یه باره چشماش گرد شد و انگار چیزی رو فهمید.. نیشخند عصبی زد و با
لحن تمسخر آمیز ادامه داد: آهان! حال دوزاریم افتاد! پس اون عوضی که زیر
پای نامزد من نشسته و هواییش کرده تویی؟ اون چند روزیم که گم و گور شده

بود پیش تو بود آره؟ صفا سیتی و عشق و حال! اومدی تو خونه م  و خوش
گذرونیتو کردی و به خیال خودت نامزدمم صاحب شدی، حروم لقمه! 



_ حروم لقمه تویی که عین لشخور افتادی تو زندگی یلدا  .. آره این چندروز با
من بوده، باهم تو رابطه ایم، خرفهم شدی ؟ حال گورتو گم کن. 

+ من دهنتو سرویس میکنم دزد ناموس . 

یه دفعه پرید و یقه مو گرفت .. متقابل منم یقه شو گرفتم و باهم درگیر شدیم..
صدای یلدا رو میشنیدم که با جیغ و وحشت ازم میخواست بس کنم و بیخیال

شم .. ولی من نمیخواستم عقب بکشم، هم به خاطر خودم هم یلدا.. درگیری من
و شهرام داشت بال می گرفت که یلدا خودشو انداخت وسط و درحالیکه سعی

میکرد شهرامو هول بده جیغ زد: برو بیرون شهرام.  . برو بیرون. 

شهرام ازم جدا شد،همزمان منم با شدت دست یلدا رو کشیدم عقب و انداختمش
پشت سرم  .. شهرام نفس زنون با خشم و نفرت نگاهمون کرد، دست لی

موهاش برد و گفت: دارم براتون .. مخصوصا تو یلدا! میدونم چه بلیی سرت
بیارم.

تهدید آمیز خیز برداشتم سمتش: گورتو گم کن تا مثل سگ کتکت نزدم.. دفعه
آخرت باشه دور و برش میبینمت .

پوزخند عصبی زد، با نگاهش خط و نشون کشید و رفت بیرون .. راه افتادم و
در خونه رو بستم.. برگشتم سمت یلدا، با بغض و یه غم بی نهایت بهم چشم

دوخته بود، که تا نگاهمو دید فورا سرشو پایین انداخت، مثل آدمای شرمنده و
خجالت زده  .. انگار اصل دوست نداشت من این چیزارو ببینم.. نزدیکش رفتم
و اونم خودشو انداخت تو آغوشم.. پقی زد زیر گریه و میون گریه هاش نالید:

چرا اومدی آبان ؟ نباید میومدی! 



شاکی از این حرفا لب باز کردم: چرا نباید میومدم؟ یعنی راضی بودی اون
مرتیکه صداشو بندازه رو سرش و هر غلطی خواست بکنه؟ بلخره که باید

گورشو گم میکرد چه بهتر که اینطوری شد و شرشو کم کرد.

+ نه تو متوجه نیستی، اتفاقا اون از خداش بود که همچین چیزی پیش بیاد و تا
میتونه بتازونه. 

_ چه تازوندنی؟ راجع به چی حرفا میزنی؟

جوابی نداد.. سرشو به آرومی از روی شونه م جدا کردم، نگاهم روی صورت
اشک آلود و محزونش چرخید، عصبی از این حالش ادامه دادم: از چی

میترسی؟ من که پیشتم، هواتو دارم، نمیذارم نه شهرام نه هیچ بی ناموس دیگه
ای بهت نزدیک شه.. انقدر از من مطمئن نیستی؟ 

چشم بست و کلفه گفت: نه دیوونه این چه حرفیه؟ به تنها آدمی که تو زندگیم
مطمئنم و میتونم بهش تکیه کنم تویی. 

_ پس چرا بهم نگفتی شهرام اومده اینجا؟ چرا میخواستی من نفهمم؟ اصل بگو
ببینم چرا درو به روش باز کردی؟ 

رنگش پرید و نگاهش آمیخته به ترس شد.. تته پته کنان جواب داد: من.. من
فقط نمیخواستم تورو توی دردسر بندازم، اینم که درو باز کردم چون چاره ای

نداشتم، میترسیدم داد و بیداد کنه و تو ساختمون آبروم بره . 



غیرت و حسادتم  بیشتر از هر وقتی تو زندگیم تحریک شده بود و انگار
خرخرمو چسبیده بود.. فکر اینکه یلدا با اون مرتیکه لجن زیر یه سقف تنها
بودن حالمو بد میکرد و به خشم و آتیش درونم دامن میزد.. من! مردی که

معمول آروم و منطقی بودم حال تمام وجودمو غیظ و غضب تسخیر کرده بود
و آماده انفجار بودم . . مدام حسی درونم میگفت یلدا خیلی غلط کرد بدون اینکه

چیزی به من بگه سرخود با یه مرد تو خونه ش تنها بود.

PART 94 : 

چه معنی داشت؟ مگه بی سر و صاحبه؟ حتما باید زور و تشر بال سرش باشه
تا یکم حرفا گوش کنه؟ دیوونه شده بودم و میخواستم این خشم و دیوونگیو رو

سر یلدا خراب کنم تا دیگه از این غلطا نکنه... نگاه دوباره  ای به چشمای
اشکیش انداختم، چشماش به شکل سوزناکی معصوم شده بودن ، طوریکه دل

سنگم آب میکرد.. ملتمسانه و مغموم نگاهم میکردن و قلبمو به درد میوردن. 

چه مرگم شده بود؟ همیشه آدمای متعصب و بی فکرو شماتت وار نقد میکردم
و مایه ننگ بشریت میدونستمشون، حال خودم داشتم شبیه همونا رفتار میکردم
و باعث ترس و ناامنی دختر مورد علقم میشدم.. درحالیکه سعی میکردم این

خشمو کنترل کنم گفتم: دیگه اینکارو تکرار نکن یلدا، تحت هیچ شرایطی،
فهمیدی؟ 

آروم سر تایید تکون داد و همزمان قطره اشک درشتی از چشماش روی گونه
ش چکید.. لعنت بهش! لعنت به اون  یه جفت تیله مشکی و اغواگرش که حال
بیشتر از هروقتی جادوم میکرد.   . دوباره تو آغوشم گرفتمش و روی موهاشو

بوسیدم .. خودشو تو آغوشم مچاله کرد، درست مثل یه دختر بچه که آغوش امن
و گرمی برای پنهان شدن پیدا کرده.. چطوری میتونستم از خودم  برونمش یا

رنج کشیدنشو ببینم؟ 



یلدا : 

دو،سه ساعت پیش آبان  که منو رسوند خونه رفتم حموم و دوش گرفتم... اومدم
بیرون و لباس پوشیدم، بعد مثل همیشه با پرستار رزالین تماس تصویری گرفتم

و دختر خوشگلمو دیدم، دلم برا بچه م  یه ذره شده بود، مخصوصا که تو این 
چند روز نتونسته بودم باهاش تماس تصویری بگیرم ولی از طریق پرستارش
پیگیرش بودم.   . تا قبل از این چندروزی که پیش آبان  بمونم روزی چند مرتبه

زنگ میزدم و رزالینو میدیدم. 

تقریبا نزدیک به یه ساعت با رزالین حرفا زدم و دیدمش، بهش قول دادم
نو واقعا هم میدیدمش، قول الکی به بچه م  ندادم.. امشب حتما همدیگرو میبینم.. 
شهرام باید این حقو به من میداد، اگه نمیذاشت امشب بچه مو ببینم جرواجرش
میکردم.. مثل همیشه با یه دنیا دلتنگی و ناراحتی قطع کردم و رفتم تو فکر،

فکر، فکر... فکر راجع به همه چیز.. حتی یه وقتاییم جواب خودمو با صدای
بلند میدادم یا تایید و تکذیب میکردم! فکر کنم خل شده بودم. 

از این  فکرا به نتیجه قطعی نرسیدم جز اینکه به شهرام زنگ بزنم و بگم
میخوام امشب بچه مو ببینم.. بهش زنگ  زدم ولی جواب نداد، معلوم نبود کدوم
گوریه، تو مدتی که خونه آبان بودم یه سره پیام میداد حال که کارش داشتم گور

به گور شده بود. 

دومرتبه گرفتمش و داشت بوق میخورد که یه دفعه صدای چرخش کلید تو قفل
در خونه توجهمو جلب کرد.. ترسیده و هراسون بلند شدم و دوییدم سمت در،
همین که رسیدم در باز شد و شهرام اومد داخل .. از دیدنش هم هنگ کردم هم
عصبی شدم که دوباره یابو بازی دراورده و بی اجازه اومده داخل ، انگار که

من اصل چیزی به اسم  حریم خصوصی نداشتم . 

لباس چندان مناسبی تنم نبود و دلم نمیخواست پوششم جلوی شهرام یه تاپ دو
بنده نازک باشه مخصوصا با حرفایی که اونروز ازش شنیدم.. بدون اینکه



محلش بذارم یا حتی سلم کنم سریع رفتم تو اتاق، یه کوفتی پوشیدم و اومدم
بیرون .. وقتی برگشتم تو سالن رو مبل لم داده بود.. با دیدنم نیشخند زد و گفت:

علیک سلم بانو! قبل مارو میدیدی یه سلم و علیک میکردی. 

اخمامو تو هم  کشیدم و جواب دادم: قبل یه در میزدی یا یه خبر میدادی که
داری میای تو این  خراب شده، همینجوری کلید نمینداختی و بیای تو، دفعه

چندمه این کارو انجام میدی؟ نمیگی  شاید خبر مرگم این وسط...! 

خندید و گفت: چی؟ لخت باشی؟ بابا ما چشممون پاک تر از این صحبتاس انقدر
سخت نگیر، حال گیرم که لختتم دیدم چی میشه؟ 

حتی تصورشم برام چندش بود چه برسه...! ناخواسته صورتم جمع شد و گفتم:
خبریه اومدی اینجا؟ 

پا رو پا انداخت و با سرگرمی نگاهم کرد: خبرا که دست توئه خوشگله، بگو
ببینم چیکار کردی؟ شیری یا روباه؟ 

دوباره سین جیم! واقعیت این بود که هیچ حرفی برای گفتن نداشتم  چون تو
مدتی که پیش آبان  بودم با قلب و احساسم حضور داشتم نه عقل و منطقم.. من

منی کردم و درحالیکه میرفتم به سمت آشپزخونه گفتم: اتفاق خاصی نیفتاد، مثل
همیشه بود.

+ یعنی چی مثل همیشه بود؟ بگو ببینم این همه تاکید کردم حرفا عتیقه و این
چیزارو پیش بکشی چی گیرت اومد؟ 



من اصل راجع به این چیزا یه کلمه هم با آبان حرفا نزدم! به دروغ در جواب
شهرام گفتم: واکنش خاصی نشون نداد . 

+ یعنی هیچی نگفت؟ هیچ کاری نکرد؟ ببینم تو آشپزخونه داری چیکار
میکنی؟ بیا بشین اینجا دارم حرفا میزنم. 

داشتم از دستش فرار میکردم و طفره میرفتم چون نمیتونستم روبه روش بشینم
و اونم از حالت صورتم بفهمه دارم دروغ میگم.. در جوابش خواستم بهونه

بیارم که اون زودتر و مصرانه گفت: یلدا با توام، بیا بشین اینجا ببینم چیکار
کردی تو این چند روز. 

ناچار برگشتم تو سالن.. چهره کلفه و بی حوصله ای به خودم گرفتم و
قشستم گفتم: چیکار کردم؟ دارم بهت میگم هیچ واکنشی نشون همونطور که می

نداد دیگه، چقدر پیگیری.

PART 95 : 

اخم کرد و گفت: تو مثل اینکه یادت رفته به خواسته من و برنامه من وارد
زندگی آبان شدی، یه کاری برای انجام دادن داری و باید تمومش کنی، نه اینکه

بری بیرون و باهاش ول بچرخی، عشق و حال کنی و لو بترکونی از این
طرفم من خرج خودت و بچه تو بدم.. یلدا اگه نتونی اینکارو درست برای من
انجام بدی یعنی به دردم نمی خوری، منم از آدمای به درد نخور خوشم نمیاد . 

مکفری ار مزخرفاتش صدامو بال بردم: خواهشا تو یکی به من نگو به درد

 سال کم برات کار2،3نخور که تاحال خیلی کارا به نفعت کردم، مگه تو این 



انجام دادم؟ نیناش ناش و عشوه خرکی و حمالیش مال من بوده سود و منفعتش
برای تو، دیگه دردت چیه؟ 

+ دردم چیه؟ بی چشم و رویی تو! انقدر پررو شدی که صافا میشینی جلوی
روم و هر مزخرفی دلت میخواد میگی.. کی زیر بال و پر تو بچه تو گرفت؟

کی نذاشت آواره کوچه و خیابون شی؟ بهت زندگی داد و نذاشت تو آشغال وول
بخوری؟ یادت رفته من کنیم و با کی طرفی؟ 

از جدیت و عصبانیتش جا خوردم، ولی خودمو نباختم و با توپ پر ادامه دادم:
مگه مفت و مجانی بوده؟ به جاش هرکاری خواستی برات انجام دادم، ولی تو

چیکار کردی؟ بچه مو ازم گرفتی و از زندگی باهاش محرومم کردی، قتل اون
مرتیکه نوذرو کردی چوب و مدام میکنیش تو آستینم! حالم پا گذاشتی رو
خرخره م و شدی عجل معلق.. دم به دقیقه خونمو تو شیشه میکنی و میگی

چیشد، چیکار کردی، زود باش، دست بجنبون! مگه خودت نبودی که میگفتی
اعتمادشو جلب کنم؟ با چندبار رفت و آمد کدوم احمقی به طرفش اعتماد میکنه؟

+ دور برندار، آره من گفتم اعتمادشو جلب کن نه اینکه جدی جدی باورت بشه
با طرفا تو رابطه ای و تنها کاریم که باید انجام بدی عشق و حاله.. خوبه که
یادت مونده دوتا وزنه سنگین و بزرگ به پات داری، یکی رزالین، یکیم قتل

نوذر! دلتو خوش نکن پرونده بسته شده و از سرت گذشته، اراده کنم باز شده و
دوباره به جریان میفته.. پس اون زبون درازتو کوتاه کن . 

از اینکه اینطوری در برابرش ضعیف و بیچاره بودم حرصم گرفت.. با بغضی
که صدامو مرتعش کرده بود گفتم: بس کن عوضی، چرا تا هرچی میشه این

چرت و پرتارو تحویلم میدی؟ 



ناخواسته زدم زیر گریه.. صورتمو با دستام پوشوندم و بی صدا اشک ریختم که
حداقل این عوضی شاهد گریه هام نباشه.. ثانیه ای گذشت، صداشو شنیدم که
آرومتر شده بود: خیلی خب حال، نمیخواد آبغوره بگیری.. اینارو میگم یادت

باشه اونی که محتاجه تویی نه من.. میگی همه کاری برام انجام دادی ولی مگه
قل زن دستشون نهو من کم هواتو داشتم؟ کدوم وقت گذاشتم یکی از اون دیوسای 
بهت بخوره؟ گند کاری نوذرم که خودم جمع کردم، سه دونگ این خونه م  به

نامت زدم، یجور حرفا میزنی هرکی ندونه فکر میکنه من ازت بیگاری
کشیدم . 

جوابی بهش ندادم و فقط گریه کردم.. آره تمام کارایی که می گفت رو برام
انجام داده بود، ولی نه از روی انسان دوستی و محبت، چون به هرحال بهم
احتیاج داشت و بیشتر از هر زنی تو اطرافش به دردش میخوردم.. ولی منم

دیگه از این وضعیت خسته و درمونده شده بودم، میخواستم برم یه گوشه و با
خیال راحت از نو شروع کنم، جایی که هیچ اثری از شهرام یا مردایی که
دودرشون کرده بودم نباشه.. کنار آبان و رزالین، یه زندگی ساده و پر از

آرامش. 

اما دعوا و جار و جنجال راهش نبود و منو به جایی نمیرسوند، باید هوشمندانه
و با زبون خوش کارمو پیش میبردم.. اولیش این بود که رزالینو از شهرام

بگیرم و بعدش آبانو راضی کنم بی سروصدا از اینجا بریم.. بریم و تو یه شهر
دور افتاده و کوچیک بقیه زندگیمونو ادامه بدیم.. مطمئنم آبان از خداش بود،

همیشه دلش می خواست تو یه شهر کوچیک و خوش و آب و هوا زندگی کنه. 

با این فکرا که از چندساعت پیش مدام تو مغزم بال و پایین میشد رو به شهرام
گفتم: تو همیشه هوامو داشتی و هیچ شکیم درونش نیست، همیشه هم خودمو

مدیون تو میدونم و هیچوقت کاراتو فراموش نمیکنم.  . ولی منم دارم همه
تلشمو میکنم فقط باید بهم مهلت بدی، انقدر عجول نباش، یکم صبوری کن تا

به نتیجه برسی. 



نگاه و حالت صورتش آرومتر شده بود، انگار عصبانیتش داشت فروکش
میکرد و نرم میشد.. نفس عمیقی کشید و سر تایید تکون داد.. خواستم ادامه بدم
که تو همین حال تلفن خونه زنگ خورد.. الن وقتش نبود این موقعیتو از دست
بدم، بی خیال جواب دادن شدم و در ادامه حرفم گفتم: شهرام جان، تنها چیزی

که باعث شده من عصبی و آشفته بشم دوری از بچه مه، تو رزالینو به من
برگردون ببین من چه انگیزه ای برای کار پیدا میکنم. 

نگاهش روی صورتم چرخید و جواب داد: هفته ای یه بار ملقاتتونو کردم
دوبار، همون چیزی که قبل میخواستی، خوبه؟ 

نه این چیزی نبود که من میخواستم! معترضانه ولی آروم گفتم: من هنوز
نمیدونم بچه م تو کدوم یکی از خونه های این شهر زندگی میکنه، چرا بهم یه

ذره حق نمیدی؟

+ چیزی برای نگرانی وجود نداره، رزالین کامل جاش امنه و بهترین رسیدگی
ها بهش میشه.
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لب باز کردم که حرفشو قطع کنم ولی نذاشت و قاطعانه ادامه داد: نه نیار یلدا،
هفته ای دوبارم که دارم دراختیارت میذارم دیگه چی میخوای؟ 

_ مادر نیستی بفهمی من چی میگم.. شهرام من میخوام بچه م تو بغل خودم
باشه میفهمی؟ این حق هر مادریه ولی تو با زور و قلدری ازم گرفتیش. .. 

پرید وسط حرفم: بابا ول کن این شر و ورارو یلدا، هی بچه م بچه م میکنی،
اون که جاش خوبه و یه پرستار مهربونم مواظبشه، توام که بهش سر میزنی و

میبینیش، چقدر مته به خشخاش میزنی . 

_ دایه مهربون تر از مادر برا بچه م نخواستم، خودم خیلی بهتر از اون زنه
میتونم مواظبش باشم.. بعدشم نه تو نه هیچکس دیگه نمیتونه بچه مو ازم

بگیره، اینکار تو دقیقا آدم ربایی و گرو کشیه. 

+ آره اصل گرو کشیه، حال میخوای چیکار کنی؟ اقدام قانونی کنی و ازم
شکایت کنی؟ میتونی؟! 

_ معلومه که میتونم.

+ قد اگه میتونستی که تا الن هزاربار اینکارو کرده بودی، نمیذاشتی بچه ت
چندماه ازت دور بمونه.. تو هنوزم اسم پلیسو میشنوی چهارستون بدنت میلرزه

پس الکی برا من مالدرم مبلدرم نکن که بدجوری به ضررت تموم میشه.. دفعه
آخرت باشه منو تهدید میکنی، شنیدی چی گفتم؟ 

بلند شد و با عصبانیت ادامه داد: اصل نظرم برگشت، حال که فکر میکنم
میبینم هفته ای یه بارم از سرت زیاده، بس که پررو و نمک نشناسی. 



آشفته و عصبی بلند شدم و درحالیکه نزدیکش میرفتم بهش توپیدم: خیلی
نامردی شهرام، بابا به چه زبونی بهت بگم من بچه مو میخوام، میفهمی بچه م!

جمله آخرمو دیوونه وار جیغ زدم و صدام تو خونه پیچید.. اونم خشمگین تر
شد و داد زد: هوی چه مرگته؟ صداتو بیار پایین، اینجا طویله نیست. 

_ یا همین امروز بچه مو میاری یا من دیگه به آبان کاری ندارم، خودت
میدونی و برنامه کوفتیت. 

+ تو اینکارو بکن تا من داغ دیدن رزالینو به دلت بذارم.. مطمئن باش بلوفا
نمیزنم یلدا، اینکارو میکنم. 

از تهدیدش دلم لرزید و بدجوری ترسیدم.. این ترسم با جیغ جیغ و دامن زدن
به دعوا و جنجال بینمون نشون دادم، طوریکه جدالمون ناجور بال گرفت .. کار
به جایی رسید که مدام تهدیدم میکرد داغ دیدن بچه مو به دلم میذاره.. منم میون

گریه هام جیغ میزدم و بد و بیراه میگفتم. 

تو همین گیر و دار یه دفعه صدای در توجهمونو جلب کرد، یه نفر که با
عصبانیت به در میکوبید.. همزمان اونی که پشت در بود گفت: یلدا.. درو باز

کن! 

صدای هیچکس نبود جز آبان! وحشت زده خشکم زده بود، هنگه هنگ بودم و
مغزم کار نمیکرد.. شهرام نیم نگاهی به من انداخت و چشماش خبیثانه برق

زد.. وقتی قیافش این شکلی میشد یعنی میخواست یه غلطی بکنه .. نمیدونستم
قگل گیر کرده بودم، فقط نمیخواستم آبان من باید چیکار کنم، درست مثل خر تو 



شهرامو ببینه.. قبل از اینکه از بهت و حیرت بیرون بیام شهرام خیز برداشت
سمت در و فورا بازش کرد... 

شهرام بی همه چیز آنچنان نقشی برای آبان بیچاره بازی کرد که خودق  منم
داشت باورم میشد.. خجالت زده و شرمسار بودم، دلم میخواست بمیرم ولی تو
این شامورتی بازی که شهرام راه انداخته نباشم و نبینم آبانو چجوری سرکار
گذاشته.. از خودم  بدم میومد، بیزار بودم! من که میدونستم چه خبره و همش

بازیه ولی مجبور بودم دهنمو ببندم و بازی خوردن آبانو تماشا کنم.. خدا
میدونه چه عذابی میکشیدم. 

وقتی به آبان اطمینان خاطر دادم خیالش راحت باشه و شهرام برنمیگرده از
پیشم رفت.. از وجودیتم متنفر شده بودم، دلم میخواست از خودم  فرار کنم ولی
غیر ممکن بود، عذاب وجدان و شرمندگی بی نهایتی که عین بختک به جونم
افتاده بود داشت تو این تنهایی و سکوت کر کننده خفه م میکرد ، حتی صدای
نفس کشیدنمم برای خودم  منزجر کننده بود.. آخه کدوم بی شرفی معشوقشو

اینطوری بازی میده؟ 

گریه میکردم و اشک میریختم ولی یه ذره هم آروم نمیشدم، گریه که چاره درد
من نبود، باید الن از خجالت خودمو سر به نیست میکردم.. میون این  حال

خراب و داغونم شهرام زنگ زد.. با دیدن اسمش رو صفحه گوشیم با حرصا
و غضب چندتا فحش ناجور دادم، اصل دلم نمیخواست صدای نحسشو بشنوم..
ولی اون سماجت به خرج داد و به محض اینکه قطع شد دوباره زنگ زد.. از

فکر اینکه یه وقت به سرش نزنه و بخواد برگرده اینجا جوابشو دادم: بله؟ 

+ آبان که به چیزی شک نکرد؟



نه بی حال و کلفه ای گفتم و اونم با لودگی ادامه داد: حال کردی مدیریت
مرلی براش بازی کردم که خودمم داشت باورم میشد.. یکم بد موقع بحرانو؟ یه 

بود ولی خیلی به نفعمون شد، احتمال بخواد یه قدمایی برداره که حسابی به
هدفا نزدیکمون کنه.

انگار با این حرفاش نمک رو زخمم میپاشید و سوهان روحم میشد.. دندون
قروچه ای کردم و گفتم: حالم خوب نیست بعدا زنگ بزن. 

داشت حرفا میزد که قطع کردم و گوشی رو کنار انداختم.. باید زار میزدم به
حال خودم که تا گردن تو این لجنزار فرو رفته بودم، کی وقت کردم انقدر بی

وجدان بشم؟
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قد اگه وجدان داشتم نباید میذاشتم شهرام به اون  شامورتی بازی ادامه بده، اصل
نباید میذاشتم آبان بازی بخوره و کار به اینجا برسه، اونم به خاطر چی؟

حرصا و طعم شهرام برای گوشه ای از مال آبان، واقعا ارزششو داشت؟!..
اگه یه درصد، حتی یه درصد آبان روزی متوجه میشد همه اینا بازی و نقشه

بوده چقدر ازم بیزار میشد؟ انقدر بیزار که دیگه تفم سمتم نمینداخت.. نه !
هیچوقت نمیخواستم اینطوری ازم متنفر شه..  چقدر دلم میخواست الن یه نفر
میفتاد به جونم و یه دل سیر کتکم میزد، یجوری که جونم از تنم دربیاد و این

عذاب وجدان وحشتناک دست از سرم برداره. 

من داشتم زندگی آبانو به گند میکشیدم، درست مثل سرطان وسط زندگیش افتاده
بودم و اونم چه عاشقانه قبولم کرده بود.. همین شکنجه م میداد.. اما فقط خدا
میدونست که چقدر میخوامش و عاشقشم، با همه قلبم.. میون این  حال رو به

زوالم دوباره این سوال برام پیش اومد، اینکه زنی مثل من حق داشت احساس



و عاطفه داشته باشه؟ اینبار جوابشو میدونستم، نه! حق نداشت! تا وقتی که
زندگیم به این شکل بود درست شبیه غده سرطانی بودم  .. من با وجودم فقط

قی عشقم آبانو خراب میکردم.  زندگ

آبان : 

تو شرکت بودم و داشتم کارامو تموم میکردم که گوشیم زنگ خورد.. برش
داشتم و با دیدن اسم یلدا لبخند رو لبام  نشست.. از پریروز که اون اتفاقات توی
خونه ش افتاد خیلی دل و دماغ نداشت و بیحال و حوصله بود، حتی دیروزم که

ازش خواستم آماده شه تا برم دنبالش و یه چرخی بزنیم قبول نکرد.. بدتر از
همه زنگ زدناشم کم شده بود ولی رو حساب حال بدش میذاشتم.. جوابشو دادم
و مثل همیشه با شنیدن صداش جون تازه گرفتم.. بعد از حال و احوال من منی

کرد و گفت: وقت داری همو ببینیم؟ 

_ چرا که نه عشقم؟ دارم کارارو جمع و جور میکنم، تو یواش یواش حاضر
شو تا من برسم. 

+ راستش من جلوی در شرکتتم. 

متعجب خندیدم و گفتم: چه سورپرایزی خوبی! پس بیا بال، منتظرتم. 

قطع کردم و فورا به منشی زنگ زدم تا باهاش هماهنگ کنم جلوی یلدا رو
نگیره.. بعد بلند شدم و لباسمو تو تنم مرتب کردم، تو آینه های دکوراتیو روی
دیوار نگاه سرسری به خودم انداختم و دوباره نشستم.. هیجان زده به در خیره

 سال این  اولین باری بود که5شدم  تا در باز شه و یلدا بیاد داخل.. بعد از 
میومد اینجا.. طولی نکشید که چند ضربه آروم به در اتاق وارد شد و یلدا با

لبخند اومد داخل.. ای جان! درست مثل چندسال پیش، که میومد داخل دفتر و با
دیدنش حالم از این رو به اون رو میشد. 



طاقت نیوردم و سریع بلند شدم.. خودمو بهش رسوندم و بدنشو تو آغوشم
گرفتم.. انگار هزارسال بود که ندیده بودمش! عطر تنشو نفس کشیدم و لباشو با

ملیمت بوسیدم.. میون بوسه هامون لب زد: دلم برات تنگ شده بود. 

_ منم همینطور عشق من.. خیلی کار خوبی کردی اومدی، بیا بشین. 

کنارهم نشستیم و درحالیکه یه لحظه هم نمیتونستم ازش چشم  بردارم گفتم: از
در که اومدی تو یاد قدیما افتادم، همیشه دلم میخواست وقتی وارد دفترم میشی

بغلت کنم و لباتو بخورم. 

با خنده گفت: هیچوقت فکرشو نمیکردم اون موقع تو حتی به منظور خاصی
نگاهم کنی چه برسه به اینجور فکرا، آخه توام یجوری رفتار میکردی انگار

اصل برات مهم نبود  م. 

درحالیکه رون پاشو نوازش میکردم جواب دادم: نه عشقم، واقعیت اینه که من
همیشه درحال دید زدن این تن و بدن خوشگلت بودم ، خیلی وقتام تصورات

سکسی باهات داشتم.. اگه بدونی چه پدری از من درمیوردی.

غش غش خندید و گفت: تو انقدر موذی و بدجنس بودی من نمیدونستم ؟ اصل
نمیفهمیدم دیدم میزدی. 

_ اونم چه دید زدنی! از رو همون مانتو تمام پستی بلندی های بدنتو شناخته
بودم.. هرموقع میخواستی از اینجا بری بیرون محال بود رو اون  کمر و باسن

لعنتیت زوم نکنم.



خیره به چشمام با لبخند شیطونش لب زد: عوضی چشم چرون . 

اخم مصنوعی کردم: چرا چشم چرون ؟ زیبایی رو باید تماشا کرد و لذت برد
دیگه غیر از اینه؟ ولی من خیلی بیشتر از یه تماشا کردن میخواستم، لمصب

نکفت بودم.  نمیدونی که چقدر تو 

همزمان  با شیطنت کشاله رون پاشو نیشگون نسبتا محکمی گرفتم و اونم با یه
هین بلند از جا پرید .. ولی بیخیال نشدم و به لمسش ادامه دادم.. درحالیکه

دستمو میبردم بین پاهاش نفس عمیقی تو گردنش کشیدم و زمزمه وار گفتم:
معتادم کردی به بوی خوش گردنت. 

دستشو به آرومی روی صورتم گذاشت و خودشو بیشتر بهم چسبوند.. پوست
گردنشو با ملیمت بین دندونام گرفتم و با هوس بوسیدم.. نفسشو آه مانند و

لرزون بیرون داد و لب زد: دیوونه حالمو بد نکن. 

_ چرا؟ حال من بده، توام باید حالت بد شه که بعدش حال همو خوب کنیم. 

لوند و اغواکننده خندید: نه توی شرکتت. 

_ کجا بهتر از اینجا نفس من! کارمندام که دارن میرن. 

لحنش کمی جدی شد و پرسید: واقعا میخوای الن تو شرکتت باهم...
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میون حرفاش دوباره گردنشو بوسیدم و بیشتر لمسش کردم.. حرفش نصفه موند
و ناله پر هوسی کرد .. دیوونه این ناله ها بودم و حسابی وحشیم میکرد.. آروم

تو گوشش زمزمه کردم: آره عشق من، همین الن، چون بدجوری تشنه تم،
میدونم که توام میخوای. 

نگاه به چشمای خمار و پر نیازش کردم که خیرم بود .. انگار مردد بود و به یه
چیزایی فکر میکرد ولی از طرفی داشت مغلوب غریزش میشد.. لحظه ای این
حالتش توجهمو جلب کرد اما قبل از اینکه ادامه پیدا کنه لباشو رو لبام گذاشت
و با ولع بوسید.. منم که دقیقا همینو میخواستم محکم بین بازوهام نگهش داشتم

و غرقش شدم. 

درحالیکه گرم این عشق بازی پر شور و نیاز بودیم به این فکر کردم قبل که
یلدا اینجا کار میکرد همیشه و هرموقع که میدیدمش چقدر دلم میخواست تو

دفترم گیرش بندازم و این عطش دیوونه کننده رو برطرفا کنم! ولی همیشه هم
انکار میکردم تا این نیاز سرکوب شه.. شاید مسخره باشه اما حس میکردم تو

اون دورانیم و من بلخره به خواسته دلم رسیدم. 

با یادآوری اینکه تو شرکتیم به زحمت از یلدا دل کندم و بلند شدم تا درو قفل
کنم.. وقتی برگشتم دیدم که با نگاه لوندش خیره به من داره لباساشو درمیاره..
حس شهوتم غوغایی درونم به پا کرد که فقط یه سکس خشن با این دختر هات
و حشری که ملکه قلبم بود آرومم میکرد.. نزدیکش رفتم و اونم همینطور که

نشسته بود بدون اینکه یه لحظه ازم چشم برداره لب پایینشو لوند و پر نیاز بین
دندوناش گرفت، همزمان دست انداخت رو کمربندم و منو به سمت خودش

کشید.. با این اغواگریهاش لذت رو به سلول سلول بدنم تزریق میکرد.

یلدا : 

از وقتی که شهرام اون الم شنگه مسخره رو به پا کرد آبان مدام بهم زنگ میزد
و جویای حال و احوالم میشد، میخواست خیالش راحت شه اوضاع آرومه و



شهرام برام مزاحمتی ایجاد نکرده.. با اینکاراش فقط عذاب وجدانم بیشتر
میشد.. من عاشقش بودم، عاشق اون منش و رفتارش، مهربونی هاش، عشق و
علقش به خودم، چهره مردونش که روز به روز برام جذاب تر و خواستنی تر

میشد، اما همون طور که گفتم وجود من تو زندگیش مثل سرطان بود. 

تصمیمو گرفته بودم، اگه از زندگیش میرفتم دیگه تو بازی کثیف شهرام نقشی
نداشت.. این برای خودمم بهتر بود، حداقل تو چشمش یه زن منفور و نفرت

انگیز نمیشدم که به بدترین شکل بازیش داده، حداقل شخصیتم پیش مردی که
عاشقشم به گند کشیده نمیشه.. فقط خدا از دلم که انگار تو آتیش میسوخت خبر
داشت.. انجام اینکار برام سخت نبود غیر ممکن بود! اما باید انجامش میدادم،

به نفع هردومون بود. 

میخواستم رابطمو با آبان تموم کنم و برای همیشه از زندگیش محو بشم.. اولش
قصد داشتم یهویی اینکارو کنم و دیگه جوابشو ندم ولی دل زبون نفهمم باهام

راه نمیومد، مثل یه بچه کوچیک و نق نقو مدام بهونه آبانو می گرفت و وادارم
میکرد تماس هاشو جواب بدم.. با خودم فکر کردم سزاوار نیست با این همه

عشق و احساسی که بینمون هست بی خدافظی برم، باید بهش میگفتم دیگه قرار
نیست رابطه ای بینمون باشه، حقش بود بدونه، اگه بی خبر میرفتم تا آخر

عمرش یه چرای بزرگ همیشه گوشه ذهنش بود. 

بعد از دو روز جون کندن خیلی ناگهانی آماده شدم و راه افتادم به سمت
شرکتش، با خودم به این نتیجه رسیده بودم این آخرین باره که عشقمو میبینم

چون قراره باهاش خدافظی کنم و بذارم بره پی زندگی عادی و نرمال خودش..
انجام این کار از اون چیزی که فکر میکردم خیلی سخت تر و عذاب آورتر

بود، مدام بغض تو سینم سنگین تر میشد و اشک چشمامو پر میکرد ، اما چاره
چی بود؟ 



 سال پیش جلوی چشمام جون گرفتم و حالمو5وارد شرکتش که شدم خاطرات 
بدتر کرد.. هرچی بیشتر به دفترش نزدیک میشدم تردیدم بیشتر میشد و حالم
بدتر! همین که با آبان روبه رو شدم تمام تصمیمات و ارادم به صفر رسید و

عمل زانوهام شل شد.. با دیدنش تازه فهمیدم چقدر دل تنگش بودم! انگار این
مرد یه کشش و نیروی جادویی داشت که آدمو تسخیر و مطیع میکرد. 

وقتی به خودم اومدم که روی پاهای آبان نشسته بودم و غرق دنیای عشق و
هوس و غریزم درحال لبریز شدن از این لذت بی نهایت بودم.. تو همین حال
که به طور عجیبی بیشتر از هروقت داشت بهم لذت میداد به چشمای مشکیش

خیره شدم ، که پر بود از عشق و علقه.. میتونستم ازش دل قبکنم؟ از این
چشمای مشکی و بی همتا، از صاحب این چشما که عاشقانه میخواستمش و

میدونستم اونم چقدر عاشقمه. 

نو لعنت به من که نمیتونستم، ارادم انقدر زود متزلزل شد و از نه! نمیتونستم! 
بین رفت.. خودمو به شکل احمقانه ای گول زدم و گفتم بلخره یه راهی براش
پیدا میکنم، اینطوری که نمیمونه!.. همه این فکرا تو چند ثانیه از ذهنم گذشت

بعد دوباره خودمو سپردم به آبان و غرق بوسیدن لباش شدم، لبایی که معتاد
بوسیدنش شده بودم.. چقدر همه چیز با این مرد خوب بود!

PART 99 : 

داشتم آماده میشدم که از شرکتش بریم بیرون.. آبان سرگرم گوشیش بود و با
لبخند به یه چیزی تو گوشیش نگاه میکرد.. اولش خواستم خونسرد و بیخیال

باشم ولی کنجکاوی و کمی حسادت وادارم کرد نزدیکش برم، درحالیکه سعی
میکردم بفهمم به چی داره نگاه میکنه پرسیدم: چی تورو انقدر محو گوشی

کرده؟ 



سرشو بال اورد و با لبخند گفت: اوممم هیچی، چیز خاصی نیست. 

حال حساسترم کرد! با دلخوری پشت چشم نازک کردم و ازش رو
برگردوندم.. خندید و از پشت بغلم کرد.   . گردنمو بوسید و زمزمه وار گفت:

نمیدونستم انقدر حساسی. 

اخمم پررنگتر شد ولی با بی تفاوتی ظاهری لب باز کردم: نه مهم نیست راحت
باش . 

دوباره خندید: خب این یعنی قراره دهنمو سرویس کنی، قربونت برم حسود
من! 

فشار ملیمی به بدنم اورد و بعد ازم جدا شد.. من که انتظار داشتم توضیح بده
وقتی سکوتشو دیدم با اخم خیرش موندم.. شیطون نگاهم کرد و با تاخیر ادامه

داد: بچه هام برام عکس فرستادن داشتم اونارو نگاه میکردم. 

فکر کردم گوشام درست نشنیدن.. حیرت زده پرسیدم: بچه هات؟ 

 تا بچه دارم، دوتا دختر، دوتا پسر.4خونسرد جواب داد: آره بچه هام، من 

دلم پرآشوب شد و هنگ کرده با دهن نیمه باز بهش زل زدم، نمیدونستم الن
داره شوخی میکنه و سرکارم گذاشته یا واقعا چیزی این وسط هست که من

همچنان ازش بیخبرم.. توقع داشتم یه جواب قانع کننده ازش بشنوم اما اون  که
داشت با سرگرمی نگاهم میکرد انگار از این حالت من لذت میبرد.. نزدیکم

اومد و گوشیشو مقابلم گرفت، جدی جدی عکس چهارتا بچه تقریبا کم سن بود!
 ساله5،6همینطور که خیره عکس بودم صدای آبانو شنیدم: تقریبا 



سرپرستیشونو به عهده گرفتم، چهارتا خواهر و برادرن که پدرشون فوت کرده
و جز یه مادر مریض هیچکسو ندارن  .. امروز تولد مامانشون بود و براش یه
جشن کوچیک گرفتن، منم دعوت کردن ولی نتونستم برم برا همین  عکساشونو

فرستادن. 

به بقیه عکسا که نگاه کردم تصویر یه زن شکسته و رنج کشیده که لبخند به لب
داشت هم به چشمم خورد.  . محیط اطرافشون نشون میداد تو یه خونه خوب

دارن زندگی میکنن، حدس اینکه اون خونه و وسایلشو آبان براشون تهیه کرده
سخت نبود.. با همون حال دگرگون شده بدون اینکه از عکسا چشم بردارم

پرسیدم: یعنی چجوری سرپرستیشونو قبول کردی؟ 

+ مثل یه پدر با مسئولیت، نمیدونم چقدر ولی تا جایی که تونستم سعی کردم
هیچ کمبودی نداشته باشن.. خیلی دوسشون دارم، اونا امید و انگیزه بهم میدن. 

 سال5،6قلبم مملو از عشق و درد شد! چقدر این آدم متواضع و فروتن بود  .. 
سرپرستی چهارتا بچه رو به عهده گرفته بود بدون اینکه کسی چیزی راجع

 سال پیش تو شرکتش کار میکردم، هیچوقت5بهش بدونه.. به هرحال من 
همچین چیزی از خودش یا همکارا نشنیده بودم.. مگه میشد احساساتم فوران

نکنه و نخوام بچلونمش؟! چرا انقدر روز به روز بیشتر کشفش میکردم و این
کشف باعث میشد بیشتر عاشقش شم؟

گوشیشو بهش پس دادم، اونم مشغول پیام دادن شد.. گفتم احساساتم فوران کرد!
پریدم بغلش و محکم ماچش کردم و گردنشو گاز گرفتم.. با خنده صورتش جمع

شد و نالید: آخ وحشی! 

ازش جدا شدم و با رضایت به جای دندونام نگاه کردم.. اونم با اخم مصنوعی
نگاهم کرد و گفت: چند دقیقه پیش رو چه زود یادت رفت. 



صورتشو با علقه از نظر گذروندم و لب باز کردم: تقصیر خودته، کمتر دلمو
ببر . 

با لبخندی که فقط مخصوصا خودش بود و حسابی حالی به حالیم میکرد بهم
نزدیک شد و همون یه ذره فاصله رو هم از بین برد.. دستشو بال اورد و

مطره ای از موهامو نوازش میکرد گفت: دلبری کردن که تخصص درحالیکه 
خودته دلبر! پس من چی بگم؟ 

میگن حرفی که از ته دل زده شه به دل هم میشینه، حرفای آبانم برای من دقیقا
قشست و قلبمو همینطوری بود اما امروز بیشتر از هروقتی حرفاش به دلم می

میلرزوند.. تو همون حال ادامه داد: تو این دو روز مدام با خودم فکر میکردم
نکنه بازم اتفاقاتی میفته ولی تو ازم قایم میکنی. 

هول و ول برم داشت و آشفته حال پرسیدم: مثل چی؟ 

+ مثل اون مرتیکه زنگی بزنه، پیامی بده، نمیدونم از اینجور چیزا دیگه . 

_ نه، هیچ کاری نکرده.

+ مطمئن باشم؟ 

به معنی آره سرتکون دادم.. لبخند محوی زد و چونه مو با ملیمت لمس کرد..
درحالیکه ازم فاصله میگرفت ادامه داد: زودتر آماده شو بریم که خیلی کار

داریم. 



دوباره سرتکون دادم.. بحث مزخرفا شهرام وسط اومد و گند زده شد به حال
من.. کی این کابوس تموم میشد؟ اصل میخواست تموم بشه؟! من که امروز

نتونستم تصمیمو عملی کنم، فکرم نمیکنم هیچوقت بتونم، حداقل یه معجزه ای
چیزی اتفاق بیفته و اوضاع رو به نفع من درست کنه.

PART 100 : 

آبان :

امیدوار بودم یلدا بهم دروغ نگه، چون ترجیح میدادم بهش اعتماد کنم و پایه
های رابطمون رو همین اساس باشه، نه اینکه پنهانی یا علنی کنترلش کنم و

مدام بهش شک داشتم باشم.. همچین رابطه  ای جز رنج و عذاب هیچی نداشت،
نه برای من نه برای اون، اما اعتمادم مشروط به این بود که یلدا صداقت به

خرج بده و با اعصاب و روانم بازی نکنه . 

چندساعتی با یلدا وقت گذروندم و بعد رسوندمش خونه.. بازم بهش گوشزد
کردم هر اتفاقی افتاد باید فورا به من خبر بده  .. می گفت باشه و بهم اطمینان
خاطر میداد ولی چرا ته چشماش چیزی غیر از روراستی و اعتماد میدیدم؟

یجور شک و دودلی همراه با ترس.. نمیدونم شایدم من زیادی داشتم حساسیت
به خرج میدادم. 

وقتی رسیدم خونه سردردم بیشتر شده بود و داشت گردن و کتفمو درگیر
میکرد.. یجور سردرد مزمن بود که ریشه عصبی داشت، هروقت مغزم درگیر
موضوع مهمی میشد و تو هم می پیچید این سردرد کوفتی هم شروع میشد.. یه

دوش آب گرم گرفتم و با همون حوله تنم روی تخت دراز کشیدم.. چشمامو
بستم و سعی کردم بخوابم که برای گوشیم پیام اومد.. به خیال اینکه شاید یلدا



باشه برش داشتم اما یه شماره غریبه بود.. بازش کردم و دیدم یه عکس برام 
فرستاده. 

با دیدن عکس چشمام کامل باز شد و بهت زده و ناخواسته نیم خیز بلند شدم  ..
عکس از چند ساعت پیش من و یلدا تو رستوران بود که داشتیم غذا

می خوردیم.. کی مارو زیر نظر داشته؟ شاید کار شهرام  باشه، بهش نمیاد انقدر
احمقانه رفتار کنه.. خواستم به همون شماره پیام بدم که خودش زنگ زد.. با
اخم جواب دادم و تصور میکردم الن صدای شهرامو میشنوم، اما در کمال

تعجب صدای نوشه رو شنیدم که گفت: سلم. 

هنگ کرده لب باز کردم: سلم، نوشه تویی ؟ 

با نیشخند گفت: آره منم، زنگ نزدم باهم احوال پرسی کنیم یا چیزایی که لیاقتته
رو بارت کنم، فقط میخواستم از یه چیزی مطمئن شم.. اون عکسی که برات
فرستادم رو داداشم بهم داد، تصادفی تو همون رستورانی که بودی اونم اونجا

بود.. این دختره، نامزد شهرام، همون یلداییه که دنبالش میگشتی آره؟ 

بهت و حیرتم بیشتر شد، اعترافا میکنم واقعا جا خوردم اما دلیلی برای دروغ
گفتن نمیدیدم، نفسمو عصبی بیرون دادم و گفتم: آره خودشه. 

پوزخند صدا دار و تمسخرآمیزی زد: واقعا که! پس برای همین اولین بار که
دیدیش نمیتونستی ازش چشم  برداری، بیخود نبود تو که از جمع و دورهمی
بدت میومد دعوتهای شهرامو با کله قبول میکردی، میخواستی عشق جونتو

ببینی، چه عوضی بودی تو.



_ درست حرفا بزن، اگه یه مدت به خودت و خونوادت اجازه دادم هر توهینی
میخواین بکنید دلیل نمیشه خیال برت داره حق داری هروقت که موقعیتش پیش

اومد دهنتو باز کنی و هرچی که دلت خواست بگی.. خودت بهتر از هرکس
میدونی رابطمون چجوری بود، همیشه هم  میدونستی دلم پیش یکی دیگس، پس

ادای شکست خورده های مظلومو درنیار. 

+ هه! شکست خورده مظلوم؟ من ؟! تازه فهمیدم با به هم زدن نامزدیمون چه
لطفی در حقم کردی، یه آدم افسرده و همیشه تودار و منزوی! ولی میدونی
چیه؟ خیلی دوست دارم  بفهمم الن شهرام میدونه داری نامزدشو از چنگش

درمیاری؟ میدونه اون نامزد خیانت کارش با تو رابطه داره ؟ واقعا چه احساسی
داری از اینکه با نامزد و ناموس مردی که مهمون خونه ش بودی رابطه

عاشقانه برقرار کردی؟ 

انقدری منو میشناخت که بدونه این حرفا منو به هم میریزه و عصبیم میکنه اما
سعی کردم همین یه ذره خونسردی ظاهری رو حفظ کنم، بهش گفتم: واقعا الن

این مغزتو درگیر کرده؟ پس جواب سوالتو میدم، راستشو بخوای هیچوقت تو
زندگیم اینطوری احساس خوشبختی نکرده بودم، نگران اون شهرام دیوسم

نباش، حال دیگه همه چیزو میدونه، یلدام فقط و فقط ناموس منه نه کس دیگه،
 سال دنبالش بودم رو به دست اوردم .. درضمن حال که معتقدی3من کسی که 

در حقت لطف کردم پس راه خودتو برو چون کی از یه آدم منزوی و افسرده
خوشش میاد که تو وقت و انرژیتو به پاش گذاشتی و هنوزم که هنوزه فکرت

درگیرشه؟! به جای پیگیر شدن من به زندگیت برس، همون کاری که من الن
دارم انجام میدم.. دلیلیم نداره بیشتر از این خودمو برات توضیح بدم یا کارمو

توجیه کنم چون از کرده ی خودم پشیمون نیستم.. این آخرین گفتگوی من و تو
بود.

قبل از اینکه مهلت کنه حرفا بزنه تماسو قطع کردم و گوشیمو انداختم کنار..
به دقیقه نرسید که صدای پیام گوشیم بلند شد.. خودش بود! میدونستمم چی

گفته، طوماری از فحش و چرت و پرت و دری وری! بدون اینکه پیاماشو باز



کنم بلکش کردم.. کاش حداقل کمتر خودشو سبک سر و احمق جلوه میداد.. اما
برام مهم نبود، به جای اهمیت دادن به افکار دیگران راجع به خودم سعی داشتم

راه خودمو پیش بگیرم. 

یلدا : 

با عصبانیت بیشتر صدامو برای شهرام که پشت خط بود بال بردم و گفتم:
یعنی چی این مزخرفات؟ عمل داری میزنی زیر حرفت، شهرام قرارمون این

نبود نامرد!

PART 101 : 

با خونسردی جواب داد: همین که گفتم، حتما باید زور بال سرت باشه! تا وقتی
کار منو راه ننداختی حق نداری توله تو ببینی.. هرچند من دارم یواش یواش به

چیزای بهتری فکر میکنم.. قصد دارم تورو ولت کنم به حال خودت تا هر
غلطی که میخوای بکنی، منم وقتمو میذارم  رو تربیت رزالین و اونطوری که

دلم میخواد بارش میارم، بچه هم هست شخصیتش خیلی راحت تر شکل میگیره
و سرمایه گذاری روش بهتر جواب میده، یه دختر مطیع و حرفا گوش کن که
عمو جونش هرچی ازش بخواد و تو هر بازی بندازتش بی چون و چرا انجام

میده، مثل مامان احمقش نیست که لنگ و لگد پرت کنه. 

وحشت همه وجودمو پر کرد و جیغ زدم: خفه شو! تو فقط یه بار دیگه اسم بچه
منو بیار تا ریز ریزت کنم، اصل همین امروز ازت شکایت میکنم کثافت.  

+ شکایت کن، برو ببینم به کجا میرسی! وقتی که با رزالین ناپدید شدم و هیچ
ردی نتونستی ازم پیدا کنی میفهمی گوه زیادی خوردی، بعدش تو میمونی و

پرونده قتل نوذر که دوباره باز شده.. یلدا فکر نکن من میشینم تماشات میکنم،
چه مرگته؟ چیه عاشق اون مرتیکه شدی؟ بدبخت همین که بفهمه بازیش دادی،



همین که براش رو کنم کل کارت دوندره کردن مرداس مثل یه تیکه آشغال از
زندگیش پرتت میکنه بیرون، احمق دلتو به چی خوش کردی؟ 

حرفاش انقدر طنین انداز و ترسناک بود که برای منحرفا کردن ذهنش فورا به
دروغ گفتم: چرت و پرت نگو، من هیچ علقه ای به آبان ندارم، بیشعور من

فقط بچه مو میخوام. 

+ منم بهت گفتم تا وقتی که کار منو تا یه جاهایی پیش نبردی از رزالین خبری
نیست.. بهت گفتم این آخرین کاریه که ازت میخوام و بعدش میتونی گورتو گم

کنی، ولی تو عین یه مادیون وحشی چموش بازی درمیاری... 

هی گفت و گفت و تهدید کرد.. آخرسر مستاصل و خشمگین گفتم: من این حرفا
حالیم نیست، یا تا نیم ساعت دیگه رزالینو میاری اینجا یا همین امروز میرم

نزدیکترین کلنتری و ازت شکایت میکنم. 

+ برو، اما مطمئن باش من  و رزالینو پیدا نمیکنی، چند دقیقه پیشم گفتم پرونده
نوذر باز میشه و حسابی تو دردسر میندازمت، بعدشم شک نکن هرچی که پته

داری برای آبان میریزم رو آب، همه راه هارو به روت میبندم یلدا مطمئن
باش، نمیذارم حتی یه نفر برای کمک بهت باقی بمونه.

قطع کرد و من آشفته و بیچاره تو هنگ موندم چیکار کنم.. گوشیمو مقابلم
گرفتم و به آبان زنگ زدم به این امید که شاید اون بتونه کمکم کنه.. اما قبل از
اینکه بوق بخوره قطع کردم.. چی بهش میگفتم  ؟ نه واقعا چی بهش میگفتم؟ از
بچه ای که ازش قایم میکردم میگفتم یا نقشه های شهرام؟ من حتی اگه داستانو

طور دیگه ای تعریف میکردم تا ماست مالی کرده باشم بازم صورت مسئله
سرجاش بود، بازم شهرام دهنشو باز میکرد و همه چیزو میگفت، بازم بچه م

گرو بود.. 



نه اینطوری فایده نداشت.. راه افتادم به سمت اتاق و لباس بیرون پوشیدم..
سریع آماده شدم و از خونه بیرون زدم.. دیگه زده بودم به سیم آخر، میخواستم

برم کلنتری و از شهرام شکایت کنم. 

کامل مصمم و مطمئن بودم، برای انجام کارم هیچ شکی نداشتم.. اما وقتی به
جلوی کلنتری رسیدم پاهام شل شد و ترس و تردید همه وجودمو گرفت..

میگفتم با شهرام چه نسبتی دارم؟ اگه شکایت میکردم و بعدش شهرام واقعا با
رزالین ناپدید میشد چی؟ بعدش مردایی که دودرشون کرده بودمو به جونم
مینداخت و به خاطر قتل غیرعمد نوذر منو دادگاهی میکرد، اگه کرمشو

میریخت و به آبان همه چیزو میگفت. . عرق سرد رو پیشونیم نشست و لرز
کردم. 

من میترسیدم، از همه این فکرا میترسیدم و وحشت داشتم.. اصل آره! من آدم
ضعیفی بودم که انقدر از کابوس های زندگیم هراس داشتم، آدم بی وجودی

بودم که یه ذره جسارت و کله خری نداشتم چون نقطه ضعفهام زیاد بود.. تو
این مورد نه جرات داشتم نه شهامت، چیکار باید میکردم؟... درحالیکه هنوز

مطمئن نبودم برگردم خونه یا برم داخل کلنتری راه افتادم و با چند قدم آهسته
از محیط اطرافا کلنتری فاصله گرفتم. 

تو همین حین یه ماشین جلو پام نگه داشت و بوق زد.. سرمو بال اوردم و
شهرامو دیدم.. بهت زده خیرش موندم، اون اینجا چیکار میکرد؟ تعقیبم کرده

بود؟ همزمان با این افکار اونم لب باز کرد: سوار شو. 

بی هیچ  مخالف یا حرفی سوار شدم و اونم ماشینو راه انداخت.. نگاه تندی بهم
کرد و گفت: فقط منتظر بودم بری داخل کلنتری تا همه تهدیدامو عملی کنم. 

قکی دنبالمی؟  _ از 



+ از جلوی در خونه، البته بیکار نیستم که زیر نظر بگیرمت، میخواستم بیام
بال و باهات حرفا بزنم که خودت زنگ زدی، بعدشم که دیدم از خونه بیرون
اومدی. . یلدا تو چته؟ چرا منو با خودت سر لج میندازی؟ بابا ما تا قبل از اینا
خوب باهم کار میکردیم یهو چه مرگت شد که گند زدی به کاسه و کوزمون؟

ناامیدی بهم چیره شده بود طوریکه دیگه حتی عصبانی هم نبودم، غمگین و
بیحال جواب دادم: چون توئه نامرد یه روز صبح یواشکی اومدی تو خونه م  و

بچه مو ازم جدا کردی، چون هر قولی که بهم داده بودی زدی زیرش، چون
نشون دادی چقدر عوضی.

PART 102 : 

شاکی نگاهم کرد و گفت: دستت درد نکنه، بابا گلی به گوشه جمالت! دیگه
خودت بهتر از هرکس میدونی با همه زنای اطرافم فرق داری، من برا اونا
زیر و رو میکشم ولی برا تو نه، میدونی چرا؟ چون باهم داریم کار میکنیم،

چون همو تکمیل میکنیم، تو دیگه شریک منی، من روت حساب میکنم و ازت
توقع دارم.

_ بلخره شریکتم یا آدمت؟! بعدشم معلومه که با زنای اطرافت فرق دارم،
رابطه من با تو یجور رابطه کاریه نه چیز دیگه.. ولی برا منم کم زیر و رو

نکشیدی. 

+ چه زیر و رویی؟ وال من هرکاری کردم همش به خاطر لجبازیای خودته،
اگه انقدر که من باهات راه اومدم توام با من راه میومدی کار به اینجا

نمی کشید. 



فقط زر میزد، جون به جونش کنن شهرام دودره باز بود، به قول معروفا اگه
براش سودی نداشت واسه ننه و باباش فاتحه هم نمیخوند! اونوقت انتظار داشت
من حرفای صد من یه غازشو باور کنم.. درجوابش زهرخند تمسخرآمیزی زدم
و به همین بسنده کردم.. با حرصا بهم چشم غره رفت و گفت: خیلی آدم  پررو

و نمک نشناسی شدی.. میدونم چه مرگته، عاشق اون یارو شدی نه؟ 

حتی اگه کتکم میخوردم نباید میذاشتم همچین چیزی برای شهرام علنی شه،
اخممو پررنگتر کردم و گفتم: همتون سر و ته مثل همید، عاشق کی بشم؟ 

اینبار اون زهرخند زد: بیچاره همین که اون یارو بفهمه من و تو دستمون باهم
تو یه کاسه س سرتو میذاره لب باغچه و گوش تا گوش میمبره.. تنها کسی که
واقعا هوای تورو داره منم، منم که هرجا گیر بیفتی خودمو بهت میرسونم و

نجاتت میدم، نه اون یارو که هیچی از گذشتت و بدبختی هایی که کشیدی
نمیدونه. 

حالم به هم میخورد وقتی من و خودشو هم کاسه میدونست، متنفر بودم از اینکه
خودشو با آبان مقایسه میکردو توهم میزد که از اون برتره! اصل چرا داشت
نمرد ازش خودشو مقایسه میکرد تا به رخ من بکشه؟ من که حتی به عنوان یه 

خوشم نمیومد و بارها اینو بهش فهمونده بودم.. درجواب حرفاش گفتم: من
اصل حرفاتو نمیفهمم، نمیخوام بفهمم، من فقط بچه مو میخوام. 

+ پسش میگیری، بهت قول میدم، منتها بعد از تموم شدن اینکار.. بدت نیاد
ولی تو شرایط فعلی اصل بهت اعتماد ندارم. 

از جوابش از کوره دررفتم و صدامو بال بردم: منم به تو اعتماد ندارم، تو بگو
من چی رو ازت گرو بردارم تا بفهمی چه حالی دارم. 



سرچرخوند و نگاهم کرد، لب باز کرد جوابمو بده ولی پشیمون شد.. نفس
عمیقی کشید و با مکث گفت: خیلی وقت پیش ازم پرسیدی آبان چی داره که من

دنبالشم، منم بهت جواب دادم بعدا میگم، فکر می کنم الن دیگه وقتشه بدونی..
بابای آبان یه موزه شخصی و منقلی داره که آبان ازش نگهداری میکنه، پس جز
باباهه فقط آبان میدونه کجاست، من دنبال اون موزه کوچولو و باارزشم.. حال
فهمیدی چرا ازت خواستم  راجع به عتیقه و آثار باستانی باهاش حرفا بزنی؟ 

_ پس الکی دلتو صابون نزن، چون این یه چیز خونوادگیه و آبان هیچوقت تو
معرض دیده شدن قرارش نمیده، بهتره از فکرش بیرون بیای. 

+ خوشگله پس من چرا تورو سر راه آبان گذاشتم؟ چون میدونم اگه اونجا رو
به هیچکس نشون نده و پنهون کنه، برای خوشحالی و رضایتتم که شده به تو
نخرته! تنها کاری که تو باید انجام بدی نشون میده.. خبر دارم، میدونم حسابی 

اینه که خودتو مشتاق و علقه مند به عتیقه نشون بدی همین . 

چقدر بدم میومد و رو مخم میرفت وقتی راجع به آبان اینطوری حرفا میزد..
خواستم مخالفت کنم و بهونه بیارم که نذاشت و ادامه داد: عزیزم بهتره از پس
اینکار بر بیای، لزم نیست که برای بار هزارم یه چیزایی رو برات یادآوری

کنم، ببینم مگه تو دلت برا رزالین قشنگت تنگ نشده؟ اون بچه هم دلش برا
مامانش تنگ شده و بهونه میگیره، حیف که متوجه نیست مامانش کوتاهی

میکنه و برای دیدنش هرکاری انجام نمیده. 

داشت با حرفاش دیوونم میکرد، اتفاقا خیلیم خوب موفق شده بود.. درحالیکه
اشکهای سرازیرمو محکم و با شدت از روی صورتم  پاک میکردم بهش

توپیدم: بسه! انقدر دق مرگم نکن. 



+ هربلیی سرت میاد از ندونم کاری و حماقت خودته، وگرنه تا قبل از این
همه چیز رو روال بود .

همون لحظه ماشینو جلوی در خونه نگه داشت و با جدیت و قاطعیت ادامه داد:
بذار خیالتو راحت کنم یلدا، دیگی که واسه من نجوشه توش سر سگ بجوشه،
اگه اینکار به هر دلیلی انجام نشه منم گند میزنم به همه چیز و اولین کاریم که

میکنم اینه که دست خودم و خودتو پیش اون یارو رو میکنم، تو که دوست
نداری پل های پشت سرتو خراب کنی و از اینجا مونده و از اونجا رونده

شی؟.. نه! تو دختر عاقلی هستی، همیشه تصمیم هایی میگیری که به نفعت
باشه، هیچوقت خریتی نمیکنی که زندگیت به فنا بره، مگه نه عزیزم ؟ 

درحالیکه بهش خیره بودم اشکهای بیشتری از چشمام چکید. . به زبون خوش
داشت تهدیدم میکرد و خط و نشون میکشید.. منم لل شده بودم، از ترس! ترس

از دست دادن خیلی چیزا.

PART 103 : 

شهرام با همون لبخند به ظاهر آروم و ترسناکش صورتمو با سرگرمی از نظر
گذروند و اینبار با لحن ملیم تری گفت: الن برو خونه و یکم به خودت

استراحت بده و ذهنتو آروم کن، بعد تمرکزتو بذار رو چیزی که ازت خواستم ،
میخوام دفعه دیگه که از پیش اون یارو اومدی خبرای خوبی برام داشته باشی. 

سرتکون دادم تا زودتر بیخیالم شه و از شرش خلصا شم.. رو برگردوندم و
در ماشینو باز کردم که همزمان صداشو شنیدم: یلدا! من بیشتر از هر زنی تو

دور و برم قبولت دارم، یجورایی برام  با همه فرق میکنی، ناامیدم نکن. 



درجوابش نه چیزی گفتم نه حتی نگاهش کردم.. از ماشین  که پیاده شدم  یه
راست رفتم داخل خونه.. که چی مثل؟ انتظار داشت با آخرین حرفاش روم
تاثیر بذاره و چیزی درونم تغییر کنه؟! مسخره!.. این بحث و جدال دقیقا از

صبح شروع شد، وقتی که من میخواستم از طریق تماس تصویری بچه مو ببینم
ولی اون پرستار بی همه چیز نذاشت و تماسو قطع کرد .. عاجز و بیچاره شده

بودم، نمیدونستم باید چه خاکی تو سرم بریزم.. هرچند تمام حرفای شهرامو
قبول داشتم و میدونستم درست میگه، چه تهدیدهاش چه یادآوریهاش.. چیکار

باید میکردم؟ 

آبان : 

درحالیکه با خنده و کمی تعجب به یلدا نگاه میکردم گفتم: نمیدونستم از عتیقه
جات خوشت میاد! 

+ وای من عاشق عتیقه و چیزای آنتیکم، بیشتر وقتا دلم میخواد برم موزه و
ساعتها به اون  همه آثار باستانی خیره شم ولی معمول نمیشه، موزه رفتن دنگ

و فنگ داره . 

_ چرا دنگ و فنگ عشقم؟ همین فردا باهم میریم کاخ سعدآباد، خوبه؟ 

چشماش از خوشحالی برق زد و ذوق زده گفت: وای آره! من از خدامه. 

فکر نمیکردم یلدا از اینجور چیزا خوشش بیاد، خود من بیشتر براشون ارزش
قائل بودم به خاطر قدمت تاریخی که داشتن. 

بیشترین چیزی که اینروزا ذهنمو مشغول کرده بود علنی کردن رابطم با یلدا
بود، من به ساختن آینده باهاش فکر میکردم و قصد داشتم زودتر شرایطی رو



بوجود بیارم که باهم زندگی کنیم. . حال که دیگه هیچ مانعی سر راهمون نبود
پس دلیلی نداشت دست دست کنم. 

......

داشتیم از موزه برمیگشتیم به سمت خونه یلدا، فکر نمیکردم انقدر مشتاقانه به
اون  همه وسیله عتیقه بها بده و بخواد راجع بهشون بدونه! مثل اینکه واقعا به
اینجور چیزا علقه داشت، قاعدتا وقتی میدیدم یلدا به چیزی علقه داره سعی
میکردم از طریق اون خوشحالش کنم.. نمیدونم، شاید یه دکوری یا اکسسوری

عتیقه و قیمتی بخرم و بهش هدیه بدم. 

تا شب پیش یلدا بودم و بیشتر وقتمونو به خوردن و فیلم دیدن گذروندیم، که
خیلیم برام لذت بخش بود! آخرین فیلم که تموم شد به بدنم کش و قوسی دادم و به

یلدا نگاه کردم که بهم خیره بود.. از نگاه خیرش لبخند رو لبام نشست و گفتم:
داری با نگاهت چی رو چوب میزنی دلبر؟ 

لبخند محوی زد: داشتم فکر میکردم، به اولین باری که اینجا اومدی.. اونشب
مدام منتظر بودم هرآن بهم بچسبی و یه کارایی بکنیم ولی تو فقط بغلم کردی،
اونم تازه اجازه گرفتی! پیراهنی که تنم کرده بودم انقدر سکسی بود که همون

اول حالتو عوض کنه، حال بقیه چیزا بماند!  .. هنوزم نمیدونم خودتو کنترل
کردی یا کل اونموقع بهم حسی نداشتی. 

از حرفش خندم گرفت و گفتم: اونشب اولین بار بود که قسمت هایی از بدنتو
لخت میدیدم، قبل هم  بهت گفتم همیشه چقدر دیدت میزدم و تشنه ت بودم.. دیگه

خودت فکر کن اونشب با من چیکار کردی و چه پدری ازم دراوردی.

+ ما که برای رابطه مانعی نداشتیم، ولی تو ترجیح دادی بری. 



_ شاعر میگه معشوق من! حتی اگه هزارسال عاشق تو باشم یک بوسه یک
نگاه تو حرامم باد اگر تو عاشق من نباشی!... حسی که الن بهم داری اونموقع
یه درصدشم نداشتی.. من فقط جسمتو نمیخواستم، تصاحب قلب و روحت برام

مهمتر بود. 

تو سکوت خیرم موند، نگاهش عجیب سنگین و پر از حرفا بود.. با خنده
خواستم بحثو عوض کنم که یهو متوجه شدم چشماش پراشک شده.. حیرت زده
بهش نزدیکتر شدم و اسمشو صدا زدم.. پلک زد و اشکهاش روی گونه هاش

چکید.. ازم رو برگردوند و لب زد: ببخشید! نمیدونم یهو چم  شد. 

_ من چیزی گفتم که ناراحت شدی؟ 

فورا با چشمای اشکیش نگاهم کرد: نه! نه بخدا! فقط میترسم، از اینکه نکنه یه
روزی این عشق و علقه به نفرت تبدیل شه. 

از سر تعجب تک خنده  ای کردم: دیوونه! برا چی به نفرت تبدیل شه؟ 

غمگین و عاجز نگاهم کرد.. لب باز کرد حرفی بزنه ولی پشیمون شد.. چش
شده بود؟ نکنه شهرام مشکلی براش درست کرده؟ فورا فکرمو به زبون اوردم

ولی اون انکار کرد و ربط شهرام به ناراحتیشو بی مورد دونست. . چی رو
داشت ازم پنهان میکرد؟ چرا هروقت تو عمق چشماش نگاه  میکردم فکرم

مشغول و آشفته میشد؟... سعی کردم این فکرا و حساسیتارو بریزم دور، دلیلی
نداشت به این حس منفی و پوچ دامن بزنم.
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اما همیشه یه سری سوال تو ذهنم بدون جواب بود.. اینکه یلدا چجوری با
شهرام آشنا شد؟ چند وقت باهاش بود؟ رابطشون در چه حد بوده؟ این سوال
طوری برام آزاردهنده بودن که حتی نمیخواستم به زبون بیارمشون ولی از

طرفی دوست داشتم به جواب برسم.. بلتکلیفی بدی با خودم داشتم.

چیزی که برام عجیب بود بی تفاوتی شهرام  نسبت به رابطه من و یلدا بود، یا
یه غلطایی میکرد و یلدا از ترسش چیزی به من نمیگفت یا واقعا بی خیال بود!

هرچند اگه قرار بود گوه زیادی بخوره خودم مینشوندمش سرجاش ولی کل
واکنش دور از انتظاری داشت.. یه چیزی این وسط سوال برانگیز بود.. یلدا

شاید جوابو میدونست اما نمیخواستم با حرفای آزاردهنده اذیتش کنم پس ترجیح
میدادم سکوت کنم. 

 ........

تو ماشینم نشسته بودم و داشتم میرفتم سمت خونه، تو مسیر که بودم یه
موتوری بهم نزدیک شد، دوتا سرنشین داشت، چون خیلی به ماشین نزدیک

شده بودن  توجهم بهشون جلب شد.. تو یه چشم به هم  زدن  اونی که ترک موتور
نشسته بود با لگد کوبید به آینه بغل و آینه بغلم آویزون شد.. بهت زده و عصبی
از این غلطی که کرد دنبالش رفتم ولی یکم جلوتر راننده موتورو نگه داشت..

لبد دنبال شر و دعوا بودن، منم تو زندگیم کم دعوا و کتک کاری نکرده بودم،
حداقل میتونستم از پس دونفر بربیام، پیاده شدم  و راه افتادم به طرفشون. 

جالبه که هیچ حرکتی نمیکردن و منتظر بودن من بهشون نزدیک شم..
درحالیکه جلو میرفتم داد زدم: هوی یابو علفی چه مرگته... 

 نفر ازش پیاده شدن.. تا اومدم بفهمم5تو همین حین یه ماشین پیچید جلوم و 
چه خبره بهم حمله کردن.. قصدشون فقط کتک کاری بود.. منم با اینکه جا



خورده بودم اما میتونستم از خودم دفاع کنم و زیر دست و پاهاشون نیفتم ولی
وقتی اون دونفر موتوریم جلو اومدن دیگه نتونستم کاری انجام بدم .. هفت نفری

افتادن به جونم و تا تونستن مشت و لگد زدن  .. 

نمیدونم این وضعیت چقدر طول کشید ولی بلخره دورم خالی شد و ولم
کردن.. یکیشون قبل از اینکه بره داد زد: این جواب ناموس دزدیت بود

مرتیکه. 

ازم دور شدن و من همچنان ولو بودم رو زمین.. اونا که رفتن چند نفر جلو
اومدن تا کمکم کنن، تو همین حالم مدام میپرسیدن جریان چی بود و چرا داشتم

مکفری و خشمگین دستاشونو پس زدم و خودم تن لشمو از روی کتک میخوردم! 
زمین بلند کردم.. خون جمع شده تو دهنمو تف کردم و سرفه کنان خودمو داخل

ماشینم انداختم.. حس نمیکردم آسیب جدی دیده باشم جز فکم، احتمال میدادم
فکم شکسته یا دررفته باشه. 

ماشینو راه انداختم به سمت یه درمونگاه یا هر کوفتی شبیه این که سرراهم پیدا
کنم.. این گوه خوری کار کدوم حرومزاده ای میتونست باشه جز شهرام؟ انقدر

وجود نداشت که خودش بیاد جلو، به جاش آدم فرستاده بود سگ پدر.

یلدا : 

چندبار به آبان زنگ زدم ولی جواب نمیداد، داشتم از نگرانی میمردم.. آخرین
باری که باهم حرفا زدیم  هنوز تو شرکت بود.. سابقه نداشت اینطوری جوابمو

نده.. هزارجور فکر و خیال ترسناک تو سرم میچرخید و داشت دیوونم
میکرد.. قوی ترینشم این بود که نکنه آبان بویی برده یا چیزی فهمیده.. وای که

اگه همچین چیزی پیش میومد من باید چه خاکی تو سرم میریختم؟ 



 شب شده بود و همینجور داشتم خودخوری میکردم که بهم پیام داد..8ساعت 
با هول و ول و دستای یخُ زده و بی جونم پیامشو باز کردم: عشقم ببخشید

نتونستم بهت زنگ بزنم، فعل یه جا گیرم نگرانم نشو خودم بهت زنگ میزنم. 

مگه میشد با دیدن این پیام حالم بدتر نشه؟ فورا بهش زنگ زدم و منتظر شدم
جواب بده، فقط خدا خدا میکردم اتفاق بدی نیفتاده باشه.. طولی نکشید که

جواب داد ولی با یه صدای آروم و طرز صحبت عجیب.. انگار فکش منقبض
و دندوناشو به هم چفت کرده بود و حرفا میزد.. آشفته و عصبی تر از قبل

گفتم: آبان تو کجایی؟ چرا اینجوری حرفا میزنی؟ 

+ چیز مهمی نیست، گفتم که نگران نباش. 

_ آبان منو نپیچون، بگو چیشده؟ 

با تاخیر جواب داد: فکم دررفته، اومدم یه درمونگاه. 

دلم هوری ریخت و وارفتم.. هراسون لب باز کردم: خدا مرگم  بده! چرا؟
چیشده؟ بگو کجایی میخوام بیام پیشت. 

با لحن عصبی گفت: یلدا میگم طوریم نیست، میخوای پاشی کجا بیای؟ 

مصرانه ادامه دادم: یعنی چی طوریت نیست؟ آدرس بده کجایی میخوام بیام
پیشت، چرا لجبازی میکنی؟ 

+ نمیخواد، کارم تموم شده، دارم برمیگردم خونه. 



_ پس من میام خونه ت، الن راه میفتم. 

داشت دوباره ساز مخالف میزد که قطع کردم.. تند تند آماده شدم و همزمان یه
ماشینم گرفتم تا برم خونه آبان.. چیشده بود؟ تصادفا کرده ؟ با کسی دعواش
شده و کتک کاری کرده؟ به قدریم  لجباز و مغرور بود که نمیخواست من تو

این حالت ببینمش، ولی مگه دست خودش بود؟ 

ساعتی بعد به خونه آبان  رسیدم، درو نیمه برام باز گذاشته بود، سراسیمه وارد
خونه  شدم.. چشمم بهش افتاد که روی کاناپه دراز کشیده بود درحالیکه با
ساعدش چشماشو پوشونده بود.. نزدیکش رفتم و با نگرانی  لب باز کردم:

قربونت برم چیشده
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بدون اینکه تغییری تو حالتش ایجاد کنه جواب داد: هیچی، فقط استراحت
میکنم.. یلدا من پشت گوشی دارم بهت میگم نمیخواد بیای، چرا انقدر

خودسری؟ 

همچنان با فک چفت شده حرفا میزد.. دیگه طاقت نیوردم و با قدم های سریع
خودمو بهش رسوندم.. دستشو از روی ساعدش برداشتم و با دیدن کبودی زیر

چشم و گونه ش نفسم بند اومد.. وحشت زده و وارفته جلوش زانو زدم و لب
باز کردم: چه بلیی سرت اومده؟ الهی بمیرم چرا این شکلی شدی؟ 

با اخم نگاهشو ازم گرفت: شلوغش نکن، طوری نشده، با چندنفر دعوام شد. 



_ مگه دعوا و کتک کاریت یه چیز همیشگیه که به دیدنش عادت داشته باشم؟
با کی دعوات شده؟ سر چی؟ 

+ ای بابا چقدر سین جیم میکنی! دعوا تو خیابون پیش میاد دیگه.. النم میگم
حالم خوبه تو برگرد خونه. 

_ کجا برم؟ ! خودت بودی ول میکردی بری؟ با این وضعیت جلوی چشممی و
میگی حالت خوبه؟ چرا تو خیابون دعوات شد؟ 

کلفه چشم بست و با تاخیر جواب داد: تصادفا کردم بعدشم دعوام شد. 

نمیخواست درست جواب بده و میپیچوند.. عصبی بلند شدم و لباسای بیرونمو
از تنم دراوردم.. موهامو باز کردم و دوباره بالسرم بستم.. راه افتادم سمت

آشپزخونه که صداشو شنیدم: یلدا؟ چیکار داری میکنی؟ 

درحالیکه از فریزر یخُ بیرون میوردم جواب دادم: اینجا میمونم تا حالتو خوب
کنم.

حرفی ازش نشنیدم.. برگشتم تو سالن و یخُ داخل کیسه فریزرو تو حوله پیچیدم
و به آبان نزدیک شدم.. بهم خیره بود بدون اینکه چیزی بگه.. یخُ حوله پیچو

روی کبودیش گذاشتم و گفتم: اینو چند دقیقه همینجوری ثابت نگه دار. 

دستشو روی یخُ گذاشت و بلفاصله دست منم لمس کرد.. نگاهش رو صورتم 
چرخید ولی دیگه  اخم و عصبانیت نداشت.. با دیدن کبودی صورتش دلم کباب

شد و آروم پیشونیشو بوسیدم.. راه افتادم و دوباره رفتم سمت آشپزخونه،



همزمان گفتم: برات یه سوپ آبکی درست میکنم، احتمال مجبور باشی تا چند
وقت با نی غذا بخوری. 

بازم هیچی نگفت، منم مشغول به کار شدم.. تو همین  حال مدام  فکر میکردم
چیشده و چه اتفاقی افتاده که آبان نمیخواد بهم بگه. 

آبان : 

چند روزی میگذشت، درست مثل یه مادر دلسوز و مهربون عین پروانه دورم
قشست و ریشه میچرخید و ازم پرستاری میکرد.. اینکاراش بدجوری به دلم می

های عشقشو تو قلبم قوی تر میکرد.. خیلی وقت بود که حال نبدم برا کسی مهم
نبود، منم هیچ مشکلی باهاش نداشتم و به  همچین چیزی عادت کرده بودم ولی

یلدا، این دردونه قلبم داشت بدعادتم میکرد! 

وقتی میدیدم چقدر برام اهمیت قائله، چقدر دلسوزانه و با عشق و علقه به
فکرمه بدون اینکه خسته شه یا عقب بکشه دلم میخواست تمام زندگیمو به پاش

بریزم! هرچند هرچی که داشتم متعلق به اون  بود، من جز داشتن اون چیزی
برای خودم  نمیخواستم.. مگه غیر از اینه که دنیا با وجود عزیزای آدم قشنگ و
خواستنیه؟ در غیر این صورت به هیچ وجه قابل تحمل نیست. . تو این مدت که

خونه موندم سعی میکردم کارای شرکتو به صورت آنلین انجام بدم، به
سروستانی گفته بودم فکم دررفته و چندروزی نمیتونم بیام شرکت، حتم داشتم

اونم به بابا خبر داده ولی برای بابا اهمیتی نداشت...! این بی اهمیتی یکم
ناراحتم میکرد ولی به هرحال باهاش کنار اومده بودم. 

لزم نبود بگم تو همین مدتی که یلدا شبانه روز کنارم بود چقدر خونه و زندگی
با وجودش روح گرفت و به همه چیز جون داد، چون همیشه اینو میدونستم و
مطمئن بودم! فقط دلم میخواست این اقامت دائم باشه، یعنی اینجا با من زندگی

کنه.. هرچند که دیگه وقتش بود زودتر تکلیف همه چیزو یه سره کنیم.. این



خرده حسابیم که با شهرام داشتم بعد از خوب شدنم تسویه میکردم، درست نبود
بهش بدهکار بمونم! 

قصد نداشتم چیزی دراین مورد به یلدا بگم، ترجیح میدادم هیچی نفهمه، دوست
نداشتم همین آرامش نسبیشو از بین ببرم و استرسیش کنم.. این یه مسئله بود

بین من و اون شهرام پفیوز که خودمون باید حلش میکردیم. 

یلدا : 

شهرام بیچارم کرده بود انقدر که بهم پیام میداد برگردم خونه چون باهام کار
داره  .. نمیتونستم آبانو ولش کنم به حال خودش، از طرفیم به شهرام نگفته بودم
چه بلیی سر آبان اومده و منم به خاطر اینکه بتونم ازش پرستاری کنم پیشش

موندم، نمیخواستم از عشق و علقه ای که به آبان دارم مطمئن شه.. برای
همین بهونه تراشیدم و فقط یه ساعت بهش وقت دادم تا بیاد خونه م و بگه

چیکارم داره . 

تو یه ساعتی با شهرام قرارمو اوکی کردم، بعد به بهونه برداشتن چند تیکه
لباس و وسیله از خونه م  به آبان گفتم یه سر میرم ولی خیلی زود برمیگردم..

اونم در جوابم گفت: باشه عشقم، پس صبر کن منم آماده شم که خودم
برسونمت. 

فورا گفتم: نه! آخه تو با این حالت ؟ یه آژانس  میگیرم خودم میرم دیگه، با
همونم برمیگردم.

+ من که حالم خوبه عزیزم طوریم نیست، مگه این چند وقت کم پشت فرمون
نشستم و رفتیم بیمارستان و این و اونور؟



PART 106 : 

چه گیری داده بود، سه پیچ! نمیتونستم با خودش برم، چون اونموقع شهرامو
میدید.. هرچند همینجوریشم حس میکردم دارم بهش خیانت میکنم و بیشتر از
خودم  شاکی میشدم ولی راهی نداشتم، باید تنها برمیگشتم خونه و ببینم شهرام

چه مرگشه. 

خلصه هرجوری که بود آبانو راضیش کردم تا بیخیال شه.. بعد آماده شدم و
رفتم به سمت خونه م .. تو مسیر به شهرام خبر دادم راه افتادم و اونم جواب داد

که تو خونه نشسته و منتظرمه، زودتر خودمو برسونم!.. چه دیگه روش باز
شده بود و خیلی راحت و بی اجازه وارد خونه م میشد بیشعور! 

وقتی رسیدم و وارد خونه  شدم شهرام جلوی تی وی روی مبل لم داده بود و
سیگار میکشید، درحالیکه داشت یه فیلم تماشا میکرد. . از دیدنش تو این

وضعیت حرصم گرفت، انگار جدی جدی اینجارو خونه خودش میدونست و
منم این وسط چغندر بودم!... به محض دیدنم نیشش باز شد و گفت: چطوری؟ 

به سمتش قدم برداشتم و جواب دادم: خوبم، زودتر بگو چیکار داری من باید
سریع برگردم. 

ابروهاشو تو هم کشید و با تمسخر گفت: اووو! چه خبره ؟ چه حسابی میبری از
اون مرتیکه! 

عصبی تر از قبل بهش توپیدم: شهرام چته ؟ با خودت چند چندی؟ از یه طرفا
پا رو خرخرم میذاری و میخوای زودتر کارو انجام  بدم، از یه طرفا دیگه



شاکی میشی و چرت و پرت بارم میکنی، مگه میتونم بدون اینکه با آبان وقت
بگذرونم و باهاش باشم کارو جلو ببرم؟ بلخره من به کدوم سازت برقصم؟ 

طوری نگاهم میکرد انگار که جوابی نداشت، ولی خودشو از تک و تا ننداخت
و گفت: نه خوشگله، ننقل این حرفا نیست، فقط تو زیادی تو نقشت فرو رفتی

نگرانم نکنه یهو همه چی برات جدی شه . 

_ خودت برام مبریدی و دوختی و تنم کردی، چی برام جدی شه؟ 

رسما کم اورد و با اخم ازم رو برگردوند، درحالیکه به تی وی خیره بود لب
باز کرد: به اون  مرتیکه انقدر رو نده، یه ذره کمتر دور و برش باش . 

بهت زده خیرش موندم، ممخش تاب برداشته بود! نه به اون وقتی که به زور
میخواست منو بندازه تو بغل آبان، نه به الن که مزخرفا تحویلم میداد.. کلفه

و کفری گفتم: شهرام چیکارم داشتی؟ 

معنی دار نگاهم کرد، طوریکه انگار یه مجرمو سر صحنه جرم گیر انداخته!
با همون حالتش گفت: ببین دختر جون این خرمایی که تو الن داری میخوری
من بچه بودم با هسته ش بازی میکردم، پس سعی نکن ازم پنهون کاری کنی.

_ چه پنهونکاری کردم؟ 

+ آبان بهت گفت چندروز تو خونه ش بمونی یا اینکه مهر و محبتت قلمبه شده
بود و میخواستی پرستاریشو بکنی چون آش و لش شده بود؟ 



همینطور که خیرش بودم ماتم برد.. پس میدونست چی به روز آبان اومده، این
یعنی..! چشم درشت کردم و فوری گفتم: کار تو بود، آره؟ 

نیشخند خبیثانه ای زد و ازم رو برگردوند.. مصرانه و عصبی صدامو بال
بردم: آره؟! 

طلبکارانه نگاهم کرد: آره! من چند نفرو فرستادم سراغش و یکم گوشمالیش
دادن، چون دلیل خودمو داشتم و لزم بود، که چی؟

بدون اینکه خودم بفهمم با حال دگرگون شده چند قدم به سمتش برداشتم و داد
زدم: برای چی اینکارو کردی؟ بیچاره فکش دررفته، تازه شانس اورده آسیب

دیگه ای ندیده، چرا این بلرو سرش اوردی؟ 

+ خب حال کولی بازی درنیار، بهت گفتم لزم بود.. اول اینکه اگه من هیچ
کاری نمیکردم شک میکرد حداقل الن همه چیز منطقیه و با عقل جور

درمیاد، دوما این چندوقت زیادی با تو عشق و حال کرده و باید یجوری از
دماغش درمیومد، بعدشم نمیخواستم یه آدم پخمه و ماسکل جلوه کنم، به گوش

اون دختره نوشه هم رسید که من آبانو یه گوشمالی اساسی دادم، خیالش راحت
شد و تمرگید سرجاش، دیگه گند نمیزنه به برنامه های من.

_ وایسا ببینم! نوشه چه ربطی به تو داره؟ اصل از کجا میخواد به گوشش
برسه؟ 

+ یجورایی باهم  در ارتباطیم، از وقتی فهمیده آبان با تو ریخته رو هم بدجوری
داره میسوزه، به من زنگ زد و گریه و زاری کرد که تو آبانو از چنگش



دراوردی، هی چس ناله کرد و گفت میخواد دهن تو و آبانو سرویس کنه.. منم
یه حرکتی کردم که اون یهو خریت نکنه و برینه به همه چیز.. حال فهمیدی؟ 

هاج و واج و خشمگین پرسیدم: اون شماره تورو از کجا پیدا کرده؟ 

خونسرد جواب داد: اون روزی که باغ بودیم، تو و آبان رفتین داخل خونه،
همون موقع شماره شو گرفتم چون به دردم میخورد. 

از خشم  نفس نفس میزدم و داشتم منفجر میشدم.. با حرصا غریدم: تو چه
جونوری هستی شهرام؟ خیلی عوضی، خیلی! 

پوزخند زد و ازم  رو برگردوند.. تو یه چشم  به هم زدن یهو از جاش بلند شد و
اومد تو صورتم.. با لحن خشن و اون نیشخند ترسناکش گفت: واقعا؟ خوبه پس!

چون هرچی نباشه تو دست پرورده خودمی .. دقیقا به اندازه خودم عوضی
خوشگلم.. من و تو عین همیم، هر جفتمون نبدیم و فکر منافع خودمونیم بدون
اینکه به کس دیگه ای اهمیت بدیم.. برامون فرق نمیکنه چه بلیی سر کسایی

که دودرشون کردیم بیاد چون خودخواه و جاه طلبیم.

PART 107 : 

خشکم  زده بود، از خشم  و جذبه ش، از نزدیکی ترسناکش به خودم، از حرفا و
کنایه ها و یادآوریهاش.. تو همین حال دستشو گذاشت یه طرفا گردنم.. جا

خوردم و از ترس لرز به جونم افتاد ولی قدرت حرکت نداشتم.. نیشخند هراس
آورش پررنگتر شد و ادامه داد: آبان اگه اون روی واقعیتو بشناسه با یه لگد

تورو از خودش دور میکنه چون هیچ شباهتی به اون  فرشته پاکی که تو ذهنش
از تو ساخته نداری، ولی من همین شیطان دوست داشتنی که هستی رو با جون



و دل میخوام و تحسینت میکنم.. چون شبیه خودمی، چون خودم به این  شیطان
قدرت خودنمایی دادم.. هیچکس به اندازه من برای تو ارزش و احترام قائل

نیست، هیچکس! انقدر برات احترام قائل بودم و هستم که.... 

حرفشو ادامه نداد و به صورت بهت زده و وحشت کردم خیره موند.. فشار
آرومی به گردنم اورد و دستشو عقب کشید.. همینطور که بهم زل زده بود

دوباره گفت: دلتو به عشق و علقه اون یارو خوش نکن که به یه فوت بنده،
اون کسی که باید بهش تکیه کنی و اعتماد داشته باشی منم.. میدونم که اینارو

نجلدمی! میدونی محض یادآوری بهت میگم.. تو دختر خوب خودمی، کفتر 
هرجا بری بازم  پیش خودم برمیگردی، میدونی که خاطرت برام عزیزه مگه

نه؟ 

هیچ واکنشی به حرفایی که اولین بار بود ازش میشنیدم و صدالبته هم وحشت
زدم میکرد نشون ندادم.. وقتی این سکوت رو دید اخم کمرنگی کرد: خاطرت
عزیزه که تا الن کنار خودم نگهت داشتم و انقدر بهت پر و بال دادم، نیازی
نیست دوباره بگم چقدر با همه زنای دور و برم فرق داری.. کار آبانو که به
سرانجام رسوندی برات سورپرایزای خوشحال کننده ای دارم.. دست بجنبون

خوشگلم، وقت زیادی نداریم، گرفتی؟ 

آروم سر تایید تکون دادم.. لبخند زد و گفت: خوبه، این به نفع آبانم هست،
زودتر کارو تموم  کن که اون بدبختم کمتر اذیت شه، میدونم که فقط دلت براش

میسوزه و حسی جز دلسوزی بهش نداری، که اگه غیر از این باشه بلیی
سرش میارم که اون گوشمالی در برابرش یجور شوخی باشه، طوریکه راه

رفتن عادی براش آرزو شه .

حال بیشتر از هروقتی ترسناک شده بود، جدیت و قاطعیت هراس آورش نفسمو
تو سینه خفه میکرد و ترس بدی تو دلم مینداخت.. یه باره خندید و ادامه داد:

حال نمیخواد اینطوری وحشت کنی، این در صورتیه که مطمئن شم حسی غیر



از دلسوزی بهش داری.. النم برگرد پیشش و یه راهی پیدا کن که سریعتر این
قائله ختم شه. 

ازم فاصله گرفت و دوباره خودشو روی مبل ولو کرد.. منم فورا راه افتادم
چون فقط میخواستم ازش فرار کنم اما قبل از اینکه از خونه خارج شم پرسیدم:

شهرام! بعد از به نتیجه رسیدن چه اتفاقی برای آبان میفته؟ 

بدون اینکه نگاهم کنه جواب داد: هیچی، مثل بقیه، دوردر شده ولی به هرحال
به زندگیش ادامه میده دیگه. 

هیچی نگفتم، اونم همچنان به تی وی خیره بود.. سرمو پایین انداختم و از خونه
بیرون رفتم. 

راوی : 

یلدا که بیرون رفت شهرام سر چرخوند و به در بسته خیره شد.. نگران و
نروس بود، می ترسید یلدا دورش بزنه، درحال حاضر رسیدن به اون  موزه

شخصی بزرگترین و مهم ترین هدفش بود، کلکسیونی که قرار نبود کسی از
وجودش با خبر باشه، ولی شهرام از شانس خوب و حرصا و طمع زیادش

برای اموال بیشتر این راز باارزش خونوادگیو فهمید و براش دندون تیز کرد..
از طرفیم نمیخواست یلدا رو از دست بده، هم بهش علقه داشت هم احتیاج..

بدجوری به آبان حسادت میکرد و عقده کرده بود، هیچوقت فکرشم نمیکرد
یلدایی که از مرد جماعت بیزاره اینطوری جذب آبان شه و بهش دل ببنده.. تو

خلوتش یه وقتایی خودشو با آبان مقایسه میکرد و هربار اونو برتر میدید.. یکی
از دلیلشم برای گوشمالی آبان همین عقده شخصی بود، بدش میومد وقتی میدید
چطور دل یلدا رو برده و یلدا مشتاقشه. . همیشه فکر میکرد مردی که قراره تو

قلب شکسته و سنگی یلدا راه باز کنه خودشه نه کس دیگه.. اما در هرحال



هدفش از این مسائل شخصی براش مهم تر بود.. برای رسیدن به اون  موزه
کلی صبر کرده و برنامه ریخته بود، یلدا رو وادار کرده بود به آبان نزدیک
شه و تن بده، ریسکهای زیادی رو به جون خریده بود، پس اینو حق خودش

میدونست که همه چیز به نفعش تموم شه.

ولی به یه کرم ریختن کوچیک شخصیم فکر میکرد، قصد داشت بعد از اینکه
کلکسیون رو از چنگ آبان بیرون کشید تو دردسر بندازتش، به هرحال تو این
مدت زیادی با یلدا خوش گذرونده بود، لحظات فوق العاده ای رو با اون دختر
داشت که شهرام همیشه میخواست تجربش کنه ولی چیزی نصیبش نشده بود..
خیلی وقتام برای نزدیک شدن به یلدا وسوسه شده بود اما هیچوقت نمیخواست

به زور اینکارو انجام بده، اگه هر رذالت اخلقی داشت ولی از این یکی به
دور بود. 

از اونجایی که به یلدا بی اعتماد شده بود یه نفرو قبپا و مراقب گذاشته بود تا
بدونه یلدا با آبان کجا میره، هیچ دوست نداشت این دختر چموش از جای

کلکسیون خونواده پورمشکات با خبر شه ولی سر اونو بی کله بذاره.. اگه
همین علقه و احتیاج نبود خیلی وقت پیش از شرش خلصا میشد .
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PART 108 : 

آبان : 

با یلدا تو مسیر خونه باغمون بودیم، خودش فکر میکرد قراره چندساعتی
خوش بگذرونیم و استراحت کنیم ولی من قصد دیگه ای هم داشتم! میخواستم تو

 سالگیم توش رقم6،7همون باغچه سرسبز و قشنگ که خاطرات شیرین 
خورده بود از یلدا خواستگاری کنم و انگشتر دستش کنم.. میخواستم یه روز
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عالی و به یاد موندنی براش بسازم مخصوصا که یلدا این چندوقت اخیر گیج و
عصبی شده بود و خیلی کم خنده رو لبای قشنگش میدیدم. 

همونطور که انتظار داشتم یلدا با دیدن باغ هیجان زده شد و بلخره من
صورتشو خوشحال دیدم! انقدر سرحال شده بود که دلش می خواست تو باغ قدم
بزنیم و بگردیم.. چی از این بهتر؟! همینطور که باهم راه میرفتیم من ناخودآگاه

خاطرات بچگیم یادم اومد و شروع کردم به تعریف.. یلدا همیشه برای حرفام
شنونده خوبی بود و من واقعا عاشق این اخلقش بودم.. جالبه که هردومون
تنها خاطرات خوبی که از گذشته داشتیم مربوط به وقتی بود که خیلی بچه

بودیم، از اون وقت به بعد دیگه خاطرات چندان خوبی برامون ساخته نشده بود
که با تعریفش حس خوشایندی بهمون دست بده، دقیقا از وقتی که سن هامون

دورقمی شده بود!

حرفامو به سمت خودمون بردم و ادامه دادم: همیشه دوست داشتم باهم اینجا
وقت بگذرونیم، تو مثل الن موهای بلند و قشنگتو دورت بریزی، این نسیم

ملیمی که میاد لی موهات بپیچه و بیشتر دل منو ببری، دستت تو دستم باشه
و راجع به آینده باهات حرفا بزنم. 

لبخند شیرین و دلنشینی زد و با شیطنت گفت: دقیقا از چه زمانی به همچین
چیزی فکر کردی؟ 

_ همون موقع که منشیم بودی، خودمم نفهمیدم چجوری ولی به خودم اومدم و
دیدم خیلی وقته دارم  باهات رویابافی میکنم. 

نگاهش غمگین شد و لب زد: کاش همون روزا به هم می رسیدیم. 



پرحسرت تر از قبل گفتم: اگه فقط یه بار میتونستم به عقب برگردم دیگه یه
لحظه هم تردید نمیکردم و هیچ فرصتی رو از دست نمیدادم. 

آه  پر افسوسی کشید: حیف که آدم هیچوقت به عقب برنمیگرده وگرنه خیلی
حرفارو میزد یا دهنشو میبست، خیلی کارارو انجام می داد یا ازش صرفا نظر

میکرد.. همینه دیگه حسرت آدمیزاد بی انتهاس حتی برای چیزای کوچیک و
پیش پا افتاده. 

_ ولی من دیگه نمیخوام حسرتی به دلمون بمونه، هرچی کشیدیم بسه. 

از حرکت وایسادم و اونم مقابلم ایستاد.. خیره چشمای درخشانش شدم که حیات
نجوونه های بخش لحظه به لحظه زندگیم بود، مثل شراره های خورشید که به 
تازه سر از خاک دراورده میتابه و جون و زندگی میده.. مگه میشد اینطوری
به چشمای قشنگش خیره شم و میل به بوسیدنش درونم چندین برابر نشه؟.. تو

آغوشم کشیدمش و لبای مست کنندشو بین لبام گرفتم. 

میون بوسه هامون با صدای ضعیف و مرتعشی زمزمه کرد: تو تا ابد عشق
منی، تا ابد جات توی قلب منه. 

مثل للیی های مادر گوشنواز و دلنشین بود، غم تو صداش قلبمو میلرزوند و
وادارم میکرد منم احساسمو به زبون بیارم: تو مرهم زخم های کهنمی، جریان

دوباره زندگیم، مثل خورشیدی که دنیامو روشن و گرم کرده.

حلقه های اشک تو چشمای نازش هرلحظه پررنگتر میشد.. کمی ازش فاصله
گرفتم، برای این لحظه خاصا کلی ثانیه شماری کرده بودم! جعبه انگشترو از



جیبم بیرون اوردم، همزمان که بازش میکردم جلوی پاش زانو زدم و گفتم:
باهام ازدواج میکنی؟ 

وارفت و خشکش زد.. اشکهایی که تو چشماش حلقه زده بود درشت و پی در
پی روی گونه هاش چکید.. متحیر و شگفت زده دستشو روی لبای نیمه بازش
گذاشت و بدنش از شدت گریه هاش لرزید. . من که با دیدن واکنشش احساسات
خودمم برانگیخته شده بود بلند شدم و تو آغوشم گرفتمش.. پیشونیشو بوسیدم و

انگشترو توی انگشت چپش کردم. 

همینطور که تو بغلم جا گرفته بود به انگشتر خیره شد.. صورتش واضح تو
دیدم نبود، با خنده بی جونی به شوخی گفتم: چیه دلبر؟ نکنه راضی نیستی؟ 

فوری ازم فاصله گرفت و با نگاه اشکیش گفت: نزن این حرفو دیوونه، من این
قست دارم عشق من.  لحظه رو تو خواب و رویام نمیدیدم چه برسه...! خیلی دو

برای من چی خواستنی تر از ابراز علقه های اون بود؟ به خودم چسبوندمش
و گردن خوش عطرشو چندبار پشت سر هم بوسیدم.. لحظاتی همینطور تو

آغوش هم بودیم و من سعی میکردم  همه رو تو طلیی ترین خاطراتم ثبت کنم..

ازش جدا شدم و مشتاقانه  گفتم: یه سورپرایز برات دارم، امیدوارم خوشت بیاد.

سوالی و هیجان زده خیرم موند ولی قبل از اینکه چیزی بپرسه دستشو گرفتم و
باهم رفتیم داخل خونه.. همینطور رفتیم تا اینکه  به در مخفی و اتاق سفید

رسیدیم، قفلشو باز کردم و قبل از اینکه درو کامل باز کنم گفتم: تو اولین کسی
هستی که قراره اینجارو نشونش بدم. 

بعد آروم درو هول دادم و باهم رفتیم داخل.. 



یلدا : 

خودش بود، کلکسیونی که شهرام دنبالش بود و به خاطرش منو تو این بازی
انداخت حال جلوی چشمام بود.. نفسم بند اومده بود، از شکوه وسایل داخل

اتاق، از اینکه آبان انقدر به من اعتماد کرده که اینجارو بهم نشون داده..

PART 109 : 

اینجا همون چیزی بود که شهرام برای به دست اوردنش هرکاری میکرد.. دور
تا دورم پر بود از اشیای گرون قیمت و باارزش، همه چیز خیره کننده بود

حتی برای منی که علقه چندانی به عتیقه نداشتم.. همینطور که هاج و واج و
حیرت زده تو اتاق راه میرفتم و به دور و برم نگاه میکردم آبان لب باز کرد:

این یه کلکسیون خونوادگیه که برای بابام خیلی مهم و باارزشه، بیشتر از
هرچی که فکرشو بکنی. 

نگاه حیرت زدمو بهش انداختم: چرا به من نشونش دادی؟ 

+ چون مطمئن بودم با دیدنش خیلی خوشحال میشی، میخواستم امروزو حسابی
برات به یاد موندنی کنم. 

لعنتی! کاش هیچوقت اینکارو نمیکرد و من اینجارو نمیدیدم، در این صورت
شاید شهرام ناامید میشد و از راه دیگه ای غیر از من استفاده میکرد .. تو همین

فکرا بودم که متوجه نگاه خیره آبان شدم.. لبخند مصنوعی زدم و گفتم: انقدر
هیجانی و ذوق زده شدم که زبونم بند اومده، اصل نمیدونم باید چی بگم. 



تو آغوشم گرفت و با خنده قربون صدقم رفت.. بعد راه افتادیم و همزمان راجع
به وسایل داخل اتاق توضیح داد.. همه چیز داخل اون اتاق گرانبها و ارزشمند

بود، بیخود نبود شهرام انقدر هواخواه اینجا بود. 

تقریبا یه ساعتی تو اون اتاق بودیم و بعد بیرون اومدیم.. مغزم درگیر بود،
چیکار باید میکردم؟ هنوزم میگم، کاش آبان اون اتاقو نشونم نمیداد! انقدر مغزم
درگیر بود که نفهمیدم ساعت چجوری گذشت... دمدمه های غروب شده بود و
هوا داشت سرد میشد، آبان ازم پرسید میخوایم اونجا بمونیم یا نه که من فورا

گفتم نه! برگردیم خونه!.. دیگه دلم نمیخواست تو محیطی باشم که آینه دقم
جلوی چشمام باشه. 

از باغ بیرون زدیم و تقریبا یکی دوساعت بعد به خونه آبان  رسیدیم.. حس و
حال بد و دیوونه کننده ای داشتم، کلفه، بلتکلیف، مغزم آروم و قرار نداشت
و داشت بیچارم میکرد.. برعکس من آبان، که معلوم بود چقدر حالش خوبه و

واقعا خوشحاله.. کاش اصل وجود من محو میشد از روی زمین. 

شب خونه آبان موندم، تو تخت کنار هم دراز کشیده بودیم که منو تو آغوشش
کشید و شروع کرد به ناز و نوازش و عشق بازی باهام.. حال روحیم برای

انجام اینکار اصل خوب نبود، اما نمیخواستم حال اونم خراب کنم، برای اون
امروز روز فوق العاده ای بود و میخواست با یه هم آغوشی پر حرارت تکمیلش
کنه، برای منم باید همینطور میبود ولی اصل قرار بود ما باهم به جایی برسیم

که به خاطرش خوشحال باشم؟ 

برعکس! امروز واقعا روز عذاب آوری بود، خواستگاری آبان و انگشتری که
دستم کرد، نشون دادن اوج اعتمادش و احترام و ارزشی که برام قائل بود.. این

چند وقت من به اندازه کافی تو یه برزخ تاریک دست و پا میزدم، با اتفاقات
امروز این برزخ بدتر و ترسناک تر شد.. هربار حرفای تهدید آمیز شهرام یادم



میومد و نفسم سنگین تر میشد، اینکه خیلی مستقیم و قاطعانه بهم فهموند ممکنه
بلی ناجوری سر آبان بیاره. 

حالم بد بود! دلتنگی و ندیدن بچه م، ترس، سردرگمی، آشفتگی، عجز و
بیچارگی، مستاصل بودم، انگار وسط یه تندباد گیر کرده بودم و هیچی برای

چنگ زدن یا پناه بردن وجود نداشت. . عمل کار من تموم شده بود، باید به
نو دیگه هیچ کاری به هیچ چیز و شهرام میگفتم و بعدش خودمو کنار میکشیدم، 
هیچکس نداشتم..ولی میتونستم به همین راحتی تصمیم بگیرم و عمل کنم؟ اصل

دلشو داشتم که همچین خیانتی به آبان کنم؟ معلومه که نه ! بابا این دل بی
صاحب من آبانو میخواست، عاشقش بود، داشت با این احساسات پیر منو

درمیورد. 

........

آبان رفته بود شرکت و منم به بهونه سرزدن به خونه م رفتم بیرون ولی در
اصل با شهرام قرار داشتم، صبح همین که چشم باز کردم پیامشو دیدم که ازم

خواسته بود امروز تو خونه م همو ببینیم.. عجیب نبود؟ دیروز که من و آبان تو
خونه باغ خونوادگیش بودیم  امروز شهرام احضارم کرده بود! نکنه منو میپایید

و خودم خبر نداشتم؟ 

ماشینشو نزدیک خونه دیدم، طبق معمول زودتر از من رسیده بود، برای اینکه
باهاش روبه رو شم استرس داشتم هم به خاطر حرفا و رفتار عجیب اون

روزش هم اینکه من بلخره به اون  چیزی که دنبالش بود رسیده بودم، اما
نمیخواستم راجع بهش حرفا بزنم، از طرفی میترسیدم این وسط سوتی بدم و

گند بزنم. 

داخل خونه که رفتم مثل دفعه قبل رو مبل جلوی تی وی نشسته بود و فیلم
تماشا میکرد.. بهش سلم کردم و اونم از گوشه چشم بهم نگاهی انداخت و



جوابمو داد.. نزدیکش شدم و رو یه مبل جدا نشستم .. درحالیکه یه نخُ سیگار
از جعبه ش بیرون میکشید گفت: ناهار چی میخوری؟ پلویی یا فست فود؟ 

_ هیچکدوم، میل ندارم.. حال رزالین چطوره؟ 

+ دلت تنگ شده؟ 

_ خیلی زیاد.

+ دل اونم  برای تو تنگ شده.

_ پس بذار همو ببینیم. 

+ مگه خبر خوشحال کننده ای داری؟ 

با تردید به معنی نه سرتکون دادم.. بدون اینکه ازم چشم  برداره خیره بهم ادامه
داد: میدونی چیه یلدا؟ کم کم دارم به این نتیجه میرسم خوشت میاد رابطه با اون

یارو رو کش بدی.

PART 110 : 

با ترس فوری جوابشو دادم: آخه این چه حرفیه؟ معلومه که اینطوری نیست!
نمیتونم معجزه کنم که.. منم یواش یواش دارم به این نتیجه میرسم که تو زیادی

رو علقه و اعتماد آبان به من حساب کردی، اون اگه میخواست چیزی که



دنبالشی رو برای من رو کنه تا الن اینکارو کرده بود، اصل شاید هیچوقت
نخواد اون موزه شخصی رو نشون من بده. 

تغییری تو حالت صورتش نداد جز اینکه نیشخندش بیشتر شد.. امیدوار بودم
حرفمو باور کرده باشه، اصل امیدوار بودم با شنیدن این  حرفا کل بیخیال شه
و دست از سر آبان برداره .. با تاخیر لب باز کرد: دیروز تو خونه باغ پدری

آبان چه خبر بود؟ 

یکه خوردم و دلم هوری ریخت.. حتم داشتم رنگم پرید و حیثیتمو به فنا داد..
من من کنان گفتم: تو از کجا میدونی دیروز اونجا بودیم؟ تعقیبم میکردی؟ 

پکی به سیگارش زد و جواب داد: من نه خوشگله، پس اون مفت خورایی که
دور خودم جمع کردم به چه دردی میخورن؟ 

ای وای! ای وای به من که معلوم نیست از کی زیر نظر یکی از آدمای
شهرامم، چرا خودم هیچوقت بهش فکر نکرده بودم که این کارا ازش برمیاد؟..

زبونم بند اومده بود و داشتم خودمو میباختم، ترسیده بودم، اما آشوب درونمو
کنترل کردم و گفتم: نیازی نیست اون مفت خوراتو دنبال من ریسه کنی تا

بفهمی کجا میرم و چیکار میکنم، درهرحال خودم بهت میگم.. آره دیروز تو
باغ پدری آبان بودیم، خودش پیشنهاد داد بریم چون میخواست یکم آب و

هوامون عوض شه، منم قبول کردم چون باید پاکارش باشم غیر از اینه؟ 

ابرو بال انداخت: عجب! تو همون باغم اون انگشترو دستت کرد؟ 

لعنت به من! که فراموش کردم انگشترو از انگشتم  دربیارم.. خواستم جمعش
کنم که نذاشت حرفا بزنم و ادامه داد: پس ازت خواستگاری کرده، چون



قت انگشتر دست چپ کاربردش همینه دیگه! مشکلی نیست عزیزم، معمول انگش
تو که واقعا نمیخوای زنش شی، اینا همش فیلمه، فقط موندم که چرا از دیروز

تا الن چیزی به من نگفتی. 

_ اصل فرصتش پیش  اومد من به تو حتی زنگ  بزنم ؟ اگه یکم  صبر میکردی
خودم می خواستم همه چیزو بگم. 

تنش و استرس درونم هرلحظه بیشتر میشد.. شهرام هیچی نگفت و آروم بلند
شد.. راه افتاد به طرفم که ناخودآگاه تو خودم  جمع شدم.. بر خلفا تصورم از
کنارم رد شد.. یه دفعه مبل رو دور زد و اومد پشت سرم.. خم شد، سرشو به

گوشم نزدیک کرد و با لحن  آروم و درعین حال ترسناک گفت: میدونستی وقتی
دروغ میگی خیلی تابلو میشی؟ دیگه بعد از این مدت یه شناخت نسبی ازت پیدا
قکی راست میگی.. یه فرصت دیگه بهت میدم و دروغای النتو کردم که بفهمم 

میذارم رو حساب نادونی و خریتت، دوباره ازت میپرسم دیروز تو باغ چه
خبر بود؟ 

وحشت طوری بهم  غلبه کرده بود که رسما میخواستم بزنم زیر گریه.. با حال
نزاری نالیدم: شهرام چته؟ چرا اینجوری میکنی؟ 

جفت دستاشو گذاشت رو گردنم و لباشو به گوشم چسبوند.. نفسم از ترس بند
اومد و قلبم یه لحظه از حرکت وایساد! همزمان با حالت خشنی زمزمه کرد:

فکر می کنم هنوز توجیه نشدی که چقدر اون کلکسیون لعنتی برام  مهمه، دیگه
یجورایی به دست اوردنش برام حیثیتی شده، من برای اون عتیقه ها از خیلی
چیزا مایه گذاشتم یلدا، یکیش دودستی تقدیم کردن تو به آبان، پس اینو بدون

الن انقدر سگم که برای چیزی که میخوام حاضرم  خونم  بریزم. 



لل شده بودم، هیچوقت شهرامو اینطوری ترسناک ندیده بودم، کامل خودمو
باخته بودم و بدون اینکه بخوام منتظر اقدام بعدیش بودم.. دستاشو دوطرفا

گردنم حرکت داد، خیلی آروم  و ملیم، همزمان فک و چونه مم نوازش
میکرد.. لحظات فوق العاده هراس آوری بود، حتی نمیتونستم نفس بکشم.. تو

همین حال تو گوشم ادامه داد: چیزی نیست خوشگلم، تو فقط درارتباط با آبان
درگیر غریزت شدی، بلخره توام نیازایی داری که با اون  مرتیکه داره  رفع
میشه، ولی ازت میخوام چشم رو اون  غریزه کوفتیت ببندی و با مغزت فکر
کنی، حال بهم بگو تو خونه باغ چی دیدی؟ روراست باش چون میخوام از
زبون خودت بشنوم، میخوام هنوز به این باور داشته باشم تو به من خیانت

نمیکنی.. کلکسیون اونجا بود آره؟ 

_ ش..شهرام.. 

+ هیششش! میدونی این فرصتی که برای حرفا زدن بهت دادم یعنی چی؟
یعنی آخرین لحظات آروم بودنمه، اگه از تو به نتیجه ای نرسم اون رگ کله
خری و دیوونه بازیم میزنه بیرون، با چند نفر پامیشم میرم سراغ آبان و از

خودش میپرسم کلکسیون کجاس، وقتی دونه دونه استخوون انگشتاش داره خرد
میشه، یا با تیزی به جون پوست صورتش افتادم مجبوره حرفا بزنه، آدم وقتی

داره بدجوری درد میکشه ننه و باباشم میفروشه اینکه دیگه یه کلکسیونه..
خوبیشم اینه که یارو هیچ شکایتی نمیتونه بکنه میدونی چرا؟ چون داشتن اون

عتیقه ها جرمه، مثل این میمونه که یارو بره کلنتری و بگه چند کیلو هروئین
داشتم و دزدیدن!.. بهت گفتم این مسئله دیگه برام حیثیتی شده، صبر و طاقت

منم حدی داره، حال اگه تو چیز به درد بخوری نفهمیده باشی همین امروز
مستقیم میرم سراغ آبان.
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سیل اشکام رو صورتم جاری بود و مثل بید به خودم میلرزیدم.. میدونستم
بلوفا نمیزنه، تو این مدتی که کنارش بودم کم ازش دیوونه بازی ندیده بودم،

هم آدمشو داشت هم جرات و جسارتشو.. میدونستم اگه از حرفای من به نتیجه
ای نرسه امروز سراغ آبان میره.. دیگه جای هیچ  شبهه ای نبود، دوتا راه داشتم

یا باید میگفتم و آبانو از یه خطر جدی دور میکردم یا...! سکوتمو شکستم و
درحالیکه گریه میکردم هرچی که دیده بودم بهش گفتم.. در مخفی، مکان دقیق

اتاق، چیزایی که داخل اتاق دیده بودم، همه چیزو! 

شهرام درحالیکه همچنان از پشت سر گردنمو نگه داشته بود دستاشو حرکت
داد و اشکای رو صورتمو پاک کرد.. همزمان گفت: آفرین خوشگلم، نمیدونی

چقدر خوشحالم کردی، مطمئن باش چیزای خیلی خوبی در انتظارته. 

دوباره  لباشو به گوشم چسبوند و اینبار لله گوشم و قسمتی از گردنمو میک
زد.. صورتم با ترس و انزجار جمع شد و فکمو منقبض کردم.. تو همین حال

زمزمه کرد: چه نرم و خوشمزه ای کثافت! ولی الن کارای مهمتری دارم. 

صورت  نحسش تو دیدم نبود ولی از همون حرکات و لحن چندشش میتونستم
بفهمم حالی به حالی شده، فقط دلم میخواست بره، بره و زودتر گورشو گم

کنه.. نفس عمیقی تو موهام کشید و بلخره ازم فاصله گرفت.. یه نفس راحت
کشیدم وقتی ازم جدا شد.. جرات نداشتم سر بچرخونم و نگاهش کنم، نمیخواستم

باهاش چشم تو چشم شم، ولی نگاه سنگین اونو به خودم که پشت سرم بود به
خوبی احساس می کردم. 

با کمی تاخیر لب باز کرد: از امروز دیگه لزم نیست دور و بر آبان باشی،
رابطت با اون مرتیکه کل تمومه. 



انگار با این حرفاش شکنجه م میداد، مگه میشد به هم نریزم و خودخوری
نکنم؟ دوباره صداشو شنیدم  که گفت: یلدا! منو نگاه کن . 

با اکراه سرچرخوندم و نگاهش کردم که بهم خیره بود.. چشماش رو صورتم
چرخید: بلند شو برو یه دوش بگیر و آماده شو، قراره چندساعت دیگه رزالینو
تو خونه م ببینی، اگه بخوای شبم میتونی پیشش بمونی، البته من خودم نیستم و
قراره به یه کار مهمی که خودتم میدونی چیه برسم، ولی احتمال دمدمه های

صبح برمیگردم. 

چه بی رحمانه و هوشمندانه با احساساتم بازی میکرد! از یه طرفا شیرفهمم
کرد که رابطم با آبان تمومه، از طرفا دیگه داشت منو با وعده دیدن بچه م رام

میکرد، اونم دقیقا همین امشب! .. همچنان که بهم خیره بود با نیشخند گفت:
چیه؟ مگه همینو نمیخواستی؟ پدر منو دراوردی انقدر که گفتی دلت برای

رزالین تنگ شده. 

بعد نیشخندش به خنده تبدیل شد و خندید، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و همه
چیز اوکیه و ما باهم خیلی خوبیم!.. درحالیکه خندش داشت محو میشد دست
دراز کرد و گونه مو کشید! چه دستش هرز شده بود امروز! هرغلطی دلش
می خواست میکرد.. تو همین حال ادامه داد: من دیگه میرم، احتمال همو تا

فردا صبح نمیبینیم، فعل  خوشگله. 

راه افتاد به سمت در.. من که انگار تازه از بهت و هنگ بیرون اومده بودم
فورا بلند شدم و سریع صداش زدم.. برگشت به طرفم و منتظر خیرم موند.. با

تردید پرسیدم: تو همین امشب میخوای بری خونه باغ آبان؟ 

لباش به یه خنده مرموز و خبیثانه کش اومد و بدون اینکه جوابمو بده از خونه
بیرون رفت .. عاجز و مستاصل ولو شدم رو مبل، چه غلطی باید میکردم ؟ مگه



راه دیگه ای برام مونده بود و انجام ندادم؟.. من امشب سکته  میکردم،
مطمئنم!.. چند مرتبه دستم رفت رو گوشی تا به آبان زنگ بزنم ولی نه

میتونستم نه به صلح بود، اگه امشب آبان به هر دلیلی میرفت خونه باغ معلوم
نبود چه بلیی سرش بیاد. 

طولی نکشید که گوشیم زنگ خورد، پرستار رزالین بود! چقدر شهرام زود
نسیاس و عوضی بود.. پرستار با لحن خوش و خنده دست به کار شد! خیلی آدم 

 ساعت دیگه رزالینو میاره خونه  شهرام! بعد گوشی رو داد به2،3بهم گفت 
بچه م و من بعد از مدتها صدای بچه مو شنیدم.. نتونستم خودمو کنترل کنم و

زدم زیر گریه، اما نصفش به خاطر بچه م بود نصف دیگه ش به خاطر
بدبختی و ناامیدی خودم بود. 

کاش میتونستم همین امشب بچه مو بزنم زیر بغلم و از خونه شهرام  فرار کنم،
خودمو جوری گم و گور کنم که هیچ رد و نشونی نتونه ازم پیدا کنه. . کاش

واقعا میشد ولی غیر ممکن بود، با اینکه این اولین بار بود بدون حضور شهرام
حق داشتم رزالینو ببینم اما انقدر چشمهای فعال و حواس جمع توی اون خونه

منو میپاییدن که حتی یه لحظه هم  نمیتونستم به فرار فکر کنم. 

به آبان چی باید میگفتم؟ اصل دیگه روم میشد جوابشو بدم؟ گیرم که انقدر وقیح
و بی شرم بودم که تونستم جوابشو بدم، چجوری میپیچوندمش؟ میگفتم کجام؟..

چه وضعیت مزخرفا و داغونی داشتم، انگار زیر خروارها آوار گیر کرده
بودم و یه اینچم نمیتونستم تکون بخورم، نه راه پس داشتم نه راه پیش فقط باید

وایمیسادم ببینم قراره چه خاکی تو سرم ریخته شه. 

ساعتی نگذشته بود که آبان بهم زنگ زد.. نتونستم خودداری کنم و جوابشو
دادم.. مهربون و آروم بود، مثل همیشه..
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ولی من میخواستم سرمو بذارم رو زمین و بمیرم، مخصوصا که به شکل
کثیفی براش فیلم بازی کردم و طوری باهاش حرفا زدم انگار که هیچ مشکلی 
نیست و حالم کامل خوبه، اون طفلیم به هیچی شک نکرد.. قبل از اینکه قطع

کنه گفت: راستی هنوز برنگشتی خونه؟ 

منظورش خونه خودش بود، اونجارو دیگه خونه مشترکمون میدونست! بغض
گلومو چنگ زد و حالم بدتر شد.. گوشی رو از گوشم فاصله دادم، نفس عمیقی

کشیدم تا بغضمو مهار کنم، بهش گفتم: عشقم فکر نمی کنم امشب بتونیم همو
ببینیم، راستش حال که اینجام میخوام باقی مونده وسایلمو جمع کنم تا خونه رو

هرچی زودتر تخلیه کنم. 

+ باشه خب، منم میام کمکت، اینجوری سریعتر انجام  میشه.

_ نه عزیزم، تنها راحتترم، تازه قراره یکی از دوستامم بیاد کمکم، اگه کنسلش
کنم زشته ناراحت میشه.

+ آهان، کدوم دوستت؟ 

_ نمیشناسیش، چون خیلی باهم صمیمی نیستیم ولی به هرحال دوستیم دیگه. 
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شرم و ننگ بر من! که انقدر راحت این همه دروغو پشت سرهم ردیف کردم..
آبان با مکث گفت: چه یهویی به سرت زد باقی وسایلتو جمع کنی، کاش
میذاشتی برا یه وقت بهتر که منم پیشت باشم و باهم کارارو انجام بدیم. 

_ دورت بگردم! نمیخوام تو زحمت بیفتی، خودم تمومش میکنم. 

+ باشه ولی هرجایی که دیدی سختته بهم زنگ بزن من سریع خودمو
میرسونم. 

داشت جونم از تنم درمیومد! به هر بدبختی بود خودمو کنترل کردم تا بتونم
باهاش خدافظی کنم.. تماسو که قطع کردم های های زدم زیر گریه.. نه من

نمیتونستم از این آدم جدا شم، خیلی میخواستمش، با همه قلبم  عاشقش بودم، اون
تنها مردی بود که من نمیخواستم هیچجوره از دستش بدم.. یعنی راهی وجود
داشت که بتونم یجوری از شر شهرام  خلصا شم و با آبان بمونم؟ یعنی میشد

قت من نفهمه؟.. باید فکر میکردم، آره باید راجع بهش فکر آبان هیچی از واقعی
میکردم. 

نگاهم به ساعت افتاد و فورا بلند شدم که برم  خونه شهرام .. از یه طرفا دلم
خون بود برا آبانم، از طرفا دیگه داشت پر میکشید برای دیدن رزالینم.. چه

حال پر تناقض و بدی داشتم. 

راوی : 

شهرام  قصد داشت هرچی زودتر کارو تموم  کنه و کلکسیون رو به چنگ
بیاره.. حال که فهمیده بود کجاس برای به دست اوردنش یه لحظه هم

نمیخواست صبر کنه و فرصتی رو از دست بده، برای این لحظه کلی از قبل
برنامه ریخته و آماده بود.. صد البته که خیلی از یلدا شاکی بود، چون اگه

تهدیدش نمیکرد نمیخواست حرفا بزنه، هرچند انقدر از این بازی حوصلش



سررفته بود که اگه یلدا هم حرفا نمیزد یا واقعا چیزی نمیدونست میخواست از
زیر زبون خود آبان حرفا بکشه، مخصوصا که بدشم نمیومد یه بلیی سر آبان

بیاره، تو این مدت بدجوری خار تو چشمش شده بود. 

با این حال وجود آبان بود که باعث شد شهرام بفهمه چقدر یلدا براش مهم و
خواستنیه، اگه یلدا انقدر مجذوب و علقه مند به آبان نمیشد شاید شهرام

هیچوقت نمیفهمید به این دختر سرکش و بدقلق دلشو باخته.. با اخلقی که
شهرام داشت باید مجازات سختی برای یلدا در نظر می گرفت اونم تنها به

خاطر پنهونکاری نافرجام امروزش، مابقی زیر آبی رفتنهاش بماند! اما چیکار
میکرد که نمیتونست به یلدا آسیبی بزنه، چون میخواستش!

هرچند تا قبل از این  ماجراهام خودش میدونست به یلدا علقه داره، اما بیشتر
میخواست از این  دختر برای اهدافا حریصانش استفاده کنه و خیلی به

احساساتش اهمیت نمیداد، چون هیچوقتم از سمت یلدا چراغ سبزی دریافت
نکرده بود که اینجور مسائل براش مهم بشه، کل شهرام از همون اول که یلدا
رو دید به خاطر طمع و اهدافا مالیش بود که می خواست پیش خودش نگهش

داره، به وجود همچین دختری احتیاج داشت، یه دختر تک و تنها و بی خونواده
که محتاج بود و موقعیت خوبی برای انجام کارای شهرام داشت.

اما حال همه چیز فرق کرده بود، یلدا براش اهمیت پیدا کرده بود، حتی
یجوراییم پشیمون بود که به آبان  میدون داد تا انقدر به جسم و قلب یلدا نزدیک
شه.. ولی هر هدفا بزرگی قربانی هم داره و شهرام  اینو به خوبی میدونست،
تنها نتیجه دلخواه براش الویت و ارزش داشت.. الن هم به کلکسیونش رسیده
بود، هم یلدا رو از چنگ رقیب بیرون کشیده بود و هم  میتونست تلفی جانانه

قن از همه جا بی خبر کنه.  ای برای آبا

شایدم قربانی اصلی آبان شیفته و دلباخته بود که این وسط جز صداقت و عشق
خالصش هدفا و غرضی نداشت.. وقتی قلبی بشکنه و خرد شه چه اتفاقی برای



نو وای به اون  اون همه عشق و احساس پاک درونش میفته؟ سنگی میشه! 
روزی که دنیایی از یه عشق آتشین تبدیل به نفرت شه.. همچین نفرتی پیام آور

کینه و انتقامه.. هرچی که سرراهش باشه میسوزونه و از بین میبره .
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شهرام همه چیزو آماده کرده بود، یه نقشه تمیز و دقیق برای خالی کردن اون 
 نفر آدم مورد اعتماد که اتاق رو4اتاق.. یه خاور برای وسایل عتیقه به اضافه 

خالی کنن.. دو تا ظرفا یه بار مصرفا که حاوی غذای مسموم و خواب آور
بود رو برداشت و از ماشین پیاده شد. . زنگ باغ رو فشار داد و منتظر شد

نگهبان درو باز کنه.. نگهبان از پشت در داد زد: بله؟ کیه؟ 

شهرام جواب داد: سلم، غذا نذری اوردم. 

نگهبان بیچاره درو نیمه باز کرد و نگاهی به شهرام انداخت.. شهرام لبخند
دوستانه ای زد و گفت: شب شما بخیر حاجی، بفرما غذا نذری. 

نگهبان اخم محوی کرد: قبول باشه دست شما درد نکنه، مناسبتی هست و من
خبر ندارم؟

شهرام خندید و همونطور که ظرفهای غذا رو به دست نگهبان میداد گفت: نه
حاجی ما کم سعادتیم، وال این برای سلمتی مادرمه، چندماه پیش بلخره دوا و

درمون جواب داد و سرطانش از بین رفت، نذر کرده بودم اگه دوباره مادرم
سالم و سلمت شد غذای نذری بدم. 



نگهبان دلش سوخت و نگاه دردمندی به شهرام کرد: خداروشکر که مادرتون
صحیح و سالمه، ایشال که سالها سایه ش بالسرتون باشه، خیلی سخته، منم

زنمو به خاطر سرطان لعنتی از دست دادم. 

_ خدا بیامرزتشون، وال حاجی من پیر شدم  تو این مدت، مادر بیچارم روز به
روز جلوی چشمام آب میشد و منم شاهد پرپر شدنش بودم، خیلی سخت بود! 

بغض مصنوعی کرد و به نشونه  گریه سرشو پایین انداخت.. نگهبان که تحت
تاثیر دروغای شهرام قرار گرفته بود و تجربه تلخی داشت شهرامو دلداری
داد.. شهرامم که اساسا سخنور خوبی بود با نگهبان شروع کرد به صحبت،

یکی از راه های جلب اعتماد ضمیر ناخودآگاه.. تو همین حال مطمئن شد که
جز نگهبان کس دیگه ای تو باغ نیست. 

وقتی چیزایی که لزم بود رو فهمید حرفاشو تموم کرد و در آخر گفت: حاجی
شرمنده وقتتم گرفتم، غذا رو زودتر بخور تا از دهن  نیفتاده، برای سلمتی

مادرمم دعا کن.

نگهبان که از همصحبتی با شهرام لذت برده بود با روی خوش گفت: محتاجیم
به دعا، چشم، ایشال که همیشه تنشون سالم باشه. 

شهرام با سر تعظیم کوتاهی کرد و رفت.. طبق محاسباتش اگه نگهبان همین
الن غذا رو میخورد تا یه ربع دیگه درحال بیهوش شدن بود، مطمئن  بود

غذارو میخوره، شک نداشت.. نگهبانم که برگشت داخل باغ یکی از ظرفای
غذا رو باز کرد و با دیدن زرشک پلو با مرغ که رنگ و لعاب هوس انگیزی
داشت آب دهنش راه افتاد.. قاشقی برداشت و با اشتها شروع کرد به خوردن...



مرد بیچاره کرخت و سنگین شده بود، انقدر که دست از غذا خوردن کشید..
قسر شده بود و حس نداشتن. . یواش یواش دیدش داشت تار میشد دست و پاهاش 
و سرش گیج میرفت.. تو همین حین صدای مهیبی به گوشش رسید، انگار که

یه نفر با مشت و توان قدرتش به در میکوبید.. وحشت برش داشت و تلو
تلوخوران خودشو به دم در رسوند، دنبال چماق چوبیش میگشت ولی تمرکزی
برای پیدا کردنش نداشت  .. درحالیکه با اون حال بدش کلنجار میرفت با صدای

بلند گفت: کیه؟ 

صدای مردونه ای جواب داد: آبانم درو باز کن. 

قدرت تشخیصش انقدر پایین اومده بود که نمیتونست بفهمه صدا متعلق به آبان
نیست، از همه بدتر اون لحظه اصل به این فکر نمی کرد آبان هیچوقت بدون

خبر نمیاد باغ، اونم این وقت شب!.. دقیقا جون و توان آخرش بود برای سرپا
موندن.. همین که درو باز کرد پخش زمین شد.. ورود بدون هیچ زور یا

 نفر آدماش وارد باغ شدن،4خشونت، همون چیزی که شهرام میخواست! با 
یکیشون در پارکینگ باغ رو باز کرد تا خاورو بیارن داخل. 

شهرام مستقیم وارد خونه  شد، اون فقط دنبال اتاق بود و به باقی مسائل کاری
نداشت.. طبق گفته دقیق یلدا دیوار طرح چوب که به امتداد یه راهرو بود..

انقدر گشت و ضربه زنان جلو رفت تا بلخره دیوار یا همون در مخفی باز شد
و چشمش به یه در سفید رنگ افتاد که همون اتاق سفید بود.. درحالیکه از

هیجان و خوشحالی نمیتونست از در سفید رنگ چشم برداره ناخواسته زیر لب
گفت: یه اتاق درون دیوار، چه زیرکانه! 

مثل آدمای تسخیر شده راه افتاد و به اتاق نزدیک شد، قاعدتا قفل بود اما شهرام
فکر همه جارو کرده بود.. یکی از آدماش که تبحر زیادی تو باز کردن انواع
قفل داشت به دستورش جلو اومد و دست به کار شد .. تقریبا نیم  ساعتی گذشت
تا بلخره تونست قفل درو باز کنه .. شهرام که از ذوق سر از پا نمیشناخت و



میخواست اولین نفری باشه که چشمش به اون  همه شکوه و زیبایی باز میشه
خودش باشه از آدماش خواست کنار وایسن. 

قلبش تند و محکم به سینش میکوبید و از خوشحالی زیاد استرس گرفته بود،
شک نداشت که قراره با صحنه خیره کننده ای روبه رو شه، برای این لحظه
کلی جون کنده و صبوری کرده بود، براش درست مثل رویا بود اما این یکی

حقیقت داشت!.. نفسشو آروم فوت کرد و درو هول داد.. ولی اتاق تاریک بود،
با کمی دست کشیدن به دیوار کلید برق رو پیدا کرد و اتاق در برابر چشمای

مشتاق و منتظرش روشن شد.

PART 114 : 

ماتش برده بود وسط اتاق، چشماش اون چیزی رو که میدید نمیتونست باور
کنه.. از شدت هیجان قفسه سینش به شدت بال و پایین میشد.. درد خفیفی تو
قلبش احساس کرد که حاصل همین هیجان بود.. حتی از تصوراتشم با شکوه

تر و زیباتر بود! بلخره به اون  چیزی که میخواست رسید. 

یلدا : 

از وقتی که رزالین پیشم اومده بود حتی برای یه لحظه هم ازم جدا نشده بود،
فقط کافی بود کمی ازش فاصله بگیرم تا با جیغ و گریه هاش خونه رو روی

سرم خراب کنه! خودمم بدتر از اون بودم و نه می خواستم نه میتونستم یه لحظه
ازش جدا شم.

 صبح بود و رزالین تو آغوشم خوابیده بود.. اما من نتونسته بودم یه5ساعت 
لحظه چشم  رو هم بذارم، دلم مثل سیر و سرکه میجوشید و انگار توش رخت

چنگ میزدن.. هرآن انتظار داشتم یه اتفاق وحشتناک بیفته یا یه خبر بد بهم
برسه.. سکوت و آرامش آزاردهنده ای خونه شهرامو فراگرفته بود، درست



مثل آرامش  قبل از طوفان. . خود نکبتشم هنوز برنگشته بود خونه، یعنی هیچ
خبریم  ازش نبود، یکی دوبار که بهش زنگ  زده بودم اما جواب نداد.. کاش

هیچوقتم  برنگرده! 

ولی از طرفا دیگه نمیتونستم به همین  خیال احمقانه بشینم و آرزو کنم
برنگرده، باید میفهمیدم کجاست و چیکار کرده، هرچی که پیش میومد پای منم
وسط بود.. این تاریکی، حال برزخی و کابوس بی انتها داشت ذره ذره جونمو
میگرفت، پس کی خورشید لعنتی طلوع میکنه؟ شاید با روشنی روز یکم آروم

و قرار میگرفتم. 

قت دیوونه کننده عقربه رو دنبال میکردم و هیستریک ثانیه هارو خیره به ساع
میشمردم، فردا قرار بود چه طوفانی به پا شه؟ قرار بود چه لحظات بدی برام

رقم بخوره؟ 

.......

چشمام بسته بود ولی نگاه سنگین یه نفرو رو خودم حس میکردم.. وحشت زده
فورا چشم باز کردم و اولین چیزی که دیدم نگاه خیره شهرام بود! لبه تخت
نشسته بود و با لبخند معنی داری خیرم مونده بود.. از دیدنش جا خوردم و

ناخودآگاه هین کوتاهی کشیدم، خب ترسیدم! مخصوصا که سابقه نداشت وقتی
خوابم اینجوری بیاد بالسرم بشینه و بهم زل بزنه.. غیر از این یه دنیا سوال

داشتم که از استرس و هیجان منفی لل شده بودم. 

اما اون که همچنان با خونسردی بهم خیره بود لبخندشو پهن تر کرد و زمزمه
کنان گفت: ببخشید نمیخواستم بترسونمت. 

هراسون و به زحمت لب باز کردم: چی..چیشد؟ 



چشماش برق محسوسی زد و با حالت پر غروری جواب داد: تموم شد!
کلکسیون الن مال منه. 

_ آ..آبان.. اون میدونه؟ 

+ نه، ولی بلخره میفهمه.. ولش کن گور باباش، خودمونو عشقه! 

بهت زده و ناراحت از حرفی که زد خیرش موندم.. یعنی چی این مزخرفات؟..
اما اون  نگاهش با حوصله رو صورتم چرخید و لب زد: جون! چه نگاهی

داری جیگرطل! 

بیشتر از قبل حیرت کردم و وارفتم.. این چه مرگش شده بود؟ انگار یه چیزایی
مخل شده رو یادش رفته، نمیدونم شایدم از ذوق به دست اوردن اون کلکسیون 
بود.. دلیلی نداشت اینجوری صمیمی شه و قربون صدقم  بره، مگه من دوست
دخترش بودم؟! یا مگه زبونم لل چیزی بینمون بود؟!.. قبل از اینکه فرصت

کنم و از هنگ بیرون بیام  شهرام بلند شد و با صدای آروم ادامه داد: میرم
دوش بگیرم و بعدش بخوابم، داغونما یلدا، از خستگی دارم میمیرم، بیدار شدم

باهم حرفا میزنیم.. فعل خوشگلم. 

بعد در برابر نگاه عصبی و متعجبم از اتاق بیرون  رفت.. همه اینارو ول کن،
شهرام گفت تموم شد!.. نه! هنوز برای من تموم نشده.. گوشیمو برداشتم تا یه

 صبح بود، معمول تو این ساعتها خودش زنگ8خبری از آبان بگیرم، ساعت 
میزد یا پیام میداد ولی من واقعا نمیتونستم صبر کنم.. آروم از کنار رزالین  بلند

شدم.. بیرون از اتاقو سرک کشیدم و وقتی خیالم راحت شد از شهرام خبری
نیست برگشتم تو اتاق، درو بستم و شماره آبانو گرفتم. 



خودمم نمیدونم با چه جرات و جسارتی داشتم بهش زنگ  میزدم، فقط یه چیزی
رو میدونستم اینکه رابطه من با آبان، عشق زندگیم، تموم نشده .. چندبار بوق

خورد و صدای مردونه و آروقم جونشو شنیدم: سلم عشق من، صبحت بخیر. 

یه باره طوفان درونم فروکش کرد و لبام به خنده باز شد.. احمقانس این حس
آرامش کاذب، چون دیر یا زود متوجه همه چیز میشد، اما همینم برای من

دلخوش کننده بود.. نفس راحتی کشیدم و گفتم: سلم عزیزدلم، صبح توام  بخیر.

+ کارات جمع و جور شد؟ 

گیج و منگ سکوت کردم چون متوجه نشدم منظورش چیه.. یهو دوزاریم افتاد
دیروز چه دروغایی به هم بافتم تا بپیچونمش و بتونم رزالینو ببینم.. دستپاچه

گفتم: آ..آره.. تقریبا. 

+ خیلی خب پس عصر میام دنبالت که باهم برگردیم خونه. 

_ نه لزم نیست، چون ظهر میخوام بیام پیشت. 

با تعجب خندید: باشه عزیزم بیا، چقدرم دلم برات تنگ شده، انگار خیلی وقته
ندیدمت. 

دوباره بغض یقه مو گرفت .. نفسمو آروم فوت کردم تا مغلوب بغضم نشم..
بهش گفتم: منم خیلی دلم برات تنگ شده.. امروز هرچی زودتر باید ببینمت. 



+ چه بهتر، بیا که ناهارو باهم بخوریم.

PART 115 : 

کمی که باهم صحبت کردیم و آرومتر شدم خدافظی کردیم.. اصل نمیدونستم
وقتی دیدمش باید چیکار کنم یا قراره چی پیش بیاد فقط میدونستم باید ببینمش،

به این امید که شاید بتونم یه غلطی بکنم... برای بیرون رفتن نیازی نبود از
شهرام اجازه بگیرم، چون به هرحال بچه م  تو خونه ش بود، اما بهتر بود تا

خوابه و بیدار نشده من بزنم بیرون. 

آبان : 

خیلی سعی کردم  باهاش خوب حرفا بزنم تا بی جار و جنجال هرجا که هست
بیاد پیشم و توضیح بده چه خبره.. همون دیروز که  بهم گفت میخواد بمونه

خونه و وسایلشو جمع کنه، منم خونه ش نرم چون دوستش پیششه فهمیدم یه
خبری هست و داره میپیچونه.. دیگه بعد از این مدت میشناختمش، میدونستم یه

طوریش هست یا یه چیزی شده.. خودم احتمال میدادم به اون  شهرام پفیوز
مربوط باشه.. هرچند قرار بود بابت گوه خوریش دهنشو سرویس کنم، گفتم که

بدهکار نمیمونم! 

دیشب بدجوری مغزم درگیر بود، هیچجوره حرفای یلدا باورم نشده بود و کامل
برام روشن بود داره دروغ میگه.. طاقت نیوردم و راه افتادم به سمت خونه

ش، اگه واقعا راست می گفته و با دوستش که اصل معلوم نبود وجود خارجی
داره یا نه، وقتی میرسیدم اونجا باید درحال کار کردن میدیدمشون.. اونوقت

معلوم میشد تمام مدت داشتم اشتباه میکردم و بیخودی شک داشتم. 

ولی وقتی رسیدم اونجا اصل یلدا خونه نبود که درو برام باز کنه ! بدجوری
قاطی کردم و دیوونه شدم.. کدوم قبرستونی رفته بود که نمیخواست من بفهمم؟



اون هرجا میخواست بره قبلش به من میگفت، هیچوقت نشده بود بی خبر جایی
بره.. همونطور که پشت در خونه ش وایساده بودم گوشیمو دست گرفتم و بهش

زنگ زدم اما قبل از اینکه بوق بخوره قطع کردم.. نباید عجولنه عمل
میکردم، اینجوری فقط دوباره دروغ می شنیدم.. برگشتم خونه و منتظر شدم

صبح شه... 

هزار رقم  فکر و خیالی دیوونه کننده تو سرم میچرخید.. بدترین و قوی
ترینشم این بود که نکنه دیشب یلدا با شهرام بوده.. نه غیرممکن بود، یلدا

هیچوقت همچین غلطی نمیکنه، مطمئنم.. که اگه یکصدم درصد کرده باشه
زندش نمیذارم. 

یلدا که بهم پیغام داد نزدیک شرکته جمع و جور کردم و رفتم پایین، چون
نمیخواستم تو محل کارم سروصدامون بال بره، احتمال اینکه قرار بود دعوا
کنیم زیاد بود.. ماشینو از پارکینگ خارج کردم و رفتم تو خیابون .. یلدا رو

دیدم که از تاکسی پیاده شد و راه افتاد به طرفا ساختمون شرکت.. به ماشین
گاز دادم و نزدیکش رفتم، یه دفعه جلوش پیچیدم. . اون که از این حرکت

ناگهانی جا خورده بود ترسیده عقب پرید، شاکی سرشو بال اورد تا فحشم بده
که فهمید منم.. خندید و سوار ماشینم شد. 

درحالیکه ماشینو راه مینداختم با ته مونده خندش گفت: نزدیک بود حسابی
فحش بارونت  کنما! چرا نگفتی بیرون منتظرمی؟ 

عصبی نگاهش کردم و خواستم بهش بتوپم ولی خودمو کنترل کردم.. یه نخُ
سیگار گوشه لبام گذاشتم و داشتم روشنش میکردم که اینبار با لحن متعجبی

گفت: عشقم؟ تو خوبی؟ چیزی شده؟ 

پک عمیق و حرصی به سیگار زدم و با مکث طولنی گفتم: دیشب کجا بودی؟



همزمان سرچرخوندم و نگاهش کردم تا لحظه به لحظه ی واکنششو ببینم..
مردمک چشماش درشت شد و رنگش پرید.. لبخندش به طور کامل از روی
لباش محو شد و تته پته کنان لب باز کرد: چ..چی؟ چی داری میگی آبان؟ 

_ یلدا بگی خونه بودی من میدونم با تو، دیشب اومدم جلوی در خونه ت و
میدونم اونجا نبودی، حال مثل بچه آدم بگو دیشب کدوم گوری بودی. 

+ ی..یعنی چی؟ چرا اینجوری با من حرفا میزنی؟ من که دیروز بهت گفتم
میمونم خونه تا وسایلمو جمع کنم... 

ناخواسته و خشمگین صدامو بال بردم: انقدر برا من صغری کبری نچین،
جوابمو بده، دیشب کجا بودی ؟ 

+ همون پس! منو کشوندی بیرون که اینجوری سین جیمم کنی، تو به من 
اعتماد نداری نه؟ معلومه که نداری! اگه داشتی که شک نمیکردی و بیخیر

بیای جلوی در خونه م  ببینی کجام. 

_ هه! چقدرم تو خونه بودی که من به خاطر شک بی موردم شرمنده شم و
عذرخواهی کنم.. از همون دیروز که  گفتی میمونی خونه تا وسایلتو جمع کنی،

اصرارم داشتی که من نیام پیشت دوزاریم افتاد میخوای یه غلطی بکنی..
میخواستی کدوم گوری بری که من نفهمم؟ با اون شهرام حرومزاده ی مادر

خراب قرار داشتی آره؟

PART 116 : 



وحشت زده و هنگ کرده بهم خیره بود.. لباش چندبار باز و بسته شد ولی
صدایی ازش درنیومد.. انگار داشت ناخواسته با این کارش حرفمو تایید

میکرد.. فقط یه ذره دیگه مونده بود بزنم به سیم آخر و بکوبم تو دهنش..
همون لحظه بلخره به حرفا اومد: چی میگی واسه خودت؟ چجوری انقدر

راحت بهم تهمت میزنی؟ اصل چه ربطی به اون  مرتیکه داره؟ 

_ ربط نداره؟ تهمته؟ پس زبون وا کن بگو دیشب کجا بودی. 

+ هیچ  جا! با دوستم زیاد کار کرده بودیم، خسته شدیم رفتیم بیرون یکم دور
زدیم و یه بستنی خوردیم، بعدشم برگشتیم خونه، همین! 

انتظار هر جوابی رو داشتم جز همچین جواب مسخره و احمقانه ای! هیستریک
خندیدم و خیره بهش گفتم: من شبیه احمقام؟ 

+ آبان چرا اینجوری میکنی؟ دارم راستشو میگم. 

_ راستش یه چیز دیگس چوپان دروغگو!.. کجاس خونه این رفیقت که دیشب
پیشت بوده؟ آدرسشو بده همین الن بریم خونه ش تا حرفتو تایید کنه و من

خجالت زده شم. 

+ یعنی چی؟ کجا بریم؟ تو با اینکارت فقط آبروی منو میبری. 

_ نترس آبرویی ازت نمیره، چون این رفیقت اصل وجود خارجی نداره ! 



+ بس کن! دنبال چی؟ بفهمی من با مردی غیر از تو رابطه دارم؟ یا پا کج
گذاشتم؟ نه! من پا کج نذاشتم.. بذار خیالتو راحت کنم که دیشب حتی یه پشه

مذکرم پیشم نبوده، چه برسه یه نره خر! همینو میخواستی بشنوی؟ 

با این حرفش آتیشم تندتر شد و با غیظ و غضب گفتم: یه بار دیگه همچین
حرفا مفتی بزن تا اون روی سگمو نشونت بدم .. بفهم چی داری میگی. 

+ تو داری طوری رفتار میکنی انگار یه خبری بوده، حال از حرفا من
ناراحت میشی؟ 

_ باشه اصل همه اینا سوتفاهمه، زنگ بزن به اون  رفیقت و ازش تشکر کن 
که دیشب پیشت مونده و کمکت کرده، اینجوری هم من بیخیال میشم هم آبروی

تو نمیره.. یال زنگ بزن. 

با حال نزاری گفت: آبان دست بردار، ولم کن! چرا انقدر اذیتم میکنی، به من
اعتماد داری یا نه؟ 

_ گوشیتو بده. 

+ چی؟! گوشیمو میخوای چیکار؟ 

_ نترس نمیخورمش، بده باهاش کار دارم. 

+ از کی تا حال میخوای گوشیمو چک کنی؟ از این اخلقام داشتی و من
نمیدونستم؟ واقعا که! بعد از این همه مدت... 



یه باره قاطی کردم و عربده زدم: یلدا اون  گوشی کوفتیتو بده . 

ساکت شد و بهت زده خیرم موند.. برافروخته و حرصی نگاهش کردم: گوشیتو
بده و بذار تموم شه. 

چشماش هر لحظه بیشتر پراشک میشد.. بدون  اینکه نگاهشو ازم بگیره با
صدای لرزون و پربغضی گفت: نگه دار میخوام پیاده شم. 

پوزخند عصبی زدم: غلط کردی! تا دیدی دیگه راه پیچ نداری میخوای فرار
کنی؟ 

با غم و بی تفاوتی دوباره گفت: نگه دار میخوام پیاده شم. 

من که خشم و عصبانیتم به عقل و شعورم غلبه کرده بود داد زدم: هرموقع
فهمیدم تو اون گوشیت چی داری که نمیخوای من ببینم بعدش میتونی بری ..

شنیدی چی گفتم؟ 

یه باره جیغ زد: نگه دار ماشینو میخوام  پیاده شم.. آره اصل من هرزه و
خرابم، هرچی کثافت کاری تو این دنیا میشه همش زیر سر منه! با هزارتا مرد

خوابیدم و النم تو داری مچمو میگیری، خوب شد؟ حالم دست از سرم
بردار...

با سیلی که ناخواسته و از روی خشم و تعصب تو صورتش زدم حرفا تو
دهنش ماسید و ماتش برد.. خشکش زده بود، هنوز باورش نشده بود من بهش



سیلی زدم، خودمم باورم نمیشد همچین غلطی کردم ولی به خاطر حرفای مفتی
که داشت میزد و نمیفهمید چه بلیی داره سرم  میاره دیوونه شدم و روش دست

بلند کردم.

اون همین طور هاج و واج نگاهم میکرد و من از حرصا و خشم نفس نفس
میزدم.. یه دفعه ازم  رو برگردوندم و در ماشین درحال حرکتو باز کرد..
وحشت کرده زدم رو ترمز و داد کشیدم: روانی داری چه غلطی میکنی؟ 

از فرصت استفاده کرد و پرید پایین.. ماشین های پشت سرم  همینطور بوق
میزدن و فحش میدادن.. نمیدونم از کجا شانس اوردم تصادفا نکردم.. ماشینو
راه انداختم و دنبال یلدا رفتم.. اونم خیلی سریع خودشو به پل هوایی رسوند و

بدو رفت بال.. نمیشد ماشینو یه گوشه پارک کنم و پیاده شم ، وسط اتوبان بودم،
فقط با خشم و ناراحتی شاهد دور شدنش شدم. 

آره گند زدم! ولی همچنان مطمئن بودم یلدا داشت بهم دروغ میگفت.. میدونستم
نانجیبی نکرده و بهم وفاداره.. اما هرچی که بود پای اون  شهرام حرومزاده
وسط بود، شک نداشتم، دیگه جای هیچ درنگی نبود، باید میرفتم سراغش،

هرچی گوه خوری کرده بسه، وقتشه باهاش تسویه حساب کنم، همین امروز.

PART 117 : 

میخواستم پای نحس و کثیفشو از زندگی خودم و یلدا قطع کنم.. از همون دو
هفته پیش که آدم فرستاد سراغم مدام این داشت مغزمو میجویید و به فکر تلفی

بودم، تا یه بلیی سرش نمیوردم نه خودم آروم میشدم نه اون مرتیکه دست
برمیداشت.. ولی من مثل اون بی خایه نبودم که آدم اجیر کنم و خودمم وایسم

از دور تماشا کنم.. خودم مستقیم میرفتم جلو.



کار از دست دست کردن گذشته بود، مرتیکه دیگه موی دماغ شده بود و داشت
گند میزد به روزای زندگیم.. بیخیال یلدا شدم و ماشینو به سمت خونه شهرام

روندم، فعل اون حرومزاده از هرچیزی واجب تر بود. 

یلدا : 

یه ماشین دربست گرفتم و مستقیم راه افتادم سمت خونه شهرام.. گریه هام یه
لحظه هم بند نمیومد، هنوزم باورم نمیشد آبان با پشت دست کوبید تو صورتم..

چجوری دلش اومد همچین کاری کنه؟ اون که هیچوقت از گل نازک تر بهم
نگفته بود.. خودمم میدونستم به خاطر اون حرفایی که زدم قاطی کرد ولی هیچ
انتظار نداشتم همچین واکنشی ازش ببینم..حتی تقه ته ذهنمم فکر نمیکردم بخواد

روم دست بلند کنه!

وقتی اونجوری از ماشینش پریدم بیرون، هم دلم ازش شکسته بود هم اینکه
بدجوری ترسیده بودم.. من هیچی تو گوشیم نداشتم که بخوام از آبان پنهان کنم

جز دوتا چیز، تماس های شهرام و عکسای خودم و رزالین.. آره خودمم
میدونستم دارم بهش دروغ میگم و دیشب پیچوندمش ولی کجا بودم؟ پیش بچه
م! انقدر بهم بی اعتماد بود که فکر میکرد پی هرزه بازی رفتم؟ یا دارم بهش

خیانت میکنم؟ 

هرچند اگه بخوام صادق و منصف باشم من واقعا داشتم بهش خیانت میکردم،
نه جسمی و فیزیکی، حتی خودخواسته هم نبود ولی به اعتمادش خیانت کرده
بودم.. به معنی بهتر نابودش کرده بودم.. لعنت به من! عاقلنه و منطقیش این 

بود که ازش فاصله بگیرم و خودمو گم و گور کنم، چون دیر یا زود همه چیزو
میفهمید.. اون موقع معلوم نبود چقدر ازم متنفر و منزجر میشه، یا چه بلیی

سرم میاره، به قدری از اون  روز وحشت داشتم که حتی یه لحظه هم
نمیخواستم بهش فکر کنم، اما عقل و واقع بینیم بهم هشدار میداد که منتظر اون 

روز باشم. 



با همه اینا دل بی صاحبم اینو نمیفهمید، با همه زورش که کم  هم نبود پا رو
خرخرم میذاشت که دنبال آبان برم و از دستش ندم، مدام درونم میگفت به

هرحال ممکنه یه اتفاقی بیفته و همه چیز درست شه فقط امیدوار بمونم !. . چه
دل زبون نفهم و کله خری داشتم.. خودمم میدونستم دارم تقلی بی فایده و رقت

انگیزی میکنم، کارم دیگه تموم شده بود ولی من به امیقد هیچی همچنان سعی
میکردم ارتباطمو با آبان حفظ کنم، چون نمیتونستم از دستش بدم، نمیتونستم! 

میون  این حال داغونم گوشیم زنگ خورد.. با این فکر که آبانه بدون اینکه به
صفحه گوشی نگاه کنم جواب دادم: بله؟ 

+ کجایی؟ 

یهو دلم ریخت و نفسم بند اومد.. صدای عصبانی شهرام بود.. خودمو جمع
کردم و جواب دادم: بیرونم، کاری داشتی؟ 

+ بیرون رفتی چیکار؟ 

_ کار داشتم دیگه، مگه تو خواب نبودی؟ بیدار شدی که سراغ منو بگیری؟ 

+ آره، بیدار شدم  ببینم کجا رفتی، که یه وقت خریت نکنی و با اون یارو قرار
بذاری. 

_ من با آبان کاری ندارم، از دیشب تا النم جواب تماسهاشو ندادم. 



+ خوبه، بهترین کارو میکنی.. حالم هرجا هستی زودتر برگرد خونه، رزالین
خونه رو روی سرش گذاشته و بهونتو میگیره، بچه کشت خودشو. 

عجب! چطور تو این  مدت که رزالینو ازم دور کرده بود اذیت شدن بچه م
براش یه ذره هم  مهم نبود؟! حال اهمیت پیدا کرده! میدونستم مرگش یه چیز

دیگس داشت رزالینو بهونه میکرد که زودتر برگردم. . دیگه یواش یواش داشت
پاشو از گلیمش درازتر میکرد و بیشتر از حدش بهم نزدیک میشد، هنوز رفتار

و حرفای جدید و بی سابقش یادم نرفته، ولی خواب دیده خیره! خیلی بیخود
میکنه  بخواد به من نزدیک شه. 

باشه ای گفتم و تماسشو قطع کردم.. خیره به خیابون دوباره افکار روانی کنندم
که به هیچ نقطه مثبتم نمیرسید هوار شد رو سرم تا حالمو بدتر از این کنه. 

تا وقتی به خونه شهرام  برسم آبان حتی یه پیامم نداد.. عصبی و غمگین تر از
قبل گوشیمو انداختم ته کیفم و وارد خونه  شدم.. رزالین  تو بغل شهرام بود که

به محض دیدن من نق زد و برام بی قراری کرد.. 

شهرام گذاشتش زمین و اونم بدو پرید تو آغوشم .. محکم بغلش کردم و صورت
و گردنشو چندبار پشت هم بوسیدم.. همزمان صدای شهرامو شنیدم: بی خبر

کجا ول کردی رفتی؟ بچه بعد از مدتها مامانشو دیده اونوقت تو پامیشی میری
بیرون؟

PART 118 : 



با نگاه معنی دار بهش نیشخند زدم و گفتم: آره راست میگی، ولی اگه تو مارو
از هم جدا نمیکردی الن بچه م ترس دوری منو نداشت، بهونه گیر و عصبی

نمیشد، واسه دیدن مامانش زار نمیزد، حال کار کی بدتره؟ کی واقعا مقصره؟ 

+ خب حال! الن که دیگه پیش همید، قرارم نیست از هم جدا شین. 

من که دلم از همه جا پر بود و فقط میخواستم دق و دلیمو سر یکی خالی کنم با
حرصا ادامه دادم: نه تروخدا بازم بیا بچه مو ازم جدا کن! هنوز یادمه طفلکم

دیروز که  منو دید با چه حالی خودشو بهم چسبوند.. خدا میدونه چقدر از دوری
من اذیت شده و تو و اون  زنیکه پرستار بی وجدان عین خیالتونم نبود و نیست!

مخصوصا تو که فقط هدفت برات مهمه و غیر از این هیچی برات ارزش
نداره.. بچه م لغر شده، ضعیف شده، غمگین و پژمردس، مثل خودم، کی به

من و این بچه واقعا اهمیت میده؟ 

+ اگه یه ذره با من راه میومدی هیچوقت رزالینو ازت جدا نمیکردم، پس
تقصیر خودتم  هست، بعدشم... 

با عصبانیت حرفشو قطع کردم: چرت نگو شهرام! اگه نمیتونی حتی یه
قن گوه همه عذرخواهی کنی پس حداقل چرتم  نگو.. تو به خاطر اون  کلکسیو

جوره دهن منو سرویس کردی، خون  من و بچه مو تو شیشه کردی که فقط به
چندتیکه وسیله و خنزر پنزر برسی.. الن خوشحالی؟ حرصا و طمعت ارضا
شد؟ تو به  هیچی اهمیت نمیدی، به هیچی جز خودت، خودخواه و حریصی و
فقط خواسته خودت مهمه، بقیه برن بمیرن! چندوقت پیش گفتی من و تو مثل

همیم، ولی سخت در اشتباهی، من هرچیم تو لجن فرورفته باشم  بازم یه چیزایی
برام ارزشه، بازم دوزار وجدان دارم و به خیلی چیزا اهمیت میدم، ولی تو

مکشی خودتو واسه پول بیشتر، این حرصا چی؟ فقط پول، پول، پول ! داری می
داره خفه ت میکنه.. اون چیزی که تو سینه ت داره میتپه قلب نیست یه تیکه 



سنگه که فقط با پول هیجان زده میشه، برا همین  وجدان و احساس نداری، به
راحتی پا رو آدما میذاری و ازشون میگذری. 

هرلحظه انتظار داشتم مثل همیشه بهم بپره و عربده بزنه، حتی یجوراییم دلم
میخواست اینکارو بکنه، دنبال مجازات و تنبیه بودم برای خودم ! به این فکر
که شاید یکم حال داغونم بهتر شه و وجدانم و دل شکستم آروم  بگیره.. آره!

میخواستم دهن خودمو سرویس کنم. 

بازم  می خواستم ادامه بدم ولی بغض و گریه های ناخواستم مانع حرفام شد  ..
شهرام  به آرومی چند قدم به سمتم برداشت.. سرش پایین بود و نگاهم نمیکرد،
ولی میدیدم اخماشو تو هم کشیده.. تو همون حالت لب باز کرد: میدونم تو این 
مدت خیلی اذیتت کردم و بیشتر از توانت بهت فشار اوردم، شاید باور نکنی
ولی پشیمونم از این همه سختگیری که بهت داشتم.. قول میدم همه اینارو برا

تو و رزالین جبران کنم. 

_ هه! اگه به کلکسیون عزیزت نمیرسیدی بازم این حرفارو میزدی؟ معلومه
که نه ! چیه؟ میخوای یه مدت بهم استراحت بدی که برای برنامه جدیدت آمادم
کنی؟ این دفعه قراره با کی رو هم بریزم؟ دوباره میخوای چجوری گروکشی
کنی که من مطیع و تسلیم  شم؟ بگو راحت باش، بذار عمق بدبختیمو بدونم. 

با نگاه ناراحتی که به ندرت ازش دیده بودم بهم خیره شد و گفت: بس کن یلدا،
نه دیگه قراره من برا کسی برنامه داشته باشم، نه بذارم  مردی به تو نزدیک

شه.. دیگه تموم شد، از این به بعد فقط منم و تو و رزالین. 

میون گریه و حال بدم از تعجب جمله آخرش سربلند کردم و بهش خیره
موندم.. چی میگفت واسه خودش؟ حالش خوب بود؟ یا مست کرده بود و چرت

و پرت میبافت؟.. دهن نیمه بازمو جنبوندم تا جوابشو بدم که همون لحظه



نگهبان خونه با سروصدا وارد سالن شد و رو به شهرام گفت: آقا.. یه دیوونه
اومده جلوی در، روم به دیوار فقط هم شمارو با فحش و ناسزا صدا میزنه و

همینجور میکوبه به در خونه.. وال من جرات نکردم باهاش روبه رو شم، خیلی
قاطی و عصبیه. 

شهرام اخم کرد و راه افتاد به طرفا آیفون.. منم که برام مهم شده بود بدونم کیه
دنبالش رفتم.. همین که آیفونو روشن کرد چشمم افتاد به آبان که با خشم و

نفرت بی نهایت مشتشو میکوبید به در و شهرامو صدا میزد.. دست و پام یخُ
مسر بخوره .  کرد و طوری وارفتم که نزدیک بود رزالین از بغلم 

شهرام فورا کمر رزالینو گرفت و جاشو تو بغلم سفت کرد.. به چهره وحشت
زده و رنگ  پریدم نگاه کرد و گفت: چته چرا انقدر ترسیدی؟ 

لل شده بودم و خشکم زده بود.. هیچ کاری ازم برنمیومد، حتی مغزمم درست
فکر نمی کرد.. یعنی آبان همه چیزو فهمیده بود ؟ اگه نفهمیده پس چرا اومده

جلوی در خونه شهرام؟ میدونه منم اینجام یا نه؟ یا خدا! قراره چه شری به پا
شه.. شهرام که حال نزارمو دید ادامه داد: نترس، من اینجام، اگه هم قراره

کسی باهاش روبه رو شه  منم، این  یارو هیچ  غلطی نمیتونه بکنه مطمئن باش. 

قر آبان افتادن  نبود، از این  بود که تمام ذهنیتش از من نمیفهمید! ترس من گی
نابود شده باشه.. شهرام نگاهشو با اخم از من گرفت و گوشی آیفونو برداشت:

بله؟

PART 119 : 



قن بی نهایت خشمگین به دوربین آیفون نزدیکتر شد و یه چیزایی گفت که آبا
نفهمیدم ولی اخم شهرام کمرنگ شد و گفت: برای چی؟ چیکار داری؟ 

آبان جوابشو داد و از دوربین فاصله گرفت اما همچنان جلوی در وایساده بود..
شهرام گوشی رو گذاشت و خطاب به من گفت: میرم دم در ببینم چی میگه. 

سراسیمه پرسیدم: چی گفت؟ همه چیزو فهمیده؟ 

_ دیر یا زود باید بفهمه، تو برو تو اتاقت و تا وقتی صدات نکردم بیرون نیا ...
قد برو دیگه! 

راه افتادم و اونم راه افتاد.. دور که شد دوباره برگشتم سمت آیفون، رزالینو
نشوندم پایین پام و گوشی آیفونو برداشتم.. استرس تو حلقم بود و میخواستم بال
بیارم، اگه آبان چیزی نفهمیده پس اینجا چیکار میکنه؟ چند لحظه بعد شهرامو

دیدم که در خونه رو باز کرد و با آبان روبه رو شد. 

آبان : 

به خونه شهرام که رسیدم یکی دوبار زنگ آیفونو فشار دادم ولی کسی جواب
نداد.. با مشت به در کوبیدم چون میدونستم نگهبان خونه ش همون پشت دره..

طولی نکشید که صداشو شنیدم: کیه؟ 

_ به اون صاحب کار پفیوزت بگو بیاد بیرون. 

+ چی میگی یارو؟ برو پی کارت. 



عصبی تر از قبل مشتمو محکمتر به در کوبیدم و داد زدم: شهرام! حرومزاده
ی مادر خراب بیا بیرون. 

دوباره صدای نگهبانو شنیدم: هوی! برو تا به پلیس زنگ نزدم. 

_ مرتیکه خایه مالی صاحب کارتو بذار برا یه وقت بهتر، برو صداش کن تا
قک...  پاره ت نکردم.. شهرام! بی ناموس جا

هرچی از دهنم درمیومد داد میزدم و حواله شهرام میکردم تا خودشو نشون
بده.. چند دقیقه بعد از آیفون صداشو شنیدم که گفت: بله؟ 

_ اگه دوزار وجود داری بیا بیرون کارت دارم. 

+ برای چی؟ چیکار داری؟ 

_ مثل موش تو سوراخ قایم نشو، بیا بیرون تا مشکلمونو مردونه حلش کنیم. 

چیزی نگفت و گوشی رو گذاشت.. نمیدونستم میاد دم در یا نه اما چند دقیقه
صبر کردم ، اگه نمیومد بیرون اونوقت یه کار دیگه میکردم تا مجبور شه
خودشو نشون بده.. طولی نکشید که درو باز کرد و باهاش روبه رو شدم..

همین که ریخت نحسشو دیدم خشم و نفرتم فوران کرد، خیز برداشتم  سمتش و
با کله کوبیدم تو صورتش.. بدجوری جا خورد ولی من تازه گیرش اورده

نچک و سیلی و ممشت، بودم.. پرتش کردم روی زمین و نشستم رو سینه ش.. با 
میزدم رو سر و کله ش و دق و دلیمو خالی میکردم . 



خودشو تسلیم  من کرده بود و هیچ  تلشی نمیکرد، فقط افتاده بود زیرم و کتک
میخورد، بدون اینکه حتی به خودش تکونی بده.. تو اون لحظه هم تنها چیزی
که برای من مهم بود همین بود، که تقاصا گوه خوریشو پس بده، اونم با جون

کندن زیر مشت های من. 

یه دل سیر شهرامو کتک زدم بدون اینکه حتی کسی جلومو بگیره.. دهنش پر
خون بود و حسابی ترکیده و داغون شده بود.. وقتی این ریختی دیدمش بلخره

راضی شدم و دست از کتک زدنش کشیدم، یقه شو گرفتم و با نفرت تو
صورتش گفتم: این جواب حرومزاده بازی و گوه خوریت بود تن لش، به نفعته
یادت بمونه و برات درس عبرت شه.. دیگه دور و بر یلدا نبینمت، یعنی حتی

اگه وجود نحستو حس کنم دیگه به کتک زدنت رضایت نمیدم، بلیی سرت
میارم که ننه داشته و نداشته ت به عزات بشینه، شنیدی مرتیکه؟ 

چشماشو به زحمت باز کرد و با سرگرمی بهم زل زد.. نیشش یواش یواش باز
شد و شروع کرد به خندیدن.. با اینکه دهنش پر خون بود ولی با چه خوشحالی

میخندید! خنده هاش واقعا رو مخم بود و داشت عصبی ترم  میکرد، یه لحظه
فکر کردم نکنه  از شدت ضربه هایی که تو سرش زدم  خل و چل شده!

ناخواسته فکم منقبض شد و تکونی به یقه ش دادم: به چی میخندی بی ناموس؟ 

همچنان که میخندید خودشو تکون داد و منم ولش کردم.. بلند شدم و با انزجار
بهش چشم دوختم ولی اون رو زمین ولو بود و قهقهه میزد، طوریکه انگار از
کتکهایی که خورده بود حسابی لذت برده بود!.. اینبار صدامو بال بردم: چیه

تنت دوباره میخاره آره؟ خوشت اومده؟ مازوخیسمی چیزی داری؟ 

خبیثانه نگاهم کرد.. درحالیکه به سختی داشت تن لششو جمع میکرد تا بشینه
گفت: بابا دمت گرم! پسر تو واقعا باورنکردنی! واسه خاطر یلدا اومدی اینجا و

منو جلوی در خونه م و جلوی این همه چشم زدی ترکوندی! یکی از احمقانه
ترین و خر بازی ترین کارایی بود که تو عمرم دیدم. 



_ هه! بدبخت این زر زرا رو نکنی چی میخوای بگی؟ مثل بعد از اینکه من
رفتم چه گوهی میخوری؟ میخوای بری شکایت کنی؟ به تخمم برو شکایت کن

بزدل.

PART 120 : 

خون تو دهنشو تف کرد، دست روی گوشه لباش کشید و با نیشخند گفت: اون
که اولین کاریه که انجام میدم، شک نکن! ولی یه چیزایی هست که دیگه باید

بدونی. 

با درد روی پاهاش وایساد و خیره بهم ادامه داد: یلدا رو من فرستادم تو
زندگیت، اون با خواسته و نقشه من بهت نزدیک شد، من از لحظه به لحظه

رابطتون باخبر بودم.. همش بازی بود دوست عزیز! همش! 

_ خفه شو حرومزاده! داری میسوزی نمیدونی دیگه به چی چنگ بزنی . 

+ نه جون تو جدی میگم، یلدا آدم منه. 

خیز برداشتم سمتش و یقه شو تو مشتم  گرفتم: یه بار دیگه فقط یه بار دیگه اسم
یلدا رو بیار تا تیکه تیکه ت کنم آشغال. 

خندید.. یه خنده تو مخُ و اعصاب خرد کن.. خونسرد نگاهم کرد: باورش سخته
برات نه؟ منم جای تو بودم باور نمیکردم.. اون همه عشق و علقه و قربون



صدقه همش کشک باشه! ولی باید باور کنی، یلدا رو من بهت نزدیک کردم،
النم دیگه کارش تموم شده و برگشته پیش خودم. 

فشار بیشتری به یقه ش اوردم و غریدم: دهن کثیفتو ببند لجن، با این گوه
خوریا به هیچی نمیرسی. 

+ من که فعل با سر افتادم تو عسل! به لطف یلدا جونم و خریت تو به اون
چیزی که میخواستم رسیدم، حال تو وایسا اینجا رو حماقتت پافشاری کن و

دهن خودتو سرویس کن! دارم میگم همش بازی بود میفهمی؟ 

یه لحظه ته دلم خالی شد و از حرفاش شک به جونم افتاد.. ولی نه امکان
نداشت! یلدا چندساعت پیش با من بود، چطور ممکنه حرفای این عوضی

درست باشه؟ داشت زر میزد که اسم یلدا رو پیش من  خراب کنه و منو به
جونش بندازه.. یقه شو تکون دادم و گفتم: فعل اونی که دهنش سرویس شده

تویی، چقدر بدبختی که به این شر و ور بافتنها رو اوردی.. خوب گوشاتو وا
کن این آخرین اخطاریه که بهت میدم، دیگه دور و بر یلدا نبینمت، حتی اسمشم

نمیاری، دفعه بعد فقط کتکت نمیزنم، خرفهم شدی ؟ 

با شدت ولش کردم و ازش جدا شدم.. روبرگردوندم و داشتم راه میفتادم که
صداشو شنیدم: پس یه سر به خونه باغتون بزن، همون جایی که یه گنج
باارزش خونوادگی داشتین و چهارچشمی مواظبش بودی.. البته همچین

چهارچشمیم مواظب نبودی، اگه بودی...! 

حرفشو ادامه نداد و خندید.. نفسم بند اومد و هنگ کردم.. چی گفت؟! خونه
باغ؟ گنج باارزش؟ برگشتم سمتش و بهت زده و عصبی نگاهش کردم.. راه

افتاد سمت خونه ش و همزمان گفت: درضمن پیش خودت فکر نکن یه کتک
مفصل به من زدی و دلت خنک شده، تازه اول بدبختیته.. خودم نذاشتم کسی



دخالت کنه، از قبل بهشون گفته بودم عقب وایسن تا تو منو این شکلی کنی..
میخوام یه دهنی ازت سرویس کنم که مادر قبگرنید! در ضمن به نظرم بهتره

نگهبان خونه باغم عوض کنی، یارو خیلی خر و احمقه! مرتیکه ماسکل هنور
بهت نگفته دیشب چه اتفاقی افتاد، هرچند به گمونم خودشم نمیدونه دقیقا چیشده!

خلصه  به جای اینکه وایسی و منو نگاه کنی یه سر به اونجا بزن. 

حیرت زده و آشفته دوییدم سمتش تا نذارم برگرده داخل ولی اون پرید تو خونه
و درو بست.. به در خیره مونده بودم ولی مغزم جای دیگه بود.. اتاق سفید،

عتیقه ها..! دوییدم به طرفا ماشین و سریع سوار شدم.. همزمان که ماشینو راه
مینداختم زنگ زدم به نگهبان خونه باغ.. اون از وجود اتاق سفید بی خبر بود،
فکر میکرد فقط یه باغه که باید مواظبش باشه، دراصل هیچکس از وجود اون

عتیقه ها خبر نداشت، جز... جز یلدا! 

نه امکان نداره، یعنی غیر ممکنه! همون لحظه نگهبان جواب داد: سلم آقا
آبان. 

_ دارم میام اونجا، ببینم از دیشب تا الن اتفاقی افتاده؟

+ نه آقا همه چیز امن و امانه، چطور مگه چیزی شده؟ 

جوابشو ندادم و قطع کردم.. فقط سرعت ماشینو بالتر بردم تا زودتر برسم و
ببینم چه خاکی تو سرم شده... 

به باغ که رسیدم نگهبان درو برام  باز کرد و فورا رفتم داخل.. از ماشین  که
پیاده شدم  بی معطلی گفتم: یه چیزی ازت میپرسم راستشو بگو، دیشب اینجا چه

خبر بود؟ کسی نیومد جلوی در؟ اتفاقی نیفتاد؟ 



رنگش پرید و تته پته کنان گفت: وال آقا آبان اتفاقی که نیفتاد، یعنی چیزی نشده
که من بخوام به شما بگم. 

خشمگین از دروغاش قاطی کردم و یقه شو گرفتم: من ازت یه جواب درست
میخوام، میگی یا پلیس خبر کنم اونا ازت بپرسن؟ 

وحشت زده به گریه افتاد و با حال نزاری نالید: آقا بخدا من نمیدونستم.. من
تقصیری ندارم.. دیشب یه از خدا بی خبر اومد جلوی در و گفت غذای نذری

اورده، منه احمقم ازش قبول کردم و غذا رو خوردم.. بعدش گیج و منگ شدم..
در باغو زدن منم با اون حالم خودمو رسوندم جلوی در، درست یادم نیست

چیشد، اصل تو حال خودم نبودم.. صبح که بیدار شدم دیدم تو باغ ولو شدم،
فوری برگشتم داخل خونه ولی همه چیز مرتب بود، حتی یه سوزنم کم نشده،

باور نمیکنید خودتون برید داخل خونه رو چک کنید. 

_ احمق همچین اتفاقی افتاده و الن بهم میگی ؟ 

هولش دادم کنار و دوییدم داخل.. به هیچ چیز توجه نمیکردم و فقط میخواستم
برسم به اتاق عتیقه ها.. خدا خدا میکردم اون فکری که تو سرمه اشتباه محض

باشه .

PART 121 : 

از استرس قلبم محکم به سینم میکوبید و عرق سرد میریختم.. با دستای لرزونم
در اتاق رو باز کردم و به محض دیدن صحنه روبه روم خشکم زد.. باور

نمیکردم، نمیتونستم باور کنم.. اتاق خالی بود، خالی!... یلدا، یلدا، یلدای لعنتی!



یه باره طرفا چپ بدنم مثل سنگ سفت شد، از فک و گردنم، تا کتف و بازو و
دنده م همه رو درگیر کرد.. نمیتونستم نفس بکشم، قلبم طوری منقبض شده بود
انگار جریان خون تو بدنمو متوقف کرده بود، سرم  گیج رفت و دیگه نتونستم
رو پاهام وایسم.. حس میکردم دچار حمله قلبی شدم و شاهد آخرین ثانیه های
زندگیمم.. ولو شدم رو زمین و نگاهم بی هدفا به سقف سفید رنگ قفل شد..

همین بود، من داشتم میمردم... 

یلدا : 

با گریه و نهایت خشم و ناامیدی داد زدم: عوضی کثافت چرا اسم منو اوردی؟
واسه چی اینکارو کردی؟ تو که به خواستت رسیده بودی، دیگه چرا منو به گند

کشیدی؟ 

شهرام عصبی پکی به سیگارش زد: کدوم گند؟ چرا زر میزنی؟ اون مرتیکه
هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نه شکایتی نه هیچی، تازه این وسط من شاکیم که این

بل رو سرم اورده، باید تقاصا پس بده و جونش درآد. 

با درد صورتش جمع شد و آخ  بلندی گفت.. دستشو رو فکش گذاشت و با
صدای آرومتر ادامه داد: نامرد داشت به قصد مکشت میزد! ولی دارم براش، یه

پدری ازش دربیارم اون سرش ناپیدا! 

هیستریک صدامو بال بردم: بس کن! بس کن لعنتی! انقدر برای آبان دردسر
درست نکن. 

+ تو..تو طرفا کی؟ من یا اون خر وحشی؟ 



_ شهرام  خوب گوش کن چی میگم، بخدا اگه برای آبان دردسر تازه ای درست
کنی تو و خودم و این خونه رو به آتیش میکشم. 

+ ترمز کن  بابا! چته؟ نگرانی خودتی یا اون مرتیکه؟ 

_ انقدر به آبان توهین نکن  عوضی. 

با شدت از روی صندلی که نشسته بود بلند شد و خیز برداشت سمتم: تو مثل
نگلوتم پیش آبان  گیر اینکه واقعیتو با رویاهای احمقانت قاطی کردی، حتی اگه 
ممردی میفهمی؟ از این به بعد باید از سایه شم بترسی، کرده باشه دیگه براش 

چون هرجا گیرت بیاره زندت نمیذاره . 

با این حرفش هزار تیکه شدم.. آشفته و خشمگین کوبیدم تخت سینش و جیغ
زدم: همش تقصیر توئه! اگه دهنتو می بستی و اسم منو نمیوردی الن این وضع

و حالم نبود . 

+ آخه تو چرا انقدر ماسکلی؟ من حتی اگه هیچ اشاره ای هم بهت نمیکردم اون
بازم میفهمید این وسط نقش تو چی بوده.. خب احمق یذره با خودت فکر کن،

جز تو کی جای اون عتیقه هارو میدونست که بخواد به من بگه؟

_ خفه شو! من که میدونم چه مرگت بود، میخواستی کل نابودش کنی،
میخواستی گند بزنی به هرچی که آبان از من تو ذهنش ساخته، من اگه تورو

نشناسم باید برم بمیرم. 



شدت عصبانیتش کمتر شد، ولی همچنان لحن طلبکارانشو حفظ کرد و گفت:
اصل آره! حق با توئه، میخواستم دهن اون بچه پرروی عوضی رو سرویس

کنم، میخواستم این واقعیتو بکوبم تو صورتش و بفهمه تو با منی نه اون.

_ که چی؟ مگه چیزی بینمونه که خودتو حق دار میدونی؟ کدوم وقت خواستی
واسه کسایی که تلکه شون کردی خودتو ثابت کنی؟ چی باعث شده که بخوای

این موضوع رو شخصیش کنی؟ 

+ تو یکی از شخصی کردن مسائل با من حرفا نزن که پرونده سیاهی داری!
الن برای چی داری بال بال میزنی و کم  مونده خودزنی کنی؟ تو که نباید

برات فرقی کنه، اونم یکی بود مثل بقیه، پس دیگه دهنتو ببندو انقدر غر نزن. 

_ پس توام دست از سرش بردار و انقدر براش مشکل درست نکن، مثل بقیه. 

نگاه خنثی و سردی بهم انداخت و با مکث گفت: تو مسائلی که بهت مربوط
نیست دخالت نکن. 

حیرت زده و عصبی تر خیرش موندم و گفتم: عه اینجوریه؟ باشه. 

راه افتادم به سمت اتاقی که رزالین  داخلش بود.. لباس بیرون  پوشیدم، بچه مو
بغل کردم و از اتاق بیرون زدم.. بی تفاوت از کنار شهرام که با خشم خیرم

مونده بود داشتم رد میشدم که بهم توپید: کجا؟ کدوم گوری داری میری؟ 

بدون  اینکه نگاهش کنم جواب دادم: به تو مربوط نیست. 



آستین مانتومو محکم کشید و غرید: وایسا ببینم، شورشو دراورده. 

همزمان منم جیغ زدم: ولم کن! به تو چه من کجا میرم؟ تو چیکاره منی؟ تو که
دیگه به هرچی میخواستی رسیدی، به اون  کلکسیون نکبتی، به هدفا و نقشه

ت، ریدی به اسم و شخصیت من پیش آبان  و کاری کردی که حالش ازم به هم
بخوره، حال دیگه دست از سرم بردار. 

+ بدبخت حالیت نیست؟ آبان دستش به تو برسه زندت نمیذاره، باید یه مدت
اینجا بمونی تا اوضاع یکم  آروم  شه بعدش هر جهنم دره ای که خواستی برو. 

_ به تو چه! جون خودمه، زندگی خودمه، هرتصمیمی بخوام  براش میگیرم. 

یقه مانتومو محکم گرفت و مجبورم کرد عقب گرد کنم، همزمان با تشر گفت:
بشین سرجات بینم! هر تصمیمی بخوام میگیرم! خیلی بیجا کردی، تا وقتی من

بخوام همین جا میمونی. 

رزالین که از ترس بهم چسبیده بود و گریه میکرد مانع حرکتم شد.. سرجام
وایسادم و غریدم: شهرام از سرراهم برو کنار میخوام برگردم خونه م، تو به

هرکوفتی که میخواستی رسیدی، دیگه چه مرگته؟

PART 122 : 

خشن و خشمگین گفت: درست حرفا بزن یلدا، هیچی بهت نمیگم دور برندار،
همین جا میمونی تا اوضاع آروم شه، تمام! 



_ چیه؟ دوباره برا کی برنامه ریختی که زنده ی من بیشتر به دردت میخوره؟
باز قراره مجبورم کنی واسه کی ناز و عشوه خرکی بیام و سوارش شم؟ 

فکش منقبض شد و تو همون حالت گفت: دهنتو ببند، یه کاری نکن جلوی بچه
بکوبمت تو در و دیوار. 

_ هه! مگه غیر از اینه؟ دیگه چرا ترش میکنی؟ 

+ وقتی بهت میگم آبان آخریش بود یعنی آخریش بود زبون نفهم. 

خواستم بهش بتوپم که بغضم ترکید و زدم  زیر گریه.. گریه هام که همش از
سوختن دلم بود با گریه های رزالین یکی شده بود.. شهرام جلو اومد تا رزالینو

ازم  بگیره ولی خودمو عقب کشیدم و بهش اجازه ندادم.. نوچ گفت و با لحن
آرومی ادامه داد: چرا انقدر لجبازی یلدا؟ من به خاطر خودت و این بچه میگم،

پاتو از این در بذاری بیرون یه گرگ زخمی منتظرته تا تیکه و پارت کنه،
نمیخوام بلیی سرت بیاد میفهمی؟ 

میون گریه هام  لب باز کردم: تو این گند رو زدی، وگرنه اگه اسمی از من
نمیوردی یا حرفی از دزدیدن اون عتیقه ها نمیزدی آبان شاید به شک میفتاد،

شاید! قرارمون این نبود ولی تو کاری کردی که به اینجا برسه.. النم دیگه
فکر خودت باش لزم نکرده برا من و بچه م دل بسوزونی. 

+ به هرحال تو کارت تموم بود و دلیلی نداشت دیگه دور و بر اون یارو
باشی.. حرفا قرارو میزنی؟ ماهم قرار نداشتیم تو از آبان خوشت بیاد و

بخوای گند بزنی به برنامه هامون، اگه پافشاری من نبود الن همه چیزو از
دست داده بودم.. بعدشم من هیچوقت نمیتونم به فکر تو نباشم، برام مهمی. 



_ برات مهمم؟ چرا؟ چون بازم قراره یکی دیگه رو دودره کنی و به من
احتیاج داری .

با عصبانیت لب باز کرد حرفا بزنه ولی پشیمون شد.. نفس عمیقی کشید و
لحن آرومشو حفظ کرد: انقدر این جمله رو تکرار نکن، برام  مهمی چون بهت

اهمیت میدم، چون نمیخوام اتفاق بدی برات بیفته، چون..چون میخوامت. 

ماتم برد و بهت زده خیرش موندم.. اونم خیرم بود.. با خودم فکر کردم حتما
منظورش چیز دیگس.. سر تکون دادم و پرسیدم: یعنی چی؟ 

رو برگردوند و راه افتاد به سمت میز.. یه نخُ سیگار روشن کرد و بهش پک
زد.. همونطور که به نقطه نامعلومی نگاه میکرد جواب داد: تورو بیشتر از هر

زنی دوست دارم، نمیخوام از دستت بدم.. آبان داشت تورو ازم میگرفت، منم
نمیخواستم همچین اتفاقی بیفته. 

دست و پاهام یخُ کرد از حرفی که داشت میزد.. همچنان بهش خیره بودم که
شاید اثری از شوخی یا لودگی تو صورتش ببینم ولی خیلی جدی تر از این

حرفا بود.. شهرام و ابراز علقه؟ اونم به من؟! از هر جوکی خنده دار تره!..
یه قدم به سمتش برداشتم و گفتم: شهرام الن جدی؟ یا چی؟ 

برگشت و نگاهم کرد: چرا فکر میکنی دارم باهات شوخی میکنم؟ کدوم زنی
رو دور و بر من دیدی انقدر برام مهم باشه که بخوام بهش بها بدم و حامیش

نخیرم؟  باشم؟ مگه 



نخیر نیستی، ولی رو کارایی که برام کردی و با عصبانیت جواب دادم: نه 
حمایتی که داشتی اسم علقه و دوست داشتن نذار.. تو همیشه بهم میگفتی آدمتم
و برات کار میکنم، تازه اگه واقعا علقه داشتی هیچوقت اجازه نمیدادی من به

نمردا نزدیک شم تا کارای تورو پیش ببرم.  اون  

+ بحث کارو با مسائل شخصی قاطی نکن، آره من ازت میخواستم به اون 
نمردا نزدیک شی تا کارای منو پیش ببری، ولی یه کدوم از اون پفیوزا

دستشون به دستت خورد؟ نه چون من نمیخواستم نزدیکت شن. 

پوزخند تمسخرآمیز و عصبی زدم: راجع به آبان  چی؟ اونو که خودت مجبورم
کردی بهش تن بدم.. یادت رفته که چقدر خون به جیگرم کردی؟ خودت برام
لباسای سکسی میخریدی تا براش بپوشم و لوندی کنم، پا رو خرخرم گذاشته

بودی تا هرچی زودتر بکشونمش تو رختخواب.. نگو که یادت رفته! 

دندون قروچه ای کرد و خشمگین گفت: نه یادم نرفته، ولی اول که این
موضوع به خاطر کارمون بود و مربوط به گذشتس، بعدشم هیچوقت فکر

نمیکردم تو بخوای اینطوری هوایی شی، همیشه فکر میکردم قراره با تنفر و
انزجار باهاش باشی نه اینکه...! درضمن به خاطر اینکار بیشتر از اون چیزی

که فکرشو کنی پشیمونم، نباید میذاشتم انقدر بهت نزدیک شه. 

_ پشیمون نباش! چون تو واسه خاطر اهدافت از هر چیزی مایه میذاری و
درصورت لزوم قربانیم میکنی.. اگه لزم باشه بازم اینکارو انجام میدی.

+ بس کن یلدا، انقدر نمک رو زخمم نپاش، بهت گفتم که از این به بعد فقط
قراره زندگی کنیم، من و تو و رزالین.. هرجایی از این دنیا که تو بخوای. 



_ تو حتی معنی دوست داشتنم نمیدونی، آدم کسی رو که دوسش داره وسیله
نمردای مختلف نزدیک شه و نمیکنه تا به هدفش برسه، مجبورش نمیکنه  به 

واسشون لوندی کنه، چون روش تعصب و غیرت داره و اون زنو فقط برای
نمرد چه شکلیه چون قبل تجربش خودش میخواد.. من میدونم دوست داشتن یه 
کردم، چون آبان واقعا دوسم داشت، چیزی که تو گند زدی توش.. میدونی چی

خنده دار و درعین حال تاسف باره شهرام؟ رابطه عاطفی بین من و تو!

PART 123 : 

اخماشو بیشتر تو هم  کشید و گفت: رابطه عاطفی بین من و تو نه خنده داره نه
تاسف بار.. درضمن انقدر منو با اون مرتیکه مقایسه نکن.. چرا از این زاویه
بهش نگاه نمیکنی که من همیشه سعی کردم مواظبت باشم و ازت حمایت کنم ؟
به هرچیزی چنگ زدم تا تورو پیش خودم نگه دارم چون نمیخواستم از دستت

بدم. 

از حرفای مفت و مسخرش فکم منقبض شد و با حرصا گفتم: ببین خیلی حرفا
هست که من از زبون تو شنیدم و محاله یادم بره، از هر زاویه ای بهش نگاه

میکنم هرچیزی درونش میبینم جز احساس و عاطفه!.. قبول دارم توی اون
وضعیت وانفسا و داغونی که داشتم تو تنها کسی بودی که زیر بال و پرمو
گرفتی و نذاشتی نابود شم، ولی اینم میدونم به خاطر انسان دوستی یا علقه

قلبی اینکارو نکردی، منو میخواستی واسه انجام کارای خودت، واسه اهدافت..
آره! پس بیا و اسم دوست داشتن روش نذار. 

+ درست میگی عزیزم، من نه مرد با شرافتیم نه احساساتی، الویت اولم همیشه
اهدافم بوده نه چیز دیگه، ولی میون این  خواسته ها تو همیشه برام  عزیز بودی،

هیچوقتم نخواستم به زور نزدیکت شم چون از اینکار بیزارم، با خودم فکر
میکردم اگه قراره رابطه  ای بینمون شکل بگیره اول از همه میل و رغبت تو

شرطه. 



حرفای آخرش یجورایی منو یاد حرفای آبان مینداخت، ولی این  کجا و اون
کجا!.. شهرام یه خودخواه واقعی بود، کسی که فقط به خودش و خواسته هاش

اهمیت میداد، بهم ثابت شده بود نمیشه بهش اعتماد کرد.. از همه  مهمتر من
هیچ علقه ای بهش نداشتم!.. نمیدونم قرار بود با آبان به کجا برسم ولی همین
شهرام بود که بازم به خاطر خودخواهی خودش همه چیزو طوری خراب کرد

که هیچجوره نمیشد درستش کرد، حتی جای ماست مالیم نذاشته بود. 

منم با نهایت سنگدلی گفتم: پس اصل بهش فکرم نکن، رابطه من و تو قرار
نیست هیچوقت از این نزدیکتر شه. 

بهم  خیره بود اما از حالت صورتش نمیتونستم بفهمم چی تو سرشه یا چه
احساسی داره، هرچند چه اهمیتی داشت اون چه حسی داره؟!.. رزالینو توی
آغوشم بالتر کشیدم و دوباره راه افتادم، میخواستم برگردم خونه خودم.. یه

مرتبه شهرام سد راهم شد و عصبی لب باز کرد: کجا؟ مگه قرار نشد همین جا
بمونی؟ 

_ نه من همچین قراری نذاشتم، هنوزم تصمیم دارم برگردم خونه م. 

بعد با بی تفاوتی از کنارش رد شدم اما از درون  مثل انبار باروت بودم، فقط
میخواستم یه بار دیگه مانع رفتنم شه تا خونه شو روی سرش خراب کنم..
درحالیکه به سمت در خونه میرفتم شهرام با لحن آرومی صدام  زد: یلدا؟ 

برگشتم سمتش و با اخم منتظر موندم حرفشو بزنه.. با نگاه رام شده ای که
کمتر ازش دیده بودم ادامه داد: اگه بخوای بری من جلوتو نمیگیرم، ولی فقط

نگاهم کن و ببین عصبانیت آبان چه شکلیه. . این تازه برای وقتیه که نمیدونست
چه بلیی سرش اوردیم وای به حال الن که از همه چیز خبر داره.. میدونم



الن میخوای بگی قرار نبود اینجوری شه، تقصیر منه، اگه دهنمو میبستم
اینطوری نمیشد ولی حال که اوضاع اینجوریه.. یه لحظه با خودت دودوتا

چهارتا کن، ریختی که برای من درست کرده رو ببین، وضعیت ناجور النو
بسنج و به اون  گرگ  زخمی که به خونت تشنه س فکر کن.. ببین بازم به

صلحه که از این خونه  بری؟ فکر میکنی آبان به تو و بچه ت یه لحظه هم
رحم میکنه؟ 

نمیخواستم به حرفاش اهمیت بدم ولی بی راهم نمیگفت .. با چیزای فوق
ناجوری که آبان فهمیده الن نمیخواد سر به تنم باشه، صدرصد اگه برم خونه

شب میاد سراغم، شاید تا سرحد مرگ کتکم بزنه، شایدم واقعا تیکه تیکه م
کنه.. صد البته که حق داشت و منم حقم بود، ولی میتونستم بچه مو توی

موقعیت خطرناک قرار بدم؟ معلومه که نه ! 

شهرام که متوجه شک و دودلیم شده بود جلو اومد و رزالینو ازم گرفت،
همزمان گفت: چندوقت اینجا بمون تا اوضاع آروم شه. 

نگاهم چرخید رو رزالین که از خدا خواسته خودشو به شهرام چسبوند.. ظاهرا
چاره ای نبود، باید قبول میکردم برای آبان تموم شدم، ازم متنفره و نمیخواد
سر به تنم باشه.. باید قبول میکردم آبان دیگه از دستم رفته، دیگه اون  مرد

مهربون و عاشق پیشه نیست که جز محبت به من کاری انجام  نده، الن به تنها
چیزی که اون فکر میکرد خرد کردن گردنم بود!.. ای لعنت بهت شهرام! که

همه این آتیشها از گور تو بلند میشه.. یعنی یه کاری کرد که از سایه آبانم
وحشت داشته باشم.. حرومزاده ی عوضی. 

.......

شب شده بود و من همچنان کلفه و بی قرار بودم.. از یه طرفا همین که
گوشیم زنگ میخورد چهارستون بدنم می لرزید از طرفا دیگه به شکل

خودآزار گونه ای منتظر زنگ آبان بودم.. خودم میدونستم اگه زنگ بزنه قرار



نیست قربون صدقم بره! ولی واقعا چرا نه زنگ میزد نه پیامی میداد؟ حداقل
تهدید کنه یا چه میدونم از اینجور کارا، اما هیچ خبری ازش نبود. 

شاید احمقانه باشه ولی نگرانش بودم و میخواستم از حالش با خبر شم..

PART 124 : 

با اینکه ازش میترسیدم و اونو یه خطر جدی میدیدم، عقل حکم میکرد فقط
ازش فرار کنم و نذارم هیچ رد و نشونی ازم پیدا کنه.. ولی هنوزم عشق

زندگیم بود، هنوزم با همه قلبم میخواستمش و عاشقش بودم. 

دیگه نمیتونستم بشینم و صبر کنم، عقلم مدام بهم میگفت نکن، نکن، نکن! اما
من اهمیتی نمیدادم.. از داخل وسایلی که اینجا برام مونده بود گشتم و یه سیم

کارت پیدا کردم، سیم کارتی که دیگه استفاده نمیکردم.. داخل گوشیم جا زدم و
منتظر شدم.. دستام از استرس یخُ کرده بود و میلرزید، به نفس نفس افتاده بودم

و قلبم از این هیجان تند تند میزد. 

شماره آبانو گرفتم و منتظر شدم جواب بده.. خودمم نمیدونم دنبال چه نتیجه ای
بودم فقط میخواستم ببینم آبان جواب میده یا نه.. چندتا بوق که خورد جواب

داد.. یه باره نفسم بند اومد، اما صدای مردی غیر آبانو شنیدم: بله؟ 

موندم حرفا بزنم یا نه! یارو یکی دوبار گفت الو.. داشت قطع میکرد که فورا
گفتم: آبان؟! 

+ گوشیشون دست منه، ببخشید شما؟ 



من من کنان مردد بودم چه جوابی بدم که خودش ادامه داد: شما آقا آبانو
میشناسی؟ آخه وقتی زنگ زدین اسمشونو گفتین، اگه باهاشون آشنایی دارید

میشه به من کمک کنید ؟ 

یارو چی میگفت؟ گوشی آبان برای چی دستش بود؟ با اعتماد به نفس بیشتری
لب باز کردم: بله میشناسمشون، ببخشید گوشیش دست شما چیکار میکنه؟ 

+ داستانش طولنیه، من نگهبان باغشونم، خانوم  تروخدا هول نکنیا تو این چند
ساعت شما اولین کسی هستی که فکر میکنم میشه ازش کمک گرفت.. راستش

آقا آبان حالش بد شد و اوردیمش بیمارستان.. من براتون آدرس بیمارستانو
میفرستم و اگه میشه خودتونو زودتر برسونید. 

نفسم رفت و خون تو رگام یخُ زد.. وحشت زده لب باز کردم: چیشده؟ چه
بلیی سرش اومده؟ یعنی چی حالش بد شده؟ 

+ خانوم! آروم باشین لطفا! خوبه بهتون گفتم هول نکنید. . آدرسو براتون
میفرستم زودتر خودتونو برسونید.. فقط اگه براتون مقدوره با خودتون پولم

بیارین، چون پولی که من تو کارتم دارم اونقدری نیست که بشه باهاش هزینه
بیمارستانو داد. 

قطع کرد و من همچنان تو بهت و وحشت بودم.. چندثانیه بعد از یه شماره
دیگه آدرسو برام فرستاد.. درست مثل آدمای تسخیر شده که تو حال خودشون 
نبودن بلند شدم و لباسای بیرونمو پوشیدم.. نگاهی به رزالین که غرق خواب

بود انداختم و از اتاق بیرون رفتم.. همینجور شوک شده و بهت زده داشتم قدم
برمیداشتم که دستم کشیده شد.. برگشتم و دیدم شهرام با اخم نگاهم میکنه و



همزمان لب باز کرد: با توام ! چرا هرچی صدات میزنم جواب نمیدی؟ کجا
داری میری این وقت شب؟ 

_ ها؟ آبان.. حالش بد شده، بیمارستانه، باید برم پیشش. 

متعجب گفت: چی؟ واسه خودت چه شر و وری میبافی؟ 

_ آبان.. میگم حالش بده، بیمارستان بستری شده. 

+ تو از کجا فهمیدی؟ مگه بهت نگفتم ازش فاصله بگیر؟ چرا انقدر خودسر و
نادونی؟ چی داره که اینجوری دنبالشی و دودستی بهش چسبیدی؟ نمیفهمی یارو

الن در به در دنباله که دهنتو سرویس کنه؟ حتما باید یه بلیی سرت بیاره تا
بشینی سرجات؟

یه باره های های زدم زیر گریه و بهش گفتم از نگهبان باغش چی شنیدم..
میون زار زدنام ملتمسانه ادامه دادم: شهرام جون هرکی دوست داری بذار برم
بیینمش، تروخدا، از حرفای نگهبانه معلوم بود هیچکس پیشش نیست.. تروخدا

بذار برم. 

کلفه و عصبی بهم خیره موند، با مکث گفت: اگه نقشه باشه چی؟ 

_ کدوم نقشه؟ میگم با یه سیم کارت به درد نخور بهش زنگ زدم.. شهرام
بخدا معلوم بود یارو داره راست میگه، اگه بلی ناجوری سر آبان اومده

باشه... 



گریه هام شدیدتر شد و توان حرفا زدنو ازم گرفت.. به زحمت نالیدم: بذار
برم، تروخدا. 

هوفی کشید و کلفه چشماشو فشار داد.. به اطرافا چشم چرخوندم و بعد نگاهم
کرد: خیلی خب، باهم میریم، صبر کن سوییچمو بردارم. 

سوییچو برداشت و قبل از رفتن به پرستار رزالین سپردیم مواظبش باشه..
سوار ماشین شهرام شدیم و راه افتادیم به سمت بیمارستان.. با چشمای گریون

خیره به خیابون مدام به این فکر میکردم چه اتفاقی برای آبان افتاده.. ناخواسته
لب باز کردم و شاکی به شهرام گفتم: ببینم امروز که جلوی در کتک کاری

میکردین تو که حرکتی نکردی؟ مثل چاقویی به تنش فرو کنی... 

بهت زده و عصبی پرید وسط حرفم: چرا چرت و پرت میگی؟ خودت که از
تو آیفون داشتی میدیدی من فقط کتک میخوردم.. چه چاقویی؟ چه کشکی؟ این

فکرا رو از کجا درمیاری؟ 

جوابشو ندادم و فقط روبرگردوندم.. خودمم میدونستم دیگه دارم فکرای بیخود
میکنم، ولی از این  شهرام پدرسوخته هم هرچیزی برمیومد. 

با شهرام خیلی محتاطانه وارد بیمارستان شدیم.. دل تو دلم  نبود و میخواستم
زودتر از حال آبان باخبر شم.. داشتم میرفتم سمت اطلعات بیمارستان که
شهرام مانعم شد و گفت: بذار از یکی از پرستارا بپرسیم، اگه اون اطرافا

کمین کرده باشه چی؟ 

نگاه کلفه و بی حوصله ای بهش انداختم و برو بابایی حوالش کردم.



PART 125 : 

راه افتادم و اونم درحالیکه با صدای آروم ولی عصبی صدام  میزد دنبالم اومد..
خودمو به متصدی اطلعات رسوندم و مشخصات آبانو دادم.. وقتی متصدی

بهم گفت دچار حمله قلبی شده و تو بخش مراقبت های ویژس سرم گیج رفت و
دیدم تار شد.. انگار که ضربه سختی به سرم خورده باشه.. اشکام سرازیر شد

و دیگه بقیه حرفای متصدی رو نفهمیدم فقط میخواستم آبانو ببینم. 

درحالیکه اصرار میکردم شهرام منو کشوند یه گوشه و با تشر گفت: یه دقیقه
آروم بگیر! الن مثل میخوای چیکار کنی؟ به فرض که دیدیش بعدش چی؟

درضمن نمیتونیم زیاد اینجا بمونیم، نشنیدی نگهبان باغش همراهشه و هرلحظه
ممکنه مارو ببینه؟ یارو منو میشناسه، میفهمی؟

_ میخوام برم آبانو ببینم، بعدشم نگهبانه تورو میشناسه منو که نمیشناسه، تازه
اگه هم بشناسه مشکلی نداره چون منو با آبان دیده.

+ یلدا خیره سری نکن بیا بریم.. وایسا! 

بی توجه به حرفش راه افتادم و دیگه نفهمیدم شهرام چیکار کرد، برامم مهم
نبود.

نگهبانو رو پشت در بخش مراقبت های ویژه پیدا کردم که روی صندلی نشسته
بود.. قدمهامو سریعتر کردم و بهش نزدیک شدم.. با تردید صداش کردم:

ببخشید آقا! 



سربلند کرد و سوالی بهم خیره شد.. من من کنان ادامه دادم: من دوست آبانم،
حدود یه ساعت پیش باهم پشت گوشی صحبت کردیم. 

متعجب بلند شد: شمایی؟ خدا خیرتون بده، چه کار خوبی کردین اومدین، فکر
نمیکردم خودتونو برسونید. 

_ آبان چطوره؟ چرا دچار حمله قلبی شد ؟ 

+ وال داستانش خیلی عجیبه.. بذارید خلصش کنم، امروز آقا آبان اومد باغ و
به خاطر یه سری اتفاقات خیلی عصبانی بود، بعدش رفت داخل خونه، منم که

نگران و مضطرب بودم دنبالش رفتم، یه دفعه توی اتاقی پیداش کردم که از
وجودش بیخبر..! هیچی فراموش کنید! یه دفعه وسط اتاق پیداش کردم که

بیهوش افتاده بود، رنگش پریده بود و انگار نفس نمی کشید، فهمیدم حمله قلبی
بهش دست داده، فورا به اورژانس زنگ زدم و بعدشم بهش ماساژ قلبی و نفس

مصنوعی دادم تا آمبولنس برسه.. خداروشکر خطر رفع شده، فقط همچنان
بستریش کردن تا وضعیتش ثابت شه. 

میون گریه هام خودمو فحش میدادم و نفرین میکردم.. فهمیدن اینکه چرا این
اتفاق افتاده سخت نبود.. الهی بمیرم براش!.. بار این گناه گردن منه، من این
بل رو سر آبان  اوردم، همش تقصیر منه، همش!.. با صدای مرد نگهبان از

فکر بیرون اومدم: ببخشید مزاحم شما شدم ولی خدا شمارو رسوند  .. حتما
میدونید که پدر آقا آبان مریض احواله و نمیشه هیچ خبر بدی بهشون داد..
چندنفر با آقا آبان تماس گرفتن ولی همش تماس کاری بود، گوشیشونم قفل
داشت و من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم، تا اینکه شما تماس گرفتی..

معذرت میخوام جسارتا شما همون خانومی نیستی که حدود دو،سه روز پیش با
آقا آبان اومدین باغ؟ 



سرتکون دادم و گفتم: بله خودمم. 

لبخند کمرنگی زد: اگه آقا آبان خبردار شه شما اینجا اومدین حتما خیلی
خوشحال میشه. 

_ الن به هوشه؟ 

+ فکر کنم، مطمئن نیستم، نمیذارن برم داخل.. شرمنده خانوم، ببخشید نمیخوام
تو این موقعیت حرفشو بزنم ولی درمورد هزینه بیمارستان...! 

فوری حرفشو قطع کردم: اصل نگران نباشید، من برای همین اینجام. 

+ خدا خیرتون بده، نه اینکه نخوام از جیب خودم بدم نه! منتها موسعم نمیرسه. 

_ نه خواهش میکنم، همین که آبان به موقع رسید بیمارستان به خاطر شماس..
واقعا ازتون ممنونم، شما جونشو نجات دادی. 

خندید و تعارفا تیکه پاره کرد.. ولی من هرلحظه حالم بدتر میشد و یه قدم به
انفجار نزدیکتر میشدم. . ازش عذرخواهی کردم و به بهونه گرفتن پول نقد از
عابربانک راه افتادم.. چقدر از خودم بیزار بودم، چقدر دلم میخواست همین

الن یه بلیی سرم بیاد و وجود نحسم از روی زمین پاک شه. 

توان راه رفتن نداشتم.. نشستم یه گوشه روی زمین، صورتمو با دستام پوشوندم
و بی صدا زار زدم.. کاش هیچوقت به آبان نزدیک نمیشدم، اصل کاش

هیچوقت به دنیا نمیومدم، اگه وجود شوم و منحوسم تو زندگی آبان پیدا نمیشد



ممردنم میتونستم این عذاب و حال بد رو اون بیچاره هم الن اینجا نبود.. فقط با 
ممردنم!  تموم کنم، فقط با 

آدم وقتی بفهمه دشمنشم به خاطر اون  رو تخت بیمارستان افتاده میخواد از
عذاب وجدان بمیره! لعنت به من، مرگ به من! آبان که دیگه عشقم بود و به

خاطر من راهی بیمارستان شده بود.. تو زندگیم هیچوقت انقدر از به دنیا
اومدنم، از وجودم، از زنده بودنم عذاب نکشیده بودم!.. درسته که مجبور شدم

جای عتیقه هارو به شهرام بگم تا یه وقت به خاطر یه مشت خرت و پرت
جون  آبان به خطر نیفته، میخواستم ازش محافظت کرده باشم.. اما اینم چیزی

از بار گناهام  کم نمیکنه. 

......

خیالم که از بابت پرداخت هزینه بیمارستان راحت شد رفتم  بیرون، بدون اینکه
بتونم برای لحظه ای آبانو ببینم. . هرچند با چه رویی میخواستم ببینمش؟..

شهرام خیلی وقت بود که تو ماشینش منتظرم نشسته بود، به محض اینکه سوار
شدم بی حرفا راه افتاد.

PART 126 : 

داغون و رو به زوال کمترین کلمه برای توصیف حالم  بود، اصل چرا من دنیا
اومدم؟!.. سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و بی هدفا زل زدم به خیابون،

ریزش اشکام که دیگه یه چیز عادی شده بود ولی حتی به ذره هم از سنگینی
حال بدم کم نمیکرد. . تو همین حین صدای عصبی شهرامو شنیدم: خب حال،
انقدر آبغوره نگیر، که چی نشستی و غصه اون یارو رو میخوری؟ نترس از
من و توام حالش بهتره، فردام مرخص میشه و دربه در میفته دنبالت تا دهنتو

سرویس کنه. 



سرچرخوندم و با خشم و نفرت نگاهش کردم: یه نفر به خاطر بلیی که من و
تو سرش اوردیم تا دم مرگ رفته و برگشته، هنوزم جونش در خطره و به

خاطر همین تحت مراقبته، دوزار وجدان نداری واقعا؟ 

پوزخند زد و گفت: نه عزیزم این چس ناله های تو به خاطر عذاب وجدان و
این شر و ورا نیست، چطور اون پفیوزای قبلی حتی سر یه سوزنم برات

اهمیت نداشتن که بعد از تلکه شدن چی میشن، حال به خاطر این یکی وجدان
درد گرفتی؟ جمع کن این مسخره بازیارو یلدا. 

عصبی از حرفاش ناخواسته فکم منقبض شد ولی حال داغونم انقدر زورش
نکل با شهرام  نمیذاشت.. دوباره سرمو به شیشه نکل  بیشتر بود که جونی برای 
تکیه دادم و گفتم: ولم کن شهرام، اصل حوصله جر و بحث ندارم، میخوام تو

حال خودم باشم. 

دیگه هیچی نگفت.. منم غرق شدم تو درد و عذاب بی انتهایی که داشت به فنام
میداد. 

راوی : 

شهرام با اینکه خیلی حرفا برای گفتن داشت ولی ترجیح داد سکوت کنه،
درست مثل زمانی که یلدا بهش فهموند نمیخوادش و بهش علقه نداره.. اون
موقع حسی مثل شکستن غرورش درونشو لرزوند ولی مثل همیشه طوری
ظاهرشو حفظ کرد که واقعا هیچکس نمیتونست متوجه حس و حالش بشه. 

اما درهرحال یلدا رو متعلق به خودش میدونست، با خودش فکر میکرد یلدا جز
اون کسی رو نداره، این قضیه آبانم هرچه زودتر جمع شه یلدا فراموشش

میکنه و یواش یواش خودش برای رابطه پیشقدم میشه، میدونست هرچیم پیش
بیاد بازم اون دختر چموش آویزون گردن خودشه. 



ولی الن دغدغه مهمی تری داشت که باید بهش می رسید.. آبان! درسته که
قرار نبود وقتی جای عتیقه هارو فهمید به این سرعت اقدام کنه، اسمی از یلدا
ببره یا اعترافا کنه دزدیدن عتیقه ها کار خودش بوده.. این کار احمقانش فقط

از روی احساسات و به دور از هر عقل و منطقی بود.. از این  حرکت احمقانه
هم تنها یه غرض داشت، سوزوندن و کوبوندن آبان! بهش بفهمونه یلدا دراصل
مال خودشه و عشق و علقش به آبان یه دروغ بزرگ  بوده.. یه تصمیم کامل

بچگانه و از سر احساس و حسادت! 

حالم که این کارو کرده بود باید به فکر یه راه حل برای دور کردن آبان
میفتاد.. کتک خوردن امروزشم به همین منظور بود، میخواست بهونه ای برای

شکایت از آبان داشته باشه.. قبل از اینکه با آبان روبه رو شه و اون درگیری
پیش بیاد از نگهبان خونه ش خواسته بود هیچ دخالتی نکنه! 

قصد داشت به دور از چشم یلدا فردا صبح از آبان شکایت کنه و تو دردسر
بندازتش تا از خودش و یلدا دورش کنه.. آخر نامردی و پست فطرتی بود ولی
شهرام هیچ اعتقادی به مرام و مردونگی نداشت، فقط به خودش و منافعش فکر

نو دیگه هیچی.  میکرد، بعد به یلدا! 

یلدا رو که به خونه  رسوند خودش رفت سراغ عتیقه ها که تو یه انبار مطمئن
خارج از شهر پنهون کرده بود.. وارد انبار که شد دوباره با دیدن عتیقه ها

نفسش رفت و از هیجان قلبش تندتر زد. . چه سود کلنی که قرار بود از فروش
تک تک اون عتیقه ها نصیبش شه! پولی که به قول معروفا هفت نسل بعدشم
تامین میکرد! هرچند برای دلر به دلر پولی که میخواست گیرش بیاد برنامه

چیده بود.

.......



صبح زود به همراه وکیلش راهی پزشکی قانونی شدن، برای اثبات طرح
شکایتی که از آبان  کرده بود.. قصد داشت آبان به محض اینکه از بیمارستان

مرخص شد بی معطلی بازداشت شه، یه برنامه دقیق و تمیز هم برای
چزوندنش هم دور کردنش.. مخصوصا وقتی که علقه و نگرانی یلدا رو نسبت

به آبان میدید ارادش بیشتر و قوی تر میشد برای انجام  اینکارا. 

آبان : 

ممردم و زنده موندم تعجب وقتی هوشیاریمو کامل به دست اوردم از اینکه ن
کردم! حالی که من داشتم تجربه ی مرگ بود.. حتی نمیدونستم کی و چجوری

منو به بیمارستان رسوند.. جواب سوالمو از پزشک معالجم گرفتم.. نگهبان
باغ، صباغی، البته این فامیلیش بود.. دکتر میگفت صباغی با اقدامای به موقع

جونمو نجات داده، فورا با اورژانس تماس گرفته و بعدشم عملیات احیا رو روم
پیاده کرده .. همین باعث شده بود از حمله ی قلبی جون سالم به در ببرم. 

آخرین چیزایی که یادمه اینه که وسط اتاق سفید بودم که واقعا هم سفید شده
بود! یعنی خالی بود، حتی یه سوزنم جا نذاشته بودن حرومزاده ها!.. این یعنی

صباغی منو همون جا پیدا کرده، یعنی حال میدونه که تو خونه باغ یه اتاق
مخفی توی دیوار وجود داره.. هرچند دیگه چه فرقی میکنه؟ اونجا دیگه جز یه

اتاق خالی چیزی نبود.

با یادآوری اتاق خالی دوباره همه چیز روی سرم خراب شد..

PART 127 : 

من از مرگ نجات پیدا کردم ولی همچنان حس مرگ داشتم، انگار پرت شده
بودم  تو یه گودال تاریک و سیاه و بی انتها که قرار نبود به آخرش برسم و با



مغز بخورم  زمین، همچنان  معلق و شناور تو این  پوچی بی نهایت بودم، حتی
دست و پام نمیزدم! 

چی به سرم اومد؟ چی بگم از اون چیزی که سرم اومد؟.. چرا؟!.. اون اشکها
و لبخندا، نگاه های پراحساس، حرفای عاشقانه، بوسه ها و عشق بازی های پر
حرارت، همش به خاطر چند تیکه وسیله بود؟.. دوستت دارما، عشق و علقه

ها، یه مشت دروغ بود؟.. چطوری انقدر خوب تونست نقش بازی کنه؟
چجوری نفهمیدم کارا و حرفاش از سر احساس نیست و داشت فیلم بازی

میکرد؟ 

برفرض که با نقشه نزدیکم شده چطوری عشق خالصانه من نمک گیرش
نکرده؟ چقدر یه نفر میتونه سرد و سنگی باشه که...! شرمنده احساس خودم

بودم، شرمنده رویاهایی که بافتم، پافشاری هایی که کردم، ثانیه به ثانیه ای که
این سه سال کوفتی دنبالش بودم.. چجوری پیش خودم سربلند میکردم و تو آینه
خیره میشدم؟.. که تمام این مدت به شکل احمقانه و خنده داری خر فرض شده

بودم! 

یلدا...! قفسه سینم تیر کشید و نفسم سنگین شد.. باید میپذیرفتم که اون فقط یه
هرزه سرد و یخیه که...! خردم کرد، نابودم کرد.. اگه یه کارد صافا فرو
میکرد تو سینم کمتر درد و عذاب میکشیدم تا الن که اینطوری هزار تیکه

شدم  . 

هنوزم نمیتونستم باور کنم ولی همه چیز مثل روز روشن بود، جایی برای
انکار و خر کردن خودم باقی نمونده بود.. کاش هربلیی سرم میورد جز این،
هربلیی! که حداقل من الن رو تخت بیمارستان با این فکر هزاربار نابود نشم

همه کارا و حرفاش از روی برنامه بوده و فقط میخواسته به اون  عتیقه های
کوفتی برسه. 



حال دنیای من صدبرابر تاریک و سردتر از قبل شده بود، هرچند که دیگه
دنیایی برام باقی نمونده بود، همش پوچی بود و یه سکوت سنگین.. تقصیر

خودمه؟ شاید! ولی من از کجا باید میشناختم اون روی واقعیشو که پشت عشق
و احساسات قفیکش پنهان کرده بود؟ چقدرم حرفه ای و کاربلد بود! نمیدونم

شایدم من زیادی احمق بودم .

سواستفاده از اعتمادم و از دست دادن عتیقه هایی که برای بابا از جونش با
ارزشتر بودن یه طرفا، اینکه قلب و احساسمو برای یه هرزه رو کردم اونم به
روش تف کرد و خندید یه طرفا!.. دیگه هیچی برام باقی نمونده بود، نه غرور

نمردی به اسم آبان، که اون هرزه و شخصیتی، نه اعتمادی، نه آبرویی، نه 
خونسردو خورشید زندگیش میدونست.. خورشید تقلبی! که به خاطر هدفش یه

ممرده.. مدت قلب یخی و داغون منو گرم و روشن کرد.. اما اون  خورشید دیگه 
ممرده! 

صباغی وارد اتاق شد و با یه خنده دستپاچه که بیشتر از روی استرسش بود
نزدیک اومد.. همزمان گفت: خداروشکر حالتون بهتره، الن داشتم با دکترتون

صحبت می کردم، میگفت یه روز دیگه هم باید بستری بمونید تا خیالشون
راحت شه مشکل نیست.

_ لزم نکرده، من حالم خوبه، میخوام همین امروز برگردم خونه. 

+ وال فکر نکنم بهتون اجازه بدن، دکتر میگفت یه شب دیگه هم باید بمونید. 

_ با مسئولیت خودم مرخص میشم، به اجازه کسی احتیاج ندارم . 



سرشو پایین انداخت و دیگه حرفی نزد.. یهو چیزی یادم اومد و فورا گفتم: به
بابام که حرفی نزدی؟ 

+ نخیر آقا آبان، خیالتون راحت، میدونم ایشون وضعیت خوبی ندارن.

_ کل راجع به اون قضایا هیچی بهش نگو، اگه بفهمه... 

+ نه مطمئن باشید من هیچ حرفی نمیزنم، اتفاقا وقتی اوردمتون بیمارستان
دکتر ازم خواست به یه آشنای نزدیکتر خبر بدم، جز پدرتون کسی رو

نمیشناختم با این حال بهشون زنگ نزدم.. واقعیتش مونده بودم چیکار کنم و به
کی خبر حال نبد شمارو بدم که خدا نامزدتونو رسوند، چقدرم خانوم خوبی بود. 

متعجب اخم کردم: نامزدم؟ 

+ بله.. همون خانومی که سه روز پیش باهاتون اومد باغ.. بهتون زنگ زد و
جسارتا جواب دادم و گفتم چه اتفاقی براتون افتاده، فورا خودشو رسوند اینجا و

جویای حالتون شد.. بنده خدا پولم داد که... 

بهت زده و عصبی حرفشو قطع کردم: یه لحظه وایسا ببینم چی داری میگی؟
مطمئنی همونی بود که باهاش اومدم باغ؟ 

+ بله مطمئنم، اتفاقا وقتی ازش پرسیدم تایید کرد خودش بوده. 

_ گوشیمو بده. 



فورا گوشیمو داد و منم تماسهامو چک کردم.. هیچ تماسی از یلدا نبود.. همون
 زنگ زد، دیشب. 11لحظه صباغی گفت: حدود ساعت 

دوباره نگاه کردم.. فقط یه شماره ناشناس اون ساعت زنگ زده بود.. یکی از
عکسای با حجاب یلدا رو نشونش دادم و پرسیدم: همین بود؟

نگاه کرد و با اطمینان جواب داد: بله خودشونن.. بنده خدا چقدرم نگرانتون
بود، مثل ابر بهار اشک میریخت و گریه میکرد.. دیشب میگفت فردا بازم میاد

ملقاتتون. 

گیج  شده بودم، یلدا برای چی باید از یه شماره ناشناس زنگ میزد و از حالم
باخبر میشد؟.. ولی همین که با شماره خودش زنگ نزده گویای همه چیز بود..

اینکه اون شهرام حرومزاده دروغ نمیگفت.. نمیدونم لبد اینم یکی دیگه از
بازیای کثیفش بود.

PART 128 : 

یه دفعه فکری به سرم زد و به صباغی گفتم: به همین شماره زنگ بزن و بگو
آبان حالش بدتر شده، اگه میتونه خودشو برسونه. 

سرتکون داد و شماره رو گرفت.. دعا میکردم اینکار جواب بده، میخواستم
بکشونمش بیمارستان و گیرش بندازم، اونوقت من میدونستم و اون هرزه

عوضی.. صباغی نگاهم کرد و گفت: خاموشه! 

مخشکی شانس! هرچند باید حدس میزدم اون خطو خاموش میکنه.. چرا خودم قب
زنگ نزنم؟ خودمو میزنم به خریت و بهش میگم حرفای شهرام حرومزاده رو



باور نکردم.. امتحانش که ضرر نداره.. به صباغی فهموندم بره بیرون میخوام
به یکی زنگ بزنم اونم خیلی سریع رفت.. همچنان از صباغی شاکی و عصبی
بودم ولی میخواستم از خطاش چشم پوشی کنم و اجازه بدم به کارش ادامه بده،

به هرحال جونمو مدیونش بودم. 

به یلدا زنگ زدم و منتظر شدم جواب بده، سرتاپا هیجان منفی بودم و قلبم تند
تند میزد.. بوق میخورد اما جواب نمیداد.. یه بار، دوبار، سه بار، باهاش تماس

گرفتم ولی هیچی!... با اعصابی که از قبل داغونتر شده بود گوشی رو کنار
انداختم.. معلومه که جواب نمیداد، اون کثافت کارشو انجام داده بود و دیگه

دلیلی نداشت جواب منو بده . 

قی خوش خط و خال چجوری تونست اینکارو با من کنه؟ هنوزم نمیدونم اون نافع
چجوری؟! چه جونوری شده بود یلدا؟.. ناخواسته شدم مامور عذاب خودم و از

همون لحظه ای که تو اون مهمونی کوفتی دیدمش برام یادآوری شد.. تمام
لحظاتی که وانمود میکرد داره از شهرام جدا میشه.. اون دعوایی که با شهرام
تو خونه ش داشتیم.. پرستاری دلسوزانش از من وقتی فکم  دررفته بود.. لعنت
بهش همش دروغ و تظاهر بود! چقدر تو کثیفی دختر! چقدر پستی! یعنی حتی
یه لحظه هم  احساست بهت غالب نشد؟ چطوری میتونستی زل بزنی تو چشمام

و بگی عاشقمی؟ 

کارش همین بود؟ دودره بازی؟! یا فقط واسه من نقشه کشیده بود؟ شهرام
قکشش؟ یا هردو؟! چقدر دوتایی نشستن و به چیکارش بود؟ دوست پسرش؟ قب

ریشم خندیدن؟ چقدر احمق و خر خطابم کردن؟ اصل همه این کثافت
کاریاشون به کنار، چجوری از وجود اون عتیقه ها باخبر شدن؟.. هرزه ی
لجن نذاشت چندروز بگذره بعد همه چیزو چپاول کنه، چقدر آشغال بود این

دختر فرشته نمای شیطان صفت ! 



باید میکشتمش، باید خون  کثیفشو میریختم.. ولی ریختن خون اون هرزه چه
لطفی داشت؟.. لعنت بهت یلدا، لعنت بهت! چرا اینکارو باهام کردی؟... باید

میرفتم سراغش، هم اون هم شهرام، باید عتیقه هارو از چنگشون بیرون
میکشیدم.. دیر یا زود بابا میخواست دوباره عتیقه های عزیزشو ببینه، اگه یه
درصد این خبر به گوشش می رسید زنده نمیموند، درجا سکته  میکرد و میمرد

مطمئنم.. پس گرفتن عتیقه ها از هرچیزی ضروری تر بود. 

فقط باید هرچی زودتر دست میجنبوندم.. اول از همه خلصا شدن از این تخت
و بیمارستان بود.. به صباغی زنگ زدم و گفتم دکتر معلجمو پیدا کنه و

بفرسته اتاقم. 

 دقیقه ای معطل شدم تا بلخره سروکله دکتر پیدا شد.. بهش گفتم20تقریبا 
نجوون چه عجله ای حالم خوبه و هرچه سریعتر مرخصم کنه.. خندید و گفت: 
داری؟ باید یه شب دیگه رو اینجا بمونی بعدش تشخیص میدم میشه مرخصت

کرد یا نه. 

نمرد سن و سال دار و خوش رویی بود.. با همه کلفگی و عصبانیتی که داشتم
سعی کردم باهاش محترمانه صحبت کنم: آقای دکتر گفتم که حالم خوبه، من

باید برم، پدرم مریضه و هنوز نمیدونه من بستریم.. من اگه تعهد بدم با
رضایت و مسئولیت خودم مرخص شدم شما راضی میشی؟ 

نجوون تو حمله قلبی داشتی متوجهی؟ میدونی چه شانسی + معلومه که نه ! 
اوردی که الن صحیح و سالم نشستی و میتونی حرفا بزنی؟ حتی اگه  خودتم

بخوای من نمیذارم  مرخصت کنن.

شاکی و معترضانه لب باز کردم جوابشو بدم ولی نذاشت و ادامه داد: مگه
نمیگی پدرت مریضه؟ اگه بلیی سرت بیاد کی میخواد جواب اونو بده ؟ 



_ ببین دکتر من این حرفا حالیم نیست، گیر و گرفتاریم زیاده و تا همین النم
کلی عقبم، دیر بجنبم همه دار و ندارم به فنا میره.. اگه هم مرخصم نکنید خودم

خودمو مرخص میکنم و میرم. 

دوباره خندید و گفت: نخیر! یه شب دیگه مهمون مایی! 

حرفا تو کله ش نمیرفت، نمیفهمید من تو چه دردسر بزرگی افتادم که انقدر با
آرامش و خونسردی میخندید.. به اصرار و پافشاریم ادامه دادم ولی اون بی

توجه به قاطعیت و عصبانیتم راه افتاد به سمت در.. قبل از رفتن یه چیزی به
پرستار گفت و بعد بیرون رفت.. پرستار نزدیکم اومد، یه آمپول آماده کرد و

داخل سرمم تزریق کرد.. با ته مونده عصبانیتم پرسیدم: اون چی بود تو سرمم
زدی؟ 

جوابی نداد و فقط به روم لبخند زد! بعد بی هیچ حرفی رفت بیرون.. اینجا
دیگه کجا بود؟ شنگولستان؟! دراز کشیدم و منتظر شدم نیم ساعتی بگذره بعد

خودم لباسامو بپوشم و برم.. ولی نمیدونم چرا با گذشت چند دقیقه پلکهام
سنگین  شد، نمیخواستم بخوابم اما نمیتونستمم مقاومت کنم.. عوضیا! فکر کنم

بهم  آرامبخش زدن.

PART 129 : 

یلدا : 

پس آبان حالش خوب شده بود، چون با گوشیش به خط خودم زنگ زد، اونم
چندبار پشت سر هم.. اعترافا میکنم بدجوری ترسیده بودم چون میدونستم دلیل



زنگ زدنش چیه! ولی باید بگم از طرفا دیگه دلم آروم و قرار گرفت و از ته
قلبم خوشحال شدم خطر از سرش گذشته. 

الن چه حسی بهم داشت جز نفرت و انزجار؟ منو یه هرزه چندش آور میدید
که با شهرام رابطه دارم و تمام این مدت بهش دروغ گفتم.. خب دروغ که بهش

گفتم و نمیتونم منکرش شم، اما راجع به علقه و احساسم نه! هیچوقت دروغ
نگفتم.. ولی به هرحال چه فرقی میکرد؟ اون حق داشت از من متنفر باشه،

حق داشت بخواد یه بلیی سرم بیاره.. درحال حاضر تحمل وجودم برا خودمم
سخت بود چه برسه اون! 

نمردی که قلبا عاشقش بودم جز یه مشت خاطره و یه حال چی برام میمونه از 
دنیا حسرت؟.  .. چشمای اشکیمو پاک کردم و نگاهم افتاد به انگشتری که آبان

دستم کرده بود.. داغ دلم تازه شد و هجوم دیوونه وار اشکهام طاقتمو ازم
گرفت.. من میتونستم طعم خوشبختی و آرامشو با آبان بچشم و کنارش زندگی

خوبی داشته باشم ولی انگار هر قدرتی که بود نمیخواست بذاره این اتفاق بیفته.

میون این اشک ریختها و خون دل خوردنها یه باره یکی از خاطره هامون برام
روشن شد.. تقریبا مدتی از وقتی که با آبان  سکس داشتیم و به هم خیلی

نزدیکتر شده بودیم میگذشت.. اون موقع هنوز حسم خیلی بهش قوی نشده بود
ولی مدام قلبمو میلرزوند و منم عاجزانه انکار میکردم! 

مگل یادمه نزدیکای نیمه شب بود و داشتم با آبان چت میکردم.. یه دفعه شیطنتم 
کرد و خبیث شدم! میخواستم ببینم چقدر خواسته و حرفا من براش مهمه.. البته

بیشتر یجور اذیت کردن بچگونه بود، خودم میدونستم انقدرام مهم و خواستنی
نیستم که بخواد به حرفم اهمیت بده و نازمو بخره!.. قصد داشت شب بخیر بگه

و بخوابه که بهش پیام دادم: من الن خوابم نمیاد چون بغلتو میخوام. 



ایموجی خنده فرستاد و پشت بندش گفت: عزیزدلم  منم همینطور، قول میدم فردا
از خجالتت دربیام. 

خندیدم و مصرانه با لجبازی ساختگی تایپ کردم: فردا نه! همین الن.. من
همین الن بغلتو میخوام، اگه خودتم بخوای هرطوری شده میای پیشم، مگه

اینکه نخوای. 

با تاخیر جواب داد: مگه میشه نخوام؟ ولی بگو ببینم تو واقعا میخوای من همین
الن بیام  پیشت؟ 

_ آره! ولی نمیتونی که، چون فردا باید بری سرکار، توام وقت شناس! پس
بخوابیم بهتره، شب بخیر! 

چند دقیقه ای گذشت و جوابی نداد، احتمال دادم وسط چت خوابش برده! خب
تعجبی نداشت، خودمم میدونستم اینطوری میشه.. مگه  من چقدر مهم بودم که

به خاطر حرفم این وقت شب از تخت خواب گرمش دل قبکنه، از خونه ش بیاد
بیرون و راه بیفته به سمت خونه من که فقط خوشحالم کرده باشه؟ هیچکس

همچین کاری نمیکنه. 

بلند شدم و طبق عادتم  دوش کوتاهی گرفتم بعدشم مسواک زدم تا برای خواب
آماده شم.. تقریبا کارام تموم شده بود، لباس پوشیدم و رفتم  تو تخت دراز

کشیدم.. هرشب باید عکسای رزالینو نگاه میکردم تا خوابم ببره.. همین که
صفحه گوشیمو باز کردم زنگ خورد و در کمال تعجب آبان بود! با خودم فکر

کردم حتما بیدار شده و فهمیده وسط چت خوابش برده، لبد حالم قصد داشت
عذرخواهی کنه!.. خواستم اذیتش کنم و جوابشو ندم ولی دلم نیومد. 



با لحن به ظاهر ناراحت جواب دادم: بله؟ 

صدای بم و مردونشو شنیدم: نمیخوای درو برام باز کنی؟ 

بهت زده نیم خیز بلند شدم و نشستم.. از تعجب اخم کردم و پرسیدم: کدوم در؟
کجایی؟ 

+ پشت در خونه ت، مگه نگفتی بغلمو میخوای؟ منم اومدم دیگه. 

کرک و پرم ریخت! فکر کردم سرکارم گذاشته.. رفتم تو سالن و آیفونو روشن
کردم، چشمم به آبان افتاد که حق به جانب با یه لبخند معنی دار پشت در

وایساده بود.. دهنم باز موند و چشمام گرد شد! جدی جدی اومده بود اینجا.. من
فقط باهاش شوخی کردم ، نمیدونستم انقدر دیوونس که بلند شه بیاد!.. درو براش

باز کردم و اونم بی معطلی وارد خونه  شد.. هیجان و استرس خوشایندی به
جونم افتاد که به تکاپو افتادم.. بدو رفتم  جلوی آینه و نگاه سرسری به خودم

انداختم.. دست لی موهام بردم و ظاهر مرتبی بهشون دادم، بعد راه افتادم به
سمت در.

طولی نکشید که در آسانسور باز شد و آبان اومد بیرون.. چشمش به من افتاد
که لی در وایساده بودم و با نگاه مشتاقم انتظارشو میکشیدم.. لبخندش

پررنگتر شد و نزدیک اومد.. نگاهم شیطون و معنی دار رو صورتش چرخید
و همزمان فاصله گرفتم تا بیاد داخل.. بدون اینکه یه لحظه ازم چشم برداره
درو پشت سرش بست، منو تو آغوشش کشید و نزدیک به لبام زمزمه کرد:

مگه میشه هوس به دلم بندازی و هوایی نشم؟ بعدشم بذارم تک و تنها بخوابی؟!



لوند خندیدم و خواستم جوابشو بدم که حریصانه لبامو بین لباش گرفت.. فکر
نمیکردم انقدر آتیشش تند باشه که اینطور با ولع لبامو به بازی بگیره و منو از

خود بیخود کنه.

PART 130 : 

داشتم نفس کم میوردم که به زور لبامو از بین لباش بیرون کشیدم و گفتم:
دیوونه اصل فکر نمیکردم حرفمو جدی بگیری و بیای اینجا. 

با ملیمت روی صورتم دست کشید و گفت: چرا جدی نگیرم عشق من؟ تو که
دلت تنگ شده بود، منم از خدام بود همو ببینیم.. راستی همیشه وقتی میخوای

بخوابی انقدر خوشگل میکنی؟ 

_ من که فقط یه تاپ ساده نخی تنمه، شاید تو خوشگل میبینی. 

جفت دستاشو روی کمرم گذاشت و درحالیکه نوازشوار پایین میرفت با لحن
پرهوسی زمزمه کرد: شایدم تو زیادی دلبری و میدونی چجوری بی قرارم

کنی. 

همزمان پایین کمرمو طوری محکم و حرصی فشار داد که از جا پریدم و
ناخواسته آوای آه مانندی از بین لبام خارج شد.. چشمای آبان از شدت شهوت

برق زد و خمار شد.. درحالیکه به لبام خیره بود پچ زد: جون! چرا انقدر
سکسی لعنتی؟ 

بدنمو بیشتر به خودش چسبوند و بی طاقت تر از قبل لبامو بوسید.. خیلی
خوشم  میومد وقتی منو انقدر سکسی و لوند میدید، انقدر خواستنی و تو دل



برو.. درصورتیکه شاید من اونقدرام لوند و جذاب نبودم ولی تو ذهن آبان
چرا، بودم!.. خوشم  میومد وقتی که اینطوری تشنه و بی قرارم بود، جوری

هواخواهم بود که نیمه شب به خاطرم تا اینجا اومد . 

همین فکرا حسمو قوی تر کرد و منم با اشتیاق بیشتری به بوسه هامون شدت
دادم.. طوری آتیشی شده بودم که فورا لباسشو از تنش دراوردم تا زودتر از

دیدن بدن ملخت و مردونش لذت ببرم.. عاشق عطر مشام نوازش بودم که فکر
کنم یواش یواش داشتم معتادش میشدم! 

مسر دادم و جلوش زانو زدم.. اونم با خیره به چشماش آروم روی بدنش خودمو 
نگاه هوسی و چشمای خمارش بهم خیره بود، نگاهی مملو از عشق و نیاز و

انتظار برای رسیدن به لذت.. دستمو با هوس روی پایین تنش کشیدم و
کمربندشو باز کردم... 

قکی و چجوری رفتیم تو اتاق خوابم! غرق بودیم تو دنیایی از عشق و نفهمیدم 
شهوت، یکی شدن و لذت بردن از هم.. تمام وجودم بیشتر و بیشتر خواستن بود

و لبریز شدن از وجود آبان.. درحالیکه مدام تو گوشم زمزمه میکرد چقدر
عاشقمه و دوستم داره.. منم میگفتم، بدون اینکه بخوام  انکار یا فرار کنم،

میگفتم و به این هم آغوشی شور و حرارت بیشتری میدادم......

محکم روی چشمای اشکیم دست کشیدم و سعی کردم ذهنمو از اون خاطره
عاشقانه دور کنم.. یعنی قرار بود فقط خاطراتش برام باقی بمونه؟ تو تنهایی

خودم حسرت نداشتنشو بخورم و سنگینی غم عشقی که از دستم رفته رو تحمل
نمردی که درست مثل کنم؟ آخه چجوری تحمل میکردم و باهاش کنار میومدم؟.. 

یه الهه تقدیسم میکرد و عاشقم بود.. از دست دادن عشق و علقش روح و
قلبمو میسوزوند ولی مگه کاریم ازم برمیومد؟ باید میسوختم و میساختم. 



تو همین حال رزالین  ناغافل خودشو آویزون کمرم کرد و با شیطنت خندید..
فورا حالت صورتمو تغییر دادم و خنده رو جایگزین چهره غمگینم کردم،

دستای کوچولو و تپلشو گرفتم و چندبار پشت هم بوسیدم.. از پشت سرم
گرفتمش و کشوندمش تو آغوشم.. صورتشو تند تند بوسیدم و چلوندمش، اونم

میخندید و ذوق میکرد. 

همون لحظه تو دلم خدارو شکر کردم که حداقل الن بچه مو دارم و کنار
خودمه.. اگه اینم نداشتم که مطمئنم کارم به خودکشی می رسید.. حال روحی
رزالینم خیلی بهتر شده بود، شاد بود و بچگی و شیطنت میکرد، درست مثل

همسن و سالش.. خنده هاش که کمتر شد با لحن و کلمات بچگونه گفت: عمو
بازی نمیکنه! 

منظورش شهرام بود، چون تا چند دقیقه پیش با شهرام بود و داشتن بازی
میکردن.. بهش گفتم: عیب نداره مامان جون، حتما عمو خسته شده. 

+ نه! خسته نشده، الو الو میکنه، به من گفت برو. 

لبد شهرام داشت با یکی از دوست دختراش تلفنی حرفا میزد که بچه رو ندک 
کرده بود.. ولی معمول شهرام خیلی راحت جلوی من یا حتی رزالین با

گوشیش حرفا میزد مگه اینکه نمیخواست من حرفاشو بشنوم.. کنجکاو شدم
بدونم با کی داره حرفا میزنه که نخواسته طرفا صدای بچه رو بشنوه. 

یه حسی بهم  میگفت باید یه سر و گوشی آب بدم.. از کجا معلوم دوباره به فکر
نشر درست کنه.. یه  نقشه جدید نیفتاده باشه؟ یا بخواد غلط اضافی کنه و دوباره 
آشفته و پریشون از این  فکرا با گوشیم برای رزالین کارتون  گذاشتم تا مشغول



شه.. بعد راه افتادم به سمت اتاق شهرام.. آروم و پاورچین نزدیک شدم.. در
اتاق نیمه  باز بود ولی با یکم دقت و فالگوش میتونستم حرفاشو بشنوم. 

داشت به اونی که پشت خط بود میگفت: به هرحال اگه بخوای الن میتونی
برگردی سمتش چون دیگه چیزی بینشون نیست... میفهمم ولی... نه بگو
راحت باش... چی؟!... یه لحظه وایسا الن جدی گفتی این حرفو؟... نظر

لطفته ولی نوشه جان من گزینه مناسبی برای تو نیستم فقط میتونم دوست و
راهنمات باشم، تو الن میتونی آبانو داشته باشی با خیال راحت... ممنونم

عزیزم گفتم که نظر لطفته ولی من... ببین فکر میکنم یه چیزایی برات سوتفاهم
شده، تمام قصد من این بود که تورو به نامزدت برگردونم حال تو میگی...

PART 131 : 

گوشام درست شنیدن؟ نوشه؟! شهرام با اون چیکار داشت؟ چرا همچنان باهاش
در ارتباط بود؟ دوباره گوش تیز کردم بفهمم چی میگه: تو میخوای با اینکار

آبانو بسوزونی یا واقعا خواهان رابطه با منی؟... ببین عزیزم هیچکس بهتر از
نگنزک رو ازش داری تا آخر سرش پایینه و آبان مناسب تو نیست، النم که این 
توام سوارشی... باشه فدات شم من بهت زنگ میزنم تا صحبت کنیم... نه این

چه حرفیه؟ زنگ میزنم... 
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خواستم یواش از اتاق فاصله بگیرم و جیم شم که یه دفعه در کامل باز شد و با
شهرام چشم تو چشم شدم.. با اخم و عصبانیت صورت بهت زدمو از نظر

گذروند و گفت: اینجا چیکار میکنی؟ فالگوش وایسادی؟ 

زبونم بند اومده بود و نمیدونستم چی بگم که داد زد: با توام! یواشکی به
حرفای من گوش میدی؟ 

با فکر اینکه من باید طلبکار باشم نه اون خودمو جمع کردم و بهش توپیدم: آره
فالگوش وایسادم.. تو با اون زنیکه، نوشه، چیکار داری؟ واسه چی باهاش

درارتباطی؟ 

+ چرت نگو، نوشه خر کیه؟ توهم زدی. 

_ اتفاقا من کامل دارم تو واقعیت زندگی میکنم، تویی که توهم زدی و فکر
میکنی هیچکس نمیفهمه داری چه غلطی میکنی. 

+ خیلی پررو شدی یلدا، حرفا دهنتو بفهم و ببین داری با کی حرفا میزنی. 

_ اتفاقا حرفا دهنمو میفهمم که بدتر از اینو بهت نمیگم با اینکه حقته بشنوی..
پررو شدم؟! دارم درس پس میدم استاد! من دربرابر بی چشم و رویی و

عوضی بازیای تو باید ملنگ بندازم. 

خندید و گفت: نه خوشم میاد منو استاد خودت میدونی! حال که تا اینجا اومدی
بیا داخل یه عصرونه باهم بخوریم. 



داشت ماست مالی میکرد که از جواب دادن فرار کنه، من میشناختم این
قب عوضی رو! دنبالش وارد اتاق شدم و با توپ پر ادامه دادم: شهرام مادرخرا
نپیچون! جواب منو بده، چرا با نوشه حرفا میزنی؟ نمیتونی انکار کنی چون

حرفاتو شنیدم. 

درحالیکه یه نخُ سیگار روشن میکرد جواب داد: چرا باهاش حرفا میزنم؟ لبد
دلیل داره.. نترس عاشق چشم و ابروش نشدم . 

_ عاشق چشم و ابروشم شده باشی به من ربطی نداره.. ولی وقتی به من ربط
پیدا میکنه که پای آبانم وسط باشه. 

با نگاه معنی داری بهم خیره موند.. پک عمیقی به سیگارش زد و دودشو تو
صورتم  رها کرد.. عصبی از این کارش چشمامو بستم و همزمان صداشو

ممرده شنیدم: خوشگله حتی دیگه آبانم به تو ربطی نداره، اون خیلی وقته برات 
و وجود خارجی نداره، هرروز صبح که بیدار میشی این جمله رو با خودت

تکرار کن تا عادتت شه. 

پوزخند تمسخرآمیزی زدم: آهان! اونوقت نامزد سابقش به تو ربط داره آره؟ 

+ دارم تلش میکنم این نامزد سابق رو برای اون مرتیکه به نامزد بالفعل
تبدیل کنم که شر همه چیز کنده شه، میخوام آبانو به نوشه وصل کنم تا سرش با

دختره گرم شه و کمتر برامون دردسر درست کنه .

آی سوختم! از فکر اینکه آبان به نوشه برگرده.. حرصی گفتم: به تو چه ربطی
داره؟ بنگاه شادمانی راه انداختی؟ یا دلل محبت شدی؟.. بعدشم زور بیخود



نزن! فعل که نوشه گلوش پیش تو گیر کرده، قبپا یه وقت سوتی ندی، اونوقت
منم میشم مثل خودت، میرم سراغ اون زنیکه و همه چیزو بهش میگم. 

فکر میکردم الن قاطی میکنه ولی بر خلفا تصورم یه دفعه به قهقهه خندید و
گفت: الن داری حسودی میکنی و نگرانی نکنه من با نوشه بریزم رو هم؟ 

چی فکر میکرد پیش خودش؟! اصل برام مهم  نبود با کی قراره تو رابطه بره،
من فقط دنبال فرصت بودم تا داغی که از آبان  به دلم گذاشت رو تلفی کنم،

حال از هر راهی، وگرنه شهرام و روابطش با زنای مختلف کوچیکترین
اهمیتی برام نداشت! خواستم همینو بهش بگم ولی فرصتم نداد و در ادامه

حرفش گفت: اتفاقا اگه میخوای همه چیزو به نوشه بگی ممنونتم  میشم، هرچند
شاید وقتی به آبان برگشت آبان  خودش بهش بگه چه دهنی ازش سرویس

کردیم، شایدم نگه نمیدونم.. حال هرچی! ولی منم از خدامه این دختره مدمشو
بذاره رو کولش و بره، کارم تقریبا باهاش تمومه و دیگه به دردم نمیخوره،

ولی الن زگیل شده و میگه منو میخواد و بهم علقمند شده، فکر کن! 

بعد دوباره خندید.. خنده هایی که واقعا رو مخم بود.. تو دلم گفتم چه بدبخته
اون که به این جونور علقمند شده! خشممو کنترل کردم و با لحن دوستانه ای
گفتم: تو به اون چیزی که میخواستی رسیدی الن فقط آبانو ولش کن به حال

خودش. 

خنده ش آروم جمع شد و درحالیکه نگاهش داشت رنگ خصمانه ای میگرفت
لب باز کرد: چیه؟ نگرانشی؟ 

میدونستم منظورش چیه ولی خودمو زدم به اون  راه و با خونسردی گفتم: آره
چون دیگه دردسر نمیخوام، بسه هرچی استرس کشیدم. 



+ تا منو داری استرس هیچ چیزو نداشته باش، همه چیزو به من بسپار و از
زندگی لذت ببر. 

وجود خودش به تنهایی دنیای استرس بود برای من! فکرمو یکم  اصلح کردم
و به زبون اوردم: کارایی که تو میکنی نمیذاره من استرس نداشته باشم.. کل

حرفم اینه، دست از سر آبان بردار. 

با چشم غره ازش رو برگردوندم و خواستم از اتاقش برم بیرون که یه دفعه
دستمو کشید و محکم نگه داشت.

PART 132 : 

جا خوردم و بهت زده گفتم: چته؟ چرا اینجوری میکنی؟ 

نگاه وحشی و خشمگینش رو صورتم چرخید و با لحن خشنی زمزمه کرد:
جمع کن خودتو یلدا، فکر نکن نمیفهمم از این حرفای صدمن یه غازت چه

هدفی داری، واسه منم فیلم بازی نکن که خودم آموزشت دادم.. اگه یه درصد
هنوز رویای آبانو داری فقط باید مغزتو شستشو بدی چون دیگه قرار نیست
حتی بهش فکر کنی، اون فقط یه رهگذر بود و رفت.. منم که همیشه وسط

زندگی توام و مواظبتم، من!.. پس انقدر آبان آبان نکن واسه من، به جای این
نمردی که هیچوقت پشتتو خالی نکرده رو حرفای مفت یکم قدرشناس باش و 

دریاب. 

_ وا! دستمو ول کن! انتظار داری چیکارت کنم؟ بذارمت رو سرم و حلوا
حلوات کنم؟ بعدشم من کی فیلم بازی کردم؟ فقط میگم انقدر سر به سر آبان

نذار همین. 



دستمو بیشتر کشید و ناخواسته بهش نزدیکتر شدم..تو همین حال گفت: یلدا من
از خیلی وقت پیش میتونستم مجبورت کنم باهام رابطه داشته باشی فقط کافی

بود اراده کنم ولی مراعاتتو کردم و خواستم که احترام خودم و خودتو نگه
داشته باشم.. پس اونی که باید قلبا مورد احترام و علقت باشه منم نه کس

دیگه.. به هزارتا لحظه ای که باهات تنها بودم، موقعیتشو داشتم ولی سواستفاده
نکردم فکر کن و بفهم کی واقعا برای تو مردونگی به خرج داده.

ترسم بیشتر شد و درحالیکه تقل میکردم خودمو ازش دور کنم و دستمو از
دستش بیرون بکشم صدامو بال بردم: چت شده تو ؟ مستی؟ میگم ولم کن. 

با دست آزادش صورتمو محکم گرفت و من رسما قالب تهی کردم و فلج شدم..
نگاهش رو صورتم  چرخید، حریص و چندش آور.. با حالتی که تاحال ازش

ندیده بودم و زنگ  خطر وجودمو به صدا درمی اورد زمزمه کرد: چموش
بازی درنیار و دیوونم نکن، تو اول و آخرش نور دل خودمی و به هیچکس جز

من احتیاج نداری، از هر لحاظ، چه مالی، چه...! دیگه اسم آبانو ازت نشنوم
وگرنه بدجوری پشیمونت میکنم. 

همچنان که لل شده بودم بهش خیره موندم، یه عمل ناخودآگاه بود و نمیتونستم
متوقفش کنم، که همشم از مبهت و ترس بود.. شهرام زل زده به لبام صورتشو

نزدیکتر اورد.. وحشت کرده بودم اما توان تکون خوردن نداشتم.. چیزی
نمونده بود لباش به لبام برخورد کنه که یه دفعه ولم کرد و هولم داد عقب.. اخم

غلیظی کرد و بدون اینکه نگاهم کنه با تشر گفت: برو بیرون! 

دوتا پا داشتم دوتا دیگه هم قرض کردم و قدندرو! ازش ترسیده بودم، قلبم محکم
به سینم میکوبید و نفس نفس میزدم.. بدو خودمو رسوندم به اتاقم  پیش رزالین و

درو قفل کردم.. خیلی وقت بود که شهرامو بی خطر نمیدونستم، تقریبا از
همون روزیکه تو خونه م  مجبورم کرد جای عتیقه هارو بگم.. دیگه نباید



میذاشتم  باهاش تنها شم و خودمو تو موقعیت خطرناکی قرار بدم.. دیگه دلم
نمیخواست حتی ببینمش. 

راوی : 

طوریکه یلدا سنگ آبانو به سینه میزد و علنا عاشقش بود شهرامو دیوونه
میکرد.. لحظه ای از خود بیخود شد و میخواست با یه حرکت که از سر خشم و
شهوت بود به یلدا خیلی چیزارو بفهمونه، اما به هر سختی بود خودشو کنترل

کرد چون یلدا رو برای یه هم آغوشی یه ساعته نمیخواست که بعدش براش مهم
نباشه اون دختر چه تصمیمی میگیره و چیکار میکنه.. از چموشی و سرکشی

یلدا می ترسید. 

اعصاب به هم ریختش بیشتر از این نمیتونست خونه و محیطشو تحمل کنه،
لباس پوشید و رفت بیرون .. مسیر خونه دوست صمیمیشو پیش گرفت بلکه با

وقت گذروندن کنارش یکم آروم شه.. گوشیش زنگ خورد و با دیدن اسم  نوشه
انداختش کنار، نه اعصابشو داشت نه حوصلشو، اون فقط میخواست نوشه رو
به آبان  وصل کنه تا یلدا برای همیشه ناامید شه.. به هرحال آبانم که قرار نبود

تا آخر عمرش زندانی بمونه، آزاد میشد و بهتر بود سرش با یه دختر گرم شه..
دختری که الن به خودش علقمند شده بود و اصرار داشت باهاش یه رابطه

رو شروع کنه! نمیدونست اینو دیگه کجای دلش بذاره.

بارها شهرام به این نتیجه رسیده بود اگه  انقدر احساساتی و عجولنه تصمیم
نمی گرفت حال مجبور نبود انقدر به این در و اون در بزنه و خودشو به

زحمت بندازه اما حماقتیه که ازش سر زده بود و باید توئونشو پس میداد. 

وارد خونه  دوستش نوذر شد که طبق معمول یه گوشه دنج  از ویلش نشسته
نمردی که یلدا تصور می کرد باعث بود و وافورشو میکشید.. آره نوذر! همون 

مرگش شده!... شهرام نزدیکش شد و گفت: چطوری نوذر؟ 



نوذر دود رو با خنده بیرون  داد و گفت: باز که سگ شدی و سگرمه هات تو
همه، بیا چهارتا دود بگیر اخلقت خوب میشه. 

قکی شهرام نگاهی به بساط نوذر انداخت و جواب داد: نه نوش جون خودت، 
دیدی من با وافور و اینجور چیزا حال کنم؟.. اصل چیه این کوفتی که صبح تا

شب نشستی پاش؟ بدبخت زمین گیرت کرده نگاه کن خودتو. 

نوذر حیرت زده چشم درشت کرد: چته چرا پاچه میگیری؟ باز چیشده؟ 

شهرام کلفه جواب داد: هیچی بابا بیخیال اصل نباید اینجام میومدم، من میرم
کاری نداری؟ 

نوذر فورا بلند شد و جلوشو گرفت: کجا میخوای بری؟ بیا بشین یه چای برات
بریزم و بگو چه مرگته.

PART 133 : 

شهرام کلفه دست روی صورتش کشید و روی تخت آلچیق مانند نشست  ،
جایی که بساط نوذر پهن  بود.. نوذر درحالیکه براش چای میریخت با یه

نیشخند معنی دار گفت: خیلی وقته دیگه لت بازی نمیکردی، با کی دعوات
شده اینطوری ترکیدی؟ 

_ بیخیال، قضیه ش طولنیه. 



نوذر فنجون چای رو جلوی شهرام گذاشت بعد وافور و ذغالشو برداشت و کام
3،4گرفت.. حدس میزد رفیقش از کی اعصابش خرده، همون دختری که 

ساله باهاشه، تاحال ندیده بود زنی به این اندازه برای شهرام  مهم بشه یا حتی
اعصابشو به هم بریزه و اونم همچنان نگهش داره!.. نوذر دود رو بیرون داد و

گفت: بازم یلدا آره؟ 

شهرام نگاهش کرد و نوذر ادامه داد: همون اول بهت گفتم دختره زیادی داره
نردش کن بره، تو چی گفتی؟ نه! تو رو ممخت میره، یا مدمشو قیچی کن یا 

نمیدونی، این قضیه داره، به دردم میخوره، فلن! وال از اون بهتر و خوشگلتر
همیشه موس موستو میکنن... 

شهرام با تشر پرید وسط حرفش: ای بابا! بیخیال میشی یا نه؟ من اسمی از یلدا
اوردم که شر و ور میبافی؟ بعدشم میگی مدمشو قیچی کنم؟ دیگه چقدر؟ اون

برنامه مرگ و میری که راه انداختیم نقشه هوشمندانه تو بود، گفتی اینطوری
همیشه رام و اهلی میمونه و فقط کارشو انجام میده... 

نوذر حرفشو قطع کرد: مگه غیر از این شد؟ تقی به توقی میخوره سریع بهش
بگو قتل نوذر گردنته و اونم میشینه سرجاش.. ببین شهرام اینکار لزم بود، من

به خاطر خودت اصرار داشتم انجامش بدی، اول دختره دیگه داشت پررو
میشد و هوا برش میداشت، لزم بود شاخش شکسته شه و فکر نکنه خبریه..

درضمن اگه دختره همچنان پرروئه تقصیر خودته، تا اونجایی که یادمه تو
یکی رو میخواستی که حرفا گوش کن باشه و مثل آدم کارشو انجام بده، ولی

دیگه زیادی با یلدا صمیمی شدی و بهش میدون دادی، حالم که. ..! بیخیال بابا،
چاییتو بخور یخُ کرد. 

_ نه داداش بگو، حرفتو نخور. 



+ بگم سیم نمیچسبونی؟.. باشه! حالم که بساط خاطرخواه بازی راه انداختی..
وا بده داداش! زنه دیگه! فت و فراوون ریخته.

_ چه خاطرخواه بازی؟ چرا زر مفت میزنی؟ 

+ حال چرا قاطی میکنی؟ 

_ چون داری زر مفت میزنی.. من پاشم برم بابا، نشستم اینجا و توام هی داری
چرت میگی. 

+ آقا وایسا، چرا تا ما یه حرفی میزنیم بهت برمیخوره؟ 

_ وال آدمو به گوه خوردن میندازی، چون اعصابم خرده یعنی تقصیر یلداس؟
یا خاطرخواش شدم؟ رابطه من و یلدا فقط کاریه، اینو باید به توام توضیح بدم؟ 

+ خیلی خب بابا جوش نزن، من غلط کردم، بشین بابا، بشین!... بگم برات یه
قلیون چاق کنن؟ 

شهرام با دلخوری سر تایید تکون داد و نوذرم فورا به پیشخدمتش دستور قلیون
داد.. مطمئن بود رفیق چندین و چند سالش گلوش گیره، بیشتر از خودش

میشناختش.. اینم مطمئن بود که این خاطرخواه بازی عاقبت خوبی نداره، از
طرفیم نمیخواست یه زن رفیقشو ازش بگیره.. یواش یواش داشت به این فکر

میفتاد خودش یه کاری کنه تا یلدا از شهرام فاصله بگیره.. نوذر از کارای
شهرام و کلهبرداریاش خبر داشت ولی از وجود عتیقه ها بی خبر بود چون

شهرام انقدر بهش اعتماد نداشت که بخواد بهش بگه. 



شهرامم مستاصل شده بود، از طرفی نمیخواست به احساساتش دامن  بزنه و
بیشتر از این خودشو کوچیک کنه از طرفا دیگه پشیمون بود که یلدا رو تقدیم
آبان کرد، با خودش فکر میکرد اگه اینکارو انجام نداده بود شاید الن با اعتماد
به نفس بیشتری میتونست پیش یلدا عرض اندام کنه ولی باید اینم به یاد میداشت

دلیل اصلی که یلدا رو وارد زندگیش کرد این بود که برای برنامه هاش ازش
استفاده کنه.. خودشم نفهمید چیشد که یلدا انقدر براش مهم شد.. چیشد به جایی

رسید که پیش یلدا گردنش از مو هم باریکتره و این ضعف هرروز بیشتر و
بیشتر میشد. 

منتظر فردا بود.. فردا قرار بود آبان دستگیر شه، هرچند روند قانونی طور
دیگه ای بود اما شهرام با وجود وکیل شارلتان و کاربلدی که داشت کمی این

روند رو دستکاری کرد تا بی فوت وقت با مامور برن بال سر آبان..
میخواست آبان قبل از اینکه از بیمارستان خارج شه دستگیرش کنن، براش

هیجان  انگیز بود و دوست داشت با اینکار قدرت نمایی کنه.

آبان : 

کارای ترخیصمو خودم انجام دادم چون میخواستم هرچی سریعتر برم بیرون..
صباغی هم از وقتی اومده بود انگار با یه طناب خودشو بهم وصل کرده بود و

به هرطرفا میرفتم دنبالم میومد.. هنوز از بیمارستان خارج نشده بودیم که
حراست جلومونو گرفت و مثل مجرم بردنم داخل یه جا شبیه دفتر.. قاطی کرده

بودم، هرچی بهشون میگفتم چیشده و چرا اینجوری رفتار میکنن جواب
نمیدادن. 

طولی نکشید که یه مرد جوون با یه مامور وارد دفتر شدن.. مرد جوون از
حراست تشکر کرد و نیم نگاهی به من انداخت، بعد خطاب به ماموری که

همراهش بود گفت: متهم ایشونه، آبان پورمشکات. 



هاج و واج و حیرت زده خیرش موندم و گفتم: اینجا چه خبره؟ متهم به چی؟
شما دیگه کی ؟

PART 134 : 

مرد جوون دوباره نگاهم کرد و با لحن طلبکارانه جواب داد: من هروی هستم،
وکیل آقای خسروشاهی، ایشون از شما به جرم ضرب و جرح، ایجاد رعب و

وحشت، صلب امنیت جانی و تهدید به قتل شکایت کردن . 

وارفتم.. شهرام حرومزاده از من شکایت کرده بود؟! اون دیگه چه حیوونی
بود! دیوونه شدم و داد زدم: گوه خورده! این شر و ورا چیه که داری بلغور

میکنی؟ من از اون  شاکیم. 

هروی، وکیل شهرام، با تشر گفت: مودب باش آقا، وگرنه برات گرون تموم
میشه. 

_ نه بابا! ترسیدم! فاکتور کن همه رو تسویه میکنم.. هم پدر تورو درمیارم هم
موکل عوضیتو. 

هروی رو به مامور کرد: ملحظه میفرمایید؟ این آقا اصل تعادل روانی نداره،
حتی پیش شمام داره بنده و موکلمو تهدید میکنه. 

_ چرا حرفا مفت میزنی مرتیکه؟ میگم اونی که شاکیه منم نه شهرام.. موکل
بی همه چیزت نصف اموال منو دزدیده. 



تو همین حال مامور پلیس جلو اومد و بهم دستبند زد: این مسئله به پرونده  حال
حاضر مربوط نیست، فعل که از شما شکایت شده  . 

هنگ کرده بودم، داشتم روانی میشدم، باورم نمیشد! چه کاری ازم برمیومد جز
اینکه باهاشون برم؟ صدای معترضانه صباغی رو شنیدم که داشت تقل میکرد
منو نبرن.. چه فایده داشت؟.. چیزی که غیرقابل انکار بود کتک هایی بود که

به شهرام زده بودم... قبل از اینکه سوار ماشین  پلیس شم به صباغی گفتم:
خوب  گوش کن چی میگم، هیچکس از این  ماجرا باخبر نشه، مخصوصا پدرم،

متوجه شدی؟ 

آشفته و نگران لب باز کرد: آقا بلخرش که چی؟ من باید چیکار کنم؟ 

_ هیچی، برگرد و به کارت برس، فقط چیزی به کسی نگو. 

سوار ماشینم کردن و راه افتادن.. نباید کسی از این قضیه بویی میبرد، به
محض اینکه یه نفر باخبر میشد حرفا میپیچید و به گوش بابای بیچارم

می رسید.. اونوقت اولین چیزی که  نگرانش میشد عتیقه هاش بود و باقی
ماجرا! تا اتاق سفید رو با چشمای خودش نمی دید آروم نمی گرفت.. حتی

فکرشم تنمو میلرزوند، دیدن اون اتاق که حال خالی از کلکسیون بود بابا رو
مکشت.. من هیچوقت اجازه نمیدادم کار به اینجا برسه.. همش سکته میداد و می

تقصیر خودم بود ولی دیگه نمیذاشتم یه مصیبت تازه سرم بیاد. 

به کلنتری رسیدیم.. وکیل شهرام که از اون قالتاقای پدرسوخته بود جوری
حرفا میزد و میدونو دست گرفته بود انگار وسط اجرای تئاتر و قراره برای
بازی خوب و دیالوگ هاش جایزه بگیره!.. من هیچی برای گفتن نداشتم، چون
چیزی که مبرم بود رو نمیتونستم انکار کنم.. بیخود نبود روز دعوا شهرام از
خودش هیچ دفاعی نمیکرد و فقط کتک میخورد، چون میخواست منو به اینجا



برسونه.. هرچند اعترافا میکنم با اون کتکهایی که بهش زدم یکم  دلم خنک
شد، حتی یه درصدم پشیمون نبودم و اگه به عقب برمیگشتم بازم اینکارو

میکردم.. فقط حسرت میخورم چرا بیشتر از این آش و لشش نکردم. 

تو همین حال رئیس کلنتری راجع به اتهامی که تو بیمارستان به شهرام وارد
کردم و مدعی شدم که من باید شاکی باشم پرسید و خواست توضیح بدم.. چه

توضیحی میدادم؟ میگفتم یه اتاق عتیقه داشتیم و شهرام حرومزاده با اون هرزه
ی بی صفتش ازم دزدیدن؟ حالم دارم چوب حماقت و اعتماد و علقم به اون 

هرزه رو میخورم؟ 

حرفی نزدم و به سکوتم ادامه دادم.. چشم  باز کردم و دیدم تو بازداشتگاه
کلنتریم تا بعدا تکلیفم روشن شه.. حال من بودم و خودم، تو یه اتاق چندمتری

کوچیک، با یه دنیا عذاب و کینه و دل چرکینی  .. من حقم بود، حقم بود دهنم
سرویس شه و تاوان پس بدم، تاوان عشق پر حرارتی که به یه مار خوش خط
و خال داشتم، دور تنم پیچید و چندین بار نیشم زد.. منم چه احمقانه و رقت بار

تا آخرین لحظه حمایتش میکردم و پشتش بودم.

ولی قسم میخورم این گند رو جمع کنم و عتیقه هارو ازشون پس بگیرم، تا آخر
تیکه شو.. بعدش آنچنان بلیی سر یلدا بیارم که از به دنیا اومدنش پشیمون شه،
دیگه آب از سرم گذشته بود، مثل چی میخواست بشه؟ آخرش همین جایی بود

که نشسته بودم، حبس! بالتر از سیاهی که رنگی نیست.

هه! چه ساده بازی خوردم و باورش کردم.. اون هرزه چه شعبده بازی بود که
انقدر راحت نقش بازی کرد و تهشم به ریشم خندید!.. هنوزم وقتی بهش فکر
میکردم میخواستم سرمو بکوبم به دیوار، که ابلهانه همه احساسمو براش رو
کردم و قلبمو کف دستش گذاشتم! چه رویاهایی که باهاش نساختم! چه  برنامه

هایی که برای  آیندمون نچیدم.. چه خری بودم من! مثل مبت پرستیدمش و
تقدیسش کردم. 



دلم بیشتر از این میسوخت که من با قلبم معامله کردم و پا جلو گذاشتم، بدون
اینکه به چیز دیگه ای فکر کنم، غافل از اینکه با یه هرزه بیحس طرفا بودم..

چیزی درونم شکسته بود و از دست داده بودم که جز پوچی و سیاهی حسی
نداشتم.. کینه و انتقام! قوی ترین خواستم بود، نو صدرصدم  بهش میرسیدم،

بعدش دیگه هیچی نمیخواستم. 

نگاه  به چهاردیواری دورم انداختم که تنها مهمونش خودم بودم، قفسی که
ارتباطمو با دنیای بیرون قطع کرده بود.. نباید اینجا میموندم، باید هرچی

زودتر از اینجا خارج  میشدم.

PART 135 : 

بلند شدم  و نگهبانو صدا زدم.. یه بار، دوبار، سه بار!.. بار آخر که داد زدم
سروکله ش پیدا شد.. دریچه کوچیکو باز کرد و با تشر گفت: چته بازداشتگاه

رو گذاشتی رو سرت؟ 

_ سرکار بذار من یه زنگ به وکیلم  بزنم بیاد کارمو راه بندازه. 

+ نمیشه، تماس و ملقات برات ممنوعه، سرهنگ دستور داده. 

_ یعنی چی ممنوعه؟ من فقط میخوام یه زنگ بزنم. 

 ساعت دیگه نمیتونی به کسی زنگ بزنی،12+ گفتم که دستور سرهنگه، تا 
حالم برو بشین انقدر سروصدا نکن. 



بعد دریچه رو بست و رفت.. دوباره به در کوبیدم و داد و بیداد کردم ولی بی
فایده بود.. خسته و ناامید رفتم یه گوشه نشستم.. عیب نداره این روزام

میگذشت، ولی هرچی بیشتر بل سرم میومد بیشتر دیوونه و مصمم میشدم تا
یلدا و شهرامو به خاک سیاه بنشونم.

.......

 ساعت اجازه دادن از بازداشتگاه بیام بیرون و فقط یه تماس17دقیقا بعد 
بگیرم.. بعدش برم گردوندن به بازداشتگاه.. تقریبا یکی دوساعتی گذشت و

دوباره اومدن سراغم، فهمیدم که وکیلم اومده.. وقتی باهاش روبه رو شدم
نزدیک بود از تعجب شاخ دربیاره، بهش گفته بودن شهرامو درب و داغون

کردم، فکر نمیکرد بخوام اینجوری با یکی کتک کاری کنم. 

بعد از صحبت هایی که باهم داشتیم متوجه شدم قرار نیست وثیقه قبول کنن و
فقط باید رضایت شهرامو بگیرم در غیر این صورت بازداشتم میمونم تا...! این

یعنی ته بدبختی و فلکت و سرافکندگی واسه من.. نمیتونستم تن به این خفت
بدم و به دست و پای اون  حرومزاده بیفتم تا رضایت بده.

یلدا : 

دو،سه هفته ای از وقتی که آبان بهم زنگ زده بود و منم جواب نداده بودم
میگذشت.. از یه طرفا غصه از دست دادنش و عذاب وجدانی که هرروز

بیشتر زجرم میداد و بیچارم میکرد، از طرفا دیگه شهرام که مدام منو از آبان
میترسوند و توصیه میکرد از خونه خارج نشم.. می گفت آبان مثل گرگ زخمی

دنبالمه و پیغام داده اگه ببینتم ریز ریزم میکنه.

آبان حق داشت! من نابودش کرده بودم.. یه وقتایی به سرم میزد خودمو در
دسترسش قرار بدم و بذارم هر بلیی میخواد سرم بیاره بلکه آروم شه ولی



نمیتونستم منکر ترسم بشم.. فقط خودم تو این زندگی کوفتی نبودم که بگم
خیالی نیست! من یه مادر بودم و مسئولیت طفل معصومم گردنم بود، فقط باید

به اون  و آیندش فکر میکردم.

با شهرامم نه حرفا میزدم  نه کاری داشتم، اصل تا حد امکان سعی میکردم
معقده کرده بودم که آبانو انقدر بی رحمانه ازم  باهاش روبه رو هم نشم.. هم ازش 

متنفر کرد، هم ازش میترسیدم و نمیذاشتم حتی برای یه ثانیه باهاش تنها شم..
درسته که باهم تو یه خونه زندگی میکردیم  ولی زیاد جلوی چشمش ظاهر

نمیشدم، هرچند اونم بیشتر وقتا بیرون بود و خونه نمیموند. 

برام سوال شده بود کجا میره .. خودم حدس میزدم با یه زن درارتباطه.. باید
بگم رابطه شهرام  با یه زن یا بیشتر حتی ققد سر سوزنم برام اهمیت نداشت، من

همیشه میدونستم شهرام کلی دوست دختر داره ولی الن قضیه فرق میکرد!
اینکه اون زن کی بود اهمیت داشت! حس میکردم با نوشه رابطه داره، چون
آخرین چیزایی که راجع به نوشه میگفت گویای این بود که به شهرام علقمند

شده! واقعا که خاکبرسرش با این انتخابش! 

اما به نفع من بود.. اگه قضیه اونجوری بود که فکر میکردم و شهرام با نوشه
وارد رابطه شده بود آنچنان تسویه حسابی با شهرام میکردم که قشنگ دلم

خنک شه!... آره! من هنوز داشتم میسوختم و داغ از دست دادن آبان بدجوری
به دلم مونده بود.. طوریکه من پیش آبان  خوار و خفیف شدم خودمم از خودم

بدم  میومد و متنفر بودم چه برسه به اون ! 

شهرامم باید این حسو تجربه میکرد، می دونستم عاشق نوشه نیست ولی همین
که پیشش خوار و خفیف میشد و گند میزدم به اسم و شخصیتش برام کافی

بود.. من فقط دنبال تلفی و خرد کردن شهرام بودم همین! چیزی که عوض
داره گله نداره.

........



از قبل فکر همه چیزو کرده بودم فقط باید صبر میکردم شهرام از خونه بره
بیرون تا منم برم دنبالش.. میخواستم تعقیبش کنم و امیدوار بودم انقدر خوش
شانس باشم که همین امروز با نوشه قرار داشته باشه، اونوقت همون لحظه

شهرامو جلوی نوشه میکردم تو لجنزار و به کثافت میکشوندمش. 

شهرام که از خونه خارج شد منم خیلی سوسکی و یواشکی، دور از چشم
آدمای خونه، بیرون  رفتم و سوار ماشینی شدم که از قبل هماهنگ کرده بودم..
به راننده تاکید کردم چشمش به ماشینی که دنبالشیم باشه و گمش نکنه.. راننده

بنده خدام  فکر کرده بود شهرام شوهرمه و میخوام مچشو بگیرم.. سفت و
سخت و نامحسوس هرجا که ماشین شهرام میرفت تعقیبش میکرد. 

قی شهرام بودیم.. مونده بودم شهرام داره کدوم تقریبا یه ساعتی چرخیدیم و پ
گوری میره.. بلخره جلوی یه خونه ویلیی ماشینشو نگه داشت ولی پیاده

نشد.. حدس اینکه قرار بود یکی از اون خونه بیرون بیاد و سوار ماشینش شه
کار سختی نبود.. دعا میکردم اون یه نفر نوشه باشه.. کاش میدونستم نوشه

کجا زندگی میکنه! 

چند دقیقه بعد در باز شد و یه مرد اومد بیرون..

PART 136 : 

اون مرد که... نه! نه!.. مگه میشه دونفر انقدر به هم شبیه باشن؟... نکنه دارم
کابوس میبینم ؟ یا اون از گور برگشته؟... نوذر؟!.. صحیح و سالم از خونه
بیرون اومد و سوار ماشین  شهرام شد.. یخُ کردم.   . یه لحظه انگار روح از

کالبدم جدا شد.. حتی نفهمیدم ماشین کی حرکت کرد و دنبالشون رفت.. 



من تمام مدت هنگ بودم! مغزم کار نمیکرد و نمیتونستم چیزی رو که دیدم
باور کنم.. فقط متوجه میشدم  از خیابونای مختلف عبور میکنیم اما ذهنم به

صورت خودکار خاطرات اون شبی که دست کمی از فیلم ترسناک و کابوس
نو با هر یادآوری دوباره اون نداشت رو برام  مرور میکرد، لحظه به لحظه.. 

وحشتی که تجربه کردم درونم جون میگرفت و فلج و ناتوانم میکرد. 

شهرام  ماشینشو جلوی یه سفره خونه نگه داشت و دوتایی پیاده شدن.. خودش
بود، نوذر!.. یا خدا تو این مدت چه خبر بوده؟ این مرتیکه حرومزاده که

زندس و از گاوم چاقتر شده.. چه باهم رفیقم بودن این دوتا تفاله.. پس شهرام
منم بازی میداده و سرکارم میذاشته! یه نقشه کثیف ریخته که منو رام و مطیع
نگه داره، تا همین که از کنترلش خارج شدم اینو چوب کنه و بزنه تو سرم..
چرا زودتر نفهمیدم؟ که شهرام کل برای همه زیر و رو میکشه به هیچکس

رحم  نمیکنه حتی من! 

حرومزاده ی تن لش! چقدر دهن منو سرویس کرد و چهارستون بدنمو لرزوند
واسه چیزی که وجود نداشت و یه دروغ بزرگ بود.. رزالینو دزدید و با

قلدری ازم جداش کرد چون منه احمق مثل چی از پلیس میترسیدم.. تا هرچی
پیش میومد مرگ اون  مرتیکه چندشو میکوبید تو صورتم و تهدیدم میکرد.. دلم

میخواست از ماشین  پیاده شم و برم بالسرشون و جفتشونو مثل سگ  بکشم..
حیف اسم سگ رو این دوتا لجن کثافت! 

درحالیکه با چهره برافروخته و خشمگین ناخواسته اشک میریختم به راننده
گفتم حرکت کنه.. هه! منو باش که فکر میکردم قراره نوشه رو ببینم، اومدم  یه

ماهی صید کنم کوسه نصیبم  شد! اونم چه کوسه ای... هرچند که عین مرغ
سرکنده داشتم بال بال میزدم، حالم انقدر بد بود که به سختی نفس میکشیدم..

ولی دیگه تموم شد! حال نوبت تازوندن منه.. یه پدری از این شهرام دربیارم تا
بفهمه با هرکسی نمیشه بازی کرد.



همین که به خونه  رسیدیم از راننده خواستم صبر کنه و دوباره برمیگردم..
میخواستم از این خونه  نحس برم، دیگه دلیلی نداشت از شهرام حساب ببرم یا
به حرفش اعتماد کنم.. اصل از کجا معلوم  راجع به آبانم دروغ نگفته باشه؟..
بعید نیست، از اون مرتیکه شارلتان هیچی بعید نیست.. اولین  کاری که باید

انجام میدادم این بود که برگردم خونه  خودم، بی سروصدا.. برای اینکه
پیشخدمتای عوضیش جلومو نگیرن باید قید وسایلمو میزدم، اصل اون چهار

تیکه لباس و چرت و پرت فدای سرم! فقط باید بچه مو میزدم زیر بغلم و
خدافظ!

رفتم داخل خونه دنبال رزالین.. بچه م تو بغل یکی از پیشخدمتا بود که داشت
با گریه هاش بهونمو میگرفت.. الهی بمیرم براش ولی گریه ش خیلی به

موقعی بود! از بغل پیشخدمت گرفتمش و همزمان گفتم: بچه م دلش پوسید تو
خونه.. قربونت برم مامانی گریه نکن! میخوایم بریم ندند، مامان برات بستنی

می خره.

پیشخدمت من من کنان گفت: شما که تازه از راه رسیدین..

با چشم غره نگاهش کردم: خب که چی؟ باید به تو جواب پس بدم کجا رفته
بودم؟ یا توقع داشتی ازت اجازه میگرفتم؟

 دستپاچه و عصبی جواب داد: نه من همچین حرفی نزدم ولی اجازه بدین اول
با آقا شهرام... 

مهلتش ندادم و همونطور که میرفتم سمت در با خنده گفتم: ای بابا! خب زنگ
بزن و چاپلوسیتو ثابت کن! دارم میرم سر خیابون برای بچه م بستنی بخرم و

برگردم دیگه، این مسخره بازیا چیه... 



بعد از خونه خارج شدم.. درحالیکه فضای باغ رو با قدم های عادی پشت سر
میذاشتم دور و برمو میپاییدم.. هرلحظه احتمال میدادم  یکی جلومو بگیره ولی
بلخره یه بار شانس یارم بود و همچین اتفاقی نیفتاد.. پامو که بیرون گذاشتم

سریع سوار ماشین  شدم و به راننده گفتم راه بیفته.. به محض اینکه ماشین 
حرکت کرد نفس راحتی کشیدم و بچه مو بیشتر به خودم چسبوندم. 

حال من میدونستم و اون شهرام عوضی.. دیگه نمیخواستم ریخت مزخرفشو
ببینم، تا الن هرچی بازیم داد و ازم سواستفاده کرد بسه.. قصد داشتم وقتی

رفتم خونه اولین کاری که میکنم این باشه که قفل درو عوض کنم.. بعدشم اون
حرومزاده رو مجبور کنم سه دونگ دیگه خونه رو به نامم  بزنه، این تازه

خسارت لشی بازیش بود! فقط دلم میخواست برام کوچیکترین مزاحمتی ایجاد
کنه تا بی معطلی زنگ  بزنم پلیس و با کمال میل ازش شکایت کنم. 

.......

چندساعتی از وقتی که تو خونه م  مستقر شده بودم میگذشت، قفل درو عوض
کرده بودم ولی میدونستم دیر یا زود شهرام یا زنگ میزنه یا سروکله ش پیدا

میشه.. انتظارم خیلی طول نکشید و زنگ زد.. استرس و عصبانیت هردو باهم
به جونم افتاد، با توپ پر جواب دادم: چیه؟ 

شهرام از تعجب سکوت کوتاهی کرد و طلبکارانه گفت: چیه؟! چه طرز حرفا
زدنه؟ تو کجایی؟ 

_ کجا باید باشم؟ خونه م
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عصبانیت کلمش بیشتر شد و گفت: خونه ت؟! مگه بهت نگفتم اون مرتیکه
دربه در دنبالته؟ حرفا تو کله ت نمیره؟ اصل به چه اجازه ای سر خرو کج

کردی و رفتی بیرون؟ 

_ مثل میخوای بگی آبان خیلی ترسناکه و ممکنه بلیی سرم بیاره؟ تو که از
اون ترسناک تری مار هفت خط! با همه آره با منم آره؟ 

+ چی داری میگی واسه خودت؟ دیوونه شدی؟ 

_ نه تازه عقلم به کار افتاده و چشمام باز شده، دیگه دستت برام رو شده شهرام
خان، میدونم انقدر کثافتی که منم بازی میدی و واسم زیر و رو میکشی. 

+ کدوم بازی؟ کدوم زیر و رو؟ قد حرفا بزن بگو چیشده؟ 

_ نوذر!.. آره نوذر! همون مرتیکه چندشی که باهم دست به یکی کردین تا منو
سرکارم بذارین و دیوونم کنین.. چقدر احمق بود و باورم کردم که اون پست

ممردنشم تقصیر منه.. تو چه آشغالی فطرت مادرخراب گور به گور شده و 
هستی که چپ و راست منو باهاش تهدید میکردی. 

ممرده، مکثی کرد و بهت زده لب باز کرد: چی میگی یلدا؟ زده به سرت؟ نوذر 
من هیچ دروغی بهت نگفتم، خوبه با چشمای خودت صحنه تصادفا رو دیدی،

مگه تو نبودی که میگفتی مرتیکه با سر رفت تو فرمون و از سرش خون
میومد... 



با نفرت داد زدم و حرفشو قطع کردم: خفه شو ! یه عکس نشونم دادی که با یه
صحنه سازی مسخره درستش کردی.. آره اون مرتیکه با سر رفت تو فرمون
ولی انقدر سگ جون بود که هیچیش نشد، فوقش یکمم از پیشونی کثیفش خون 
اومد.. خیلی آشغالی شهرام، شنیدی؟ خیلی آشغالی.. امروز تعقیبت کردم و با

نوذر دیدمت که باهم رفتین تو یه سفره خونه، اگه با چشمای خودم نمیدیدم
صدسال باور نمیکردم اون کثافت زندس و توئه آشغالم این همه مدت سرکارم

گذاشتی. 

+ داری اشتباه میکنی، آره من امروز با یکی از رفیقام رفتم سفره خونه، ولی
ممرده، میفهمی؟ لبد من با روح نوذر رفتم  بیرون...  نوذر 

_ دهنتو ببند و خودتو خر فرض کن عوضی! چیزی که با چشمای خودم  دیدم
مثل روز روشن و غیرقابل انکار بود.. آخ وقتی یادم میفته چقدر دهنمو

سرویس کردی به خاطر چیزی که وجود نداشت دلم میخواد تیکه تیکه ت کنم..
تو از حیوونم پست تری، حالم ازت به هم میخوره، همیشه حالم ازت به هم

میخورده ولی نه به این شدت که دلم بخواد با دستای خودم خون کثیفتو بریزم..
قن به بار دیگه دور بر و خودم و بچه م  ببینمت قلم پاتو خرد میکنم شارلتا

هیچی ندار. 

قطع کردم.. سرم به شدت درد گرفته بود از فشار عصبی.. البته این  سردرد
کمترین دردی بود که الن داشتم.. حالم اصل خوب نبود، دلم میخواست یه

بلیی سر شهرام بیارم که مرغای هوا به حالش زار بزنن.. اینکارو میکنم، به
وقتش! 

راوی : 

تماس یلدا که قطع شد شهرام  همچنان گوشی به دست خشکش زده بود
درحالیکه به نقطه نامعلومی نگاه میکرد.. دیگه بدتر از این نمیتونست پیش

بیاد، کاش زمان به عقب برمیگشت و یکم  محتاط تر رفتار میکرد ولی از کجا



باید میفهمید یلدا ممکنه تعقیبش کنه و اونو با نوذر ببینه؟ اصل همچین چیزی
به ته ذهنشم خطور نمیکرد.. فقط تو این مدتی که یلدا بیشتر از هروقتی ازش
فاصله گرفته بود و نادیده میگرفتش احتیاج داشت سرشو با چیزای دیگه گرم
کنه.. بیشتر روزا با نوذر اینور و اونور میرفت و وقتشو پر میکرد.. اما ای

کاش میدونست این وقت گذروندن بدجوری به ضررش تموم میشه.. جای هیچ
انکاریم نمونده بود، چون یلدا مطمئن بود چی دیده. 

از چیزی که هیچوقت نمیخواست اتفاق بیفته سرش اومد.. از دست دادن یلدا،
اونم به افتضاح ترین  شکل ممکن.. از این  فکر آزاردهنده گوشیشو با شدت

کنار انداخت و کلفه و عصبی لی موهاش چنگ زد.. با خودش زمزمه کرد:
این دیگه چه بدبختی بود؟ 

کم پیش میومد اینطور آشفته و مستاصل شه اما مدام خودشو دلداری میداد که
درستش میکنه و یلدا رو برمیگردونه، فقط نباید زیر بار میرفت که نوذر

زندس، دیوار حاشا بلنده!.. نمیخواست یلدا رو از دست بده، از خیلی وقت پیش
مطمئن شده بود دوسش داره و میخواد مال خودش باشه.. ولی به هردری میزد

بازم جایی تو دل اون دختر لجباز و یه دنده نداشت و همین بیشتر عذابش
میداد.. دختری که بلی جونش بود، نه میتونست ولش کنه و دل قبکنه نه

میتونست تصاحبش کنه. 

فکر میکرد با ترسوندن یلدا از آبانی که زندانی شده بود میتونه دخترک رو
مجاب کنه تا برای همیشه پیش خودش بمونه.. فکر میکرد اوضاع داره باب
میلش پیش میره، یلدا یواش یواش رامش میشه و دل به دلش میده، حال الن
هرچقدر میخواد قیافه بگیره و بی محلی کنه، آخرش مال خودش بود نه هیچ
نمرد دیگه ای.. آبان که زندانی بود و دستشم کوتاه! با اون پرونده ای هم که
هروی براش درست کرده بود بعید میدونست فعل بتونه  آزاد شه و تا روز
دادگاه زندانی میمونه! برای عتیقه ها مشتری های خوبی پیدا کرده بود که

حاضر بودن مبالغ قابل توجهی بپردازن.. 



خلصه تو ذهن شهرام تقریبا همه چیز داشت خوب جلو میرفت که یه دفعه یلدا
فضولیش گل کرد و همه تصوراتشو به فنا داد!
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اما نمیذاشت اوضاع اینطوری بمونه، یلدا رو برمیگردوند، اونم چاره ای جز
برگشتن نداشت... 

یلدا : 

صبح بود که با صدای زنگ در خونه و تق تق های پی در پی چشم باز کردم..
گیج و منگ از کنار رزالین بلند شدم و رفتم تو سالن.. همینطور خواب آلود از
داخل چشمی نگاه کردم که یه دفعه با دیدن شهرام خواب از سرم  پرید.. نمیتونم

بگم برام  هیچ خیالی نبود، اتفاقا برعکس ! دلم آشوب شد و استرس به جونم
افتاد.. چقدرم  شاکی در میزد! معلوم بود مثل همیشه کلید انداخته تا بیاد داخل

ولی فهمیده قفل عوض شده.. آخ که برای یه لحظه چقدر دلم خنک شد!

همینطور به در میکوبید و زنگ میزد، گاهیم وسطاش اسممو آروم ولی عصبی
به زبون میورد.. من که قرار نبود درو باز کنم حال انقدر پشت در بمونه تا
زیر پاش علف سبز شه! تازه از شرش خلصا شده بودم.. درسته  از اینکه 
بدجوری سرکارم گذاشت و حسابی سواستفاده کرد داشتم  میسوختم و آتیش

میگرفتم ولی همین شد یه بهونه  خوب واسه اینکه شهرامو از زندگیم بندازم
بیرون.. معلوم  نبود اگه تا چندوقت دیگه بیشتر پیشش میموندم چه تصمیماتی

میخواست بگیره. 



یه دفعه با مشت محکمی که به در کوبید از جا پریدم.. دوباره از داخل چشمی
نگاه کردم و دیدم داره میره سمت آسانسور.. نفس راحتی کشیدم ولی همچنان
نگران بودم.. نگران اینکه  قدم بعدیش چیه، چون من با آدمی طرفا بودم که

قشستم و دست رو دست انقدر مار خورده بود افعی شده بود.. اما منم بیکار نمی
بذارم، از پسش برمیومدم، دیگه اون  دختر ساده و ترسوی چندسال پیش نبودم

که از ترس بی پناه شدن  و هزارتا کوفت و زهرمار دیگه دهنمو ببندم و بتمرگم
سرجام. 

چیزی نگذشته بود که تلفن خونه  زنگ خورد.. بدو شیرجه زدم روش تا صدای
بلندش رزالینو بیدار نکنه.. شهرام بود.. نمیدونستم جواب بدم یا نه.. تو همین
شیش و بش بودم که قطع کرد.. به محض اینکه تلفنو گذاشتم سرجاش گوشیم
زنگ خورد، بازم خود مزاحمش بود.. لجم گرفت و اینبار با توپ پر جواب

دادم: بله؟ چیه؟ چرا انقدر زنگ  میزنی؟ 

با عصبانیت غرید: چه زبونی دراز کردی واسه من! بفهم داری با کی حرفا
میزنی. 

_ با کی حرفا میزنم؟ یه آدم مارموز عوضی که  سر ننه و بابای خودشم کله
میذاره، بقیه که جای خود دارن. 

+ یلدا جمع کن مسخره بازیتو، اول تو خیلی غلط کردی دیروز راه افتادی
دنبال من و تو کارم  سرک کشیدی، بعدشم انقدر توهم نوذرو داری که هر

پفیوزی رو شبیه اون میبینی، یکم چشمای کور شدتو باز میکردی میفهمیدی
اشتباه دیدی. 

_ ببین نمیتونی ماست مالی کنی چون من مطمئنم چی دیدم ، حال هی انکار و
تقل کن. 



+ تقل برای چی؟ اصل لزم نیست.. تا ابد که تو خونه نمیمونی بلخره میای
بیرون اونوقت من میدونم با تو.. النم اگه ول کردم رفتم چون خواستم بهت یه

فرصت بدم تا خودت از خر شیطون بیای پایین.. چی فکر کردی با خودت؟
اینکه  یواشکی از خونه من  جیم  زدی، قفل در خونه ای که سه دونگش به نام
منه رو عوض کردی و حالم از دستم خلصا شدی؟ چه ماسکلی هستی تو! 

_ حرفا دهنتو بفهم! تو با خودت چی فکر کردی؟ تازه اولشه، وایسا دارم
برات.

+ مثل میخوای چه غلطی بکنی؟ هر طرفا که بری تهش ور دل خودمی
عزیزم، مطمئن باش. 

مستاصل نالیدم: شهرام چرا دست از سرم برنمیداری؟ تو که تا تونستی بازیم
دادی، ازم  استفاده کردی و به هرچی که میخواستی رسیدی.. مگه نمیگفتی آبان

آخریشه؟ مگه قول ندادی بعد از تموم شدن برنامه هات میذاری برم و به
زندگیم برسم؟ تو چرا انقدر نامردی؟ 

+ آخه بیشعور! بدون من، تک و تنها با یه بچه چجوری میخوای از پس  خودت
نمردو شیره مالیدی و قسر دررفتی خیلی گرگ  بربیای؟ فکر کردی سر چهارتا 

شدی؟ نه نادون! چون من همیشه هواتو داشتم و پشتت بودم اتفاقی برات
نیفتاده، یکم  قدرشناس باش. 

_ قدرشناسی از این  بیشتر که هرکاری ازم خواستی انجام دادم؟ به بدترین
شکل سرکارم گذاشتی تا بتونی بیشتر ازم سواستفاده کنی، بعد از همه اینا من
چیکار کردم؟ فقط از خونه نحست رفتم بیرون، با اینکه میتونستم بمونم و مثل

خودت برات نقشه بریزم تا یه بلیی سرت بیارم. 



مکثی کرد و با لحن آرومی  گفت: نه تو میتونی بلیی سر من بیاری نه من
میتونم بهت آسیب بزنم.. قبل هم بهت گفتم،  میخوامت، نه برای کار و برنامه،
واسه زندگی میخوامت.. من و تو به درد هم میخوریم و همو راضی میکنیم..
مگه تو یه زندگی آروم و بی دغدغه نمیخوای؟ مگه برای آینده رزالین نقشه

های طلیی نداری؟ نمیخوای تو رفاه و آسایش زندگی کنه؟ یکی رو به عنوان 
نمردی که مثل بچه خودش دوسش داشته باشه و پدر بالسرش داشته باشه ؟ 

بزرگش کنه.. یلدا اون مردی که تو و رزالین بهش احتیاج دارین  منم، منم که
همه جوره قبولت دارم و میتونم خوشبختت کنم.. چرا انقدر مقاومت میکنی؟

چون مثل آبان نیستم؟ 

شنیدن این حرفا اونم از زبون شهرام هم عجیب بود هم معذبم میکرد.. تا
اونجایی که من میشناختمش اصل مال این صحبتا نبود، حال واسه من سیس

مرد عاشق و با مرامو گرفته!
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نکتم نمیرفت، حتی نمیخواستم برای یه علقه شهرام به خودم هیچ جوره تو 
لحظه اونو به عنوان  مرد زندگیم  کنار خودم تصور کنم.. حتی اگه دلم پیش آبانم

نبود بازم نمیتونستم.. کدوم زنی با همچین مردی کنار میاد که من کنار
میومدم؟! 

نفسی گرفتم و گفتم: من دیگه هیچی نمیخوام، جز اینکه ولم کنی و بذاری یه
زندگی عادی با بچه م داشته باشم. 

سکوت کرد.. یه سکوت سنگین  و طولنی.. معذب از این  وضعیت لب باز
کردم تا سکوت رو بشکنم ولی اون  زودتر گفت: رو حرفام فکر کن، منطقی و



عاقلنه، نیمه پر لیوانو ببین و تصمیمی بگیر که به نفع خودت و رزالین باشه..
باهات در تماسم. 

بعد سریع قطع کرد.. نمیدونستم حرفشو چجوری برداشت کنم، الن تهدید کرد
نمرد تو این دنیا بود که میتونستم بهش اعتماد و یا پافشاری؟.. مسخره!.. اگه یه 
تکیه کنم آبان بود که اونم همین شهرام ازم گرفتش، حالم انتظار داشت گذشته

ای که چندان دورم نبود رو فراموش کنم و با خودش وارد رابطه شم! واقعا
احمقانه بود.. مگه میشد کارا و حرفاشو یادم بره و خوش و خرم باهاش زندگی
کنم؟ یا مگه دل بستن و علقمند شدن کشکیه؟.. عجب بخت و اقبالی داشتم من،

شخمی! 

تو همین فکرا بودم که در اتاق باز شد و رزالین با موهای آشفته و فرفریش
درحالیکه میخندید اومد بیرون، صبحا بیشتر وقتا خوش اخلق بیدار میشد.. با
دیدنش همه چی فراموشم شد و با ذوق و خنده آغوشمو براش باز کردم.. اونم
پا تند کردم و پرید تو بغلم.. بوسش کردم و حسابی چلوندمش.. امید به زندگی

یعنی همین!.. نه دیگه میخواستم مردی تو زندگیم باشه نه به حمایت کسی
احتیاج داشتم، خودم به تنهایی از پس بچه م و زندگیم برمیومدم، فقط میخواستم

ولم کنن به حال خودم. 

........

رزالینو خوابوندم و خودمم سرمو با گوشیم گرم کردم.. حسی وادارم کرد
گالری عکسامو باز کنم و عکسا و فیلمای خودم و آبانو ببینم.. خنده ها و

خوشی هامون کنار هم دلمو آتیش میزد.. حسرت و افسوس و دلتنگی برای
چیزی که از دست دادم اشکمو دراورد.. زمانی میرسه که آدم دیگه جوشش

عشق رو حس نمیکنه، فقط یه تراژدی میمونه و دیگه هیچی معنی نداره! 

آبان برای من تبدیل شده بود به سکوت بزرگ و سنگینی که درونم حاکم  بود،
یه زخم عمیق و ابدی روی روحم، یه رویای دست نیافتنی که باید برای همیشه



نمرد روش خاک میریختم و دفنش میکردم.. اون تا ابد عشق دیوونه وارم بود، 
بی همتا و هنرمندی که قلب غمگین و پژمردمو به رقص دراورد و بهش نشاط

زندگی بخشید.. شاید اگه یه روزی این حرفارو ازم بشنوه یه پوزخند
تمسخرآمیز و پرنفرت تحویلم بده ولی برام اهمیتی نداشت، عشقش تو اعماق

قلبم مثل یه تیکه جواهر باارزش محفوظ بود. 

چه میشه کرد؟ زندگیه دیگه! بی رحمه و قلدر! زورش میرسه و میتازونه...
خیره به عکس دونفریمون انقدر اشک ریختم که نفهمیدم چجوری خوابم برد... 

با صدای عجیبی از خواب پریدم.. به نظر میومد از سمت آشپزخونه باشه.. با
خودم فکر کردم شاید توهم زدم و خواستم دوباره بخوابم ولی با یادآوری اینکه
پنجره آشپزخونه رو نیمه باز گذاشته بودم ترس برم داشت و آروم بلند شدم..

خونه غرق تاریکی بود و هیچی نمیدیدم، اما بازم خوبه خونه م کوچیک بود و
دسترسی به همه جارو راحت میکرد. 

فورا خودمو رسوندم به کلید برق و سالنو روشن کردم.. اولین  جایی که نگاه
کردم سالن و مبلها بود.. سر چرخوندم به سمت آشپزخونه و به محض اینکه

برگشتم دلم هوری ریخت و وحشت زده خشکم زد.. نفسم بند اومد طوریکه لل
شدم و صدام تو گلو خفه شد.. آبان؟! خودش بود یا من توهم زده بودم؟.. بهم

خیره مونده بود، با چشمایی که مثل آهن گداخته میدرخشید و هراس به دل
مینداخت.. نگاهش سرد و آهنی بود، پر از خشم  و نفرت، انگار که اصل

نمیشناختمش. 

راه افتاد به طرفم، آروم و محکم.. من طوری تو بهت و حیرت و ناباوری فرو
رفته بودم که مغزم دستور انجام هیچ کاری رو نمیداد، کامل ناتوان و بی
اراده، حتی نمیتونستم پلک بزنم، هنوز وجودیتشو باور نکرده بودم و فکر

میکردم خواب نما شدم.. به نزدیکم که رسید یه باره خیز برداشت سمتم، گردن
گرفت و همزمان کوبیدم به دیوار پشت سرم. 



تازه به خودم اومدم و از درد ناله خفه ای کردم.. چشمامو که ناخودآگاه بسته
بودم رو با ترس و لرز باز کردم و به چهره مردی خیره شدم که مثل یه

جونور وحشی و آماده ندریدن بهم زل زده بود.. مردی که هیچ شباهتی به آبان 
نداشت، موهاش کمی بلندتر بود و ریش و سبیل داشت.. برق خصم و تنفر تو

نمرد آبان چشماش وحشتی به دلم مینداخت که صدرصد مطمئنم میکرد این 
نیست. 

نیشخند ترسناکی رو لباش نشست و لب باز کرد: چیه؟ وارفتی! فکر نمیکردی
بیام  سراغت؟ خیالت راحت بود منو انداختین هولفتونی و حال حالم قرار

نیست بیام بیرون نه؟ 

صدای خشن و لحن پر نفرتش طنین انداز بود.. طوریکه جرات نمیکردم آب
دهنمو قورت بدم.. حتی متوجه حرفاشم نشدم فقط خیره اون دوتا برزخ آتشینی

بودم که با نگاهشم میسوزوند و نابود میکرد..

PART 140 : 

تو همین حال فشار بیشتری به گردنم  اورد و غرید: از دیدنم خوشحال نشدی
هرزه ی دوزاری؟ نبایدم خوشحال بشی، چون میخوام بلیی سرت بیارم که

دیگه نتونی ریختتو توی آینه نگاه کنی. 

از فشار دستش روی گردنم هق زدم و به زحمت نالیدم: داری خفه م  میکنی. 

هیستریک و ترسناک تر از قبل خندید: به اونجام میرسیم، قدم به قدم.. حال
مثل یه جنده حرفا گوش کن دهن کثیفتو باز کن و بگو عتیقه ها کجان؟ 



نمرد خطرناک و وحشی آبان نبود، فقط از ترس داشتم  قبض روح میشدم.. این 
قن من نمیتونه اینطوری دیوونه و ترسناک باشه، نمیتونه با این  شبیهش بود، آبا

الفاظ زشت و زننده با من حرفا بزنه.. با سیلی که به صورتم  زد برق از سرم
پرید و پوستم سوخت.. اینبار صداشو بال برد: میگی یا به زور ازت حرفا

بکشم زنیکه؟ 

وحشت زده و هنگ کرده زمزمه کردم: آبان.. من...! 

دوباره یه سیلی دیگه زد و پشت بندش با حرصا غرید: اسم منو با اون  دهن
کثیفت نیار پتیاره، فقط جواب سوالمو بده، عتیقه ها کجان ؟ 

هق هق کنان به گریه افتادم.. زبونم بند اومده بود و واقعا نمیتونستم حرفا
بزنم.. همونطور که گردنمو محکم نگه داشته بود با دست آزادش چنگ لی
موهام انداخت و گفت: میگی یا انقدر کتکت بزنم که به گوه خوری بیفتی؟ 

گریه هام  شدیدتر شد، نه از سوزش سرم یا فشاری که روی گردنم بود، از این
همه تغییر و تحقیر، از بی رحمی و قساوتش، از نفرتی که کل وجودشو گرفته
بود.. با چشمای اشک آلودم نگاهش کردم بلکه دلش به رحم بیاد و یه چیزایی

براش یادآوری شه.. ولی برخلفا تصورم چشماش حالت وحشی تری به
خودش گرفت و یه دفعه پرتم کرد رو زمین.. تنم کوبیده شد و جیغ خفه ای

کشیدم.. با عجز و درد خواستم خودمو جمع کنم که مهلتم نداد و لگد محکمی به
پهلوم زد. 

ناله پر دردی کردم و گریه هامو از سر گرفتم.. همونطور که رو شکم پخش
زمین بودم آبان  خم شد روم و موهامو تو چنگش گرفت: ببین من از خدامه

همینجور به کتک زدنت ادامه بدم، اصل بهم حال میده، تیکه پاره کردن توئه



جنده واقعا لذت بخشه.. نمیدونی چقدر منتظر این لحظه بودم، ولی اول میخوام
بهم بگی عتیقه ها کجان، بعدش شاید بهت رحم کردم و به چندتا چک و لگد

راضی شدم. 

_ نمیدونم، بخدا نمیدونم.

+ حرفا بزن زنیکه. 

_ آخ!.. بخدا قسم من هیچی نمیدونم، آبان بهت حق میدم ازم متنفر باشی ولی
بذار برات توضیح بدم. 

سرمو محکم به عقب کشید و داد زد: ببند دهنتو جنده دوزاری.. وقتی داشتی با
اون  دوست پسر حرومزادت نقشه میریختین چجوری منو بندازین زندان باید

فکرشو میکردین بلخره یه راهی پیدا میکنم و میام بیرون. 

میون درد کشیدن و تقل کردنم زار زدم: کدوم دوست پسر؟ چه نقشه ای؟ من
اصل نمیفهمم راجع به چی حرفا میزنی.. آبان جون هرکی دوست داری یه

لحظه ولم کن بذار همه چیزو برات توضیح بدم. 

دستشو روی گلوم  گذاشت و درحالیکه فشار میداد غرید: که چی؟ میخوای بازم
یه مشت شر و ور تحویلم بدی؟ ببین اون خری که سوارش بودی خیلی وقته

ممرده خب؟ الن فقط دهنتو برا گفتن جای عتیقه ها باز میکنی زنیکه ی از سگ
کمتر... 

بدجوری راه نفسمو بسته بود و تقلهام فایده نداشت، انگار قصدش کشتنم بود
بدون هیچ تردیدی! برای نفس کشیدن و زندگی به دست و پا زدن افتادم و همه



زورمو خرج کردم تا خودمو نجات بدم.. یه مرتبه با شدت ولم کرد.. هوا رو با
ولع بلعیدم و به سرفه افتادم.. قبل از اینکه مهلتم بده به خودم بیام مثل یه تیکه

جسد برم گردوند و روم قرار گرفت.

دوباره گردنمو چسبید و همزمان با نفرت گفت: تو یه تیکه آشغال بودی که من
به اندازه یه الماس بهت ارزش دادم، نمیدونستم یه هرزه ای که کارش همینه،

فقط باید کمرمو باهات خالی میکردم و بعدشم با لگد از زندگیم  مینداختمت
بیرون... 

میون حرفای ناجور و رکیکش و فشاری که به گردنم میورد یه دفعه صدای
جیغ و گریه ی رزالینو شنیدم: مامان! مامان! 

آبان ماتش برد و حیرت زده برگشت به سمت صدا.. رزالین با دیدن چهره آبان
جیغ گوش خراشی کشید و گریه هاش شدیدتر شد.. حال وحشت منم بیشتر شده

بود، از ترس اینکه نکنه بخواد آسیبی به بچه م  بزنه.. آبان خیره به رزالین
یواش از روم  بلند شد و فاصله گرفت.. به محض اینکه خودمو آزاد دیدم خیز

برداشتم و چهار دست و پا خودمو به بچه م  رسوندم.. محکم بغلش کردم و
سعی کردم صورتشو تو سینم پنهان کنم تا آروم شه.

طفلکم زار میزد و میلرزید.. گریه های ناشی از ترس و وحشتش که جیگرمو
میسوزوند شد یه بهونه خوب تا خودمم های های به حال خودم و بچه م  گریه

کنم.. زار بزنم از وضعیتم و زندگی گوهی که برام  رقم خورده بود، از بدبختی
که تمومی نداشت.. ناخودآگاه چشمم به آبان افتاد که عاجز و بهت زده روی

زمین  نشسته بود و نگاهمون میکرد.. باید ازش میترسیدم، باید از این فرصت
استفاده میکردم و یه کاری انجام میدادم ولی نمیدونم چرا همچین حسهایی

نداشتم، با اینکه تا همین چند دقیقه پیش قصد جونمو کرده بود.



PART 141 : 

همونطور که به آبان خیره بودم نگاه اونم به نگاهم قفل شد.. پررنگتر از نفرت
تو چشماش غم و شماتتی بود که عذابمو صدبرابر میکرد.. من عاشقش بودم

حال اون هرچقدر که میخواد ازم متنفر باشه، بهشم حق میدادم اما میخواستم یه
فرصت دیگه بهم بده و حرفامو بشنوه، حداقل شاید منو ببخشه. 

رزالین که کمی آروم شده بود صورت کوچولوشو از سینم جدا کرد و به خیال
خودش یواشکی به آبان نگاهی انداخت.. همزمان آبانم نگاهش کرد و رزالین

دوباره ترسید، نق زد و گریه هاشو از سر گرفت.. بازم به خودم چسبوندمش و
سعی کردم آرومش کنم. 

آبان : 

نگاه به دختر بچه کوچولویی کردم که سفت و سخت به یلدا چسبیده بود.. کامل
شبیه خودش بود، رنگ  پوست، چشم، اجزای صورت، با یلدا مو نمیزد.. هنوز
باور نکرده بودم یلدا بچه داره.. پدر بچه کی بود ؟ شهرام  پفیوز؟ شاید، نمیدونم!
فقط از این واقعیت که تا الن ازم پنهان شده بود شوک شده بودم.. هرچند این

تنها چیزی نبود که یلدا ازم پنهان کرده بود.. دروغ پشت دروغ، مگه چقدر
عوضی و پست فطرت بود؟ 

اگه به خاطر وجود اون  طفل معصوم نبود همین  الن دوباره بلند میشدم و به
کتک زدنش ادامه میدادم.. اصل به همین دلیل اومدم اینجا، البته به خاطر عتیقه

هام  بود ولی بیشتر میخواستم دق و دلیمو سر این زنیکه هرجایی که بویی از
مرام و وفاداری نبرده خالی کنم. 

سه هفته پیش که بازداشتم کردن آزادیم مشروط به این بود که از شهرام
رضایت بگیرم، حتی وکیلمم اصرار داشت که این تنها راهه و باید شهرام 



رضایت بده ولی من  نمیتونستم زیر بار همچین خفتی برم.. ترجیح میدادم برم
زندان ولی به دست و پای اون  حرومزاده نیفتم. 

همین اتفاقم افتاد، چشم باز کردم و دیدم تو زندانم، کنار یه سری آدم که بهشون
میگفتن هم بندی!.. کی باورش میشد که من زندانی شدم؟! هر لحظه و ثانیه ای

که تو زندان میگذشت به این فکر میکردم وقتی آزاد شدم چه بلیی سر اون 
دوتا کفتار بیارم تا دلم خنک شه، ذره ذره با این نفرت پر شدم و جون گرفتم..

تو ذهنم بارها و بارها کشتمشون و تیکه پارشون کردم.. ولی فقط تصورش
کافی نبود، باید واقعیت پیدا می کرد. 

این مابین سعیدی، وکیلم، که هربار میومد ملقاتم یا باهام تماس می گرفت خبر
میداد که با وکیل شهرام صحبت کرده و مرغشون یه پا داره، یعنی رضایت بده
نیستن و باید تا روز دادگاه تو زندان بمونم.. وقتی این حرفارو میشنیدم دیوونه
میشدم و براش قاطی میکردم که چرا میره با اون حرومزاده صحبت میکنه تا

رضایت بده.. از طرفیم من خیلی وقت نداشتم و هرچی زودتر باید میومدم
بیرون، باید قبل از اینکه شهرام عتیقه هارو به فنا بده از چنگش بیرون

میکشیدم. 

هرچند که بابا هنوز نمیدونست من  زندانی شدم.. سعیدی غیبتمو با سفر دروغیم
ماست مالی کرده بود و هیچکسم مشکوک نشده بود اما تا کی به این دروغ

میشد ادامه داد؟ بلخره که گندش درمیومد.. به سعیدی گفتم از فکر رضایت
گرفتن بیرون بیاد، با قاضی پرونده حرفا بزنه و متقاعدش کنه که بتونم به قید

وثیقه موقتا آزاد شم. 

بلخره بعد از کلی دوندگی و پیگیریهای سعیدی، قاضی پرونده وثیقه قبول
کرد.. از خوشحالی میخواستم نعره بزنم !... روزی که آزاد شدم سعیدی اومد
دنبالم تا برسونتم خونه، مدام بهم  توصیه میکرد اقدام عجولنه یا کار احمقانه



ای نکنم که پروندم سنگین تر شه، تو یه روز مناسب با شهرام و وکیلش قرار
بذاریم و راضیشون کنیم قبل از روز دادگاه رضایت بدن و قضیه تموم شه. 

من ولی در جوابش هیچی نمیگفتم و فقط منتظر بودم برسم خونه.. کلی برنامه
داشتم! سه هفته تموم برای ثانیه به ثانیه روزی  که آزاد شدم نقشه کشیده بودم!..

دیگه هیچی برام  اهمیت نداشت، فقط پس گرفتن عتیقه ها مهم بود و یه تسویه
حساب تر و تمیز با اون دوتا آشغال، یلدا و شهرام.

پام  که به خونه  رسید رفتم حموم و یه دوش سریع گرفتم.. بعدش آماده شدم و
از خونه زدم  بیرون.. انقدر مصمم و قاطع بودم که هیچ چیز نمیتونست مانعم
شه.. یه راست رفتم خونه یلدا، اول میخواستم مطمئن شم که خونه س یا نه..
زنگ خونه شو زدم و عقب  وایسادم، وقتی جواب داد و صداشو شنیدم نفرتم

صدبرابر شد و دیگه حتی یه درصدم شک نداشتم.

حال که مطمئن شده بودم خونه س برگشتم داخل ماشین و انتظار کشیدم.. باید
صبر میکردم هوا تاریک شه و نیمه شب برسه.. به خلوت و سکوت تاریکی

شب احتیاج داشتم. 

حتی یه لحظه هم  از در خونه چشم برنداشتم، نمیخواستم این فرصتو از دست
بدم، اراده و صبوری عجیبی هم داشتم و خسته نمیشدم.. این نیرو رو از کینه و

نفرت درونم میگرفتم.. مدام به اون  پنجره نیمه باز نگاه میکردم  که انگار
انتظار ورود منو میکشید.. فاصله زیادیم باهاش نداشتم، با یکم  چابکی میتونستم

بهش برسم و وارد خونه  شم... 

از فکر بیرون اومدم و دوباره به یلدا و بچه ش نگاه کردم که همچنان همو بغل
کرده بودن..



PART 142 : 

صدرصد نمیذاشتم اون بچه بی گناه کوچیکترین آسیبی ببینه، ولی با یلدا خیلی
کارا داشتم! نباید بهش رحم میکردم، من اینجا اومده بودم تا دمار از روزگار

این زنیکه هرجایی دربیارم.. بلند شدم  و همزمان یلدا تکون ناگهانی خورد.. با
تشر بهش گفتم: بچه رو بفرست تو اتاق باهات کار دارم. 

با شنیدن صدام بچه دوباره شروع کرد به نق زدن.. یلدا آشفته حال لب باز
کرد: نمیتونم، خیلی ترسیده، ازم جدا نمیشه. 

نمایشی و تهدید وار خیز برداشتم سمتش و گفتم: زبون آدمیزاد حالیت نمیشه
نه؟ دوست داری جلوی بچه ت چک و لگدیت کنم زنیکه؟ 

جیغ بچه بلند شد و زد زیر گریه.. صدای گریه هاش هم  اعصابمو خرد میکرد
هم دلمو میسوزوند، مگه میتونستم دربرابر این طفل معصوم سنگدل و بی رحم

باشم؟.. عصبی از گریه های بچه که سنگم آب میکرد ناخواسته سر یلدا داد
زدم: کثافت آشغال حداقل از این  طفل معصوم خجالت بکش و کمتر هرزگی

کن، اصل تورو چه به بچه داری؟ اسم هرچی مادره به گند میکشی لجن! 

درحالیکه اشک میریخت هیستریک جیغ زد: بس کن دیگه! هرچی از دهنت
دراومد بهم گفتی و هرچقدر خواستی کتکم زدی، آره من بهت نارو زدم چون

چاره دیگه ای نداشتم، چون مجبور شدم میفهمی؟ تو هیچی از من  نمیدونی،
هیچی! هیچ ایده ای نداری چه مصیبتهایی رو از سر گذروندم، چه بدبختیهایی

کشیدم، میدونمم برات مهم نیست، برای هیچکس مهم نیست! اگه تا النم این
زندگی کوفتی رو ادامه دادم فقط و فقط به خاطر بچه م بوده.. حال چی

میخوای؟ میخوای منو مبکشی؟ قد بیا بکش و راحتم کن. 



زار زار گریه کرد و با بچه ش همصدا شد.. نباید دلم براش میسوخت، نباید به
رحم میومدم ولی صداقتی که تو بغض و گریه هاش داشت رو نمیتونستم انکار
کنم.. چیکار باید میکردم؟ مستاصل شده بودم.. جلوی چشمم یه مادر و بچه تو
بغل هم بودن و به شکل ترحم انگیزی گریه میکردن.. اما از طرفا دیگه این

مادر همون زنی بود که بازیم داد و بهم خیانت کرد، بعدشم بلیی سرم اورد که
دشمنمم نمیتونستم اینطوری نقره داغم کنه. 

کلفه لی موهام دست بردم و سعی کردم فکرمو جمع و جور کنم.. از هر چی
بگذریم ولی یلدا تنها برگ برنده من بود که میتونستم باهاش به عتیقه ها برسم،
پس نباید بیخیالش میشدم.. نفس عمیقی کشیدم و بهشون نگاه کردم که همچنان

 دقیقه5گریه میکردن ولی شدتش کمتر شده بود.. با اخم و عصبانیت گفتم: 
بهت وقت میدم که لباس تن خودت و بچه ت کنی، باید با من  بیای. 

هق هق کنان پرسید: کجا؟ 

پوزخند تمسخرآمیزی زدم: میخوام ببرمت ماه عسل! پاشو زر زر نکن، من
قگروی من میمونید تا عتیقه ها بهم برگرده.. یال بلند وقت ندارم..  تو و بچه ت 

شو. 

+ آ..آبان.. به جون رزالینم قسم میخورم من روحمم خبر نداره اون  عتیقه ها
کجاست.. باور کن  راست میگم. 

_ بر فرض که راست میگی، ولی اون  پفیوز وقتی بیاد اینجا ببینه جا نتره و
بچه نیست میفته دنبالتون. 



+ جون من و رزالین انقدر برای شهرام ارزش نداره که بخواد به خاطر ما از
اون عتیقه ها بگذره. 

_ شاید! ولی تو خیلی چیزا ازش میدونی که به احتمال قوی براش تهدید به
حساب میاد، چیزایی که برای حفظ جون خودت و بچه تم شده به من میگی،

مگه نه؟ اگه به این دردم نخوری دلیلی نداره زندت بذارم.. زود پاشو وقت منم 
حروم نکن. 

ناباور و وحشت زده خیرم موند.. من واقعا قصد نداشتم هیچ صدمه ای به بچه
ش بزنم ولی میتونستم بترسونمش که!.. با تشری که بهش زدم بلند شد

درحالیکه بچه ش همچنان بغلش بود.. وارد اتاق شد و منم دنبالش رفتم.. بچه
شو روی تخت گذاشت و با لبخند بهش گفت: مامان جون میخوایم بریم ندند باشه

عشقم؟ 

بچه ش با ته مونده گریه ش و یه لحن دلبر گفت: ندند؟ 

یلدا پربغض خندید: آره قربونت برم، میریم ندند، بیا لباساتو عوض کنم. 

دختربچه دستای کوچولوشو بال برد تا یلدا لباساشو عوض کنه.. ناخواسته از
این حرکات تو دل مبروش لبخند محوی رو لبام نشست.. دختر خیلی شیرین و

نازی بود!.. هنوزم باورم نشده بود یلدا مادره، یه بچه داره و این همه وقت ازم
قایمش کرده.. با اینکه دیگه براش پشیزی ارزش قائل نبودم ولی دلم میخواستم

بدونم پدر بچه ش کیه. 



تو همین فکرا بودم که دیدم یلدا بچه رو آماده کرده و بچه هم با اسباب بازی تو
دستش آروم و سرگرم شده، ولی خودش این پا و اون پا میکرد و انگار معذب

بود.. با پرخاش بهش گفتم: چته چرا استخاره میکنی؟ زودباش آماده شو. 

با تردید نگاهشو ازم گرفت، تاپ و شلوارکشو از تنش دراورد و لخت شد،
هیچی جز یه شورت تنش نموند.. موهای بلند و آشفته ش مثل ابریشم مشکی
بدن لختشو پوشونده بود و صحنه قشنگی درست کرده بود.. اون سرش پایین

بود و نگاهم نمیکرد، حرکاتش نروس و عصبی بود.. ولی من بدون اینکه
خودم بفهمم خیرش بودم.. موهای بلندشو یه طرفش ریخت تا سوتینشو بپوشه..

نگاهمون از تو آینه به هم برخورد کرد و تازه به خودم اومدم.

PART 143 : 

عصبی از این  مسحور شدن با تنفر ازش رو برگردوندم تا لباس بپوشه.. زمانی
بود که عاشق و شیفته این بدن بودم و از اعماق قلبم تحسینش میکردم، هیچ
زنی رو زیباتر و لوند تر از اون نمیدیدم.. تو چشم من برتر از اون وجود

نداشت! ملکه قلبم بود و میپرستیدمش، ولی حال...! بیخیال! 

یلدا که آماده شد بچه شو بغل کرد و منتظر بهم خیره موند.. دست دراز کردم و
همزمان گفتم: گوشیتم بده من. 

+ گوشیمو برا چی میخوای؟ 

_ برا اینکه به اون  مرتیکه خبر ندی. 



غمگین نگاهم کرد و با مکث گفت: میخوای باور کن میخوای باور نکن ولی
من با اون مرتیکه هیچ کاری ندارم، تو اگه منو جهنمم ببری از خدامه باهات

بیام. 

_ هه! آره حتما! گوشیتو بده انقدر ور ور نکن. 

چشمای غمگینش پر اشک شد و فورا سرشو پایین انداخت، گوشیشو دستم داد
و همون لحظه قطره های اشک تند و سریع روی گونه هاش چکید.. با

بی رحمی ادامه دادم: ببین زور بیخودی نزن، نه دلبری هات دیگه جواب میده،
نه حرفای مفتت باورم میشه، نه اشک تمساحی که میریزی کمکت میکنه، تو

قگرویی تا وقتی اون حرومزاده عتیقه هارو بهم برگردونه.. پس تا اون  فقط 
موقع دهنتو ببند و دیگه زر نزن که حالم از این زر زرات به هم میخوره. 

همچنان سرش پایین بود، هیچی نمیگفت فقط اشک میریخت.. با نفرت نگاهمو
ازش گرفتم  و راه افتادم به سمت در.. نوش جونش! این توهین و تحقیرا حقش
بود.. وقتی داشتیم سوار ماشین میشدیم یلدا میخواست صندلی عقب بشینه که با

تشر  گفتم: کجا؟ بیا بتمرگ  جلو.

نگاه سرزنش باری بهم انداخت و منم با اخم بیشتری ادامه دادم: قیافتو برا من
اون شکلی نکن، فکر و خیالم برت نداره، فقط میخوام جلوی چشمم باشی که

غلط زیادی نکنی وگرنه حتی نمیخوام یه اینچ هم نزدیکم  باشی. 

منتظرش نموندم و سوار ماشین شدم.. اونم با کمی تاخیر سوار شد.. بچه ش
نگاهم کرد و دوباره نق زد، ازم میترسید.. یلدا صورت بچه رو به سینش

چسبوند، ملیم و ممتد رو کمر بچه ضربه زد و همزمان قربون صدقش میرفت
تا آروم  شه.. دیدن یلدا تو قالب مادر برام یه جوری بود، حس و حال عجیبی

بهم میداد.. چطوری این همه مدت بچه شو ازم پنهان کرد؟ زمانیکه باهم بودیم



من یه موقع هایی سرزده میرفتم  خونه ش، یا وقت و بی وقت باهم بودیم، اون
زمان این بچه کجا بود؟ با کی زندگی میکرد؟ 

عصبی از این  فکرا زهرخندی زدم و گفتم: چه مادر نمونه ای هستی تو! این
همه وقت این بچه بیچاره رو کجا قایم میکردی که هیچ اثری ازش نبود؟

جوابی بهم نداد، انگار لل شده بود! از سکوتش عصبی تر شدم ولی لبخند
تمسخرآمیز و معنی دارمو حفظ کردم و ادامه دادم: بایدم خفه خون بگیری

وقتی که معلومه چجور مادری هستی برای این طفل معصوم، بیچاره این بچه
که مادر بی لیاقتی مثل تو داره.. اصل میدونی باباش کیه؟ لبد شهرام! 

خشمگین و برافروخته لب باز کرد: گوشیمو بده. 

نگاهش کردم که از شدت بغض و عصبانیت تمام عضلت صورتش میلرزید..
با خونسردی و بی تفاوتی پرسیدم: گوشیتو میخوای چیکار؟

مصرانه گفت: بده یه لحظه، نترس قرار نیست به هیچ  اوزگلی زنگ بزنم. 

کلفه و بی حوصله گوشیشو بهش دادم.. دستاش به طور محسوسی میلرزید..
از گوشه چشم حواسم بهش بود که چه غلطی میکنه، داشت تلگرامو باز

میکرد.. همون موقع گوشی رو بال گرفت  و با حرصا گفت: خوب نگاه کن
ببین این کیه. 

با اخم به صفحه گوشیش نگاه کردم، عکس پروفایل شهرام  بود.. معطل نکرد و
همون لحظه گوشیشو سمت بچه ش گرفت: رزالین مامان جون، این کیه؟ 



بچه ش به صفحه گوشی نگاه کرد و با صدای نازی گفت: عمو! 

پشت بندش یلدا با خشم و بغض ادامه داد: شنیدی چی گفت؟ عمو! هرچی دلت
میخواد میگی، هر توهین و تهمتی رو راحت به زبون میاری و منم هیچی
نمیگم، ولی اینو بدون که بین من و اون شهرام بی پدرومادر هیچوقت هیچ
رابطه ای نبوده، هیچی میفهمی؟ شهرام تاحال دستشم بهم نخورده، اون اسم

نامزدم که روم گذاشت دروغ بود تا تورو فریب بده، من... 

با پرخاش حرفشو قطع کردم: ببند اون دهنتو، ببند! گوه خوریات به خودت
ربط داره، من فقط دلم به حال این بچه میسوزه که تو مادرشی.. میگی شهرام 

باباش نیست؟ دیگه بدتر! خاکبرسرت که نمیدونی بابای بچه ت کدوم فلن فلن 
شده ایه. 

دیوونه وار صداشو بال برد: دلت به حال بچه من نسوزه وقتی هیچی نمیدونی
و فقط حرفا میزنی! من هرکاری کردم به خاطر بچه م  کردم، هر گوه خوریم

کرده باشم هیچوقت هرزگی و تن فروشی نکردم.. اتفاقا خیلیم خوب میدونم
کدوم فلن فلن شده ای بابای بچه مه، همون رفیق عوضیت، سهند! که هرچی

بدبختی دارم میکشم زیر سر اون  بی غیرته.. ای کاش چندسال پیش قلم پام
خرد میشد ولی تو شرکت کوفتی تو نمیومدم که این  همه بل سرم بیاد.. همتون

برید بمیرید! 

زار زد و همزمان با گریه هاش بچه شم دوباره زد زیر گریه.. من ولی از
حرفاش ماتم برده بود.. سهند؟! چرا هیچوقت از هیچکس نشنیدم که بچه دار

شده؟ اونم از یلدا!

PART 144 : 



امشب چه خبر بود؟ مدام از زندگی یلدا چیزای عجیب و دور از انتظاری
کشف میکردم که واقعا شوک میشدم!.. دومرتبه به بچه نگاه کردم.. باید باور

میکردم بچه سهنده؟ شباهت زیادی به اون  نداشت، بیشتر شبیه یلدا بود ولی
شباهت که  ملک نیست، یلدام دلیلی نداشت دروغ بگه.. هرچند این زنیکه انقدر

نخرم  کرده که اگه خدام بیاد پایین و بگه یلدا داره راست به من دروغ گفته و 
میگه من بازم  باورم نمیشد. 

با اینکه کنجکاو شده بودم چیزای بیشتری بدونم ولی به این حس غلبه کردم و
ترجیح دادم سکوت کنم.. چرا سرگذشت و چالش ها و کل زندگی  این زنیکه

باید برام مهم باشه؟ اون یه آشغال بی ارزشه که لیاقت هیچی رو نداره پس
ممرده دیگه فرقیم نمیکنه پدر بچه ش کدوم بی ناموسیه.. یلدا دیگه برای من 

بود. 

یلدا : 

بعد از چندین ساعت نشستن داخل ماشین و گذر از جاده ها فهمیدم وارد یکی
از شهرهای شمالی شدیم.. آبان از یه مردی که به نظر میومد باهام آشنان یه
خونه اجاره کرد و رفتیم داخلش.. رزالین که تو آغوشم خوابش برده بود رو

داخل یکی از اتاق ها بردم و روی تخت خوابوندمش.. خیره به چهره معصوم
و بی گناهش از خودم  خجالت کشیدم و غم رو دلم سنگین تر شد.. شرمنده بودم
از اینکه بچه م با وجود سن کمش وسط این همه تنش و استرس زندگی میکرد،

همشم تقصیر من بود.

کاش فقط من و بچه مو ولمون میکردن به حال خودمون و میذاشتن یه زندگی
آروم و بی دردسر داشته باشیم.. خسته بودم، دیگه مبریده بودم، پس کی نوبت
من میشد؟ مگه  چی میخواستم جز یکم  آرامش و رفاه؟ چرا زندگی من انقدر
قس ادامه دار وسط یه نیمه شب طوفانی و پرتلطم بود، درست مثل یه کابو

ترسناک! بسه دیگه، کم اوردم، بسه!.. هرکی از راه می رسید یه لگدی میزد و



میرفت.. اصل مشکل از کجا شروع شد؟ از جایی که مادرم منو زایید! به
شکل تلخی خنده داره نه؟ 

مانتومو دراوردم و کنار رزالین دراز کشیدم، خیره به چهره زیبای بچه م به
آینده مبهم و نامعلومی فکر میکردم که وحشت به دلم مینداخت.. چیزی که

وحشتناک ترش میکرد این بود که من حتی نمیدونستم تا یه ساعت دیگه زندگیم
قراره به کدوم  جهت بره.. طوریکه آبان  ازم متنفر شده بود هرآن امکان داشت

یه بلیی سرم بیاره.. این همه چرخش و دگرگونیش بدجوری منو میترسوند، از
طرفیم دلم میسوخت از اینکه یه زمانی چطور دیوونه وار عاشقم بود، اما برای

قانون ناخواسته زندگی من درست مثل میوه ممنوعه بود، دست نیافتنی! 

چرا داشتم باهاش همکاری میکردم؟ اول که چاره ای نداشتم، دوما به خاطر
خیانتی که برخلفا میل باطنیم بهش کردم میخواستم براش جبران کنم، ثابت
کنم حقیقتا عاشقش بودم و احساسم بهش هیچوقت دروغ نبود، اگه هم کار به
اینجا رسید چون از زور و توان من خارج  بود و نمیتونستم جلوشو بگیرم. 

راوی : 

سکوت و بی خبری باعث شد آبان کنجکاو شه و بخواد به اتاق یلدا سر بزنه..
در اتاق نیمه  باز بود، یواشکی کمی سرک کشید.. یلدا و و رزالین کنارهم
خواب بودن و آبان جسارت بیشتری پیدا کرد تا راحت تر نگاهشون کنه..

چشماش از سر تا نوک پای یلدا رو رصد کرد و به صورت غرق در خوابش
خیره شد.. دلش هزار تیکه شده بود و هیچ چیز از خشم  درونش کم نمیکرد،

خودشم سعی داشت به این خشم، نفرت بیشتری اضافه کنه تا از اون عشقی که
به یلدا داشت هیچ اثری باقی نمونه. 

اتفاقا موفقم  شده بود و نسبت به یلدا واقعا سنگدل و بیرحم شده بود، اون همه
عشق و احساس به نفرت تبدیل شده بود و کینه سیاه و ترسناکی رو به وجود

اورده بود ولی از اون عشق آتشین همچنان شعله کوچیک و کم جونی زیر



خاکستر پنهان شده بود.. خودشم نمیدونست، شایدم میدونست و انکار میکرد..
اما به هرحال وجود داشت، همین شعله کوچیک و کم جون بود که آبانو وادار

میکرد بدون اینکه خودش بخواد به یلدایی که غرق خواب بود خیره شه و نتونه
ازش چشم  برداره، با همه دلشکستگی و تنفری که ازش داشت! تناقض عجیبی

بود. 

.......

شهرام دو،سه تا عکس از قسمتی از عتیقه ها برای یکی از مشتری هایی که
بدجوری خواهان  عتیقه ها بود فرستاد تا مشتری رو حریص تر کنه.. انقدر

باهوش بود که نخواد همه رو به یه شخص بفروشه یا تو یه زمان اینکارو انجام
بده و کل عتیقه ها از دستش برن .. این عتیقه ها براش یجور سرمایه و پس

انداز عالی و بی نظیر بودن که میتونست هر زمانی که میخواست به پول
تبدیلشون کنه. 

از طرفی خودشم سفت و سخت دلبسته کلکسیون شده بود، هربار که میرفت به
انباری که پنهانشون کرده بود و نگاهشون میکرد نفسش بند میومد و مات و

مبهوتشون میموند، شاید چندتاشو برای خودش نگه داشت! مثل خنجر یکی از
پادشاهان قاجار یا جعبه جواهری که مزین به سنگهای قیمتی زیادی بود، جام

شرابخوری که زیباییش هوش از سر هر آدمی می برد. 

بعد از صحبت  با مشتری که حال مشتاق تر شده بود تماس رو قطع کرد و کش
و قوسی به تنش داد.. همچنان از یلدا خبری نبود اما قصد داشت عصر به

دیدنش بره.. به بهونه رزالین برن بیرون و چندساعتی رو باهم وقت بگذرونن.

PART 145 : 



قصد داشت دوباره اعتماد یلدا رو جلب کنه و بهش نزدیک شه، اینبار خیلی
نزدیکتر! میخواست یلدا رو به این باور برسونه که جز خودش هیچکس به

فکرش نیست و هواشو نداره، تنها کسیه که یلدا میتونه بهش تکیه کنه و باهم یه
رابطه ایده آل داشته باشن.. دوست نداشت به زور متوسل شه، دلش می خواست

یلدا قلبا بپذیرتش. 

همچنان نمیخواست زیر بار بره که یلدا نوذرو دیده و بهش ثابت شده زندس،
انقدر به انکار و حاشا ادامه میداد تا یلدا بی خیال شه و فراموش کنه.. بلخره

که نتیجه میداد! 

نگاه مجددی به دستبند طلیی که برای یلدا خریده بود انداخت.. این اولین هدیه
ای بود که تو طول این مدت براش خریده بود.. قصد داشت امروز عصر که
یلدا رو دید دستبند رو بهش بده و خوشحالش کنه.. یه عروسکم برای رزالین

خریده بود تا بیشتر به چشم  بیاد، به هرحال برای خوشحال کردن زنی که مادر
هم بود اول باید بچه اون  زن رو خوشحال میکرد.. میخواست دل به دست بیاره

دیگه! 

به هرحال شهرامم رویاهایی داشت، رویای عشق بازی و هم آغوشی با یلدا،
رویای زمانیکه یلدا دوسش داره، براش لوندی و دلبری میکنه، باهم خوش

میگذرونن و زندگی خوبی دارن.. یلدا برای شهرام با تمام زنایی که دیده بود
فرق میکرد، واقعا بهش علقه داشت.. هرچند که این احساسات از زمان  ورود

آبان  به زندگی یلدا انقدر قوی و مهم شد.

با این فکر که امروز قراره اتفاقات خوب و امیدوارکننده ای پیش بیاد راه افتاد
به سمت خونه یلدا.. بین راه یه دسته گل کوچیک و خوشگلم خرید تا محکم
کاری کرده باشه!.. اما وقتی که رسید و زنگ آیفون رو زد کسی جوابشو

نداد.. عصبی شد و با کلید خودش رفت داخل.. به پشت در خونه که رسید نفس



عمیقی کشید و سعی کرد آروم باشه.. زنگ رو فشار داد و منتظر شد یلدا درو
باز کنه ولی بازم خبری نشد. 

اینبار به در کوبید و یلدا رو صدا زد.. با شماره تلفن خونه  تماس گرفت،
صدای زنگ خوردنشو میشنید اما جوابی نگرفت.. گوش تیز کرد بفهمه اصل
یلدا داخل خونه هست یا نه.. تنها سکوت بود و سکوت .. با خودش فکر کرد

شاید یلدا رزالینو بیرون برده تا گشت و گذاری کنن.. به گوشی یلدا زنگ  زد و
همینطور که بوق میخورد منتظر شد.. بازم جوابی نگرفت.. عصبی تر از قبل

راه افتاد و سوار آسانسور شد.. پس یلدا همچنان داره ناز میکنه و قیافه
میگیره! این فکری بود که شهرام پیش خودش داشت. 

سوار ماشین  شد و به یلدا پیام داد: تا کی میخوای به این مسخره بازی ادامه
بدی؟ الن جواب منو نمیدی که چی رو ثابت کنی؟ بهت گفتم اون موضوع یه

سوتفاهم احمقانس، خودتم  میدونی فقط خوشت میاد لجبازی کنی، شب میام
پیشت و انتظار دارم مثل بچه آدم  درو به روم باز کنی، باید باهات حرفا بزنم.

پیامو ارسال کرد و کفری و خشمگین ماشینو راه انداخت. 

........

آبان : 

گوشی یلدا رو باز کردم و پیامی که شهرام فرستاده بود رو خوندم.. حتی دیدن
پیامشم خونمو به جوش میورد و دلم  میخواست گردنشو خرد کنم.. فعل زود
بود که بفهمه یلدا و بچه ش پیش منن، باید یکم دیگه میگذشت و من  چیزای

نگزکی، آتویی، چیزی بیشتری ازش میفهمیدم، باید با یلدا حرفا میزدم تا بتونم 
از اون مرتیکه بگیرم، که شاید بتونم با اونا تهدیدش کنم.



دوباره به پیام  شهرام نگاه کردم.. دیشب یلدا میگفت هیچی بین  اون و شهرام
نیست و از این  حرفا، منم تا حدودی باور کردم ولی این پیامی که شهرام

فرستاده بود چیز دیگه ای نشون میداد، انگار اون مرتیکه یه حسهایی به یلدا
داشت.. هنوز از یلدا نپرسیده بودم چجور ارتباطی بین اون  و شهرام  بود..

خودم که از حرفای دیشبش متوجه شدم برای شهرام کار میکنه ولی این  پیام
ابهام زیادی داشت. 

هرچند که دیگه برام مهم نبود چون یلدا برام اهمیتی نداشت اما باید همه چیزو
میدونستم، شاید برای پس گرفتن عتیقه ها به دردم خورد.. غیر از این یه حسی

مثل خوره به جونم  افتاده بود که میخواستم بهم ثابت شه رابطه ای غیر از
رابطه کاری بین  شهرام و یلدا بوده یا نه.. حسی که دوست نداشتم حتی پیش

خودم به وجودش اعترافا کنم ولی فعل که زورش زیاد بود و به انجام اینکار
وادارم میکرد. 

از دیشب تا النم یلدا و بچه ش از اتاق بیرون نیومده بودن، صداشونو
میشنیدم.. البته صبح قبل از اینکه بیدار شن رفتم  بیرون و یه مقدار خوراکی و

خوردنی خریدم و داخل اتاق گذاشتم، فقط هم به خاطر اون  بچه که گشنه و
ممرده و زندش برام فرقی نمیکرد.  تشنه نمونه، وگرنه خود یلدا که 

اخمامو تو هم  کشیدم و راه افتادم به طرفا اتاقش.. صدای حرفا زدنش با بچه
شو شنیدم، انگار که داشت باهاش بازی میکرد.. صدامو کمی بال بردم و با

لحن سرد و عصبی گفتم: یلدا.. بیا بیرون. 

چند لحظه بعد در اتاقو باز کرد و بیرون اومد.. نیم نگاهی بهش انداختم، سرش
پایین بود، مثل که چی؟ میخواست نادای آدمای شرمنده رو دربیاره؟! یا نه پررو
تر از این صحبتا بود و قیافه گرفته بود؟.. با انزجار رو برگردوندم و همزمان

که راه میفتادم گفتم: بیا تو سالن باهات حرفا دارم .



PART 146 : 

جوابی ازش نشنیدم ولی متوجه شدم داره دنبالم  میاد.. نشستم رو یکی از مبلها
و اونم با فاصله از من رو مبل تکی نشست.. دلم نمیخواست حتی نگاهش کنم
ولی انگار مغزم به زور وادارم کرد بهش چشم  بدوزم.. سرش همچنان پایین

بود و به نقطه نامعلومی نگاه میکرد.. موهاشو یه طرفا گردنش رها کرده بود،
یه  تاپ مشکیم پوشیده بود و سفیدی بدنشو به رخ میکشید.. بیشتر از همه سینه

هاش تو چشم بود که بدون سوتین جلوه خیره کننده ای داشتن.

چشمام چرخید و پایین تر اومد.. رو پاهای کشیده و خوش تراشش که تو اون
شلوار جذب و چسبون بیشتر خودنمایی میکرد.. بسه! من اوردمش اینجا ازش
حرفا بکشم نه اینکه دیدش بزنم و غریزه مردونمم قلقلکم بده.. این مار خوش

خط و خالم کارش همینه، اغواگری! 

چشم بستم و نفس عمیقی کشیدم.. سعی کردم رو اخم و عصبانیتم تمرکز کنم و
با لحنی که لیاقتشه باهاش حرفا بزنم: از شهرام  بگو، خلفی، آتویی، یه چیز

به درد بخور که بتونم ازش استفاده کنم. 

سرشو بال اورد و بلخره نگاهم کرد.. نمیدونم سعی داشت با نگاه معصوم و
مظلومانه برا خودش ترحم بخره و دل منو به دست بیاره یا واقعا اینطوری
بود؟.. من من کنان لب باز کرد: تا اونجایی که میدونم شهرام خلفا زیاد

کرده، من نمیدونم دقیقا چی میخوای.

_ دارم فارسی حرفا میزنم، خودتو میزنی به نفهمیدن یا واقعا نفهمی؟ چیزی
که ارزش تهدید کردن و ترسوندنشو داشته باشه و از علنی شدنش بترسه، حال

خرفهم شدی یا بازم توضیح بدم؟ 



غم نگاهش بیشتر شد و لباش لرزید، انگار که داشت سعی میکرد بغضشو مهار
کنه.. ناراحت شد؟ جهنم! اتفاقا منم میخواستم ناراحت شه! 

یلدا : 

انگار زبونش تبدیل به نیش مار غاشیه شده بود، میسوزوند و دل آدمو
میشکست.. دیگه هیچ شباهتی به آبانی که میشناختم نداشت.. خیلی سخته از
کسی که زمانی عاشقت بوده و عاشقشی کلمات توهین آمیز بشنوی و رفتار

سرد و تحقیر کننده ببینی.. نزدیک بود اشکم دربیاد که با تشر ادامه داد:
زودباش حرفا بزن، من کل روز رو وقت ندارم. 

از لب پایینم گاز محکمی گرفتم تا بغض و گریه آماده به انفجارمو مهار کنم..
کمی تمرکز کردم تا از شهرام هرچی که میدونم بگم.. میون حرفام آبان با

حرصا و نیشخند معنی داری گفت: نه مثل اینکه خیلی میشناسیش! خیلی باهم
وقت گذروندین آره؟ 

از سوالش جا خوردم و ته دلم خالی شد، ولی دیگه نمیخواستم دروغ بگم یا
چیزی رو ازش پنهون کنم.. با صداقت جواب دادم: من نزدیک به دوسال تو

خونه شهرام زندگی میکردم تا اینکه برام یه خونه مستقل گرفت. 

زهرخند بدی زد و طوری سر تکون داد که تا اعماق وجودمو سوزوند..
درحالیکه یه نخُ سیگار روشن میکرد گفت: جالبه که با پررویی نادای قدیسه هام

درمیاری.. دوسال تو خونه ش زندگی کردی و ادعا میکنی دستشم بهت
نخورده؟ برو بابا! 

خنده ته حرفش بیشتر از جمله هاش آتیشم زد.. از عصبانیت به تته پته افتاده
بودم، شاکی و خشمگین گفتم: م..من.. من تو این مورد هیچ  دروغی بهت



نگفتم، آره دوسال تو خونه شهرام  زندگی میکردم چون جایی رو نداشتم.. اما
شهرامم هیچوقت نزدیکم نشد، چون من بهش همچین اجازه ای ندادم... 

با طعنه  پرید وسط حرفم: آره منم گوشام مخملیه و مدم دارم! هیچوقت نزدیکت
نشد به غیر از بعضی شبا! 

نفسم تو سینه مثل سنگ  شد و به هم ریختم.. آش نخورده و دهن سوخته! واقعا
زور داره.. بلند شدم و وایسادم.. دیگه نمیتونستم جلوی ریزش اشکامو بگیرم و

همینطور صورتمو خیس کرده بودن.. با نهایت حرصا و خشم صدامو بال
بردم: حرفا دهنتو بفهم آبان!.. من بهت بد کردم اونم ناخواسته و برخلفا میل
باطنیم، دروغ گفتم، رو بازی نکردم ولی هیچوقت هرزه نبودم، به توام اجازه

نمیدم  همینطور پشت سرهم  مزخرفا بگی و نانگ بچسبونی. 

پوزخند زد و با خونسردی گفت: بتمرگ سرجات. 

_ بسه دیگه هرچقدر بهم توهین کردی، توام یه عوضی تمام عیاری عین بقیه
نمردا، خودخواه و ذات خراب، تا وقتی خوب و مهربونی که همه چیز باب

میلت باشه.. اگه پا به پات تا اینجا اومدم و تلشی برای فرار نکردم چون خودم
خواستم، چون میخواستم بهت ثابت کنم عشق و علقه ای که بهت داشتم و دارم

هیچوقت دروغ نبوده، وگرنه تو همون خونه خودم میتونستم انقدر جیغ و داد
کنم تا همسایه ها بریزن تو خونه م .. که ای کاش اینکارو میکردم. 

چشماش که از خشم  برق میزد حالت وحشی تری به خودش گرفت و اینبار
غرید: گفتم بتمرگ سرجات. 



ترسیدم اما عقب نکشیدم و صدامو بالتر بردم: که چی؟ هرچقدر خواستی بزنی
مصمم بک تا اینجا تمرگیدم سرجام و تو سرم و پشت سرهم لیچار بارم کنی؟ 

خفه خون گرفتم، گذاشتم هرجور که دلت میخواد رفتار کنی و بد و بیراه بگی
ولی الن نوبت حرفا زدن منه و باید گوش کنی.. به یه قاتلم که دستش تا آرنج

توی خون بوده فرصت حرفا زدن و دفاع میدن... 

درحالیکه با تمام عصبانیتم داشتم حرفا میزدم یه دفعه عین فشنگ از جا پرید،
خیز برداشت سمتم و گردنمو محکم تو دستش گرفت..

PART 147 : 

انقدر ناگهانی و تو یه چشم به هم  زدن  اتفاق افتاد که تا چند لحظه تو هنگ
بودم.. تازه متوجه فشار دستش و درد گردنم  شدنم، ولی قبل از اینکه فرصت
تقلیی داشته باشم  با همه نفرتش تو صورتم  غرید: توام یه زن هرزه ای بدتر

از هر زنی که تاحال تو عمرم دیدم، دروغگو و خیانتکار، که انقدر نقش بازی
کردی یه پا استاد شدی!.. فکر کردی تو خونه ت بهت مهلت جیغ و داد

میدادم؟.. اگه تا الن زنده ای و داری نفس میکشی دوتا دلیل داره، یک اینکه
پیش من گرویی، دومی هم صدقه سر بچته، یه کاری نکن بگم  گور بابای همه

چیزو و نفستو بگیرم.. همه گربه رقصونی ها و نقش بازی کردنا و گوه
خوریات به کنار، اون موقع که شهراقم مادرخراب داشت منو مینداخت زندان
کدوم گوری بودی که الن اینجوری هارت و پورت میکنی زنیکه؟ چرا اون
موقع عشق و علقه ای که ازش حرفا میزنی قلمبه نشد و سنگ منو به سینه

بزنی؟ من بهت میگم چرا، چون مثل الن تو مشتم  نبودی که بخوای برای
نجات خودت به هرچیزی چنگ بزنی. 

یه دفعه با شدت ولم کرد طوریکه روی زمین ولو شدم.. مثل یه جونور وحشی
بالسرم وایساد و درحالیکه از خشم  نفس نفس میزد ادامه داد: حال دیگه زر



نزن و فقط هرچی که من میخوامو بگو، حرفا اضافه بزنی زبونتو از حلقومت
بیرون میکشم. 

ازم رو برگردوند و همزمان کفری و عصبی دست لی موهاش برد.. من ولی
همینطور وا رفته بودم، نمیدونستم زندان بوده، روحمم خبر نداشت که شهرام

حرومزاده انقدر دروغگو و عوضیه که تو اون مدت منو از آبان خیالی
میترسوند، از همه بدتر اینکه آبان  بیچاره رو راهی زندان کرد، جیگرم کباب

بود برای آبان، بهش حق میدادم انقدر ازم متنفر باشه.. بغض آلود لب باز
کردم: این دومین باره که جون بچه مو قسم میخورم چون راست ترین نقسممه،

به جون همونی که زندگیمه قسم میخورم من تا همین  الن نمیدونستم زندان
بودی، باور کن نمیدونستم. 

بدون اینکه برگرده با لحن سرد و تحقیر آمیزی جواب داد: حداقل دوزار شرفا
داشته باش و الکی جون بچه تو قسم نخور وقتی که از همه چیز خبر داشتی و

الن خودتو میزنی به خریت.

نه! مثل اینکه هیچجوره باورم نداشت.. دیگه کارم از دل شکستن گذشته بود،
فقط خردتر میشدم.. گریه هام از کنترلم خارج شده بودن  و به پهنای صورت

اشک میریختم.. خودمو جمع کردم و رو زمین نشستم.. نگاهش کردم که داشت
دوباره یه نخُ سیگار روشن میکرد.. ذهنمو بردم سمت زمانیکه تازه با سهند

عقد کرده بودیم، اون شب کذایی و اتفاقات بدی که ادامه دار دامن  گیرم بود..
نفسمو لرزون بیرون دادم و لب باز کردم: روزی که زن سهند شدم همچنان
مطمئن نبودم میخوامش یا نه ولی با خودم میگفتم بهتر از اینه که زن دوم  یه
مرد عوضی شم که به بهونه  بچه دنبال زن گرفتنه، بهتر از اینه که هووی یه
زن بدبخت شم.. ولی نمیدونستم بخت من کل سیاهه، سیاه تر از ذغال! هنوزم
نمیدونم مشکل از من بود که اون شب...! شب عقدم من با وجود اینکه باکره

بودم خون نداشتم، همین شد یه بهونه واسه شروع بدبختی هام..... 



همه چیزو براش تعریف کردم، اینکه از همون شب اول ازدواجم سایه ش تو
زندگیم بوده و سهند چپ و راست منو بهش می چسبوند و تهمت میزد با آبان
رابطه داشتم، از زندگی که با سهند داشتم و بلهایی که سرم اورد، از ورود

شهرام، از آوارگی و تنها شدنم تو غربت با یه شکم حامله، به اجبار پناه بردنم
به شهرام، از کارایی که مجبور شدم انجام بدم، از مرگ تقلبی نوذر و کلهی
که شهرام سرم گذاشت، جوری که  از بچه م به عنوان یه اهرم استفاده کرد تا
منو تحت فشار قرار بده و مجبور شم تن به خواسته هاش بدم، اینکه چیشد به
خود آبان نزدیک شدم ولی دلمو بهش باختم، چطوری مجبور شدم جای عتیقه

هارو به شهرام بگم.. 

همه چیزو گفتم، دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم که بخوام آبروداری
کنم یا هرچی، وقتی صادقانه ترین قسم زندگیمو باور نمیکرد و تا این  حد منو

پست میدونست پس همون بهتر که همه چیز یه سره شه، مگه دیگه چقدر
میخواست نگاهش به من تغییر کنه؟ بیشتر از این دیگه جا نداشت ازم متنفر

شه. 

تمام مدتی که حرفا میزدم آبان پشت به من ایستاده بود و سیگار میکشید، یه
نخُ، دو نخُ، سه نخُ... شمارش از دستم دررفته بود.. هیچی  نمیگفت و فقط

گوش میداد.. یه بارم حرفمو قطع نکرد حتی زمانیکه بین صحبتام ناخواسته
گریه م  میگرفت و برای مدتی حرفم نصفه میموند. 

حرفام که تموم شد سکوت کردم، یه سکوت سنگین و کر کننده که بدجوری
آزارم میداد ولی دیگه حرفیم برای گفتن نداشتم.. آبان  نفسشو پرصدا بیرون

داد، راه افتاد به سمت در و همزمان سوییچشم برداشت.. از خونه خارج شد،
تصور می کردم الن درو به روم قفل میکنه اما اینکارو نکرد، فقط رفت

بیرون . 



من انقدر حالم خراب بود به خاطر شخم زدن خاطرات گوه و مزخرفی که
داشتم، زانومو بغل کردم و زار زدم.. این  اولین بار بود که این خاطرات آزار

دهنده رو مرور میکردم و به زبون میوردم، تو طول این مدت همیشه ازش
فراری بودم.

PART 148 : 

آبان : 

بی هدفا رانندگی میکردم و خیابونارو پشت سر میذاشتم، حرفای تلخُ یلدا یه
لحظه هم از مغزم بیرون نمیرفت.. واقعیت مثل پتک رو سرم فرود اومده بود،

اونم نه یه بار، بارها و بارها.. نمیتونستم خودمو قانع کنم دروغ گفته یا غلو
کرده، فقط دلم نبود که حرفاشو باور کرده بود، عقل و منطقمم تاییدش میکرد. 

از نامردی هایی که سهند حرومزاده سرش اورد عصبی میشدم یا اینکه به
نمردایی که نشون شده شهرام پفیوز مپست شهرام خورد و کارش شد تلکه کردن 

بودن؟... از یه طرفا بدجوری بهم برخورده بود و خرد شده بودم، از طرفا
دیگه عذاب وجدان مثل خوره به جونم افتاده بود و مدام تو سرم تکرار میکرد

تقصیر توام هست! 

راست میگفت، منم مقصر بودم.. اگه اون زمان که خبردار شدم یلدا طلق
گرفته بیشتر دنبالش میگشتم، یا نه! قبل تر از اون! انقدر دست دست نمیکردم

که آخرسر از رو اجبار زن سهند شه هیچوقت کارش به اینجا نمیرسید،
سرنوشت منم اینطوری پیش نمیرفت.. کاش حداقل میتونستم سهندو گیر بیارم،

انقدر کتکش بزنم که مثل سگ جون بده و بمیره، حرومزاده ی نامرد. 

نمردا نزدیک شده، سخت بود! کنار اومدن با این واقعیت که یلدا به یه سری 
واسشون دلبری کرده تا بتونه دودرشون کنه سخت بود!... میدونم مجبور شده،



میدونم شهراقم مادرخراب پشت این قضایا بوده ولی نمیتونستم باهاش کنار بیام..
نمردا خودم بودم.  بدتر از همه این بود که یکی از اون 

یلدای من، که خورشید زندگیم بود، با ورودش امید و انگیزه و عشق رو تو قلبم
زنده کرد در حقیقت یه دختر کلش و تلکه بگیر بود که به همین هدفا نزدیکم

شد.. چجوری همچین چیزی رو قبول میکردم؟.. پیر و شکسته شده بودم تو
ممرده، دیگه وجود نداره.  همین چند روز.. حس میکردم اون خورشید دیگه 

چیکار باید میکردم؟ وقتی یادم میفتاد یلدا و بچه ش چجوری گیر شهرام افتادن
و اون بی همه چیزم صافا وسط زندگیشونه، نه راه پس براشون گذاشته نه راه
قشستم و تماشا میکردم؟ یا میگفتم به درک و فقط عتیقه ها برام مهمه؟.. پیش، می

مگه میتونستم؟ 

تقریبا یه ساعتی تو خیابونا چرخیدم تا یکم حالم  بهتر شه و بتونم درست فکر
کنم.. وقتی از یلدا خواستم راجع به خلفهای شهرام  بگه بیشترین تمرکزم رو

این بود که بفهمم چیزی بینشون بوده یا نه برا همین نذاشتم درست حرفاشو
بزنه، ولی حال باید بهش این اجازه رو میدادم، بدون فوران خشم و غیرتم..

هه! کدوم غیرت؟ 

ماشینو به سمت خونه روندم... وقتی رسیدم و رفتم داخل، دیدم که بچه یلدا
جلوی تی وی نشسته و کارتون تماشا میکنه درحالیکه پفک میخورد، خودشم یه
گوشه چمباتمه زده و زانو بغل کرده بود.. به محض اینکه  متوجه ورودم شدن

هردو باهم  به سمتم  سر چرخوندن.. رزالین ترسید و فورا خودشو به آغوش یلدا
رسوند.. دلم  نمیخواست ازم بترسه، آشنایی خوبی نداشتیم ولی من دوسش

داشتم، مخصوصا که خیلی ناز و گوگولیم بود.. همیشه دلم میخواست یه دختر
این شکلی داشته باشم! 



آروم و با لبخند نزدیکش رفتم و گفتم: اسمت رزالین بود دیگه نه؟ بیا ببین
برات چی خریدم. 

اسمارتیز عروسکی فن دارو بال گرفتم و دکمه شو فشار دادم.. باله های فنش
چرخید و چراغای ریزش روشن شد.. رزالین یکم از یلدا فاصله گرفتو با لبخند
به اسباب بازی خیره شد.. کمی بعد دستشو دراز کرد و با لحن بچگونه ای که

هر آدمی عاشقش میشد گفت: بده مرسی! 

خندم گرفت و ناخودآگاه چشمم به یلدا افتاد که اونم  داشت میخندید، همزمان
نگاهم کرد ولی من که اصل نمیخواستم باهاش چشم  تو چشم بشم فورا نگاهمو
ازش گرفتم.. سعی کردم لبخندمو حفظ کنم و نادیده بگیرمش.. نزدیکتر شدم و

اسباب بازی رو بهش دادم.. یلدا خطاب به رزالین گفت: بگو ممنون.

رزالین ممنون کشدار و نازی گفت که باعث شد دوباره بخندم.. به کمک یلدا
درشو باز کرد، از اسمارتیز داخل اسباب  بازی بهم تعارفا زد و گفت: بخور! 

چقدر تو دل برو بود این شیطون بل! یکی دوتا برداشتم و گفتم: مرسی عزیزم،
چه دختر خوبی هستی تو، بیا کارتون نگاه کن.

صدای تی وی رو بیشتر کردم و خطاب به یلدا گفتم: بلند شو بیا اینور کارت
دارم. 

منتظرش نشدم و راه افتادم به طرفا دیگه ای از سالن.. یلدام نزدیک اومد و
گفت: دستت درد نکنه، رزالین اسمارتیز خیلی دوست داره. 



تازه متوجه گرفتگی صداش شدم که از گریه ی زیاد بود.. نمیتونم بگم از این
حالش ناراحت نشدم و اعصابم به هم نریخت، ولی سعی کردم بی تفاوت و

خونسرد باشم و به روی خودم نیارم.. به معنی تعارفا از تشکرش سر تکون
دادم و گفتم: حرفامون  نصفه موند، یعنی چیزایی که قرار بود راجع به شهرام

بگی.. هرچی  که جا مونده و فکر میکنی به درد میخوره بگو. 

بعد از ثانیه ای مکث و فکر شروع به گفتن کرد.. تو طول مدتی که حرفا
میزد سعی میکردم حواسمو به کلمش بدم و انقدر به جزئیات صورتش نگاه

نکنم.. به چشم و ابروش، لباش... دلم بدجوری ازش چرکین و آزرده بود ولی
دیگه مثل قبل تو چشمم منفور و نفرت انگیز نبود.. برعکس حتی یجوراییم

مظلوم شده بود.

PART 149 : 

با خودم فکر میکردم اگه یلدا خیلی زودتر از اینکه  شهرام دست به کار شه و
عتیقه هارو بدزده، واقعیت زندگیشو بهم میگفت بازم میتونستم باهاش بمونم؟..
جوابشو خودمم نمیدونستم ولی راجع به یه چیز مطمئنم، اینکه کمکش میکردم

از مخمصه ای که توش افتاده نجات پیدا کنه. 

یلدا : 

حرفام که تموم شد آبان تو فکر بود.. معذب از این  حالتش نمیدونستم باید برم
پی کارم یا همچنان جلوی روش وایسم.. سرشو بال اورد و نگاهم کرد، نگاه
سرد و نافذی که میخکوبم میکرد.. همون لحظه لب باز کرد: چرا هیچوقت

سعی نکردی واقعیت زندگیتو باهام درمیون بذاری؟ 



از سوالش جا نخوردم چون خیلی وقتا بهش فکر کرده بودم.. با کمی تاخیر
جواب دادم: اگه بهت میگفتم امیدی بود که مثل الن ازم متنفر نشی و رابطمون

به هم نخوره؟ 

ابرو بال انداخت و گفت: نمیدونم، فکر نمی کنم رابطمون ادامه پیدا می کرد ولی
نمیذاشتم تو این بدبختی بمونی، مطمئن باش. 

_ بهت گفتم رزالین دست شهرام گرو بود و منم از جایی که بچه م زندگی
میکرد خبر نداشتم، اگه به تو میگفتم جریان از چه قراره و شهرامم داغ دیدن

بچه مو به دلم میذاشت اون موقع چه خاکی تو سرم میریختم؟ 

+ بلخره یه راهی براش پیدا میکردم و حساب شده پیش میرفتم.. اینطوری نه 
من تا خرخره تو دردسر میفتادم نه تو توی این وضعیت دست و پا میزدی. 

_ من از کجا باید میدونستم تو همچین واکنشی میخوای نشون بدی؟ شایدم این
حرفا النت باشه، شاید اونموقع اگه حقیقتو میفهمیدی برخورد دیگه ای داشتی،

بعدش این من بودم که توی دردسر بی نهایت میفتادم. 

از جوابم  نیشخند محوی گوشه لباش نشست و خیرم موند.. نگاهش حالت
آرومتری به خودش گرفته بود و تصویر همون آبانی که میشناختم رو به نمایش
میذاشت.. تو همین حال بهم نزدیکتر شد و فاصلمونو کمتر کرد، حیرت زده از

این حرکت دلم هوری ریخت و نفسم بند اومد.. دستشو بال اورد و با ملیمت
چونه مو گرفت، درحالیکه نگاهش رو صورتم میچرخید زمزمه کرد: این یعنی

هیچوقت بهم اعتماد نداشتی. 



مگر گرفته بودم و حالم یجوری شده من که از این نزدیکی هم  ترسیده بودم هم 
بود مثل مجسمه خشکم زد.. قبل از اینکه بفهمم چیشد ازم فاصله گرفت و راه
افتاد به سمت اتاقش.. وارفته نگاهم به مسیری که رفته بود خیره موند.. دیگه

منو نمیخواست نه؟.. فکر کنم نه، نمیخواست!

راوی : 

شب بود که شهرام دوباره به خونه یلدا رفت، با اینکه تو طول این چندساعت
منتظر بود یلدا زنگ بزنه یا حداقل جواب پیامشو بده ولی هیچ خبری ازش
نشده بود و همین عصبی ترش میکرد. . اینبار معطل نکرد و با کلید خودش

وارد ساختمون شد.. چند لحظه پشت در خونه یلدا فالگوش وایساد تا از اوضاع
داخل خونه باخبر شه.. هیچ صدایی شنیده نمیشد، هیچی! 

ترس برش داشت و به اولین چیزی که فکر کرد این بود که یلدا برای همیشه
رفته یا به معنی بهتر فرار کرده.. دلش آشوب شد و استرس بدی به جونش

نو افتاد.. از اولم نباید میذاشت یلدا درحالیکه همه چیزو راجع به نوذر فهمیده، 
بچه ش هم پیش خودشه تو این خونه بی هیچ مراقبی ول کنه به حال خودش..

آشفته حال به دستگیره در با دقت بیشتری نگاه کرد و متوجه شد در قفل نیست،
این یعنی به راحتی میتونست وارد خونه شه. 

دست به کار شد و بعد از کمی کلنجار رفتن تونست درو باز کنه.. وارد خونه 
شد، چراغا روشن بودن، چرخی داخل خونه زد ولی چیز مشکوکی ندید.. رفت

داخل اتاق خواب.. تخت نامرتب بود و در کمد دیواری نیمه باز مونده بود..
نگاه موشکافانه ای به وسایل یلدا انداخت که همچنان سرجاشون بودن، حتی

مدارک شناسایش.. این یعنی یلدا فرار نکرده. 

گیج شده بود، اگه یلدا فرار نکرده پس کجاست؟ یلدا که هیچوقت خونه شو
اینطوری ول نمیکرد بره بیرون.. نکنه اتفاق بدی برات افتاده؟... این فکر
بدجوری شهرامو به هم  ریخت.. مضطرب و پریشون دوباره گوشیشو از



جیبش بیرون اورد و به یلدا زنگ زد، خودشم میدونست قرار نیست جوابی
بگیره ولی کور سوی امیدی داشت که صدای یلدا رو بشنوه. 

انقدر بوق خورد تا قطع شد.. فورا رفت سراغ تلفن خونه  و تماسهارو چک
کرد.. چیز به درد بخوری دستگیرش نشد.. آشفته و حیرون دور خونه چرخ
زد بلکه سرنخی، چیزی پیدا کنه.. هرچی بیشتر میگشت بیشتر به این باور

می رسید یلدا و رزالینو از خونه خارج کردن، اونم به زور، یعنی دزدیده شدن،
شایدم یه بلیی سرشون اوردن.. مگه غیر از این چیز دیگه ای هم  میتونه

باشه؟ یلدا نه دوستی داشت که بخواد بره پیشش نه حتی آشنایی. 

با خودش فکر میکرد نکنه  یکی از اون عوضی هایی که دودرشون کرده بود
خونه  یلدا رو پیدا کرده و اومده سراغش؟... تقریبا حدسش درست بود!.. شهرام
به تک تکشون فکر کرد و هربار بدجوری ته دلش خالی شد، همه به جز آبان!
حتی فکرشم به اون  سمت نرفت چون تصور می کرد آبان هنوز زندانه.. صد

البته که خبر نداشت به قید وثیقه آزاد شده. 

فورا از خونه خارج شد و به سمت نزدیکترین کلنتری راه افتاد..

PART 150 : 

قصد داشت گزارش مفقود شدن یلدا و رزالینو بده، به اسم  اینکه نامزدشه،
نرد یا نشونه ای از بعدشم آدماشو بفرسته سراغ کسایی که تلکه شون کرده بلکه 

یلدا پیدا کنه.. فقط میخواست یلدا و رزالین صحیح و سالم برگردن خونه. 

آبان : 



آخرین باری که شهرام به گوشی یلدا زنگ زده بود دیشب بود و دیگه تماس
نگرفت.. حدس میزدم تا الن خرفهم شده باشه یلدا و بچه ش یجورایی ربوده

شدن، شایدم یه سر پیش پلیس رفته باشه.. به هرحال میخواستم سگدوهاشو بزنه
تا منم تو این فاصله کارامو انجام بدم، بعد خودم سورپرایزش کنم و به جونش

بیفتم.. فقط امیدوار بودم تو این چندروز عتیقه هارو به فنا نده. 

هرچند بعید میدونستم، فروش اون عتیقه ها کار آسونی نبود، نمیتونست همه رو
باهم بفروشه.. از هر یکیش میلیون دلری پول نصیبش میشد، انقدر احمق نبود

که بخواد یهویی کلی پول وارد حسابش کنه.. البته شایدم...! هووفا! دیوونه
شدم انقدر فکر و خیال کردم.. فقط میخواستم گند تازه ای درست نشه... صحت
حرفای یلدا بهم ثابت شده بود، همون گزکی که از شهرام میخواستم.. به نظرم
یکی، دو مورد خیلی عالی بود برای تهدیدش، باید یکم دیگه صبر میکردم تا

وکیلم یه سری کارا رو انجام بده بعدش دهن شهرامو سرویس کنم. 

کلفه رو صورتم دست کشیدم و نگاهی به رزالین انداختم که داشت کارتون
نگاه میکرد و همزمان با اسباب بازی که دیروز براش خریدم مشغول بود..

یلدام بعد از اینکه رزالینو حموم برده بود حال خودش داشت دوش میگرفت..
بلند شدم تا برم تو بالکن سیگار بکشم.. همونطور که قدم برمیداشتم حسی

وادارم کرد جلوی اتاقی که یلدا داخل حمومش بود توقف کنم و سرک بکشم. 

نگاهی درون اتاق انداختم و دیدم یلدا از حموم بیرون اومده، داشت خودشو با
یه حوله کوچیک خشک میکرد و کل حواسش به اطرافا نبود.. خواستم به

راهم ادامه بدم ولی نتونستم، انگار پاهام به زمین قفل شده و نگاهم میخکوب
اون بدن برهنه و زیبا بود.. حال مگه من میتونستم به خودم بفهمونم این لعنتی

دیگه برای من وجود نداره و نباید مات و مبهوتش شم؟ 

طوریکه حوله رو روی نقطه به نقطه بدنش میکشید انگار برام صحنه آهسته
شده بود و همه وجودم شده بود چشم!.. خودش نمیفهمید ولی با این حرکات



داشت روح و روانمو بازی میداد.. بدون اینکه بخوام چند قدم به در اتاق
نزدیکتر شدم و تقریبا تو چهارچوب در قرار گرفتم.. چشمام تشنه و حریصانه
میچرخید و سر تا پاشو برانداز میکرد.. حق داشتم! منظره بی نظیری جلوی

چشمام بود. 

یلدا خم شد و کل موهای بلندشو رو به پایین ریخت تا با حوله خشکشون کنه..
نفسم بند اومد و دیوونه شدم!.. غریزم وحشیانه فرمون عقلمو دست گرفت و
دیگه هیچی جز اون بدن لخت و جزئیات خوشگل و خیره کنندش مهم نبود. .

آخرین باری که لمسش کردم و باهاش خوابیدم کی بود؟ خودمم یادم نمیومد، اما
این حرکاتش درست مثل دلبری های غزال خوردنی بود جلوی یه ببر گرسنه! 

یلدا : 

خشک کردن کل بدنم اونم با یه حوله کوچیک پدرمو دراورد.. موهامو که
خشک کردم صافا وایسادم، ناخودآگاه سرچرخوندم و با دیدن آبان تو

چهارچوب در جا خوردم، هین کوتاهی کشیدم و ناخواسته تو خودم  جمع شدم.  .
ولی اون هیچ واکنشی نشون نداد و همینطور بهم زل زده بود، با نگاهی پر از

هوس و شهوت، انقدر پررنگ و شدید بود که چشماشو وحشی و خمار کرده
بود.. دیدن دوباره این نگاه برام محال و کامل دور از ذهن شده بود، ولی حال

داشت از سر تا پامو با ولع از نظر میگذروند. 

معلومه که احساس خوبی درونم بوجود اومد، این نشون میداد هنوزم بهم حس
نمردی نبود که به  راحتی داره و هنوزم با دیدن اندام  لختم تحریک میشه.. آبان 

مغلوب غریزش شه، پس یعنی همچنان مشتاقمه.. دستامو از روی سینه هام
برداشتم و طوری مقابلش ایستادم که تمام بدنمو براش به نمایش بذارم، همزمان
نگاه خیرمم به چشمای پرعطش و نیازش دوختم و منتظر یه حرکتی ازش شدم.

راه افتاد و با قدم های آروم  بهم نزدیک شد.. سرشو جلو اورد و صورت و
گردنمو با حرصا و علقه نفس کشید.. دلم لرزید و بیشتر خواستم، ولی خودمو



کنترل کردم تا ببینم اون میخواد چیکار کنه.. انگشتای مردونشو با ملیمت
روی شونه م  کشید، تا دستم نوازشوار ادامه داد و بعد انگشتاشو تو انگشتام

قلب کرد.. لباشو رو گردنم حس کردم و همزمان بوسه داغ و لذت بخشی که
روش نشوند.. نفسمو مرتعش و آه مانند بیرون دادم و بدون اینکه بخوام با دست

آزادم یقه شو چنگ زدم.

سرشو بال اورد و نگاهم کرد.. داشتم تو تب و تاب خواستنش میسوختم و از
حال میرفتم.. دلم لمس لباش و بوسیدنشو میخواست، اونم معطل نکرد و منو به
خواسته دلم رسوند.. آروم و ملیم میبوسید و منو حریص تر میکرد.. یه دفعه

دستمو رها کرد و محکم و با شدت منو به خودش چسبوند، بوسه هاش حرصی
و وحشیانه شد و شهوتت انگار به جنون رسید.. جای جای بدنمو با ولع لمس و

تصاحب میکرد و منم دیوونه ی این لذت بی نهایت میشدم.

PART 151 : 

وادارم کرد به حرکت و چسبوندم به دیوار.. لبامو ول کرد و گردنمو مکید..
همینطور میبوسید و پایین میرفت.. منم با شور و حرارت تو موهاش چنگ

زدم و بیشتر به سینه هام فشارش دادم.. از شدت حرکاتش ناخواسته ناله نسبتا
بلندی کردم و انگار هیجان اونم چندبرابر شد.. دستشو بین پاهام رسوند و

همون لحظه صدای مامان گفتنهای رزالین هردومونو متوقف کرد. 

آبان  فورا به خودش اومد و ازم جدا شد درحالیکه هردو همچنان نفس نفس
میزدیم و حال پر تناقضی داشتیم.. به چشمام نگاه کرد و با تردید خیرم موند..
منم نمیدونستم چی باید بگم یا چیکار کنم، انگار یجورایی منتظر تصمیم اون

بودم.. نگاه خیرشو ازم گرفت و چشماشو محکم بست.. نفسشو پرصدا بیرون
داد و بی هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون . 



دوباره صدای رزالینو شنیدم، نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم: جانم مامان،
الن میام. 

به سختی خودمو جمع کردم و سریع لباس پوشیدم.. لحظاتی بعد رزالین اومد
داخل اتاق.. بغلش کردم و باهم رفتیم بیرون.. چشم  چرخوندم و دنبال آبان

گشتم.. دیدمش که تو بالکن وایساده بود و آخرین پک رو به سیگارش میزد..
فکر کردم حال که سیگارش تموم شده برمیگرده داخل ولی همون جا ایستاد و

به اطرافش چشم دوخت، انگار که تو فکر بود. 

لبد پشیمون بود از اینکه نزدیکم شده و النم داشت به خودش تشر میزد چرا
این غلطو کرد! صدرصد همینطوره.. اصل چیشد؟ یه دفعه چشم باز کردم و

ممرده بودم؟ پس دیدم غرق عشق بازی شدیم.. مگه ازم متنفر نبود؟ مگه براش ن
چرا همچنان بهم  کشش داشت؟ لحظه به لحظش هنوز جلوی چشمامه و یادمه

چقدر آتیشی شده بود و حریصانه بدنمو فتح میکرد. 

نمیتونستم با خودم فکر کنم فقط میخواست خودشو خالی کنه، آبان اصل
اینجوری نبود.. اگه منو نمیخواست دیگه هیچ حسی هم بهم نداشت، نه به وجد

میومد نه نزدیکم  میشد، حتی اگه جلوش لخت میرقصیدم!.. پس هنوزم یه علقه
ای از من درونش مونده بود.. همینم برام کلی امیدوار کننده بود و میتونستم به

برگردوندن رابطمون فکر کنم.. من که عاشقش بودم، حتی بیشتر از قبل. 

با صدای باز شدن در بالکن سرچرخوندم و توجهم به آبان جلب شد.. اخماش
تو هم بود و نگاهم نمیکرد.. بازم سرد و سنگی رفته بود تو دیوار دفاعیش و
گارد گرفته بود.. بی هیچ حرفا یا نگاهی رفت داخل اتاقش و به فاصله چند
دقیقه اومد بیرون.. درحالیکه سکوت مزخرفا و تو مخشو حفظ کرده بود از

خونه خارج شد. 



حرصم گرفت و نزدیک بود گریه م بگیره.. چرا اینجوری میکرد؟ میخواست
بهم بفهمونه همچنان منو نمیخواد و اون اتفاقیم که تو اتاق افتاد یه سوتفاهم بود

که برطرفا شد؟... اصل همون بهتر که رزالین صدام زد و بیشتر از اون پیش
نرفتیم.. مرتیکه خودخواه عوضی! 

........

غروب بود و آبان هنوز برنگشته بود خونه، رزالین حوصلش سررفته بود و
مدام بهونه میگرفت و نق میزد، نه دیگه دلش بازی کردن میخواست نه تماشای

کارتون، دوست داشت بریم بیرون، خودمم از این غروب مزخرفا و حال و
هوای بدی که داشتم کلفه بودم.. گوشیمم دست آبان بود و نمیتونستم بهش
زنگ بزنم، اون تو سرش بخوره، کاش حداقل دستم بود و باهاش رزالینو

سرگرم میکردم.. الن آبان حقش بود وقتی برمیگشت خونه میدید ما نیستیم و
رفتیم بیرون.. حال بگرد دنبالمون نکبت! 

درحالیکه رزالین روبه روم وایساده بود، سقلمه میزد و مدام با نق و غر میگفت
مکفری و آشفته نگاهش میکردم، در باز شد و آبان اومد داخل.. نگاه ندند ندند، منم 

هردومون به سمت آبان چرخید و اونم با تعجب بهمون خیره موند.. انگار
متوجه شرایط شد و با لبخند به رزالین گفت: چیشده گل دخترم؟ چرا داری

گریه میکنی؟ 

رزالین ساکت موند و با همون چهره عبوس و اخمالو رو پاهام نشست.. آبان
نزدیک شد و جلومون زانو زد.. دستای رزالینو گرفت و گفت: میخوای بریم

ندند؟ 

رزالین آره محکم و طلبکارانه ای گفت و آبان با خنده ادامه داد: باشه همین
الن میریم ندند. 



بلند شد و بدون اینکه نگاهم کنه با لحنی سرد خطاب بهم گفت: پاشو خودت و
بچه رو آماده کن بریم بیرون یه دوری بزنیم. 

خیلی دلم میخواست لجبازی کنم و بگم لزم نکرده، نمیخواد تو به فکر ما
باشی!.. ولی هم دیگه اعصاب غرغرای رزالینو نداشتم هم اینکه خودمم

پوسیدم تو این خونه..  همراه رزالین بلند شدم تا آماده شیم، بچه م وقتی مطمئن
شد واقعا میخوایم بریم بیرون ذوق زده و خوشحال دویید سمت اتاق. 

آبان : 

همونطور که رانندگی میکردم زیرچشمی و نامحسوس نگاهی به یلدا انداختم..
دستاشو دور رزالین حلقه کرده بود و بیرونو نگاه میکرد.. از وقتی که تو اتاق
باهم تنها بودیم و به اجبار ازش جدا شدم مدام دارم به اون  لحظات دیوونه کننده
و پر حرارت فکر میکنم تا الن.. همچنان دربرابرش ضعیف و بی اراده بودم

و همین آزارم میداد، حتی یه ذره هم  نتونستم مقاومت کنم و با حرصا و ولع تن
و بدنشو اسیر خودم کردم. 

طوری تشنه خواستنش بودم که مطمئنم اگه اون موقع از خونه بیرون نمی رفتم
محال بود بتونم  خودمو کنترل کنم.

PART 152 : 

خودمم فکر نمیکردم اینطوری باشه، فکر نمیکردم اگه با یلدا تو همچین
شرایطی قرار بگیرم انقدر سست عنصر باشم، عقلم کل خاموش شه و شهوتم
هدایتم کنه، اونم با چه زور و قدرتی!.. از دست خودم شاکی و عصبی بودم
ولی باید اعترافا کنم همچنان مشتاق لمس یلدا بودم و از اینکه ناکام موندم

حسرت میخوردم. 



صدامو صافا کردم و ازش پرسیدم: دوست داری کجا بریم؟ 

نگاهم کرد و سرد و بیحال جواب داد: فرقی نمیکنه. 

جا خورده از لحنش ابرو بال انداختم ولی چیزی نگفتم و ماشینو روندم به سمت
یه مرکز خرید، میدونستم خرید که کنه اخماش باز میشه!.. خودمم نمیدونم چرا

ولی میخواستم از این حال و هوا درش بیارم و خوشحالش کنم. 

تقریبا نیم  ساعت بعد همین اتفاقم افتاد.. یلدا اخماش باز شده بود و چهرش
نشون میداد سرحال شده، ولی چیزی نمیخرید، از حالت نگاهش میفهمیدم از

فلن لباس خوشش اومده ولی هیچی نمیگفت، میدونستم داره رودربایستی میکنه
و خجالت میکشه از من پول بگیره، احمقانه نبود؟! منم به زور میبردمش داخل

مغازه ها و چیزی که خوشش اومده بود رو میخریدم. 

به خودمم خیلی داشت خوش میگذشت، امشب بعد از مدتها حس کردم حالم
خوبه و تو لحظه زندگی میکنم.. شاید برای اینکه حواسم از دردسرا و گرفتاریا
پرت شده بود، شایدم چون کنار یلدا و بچه ش بودم!.. نمیدونم...! ولی وقتی که

داشتیم تو رستوران شام می خوردیم و یلدا به رزالین کمک میکرد غذاشو
بخوره چشمم به دست چپش افتاد و تازه متوجه شدم انگشتری که حدود یه ماه

پیش تو باغ بهش دادم هنوز توی انگشتشه! 

صدرصد خوشم اومد و دیدگاهم بهش بهتر شد، نشون دهنده این بود که واقعا
عاشقمه و قلبا بهم وفاداره ولی همچنان قصد نداشتم به هم برگردیم.. هنوزم دل

چرکین بودم، خودمم نمیدونستم تا کی، شاید تا آخر عمر!.. یلدا که متوجه
نگاهم شده بود با خنده سر تکون داد و منم با ایما و اشاره فهموندم هیچی! 



خواستم به غذا خوردنم ادامه بدم که گوشیم زنگ خورد.. سعیدی بود، فورا
جواب دادم ببینم خبر جدید چی داره.. با حرفایی که ازش شنیدم لبام به خنده
باز شد، با تحقیقاتش فهمیده بود آتویی که از شهرام گرفتم خیلی بزرگتر از

چیزیه که فکرشو میکردم.. آخر همه حرفاش گفت: ببین من نمیدونم میخوای
چیکار کنی یا این اطلعاتو برای چی میخوای ولی بهت توصیه میکنم خودتو
توی دردسر نندازی، همین حالشم به قید وثیقه آزادی، فقط اوضاع رو برای

خودت از این بدتر نکن. 

_ تازه میخوام درستش کنم.. نگران نباش، قرار نیست دردسر تازه ای پیش
بیاد.. بازم اگه چیزی فهمیدی بهم زنگ بزن، دمت گرم. 

قطع کردم و نگاهم به یلدا افتاد که با چشمایی نگران و مضطرب بهم خیره
بود.. به روی خودم نیوردم و مشغول خوردن شدم ولی سنگینی نگاه و حال

آشفتش اعصابمو به هم میریخت.. میخواستم باهاش حرفا بزنم و آرومش کنم
ولی پشیمون شدم.. طفلی خودشم هیچی نگفت، شاید برای اینکه بهم حق میداد

و میخواست نارویی که بهم زده رو جبران کنه. 

به خونه که رسیدیم رزالین با ذوق و شوق به یلدا اصرار کرد لباسایی که
براش خریدمو تنش کنه.. باهم رفتن اتاق و چند دقیقه ای همون جا موندن.. یه

دفعه رزالین بدو از اتاق بیرون اومد و با لبخند شیرینی جلو روم  وایساد،
میخواست لباسشو نشونم بده! منم ازش تعریف کردم و قربون صدقش رفتم..

 باری اینکارو تکرار کرد،4،5خندید و دوباره بدو برگشت تو اتاق... تقریبا 
دونه دونه لباسارو تنش میکرد و نشونم میداد، منم هربار قربون صدقش

میرفتم.. بچه ناز و دوست داشتنی بود.. تو دلم بهش میگفتم یلدا کوچولو! آخه
خیلی شبیه مامانش بود. 



آخرسر صدای یلدا از داخل اتاق بلند شد و بهش گوشزد کرد وقت خوابشه..
رزالین برگشت پیش مامانش، منم لم دادم رو مبل و چشم به تی وی دوختم ولی
فکرم پیش حرفای سعیدی بود.. فردا قرار بود قدم بزرگی بردارم، قصد داشتم

به اون  شهرام پفیوز زنگ بزنم و روزگارشو سیاه کنم، این مدت به اندازه کافی
تازونده و بهش خوش گذشته حال وقتشه دهنش سرویس شه. 

تقریبا یکی، دو ساعتی گذشته بود و منم کانالی ماهواره رو بی هدفا بال و
پایین میکردم.. نگاه به ساعت انداختم که از نیمه شب گذشته بود ولی مثل
بیشتر شبا بیخواب بودم.. برای گوشی یلدا پیام اومد و طبق معمول بازش

کردم، یه پیام تبلیغاتی بود.. بیکاری و کنجکاوی باعث شد گالری عکساشو باز
کنم و ببینم چه خبره.. بیشترش عکسای دونفریمون بود، که وقتی به تک

تکشون نگاه میکردم خاطره اون روز برام  زنده میشد و لبخند تلخی رو لبام
قشست، کلی فیلم و عکس از رزالین که هرکدوم واقعا شیرین و تو دل برو می

نو درآخر عکسای برهنه و نیمه برهنه یلدا که همه رو برا خودم فرستاده بودن، 
بود. 

دیدن  عکسای لختش حس عجیبی بهم میداد، هم  مپر شده بودم از هوس و نیاز،
هم سعی میکردم خودمو کنترل کنم و انقدر به این عکسا خیره نشم ولی

نمیتونستم..  چه جدال سخت و درعین حال احمقانه ای با خودم داشتم!.. دوباره
لحظات و عشق بازی نافرجامی که امروز داشتیم برام یادآوری شد.

PART 153 : 

چه پدری داشت ازم  درمیورد !.. فکر لمس اون بدن لطیف و وسوسه انگیزش
یه لحظه هم ولم نمیکرد.. کلفه رو صورتم دست کشیدم و گوشی رو کنار
انداختم، سعی کردم فکرشو از سرم بیرون کنم و به خودم مسلط باشم.. تو

همین حال صدای آروم یلدا رو شنیدم: آبان؟ 



متعجب سرمو بال اوردم و نگاهش کردم، فکر نمیکردم بیدار باشه.. خیره بهم
ادامه داد: وقت داری باهات حرفا بزنم؟ 

به بغل دستم اشاره کردم: بیا بشین. 

راه افتاد و کنارم نشست، نگاهم رو صورتش چرخید، استرس و نگرانی تو
صورتش بیداد میکرد و از تنش درونش خبر میداد.. من من میکرد و

نمیدونست چجوری حرفشو شروع کنه.. قبل از اینکه چیزی بگه بهش گفتم:
راحت باش و هرچی که میخوای بگو. 

مردد نگاهم کرد و با مکث گفت: امشب تو رستوران فهمیدم وکیلت زنگ زده
و میخوای یه کارایی بکنی، نمیخوام بپرسم چه کارایی چون درهر صورت حق
داری برای پس گرفتن کلکسیونت هراقدامی بکنی.. ولی یه سوالی دارم که باید

جوابشو بدونم.. بعد از این کارا تکلیف من و رزالین چیه؟ میخوای تحویلمون
بدی به شهرام؟ 

از سوالش جا خوردم و به هم ریختم.. نیشخند بی حالی زدم و گفتم: یعنی انقدر
منو بی فکر و نامرد دیدی؟ 

فورا گفت: نه، نه.. من منظورم... 

حرفشو قطع کردم: میدونم که هیچوقت بهم اعتماد نداشتی، مخصوصا الن..
ولی میخوام اینو بدونی من کاری انجام  نمیدم که به ضرر تو و رزالین تموم
شه، تمام قد هواتونو دارم و پشتتونم تا وقتی که خیالم راحت شه از هر لحاظ

اوکی شدین. 



+ یعنی بعد از این ماجراها تو میخوای از پیشم بری؟ 

_ جور دیگه ای فکر میکردی؟ 

نگاه غمگینشو ازم گرفت و سرشو پایین انداخت.. با صدای مرتعش و بغض
آلودی لب باز کرد: میدونم همه تصوراتت خراب شده و ازم ناامید شدی،

میدونم دیگه رابطمونو نمیخوای، ولی من نمیخوام از پیشم بری، برای همین تا
اینجا پا به پات اومدم، چون..چون هنوزم...! 

حرفشو ادامه نداد، اما من میخواستم بشنوم، نیاز داشتم بشنوم.. مصرانه
پرسیدم: هنوزم چی؟ هووم؟ 

جوابی بهم نداد.. صورتشو بین دستام گرفتم و وادارش کردم نگاهم کنه..
چشماش پر اشک بود و داشت گریه میکرد.. گونه های خیسشو نوازش کردم و

دوباره پرسیدم: هنوزم چی؟ بگو میخوام بشنوم. 

قست دارم، دلم بنقد دلته، میخوای نگاه اشکبارش رو صورتم چرخید: هنوزم دو
نمردی هستی که اعتمادمو جلب باور کنی میخوای باور نکنی ولی تو اولین 

کرد، دلمو برد و عاشقش شدم.. کنارش احساس شادی کردم و برای از دست
نکندم ولی زورم نرسید...  ندادنش جون 

چشماشو بست و اشکهای بیشتری از چشماش چکید.. ناراحت و آشفته از این
حالش زمزمه کردم: هیششش! آروم باش عزیزم. 

+ آبان من با همه وجودم عاشقتم و نمیخوام از دستت بدم. 



تو آغوشم گرفتمش و به خودم چسبوندمش.. حرفای پر از صداقتش، عطر
تنش، وجود پر از لطافتش که تو بغلم بود منو مست و از خود بیخودم کرد..
بوسه نرمی رو گردنش نشوندم و سعی کردم به همون قناعت کنم اما نتونستم

چون همه وجودم پر از خواستن بود.. خواستن اون لعنتی که هنوزم به راحتی
قلبمو میلرزوند.. که چقدر متنفر بودم از این لرزش خواستنی. 

یلدا : 

بوسه آرومی رو گردنم نشوند و با کمی مکث بوسه دوم رو زد.. یواش یواش
بوسه هاش تبدیل به مکیدن شد و حالمو دگرگون کرد.. گریه هام تو ناله های

بی جونم از تک و تا افتاد و بند اومد.. سرشو بال اورد و بی معطلی لبامو
بوسید، منم که تشنه این بوسیدن بودم با جون و دل خودمو بهش سپردم..

لباسمو از تنم دراورد و با ملیمت وادارم کرد رو مبل دراز بکشم. 

چشماش خمار و پر نیاز بدنمو رصد کرد و روم قرار گرفت.. هرلحظه از
آرامشش کمتر میشد و با حرصا و ولع بیشتری با بدنم عشق بازی میکرد، منم

تشنه تر و داغ تر میشدم.. بدنهامون حریصانه و پرتمنا قفل هم بودن و
هیچوقت با این شدت عطش، دیوونه یکی شدن نبودن. 

سخت و درعین حال لذت بخش بود این یکی شدن و لمس وجود آبان درون
خودم.. ناله های پر درد و لذتمو تو گردنش خفه میکردم و با اشتیاق جنون
آمیزی به خودم فشارش میدادم.. میون ناله هام و بوسیدن گردنش، لبام بی

اختیار زمزمه میکردن که چقدر عاشقشم و میخوامش.. با ابراز علقه دنبال
این نبودم که حس اونو به خودم بفهمم چون اصل تو حال خودم نبودم.. اما

وقتی این زمزمه هارو شنید از روم بلند شد و منو نشوند روی خودش..
درحالیکه دوباره داشت منو از وجود خودش پر میکرد خیره به چشمام لب زد:

تو عشق منی، فقط مال خودمی. 



با این حرفا انگار شور تازه ای درونم ایجاد شد.. لبخند محو و پر عشق و
علقم همزمان شد با آوای پر لذتم.. دیگه هیچی وجود نداشت جز من و آبان و

عشقی که ازش مطمئن شدم... 

نفس نفس میزدیم و جونی برامون نمونده بود ولی آروم شده بودیم.. آبان
دستاشو رو کمرم گذاشت و همونطور که رو پاهاش نشسته بودم کمکم کرد

باهم دراز بکشیم.. سرمو رو سینه  مردونش گذاشتم و با چشمای بسته به صدای
ضربان قلبش گوش دادم.. دلم برای شنیدن این  تپش تنگ شده بود، عجیب آروم

جون بود.

PART 154 : 

نوازش نوک انگشتاش روی کمرم حس فوق العاده ای بهم میداد، اینکه هنوز
براش خواستنیم، حتی بعد از آروم شدنش.. ولی سوالی که ذهنمو مشغول کرده
بود این بود که بعد از اتفاقات امشب باید به درست شدن رابطمون امیدوار باشم

یا....؟! دوست نداشتم به خاطر یه هم آغوشی بهم نزدیک شده باشه و بعدشم
روز از نو روزی از نو! 

نمیدونم چقدر تو اون وضعیت بودیم ولی من دیگه داشت خوابم می برد.. آبان
موهامو نوازش کرد و زمزمه وار گفت: یلدا.. عزیزم.. پاشو اینجا خوابت

نبره . 

سربلند کردم و بهش چشم  دوختم که خیرم مونده بود.. کاش میدونستم چی تو
سرش میگذره.. نفهمیدم چی توی سکوت و نگاهم دید که با لبخند گفت: میترسم

اینجا با این وضعیت خوابمون ببره و صبح بچه ناغافل بیاد بالسرمون. 



به تایید حرفش سرتکون دادم و آروم بلند شدم، همزمان اونم کمکم میکرد رو
پاهام وایسم..  میخواستم باهاش حرفا بزنم ولی انقدر خسته و خواب آلود بودم

که جونی برای صحبت نداشتم.. بعد از اینکه لباساشو پوشید لباسای منم تنم
کرد.. کارش که تموم شد نوازشوار دست روی صورتم  کشید و آروم خندید، یه

خنده مبهم که کلی حرفا توش بود. 

لب باز کردم معنی خنده و نگاهشو بپرسم ولی با بوسه ای که رو لبام نشوند
دهنمو بست!.. مست بوسه های آرامش بخشش شدم و داشتم از این حس ناب

لذت میبردم که آروم ازم جدا شد و زمزمه کرد: شبت بخیر. 

مسخُ و رام اون نگاه هیپنوتیزم کننده و بیان نافذش راه افتادم به سمت اتاقم و
واردش شدم.. نیم نگاهی به رزالین انداختم که غرق خواب بود.. با کمی فاصله

قکی و چجوری خوابم برد.  کنارش ولو شدم و نفهمیدم 

.......

صبح که بیدار شدم سروصدا و خنده های رزالین و آبان اولین چیزی بود که به
گوشم رسید.. یکم بیشتر دقت کردم و متوجه شدم دارن بازی میکنن! این دوتا

کی وقت کردن انقدر باهم  صمیمی شن؟!.. خودمو جمع و جور کردم و از اتاق
خارج  شدم.. وقتی رفتم تو سالن با دیدن صحنه روبه روم لحظه ای ماتم برد..

آبان اسب رزالین شده بود! به سختی خودمو کنترل کردم نزنم زیر خنده..
رزالین متوجه حضورم شد و سلم کشدار و خوشحالی حوالم کرد.. آبانم سرشو

بلند کرد و نیم نگاهی بهم انداخت. 

تصور میکردم الن حسابی تحویلم میگیره و خوش و بش میکنه ولی هیچی
نگفت و خطاب به رزالین گفت: خسته شدم گل دختر، میای پایین؟ 



رزالینم بی حرفا از روی کمرش پایین اومد و دویید سمت من.. صورتشو
نوازش کردم و لبخند کمرنگ و مصنوعی زدم.. از برخورد آبان خیلی

ناراحت شده بودم و واقعا توقع همچین چیزی رو نداشتم.. همون لحظه رو
پاهاش وایساد و با لحن معمولی که از نظر من سرد بود گفت: خوبی؟ 

به معنی آره سرتکون دادم و سکوتمو نگه داشتم.. بله خب! بایدم اینطوری
باشه! چرا دیشب با خودم فکر میکردم بعد از رابطه ای که داشتیم همه چیز
بینمون درست میشه و به هم برمیگردیم؟.. حال که فکر میکنم میفهمم دیشب

فقط میخواست باهام آروم شه همین!.. کاش همچین غلطی نمیکردم، حداقل اون
موقع سنگین تر بودم و شخصیتم حفظ شده بود.. چه میدونستم! منه احمق فکر

میکردم راهش همینه. 

عصبی از خریتم به خودم  قول دادم دیگه به آبان یه نگاهم نندازم.. راه افتادم به
سمت آشپزخونه تا برای رزالین صبحونه آماده کنم که صدای آبانو شنیدم:

راستی من به رزالین صبحونه دادم. 

متعجب از حرکت وایسادم.. یعنی چی اینکارا؟ به بچه م  مثل یه پدر محبت
میکنه ولی از این طرفا بهم میفهمونه که داره منو نادیده میگیره.. مشکلش

چیه؟.. بدون اینکه نگاهش کنم برگشتم و رفتم تو اتاق.. خودمم نمیدونستم چرا
اومدم تو اتاق فقط میخواستم آبان  جلوی چشمم نباشه.. وقتی یادم میفته دیشب

چطور سبکسر و احمقانه بهش ابراز علقه کردم میخواستم خودمو مبکشم. 

بغضم گرفته بود ولی از همینم عصبی شده بودم.. من غلط میکردم الن تو این 
موقعیت بخوام حماقتمو تکمیل کنم و بزنم زیر گریه.. چشمامو بستم و نفس

عمیقی کشیدم تا اشکامو مهار کنم.. همین که بازشون کردم با دیدن آبان اونم
دقیقا روبه روم از جا پریدم.. شاکی نگاهش کردم که با یه نیشخند معنی دار بهم 

خیره شده بود.. لبامو با زبون  تر کردم و بغضمو قورت دادم: چیزی شده؟ 



با سرگرمی ابرو بال انداخت: نمیدونم تو بگو، از وقتی بیدار شدی گیج و
عصبی داری دور خودت میچرخی، مگه دیشب خوب نخوابیدی؟ فکر میکردم

دیگه راحت بخوابی.

طعنه  میزد عوضی! اخم کردم و گفتم: گیج و عصبی نیستم، چرا برات مهمه؟ 

+ چرا مهم نباشه؟ 

_ الن دقیقا چی بین  من و توئه؟ 

+ نمیدونم، تو بگو. 

از جواب جزغاله کنندش نیشخند عصبی زدم و گفتم: تو خودتم نمیدونی چی
میخوای، البته شایدم میدونی! به هرحال فکر میکنم فاصلمو باهات حفظ کنم

بهتر باشه، تا وقتی که هرکدوم بتونیم بریم پی زندگیمون. 

+ آره راست میگی، نمیدونم چی میخوام. 

حال از اون  چهره آروم و خونسرد دیگه خبری نبود و به جاش اخم پررنگ و
عصبی به صورت داشت..

PART 155 : 



با چشم غره نگاهشو ازم گرفت.. فکر کردم میخواد بره بیرون ولی برگشت که
درو ببنده و قفل کنه.. بهت زده خیرش موندم که ببینم قصد داره چیکار کنه.. با
همون اخم و جذبش نزدیکم اومد، انقدر نزدیک که ناخواسته چند قدم عقب رفتم

ولی اون بازم جلو اومد.. تو همین حال لب باز کرد: میدونی چرا تکلیفم با
خودم روشن نیست؟ چون هنوز مغزم درگیره و نتونستم با چیزایی که پیش

اومده کنار بیام، دل چرکینم و روانم به هم ریخته، حتی نمیدونم ادامه این 
رابطه رو میخوام  یا نه. 

درست فهمیده بودم، کاش اون اتفاق دیشب بینمون نمیفتاد! غمگین و دلشکسته
جواب دادم: پس همون بهتر که فاصلمونو حفظ کنیم و دیگه... 

انگشتشو گذاشت رو لبام و با جدیت حرفمو قطع کرد: هیش! حرفا نزن، فقط
گوش کن! میفهمی چه بلیی سرم اوردی؟ میفهمی وقتی واقعیتو فهمیدم چقدر

نمردم، تورو میخواستم و ناموس خودم داغون شدم؟ یلدا من خیر سرم 
میدونستم، کاش میفهمیدی تو چه برزخیم و چه عذابی رو تحمل میکنم.. تا قبل
از اینکه باهم روبه رو شیم مطمئن بودم دیگه نمیخوامت، ازت متنفر شده بودم
و حسی غیر از این بهت نداشتم.. ولی به طور غیرقابل انکاری هنوزم انقدر
برام جذاب و خواستنی که نمیتونم چشمامو روت ببندم، آیندت و اینکه قراره

کجا بری و چیکار کنی برام مهمه، جز خودم نمیخوام هیچکس دیگه تو
زندگیت باشه.. که اگه باشه زندت نمیذارم، اینو جدی میگم.. حال فهمیدی

قچمه؟ 

گیج و عصبی تر از قبل تنها چیزی که از حرفاش دستگیرم شد این بود که هم
منو میخواد، هم نمیخواد! خودشم مونده بود کدوم طرفا باشه.. صدرصد

دوست داشتم طرفی باشه که بتونیم باهم  باشیم ولی نمیتونستم که التماسش کنم
تروخدا منو بخوا!.. غرور و لجبازیم باعث شد منم تو پوسته سخت خودم برم و
درحالیکه سعی میکردم از کنارش رد بشم تا برم بیرون گفتم: به زور که نمیشه
یه رابطه رو ساخت.. من  همه جوره بهت حق میدم و هرکاری از دستم بربیاد



برا پس گرفتن کلکسیونت انجام میدم.. تا اونموقع هم سعی کنیم همو تحمل کنیم
و باهم کنار بیایم که این روزام تموم شه. 

تقل میکردم از کنارش رد شم ولی مانعم میشد و نمیذاشت.. نگاهش کردم و با
عصبانیت گفتم: میشه بذاری رد شم؟ 

با سرگرمی و حالت معنی داری بهم خیره بود، انگار که داشت به یه بچه گربه
درحال بازی با یه گلوله کاموا نگاه میکرد! همین بیشتر حرصمو درمیورد..

کلفه چشم بستم و با تشر گفتم: آبان! 

قاطع و محکم گفت: مرگ! 

حیرت زده از جوابش چشم درشت کردم و سوالی خیرش موندم.. دوباره جدیت
و جذبش مغلوبم میکرد .. اون نگاه آهنی و سردش مثل هروقتی باعث میشد

ناخواسته  دهنمو ببندم.. تو همین حال لب باز کرد: از اولین روزی که دیدمت
وضعم همین بوده منتها با مشکلت کمتر و کوچیکتر.. هم درد بودی هم

نمردی جز درمون.. هم  سعی میکردم ازت فاصله بگیرم هم نمیخواستم هیچ 
خودم دور و برت باشه.. میدونی مثل چی میمونه؟ انگار که بخوای تو یه

اقیانوس طوفانی خلفا جهت شنا کنی، غیر ممکنه نه؟.. انگار سرنوشت یا
هرچیزی که هست مهرتو سفت و سخت به دلم انداخته ولی همزمان میگه نباید

بهش برسی، باید تو حسرت بمونی. 

_ بخدا نمیفهمم چی میگی، فقط میدونم داری اذیتم میکنی. 

+ از وقتی که دیدمت تا الن دارم دنبالت کشیده میشم، هربارم که قراره بهت
برسم یه اتفاقی میفته که غیرممکنش میکنه. 



راست میگفت، دقیقا همینطوری بود! خودمم متوجهش شده بودم. . یه دفعه بی
مقدمه منو تو آغوشش کشوند و لبامو اسیر لباش کرد.. هنگ کرده بودم! چیشد

یهو؟.. با حرصا لبامو فشار میداد و گاز میگرفت، حتی یه لحظه هم  ولم 
نمیکرد.. خواستم خودمو عقب بکشم که نذاشت و دستشو محکم گذاشت پشت

گردنم تا نتونم ازش فاصله بگیرم. 

نمیتونم بگم داشت لبامو میبوسید، شباهتی به بوسیدن نداشت! بیشتر خالی کردن
حرصا و عصبانیت بود.. ولی دیگه تقلیی نکردم و تسلیمش شدم.. دستش که

پشت گردنم بود رو بالتر اورد و لی موهام چنگ نسبتا محکمی انداخت..
برام عجیب بود، هیچوقت آبانو اینطوری ندیده بودم.. از حرکات خشنش تو گلو

نالیدم و به لباسش چنگ زدم ولی اهمیتی نداد. 

خوب که لبامو با لباش و دندوناش چلوند یکم از صورتم فاصله گرفت و
زمزمه کرد: تو حال منو به هم میزنی، چون قلبم تا پرستش عاشقته، عاشقته و
ثانیه به ثانیه ستایشت میکنه، با همه درد و عذابی که بهش دادی، با همه حقه

بازیا و دروغات، با همه بدی که بهش کردی.. وقتی داشت از حرکت وایمیساد
و از زندگی خالی میشد، درست تو آخرین ثانیه ها قبل از اینکه از حال برم

ممردنم تورو برام یادآور شد، صورت خندونتو، اون لحظه تنها چیزی که قبل از 
میخواستم این بود که بتونم یه بار دیگه ببینمت، با اینکه اونموقع دیگه فهمیده

بودم همه چیز بازی بوده.. تاحال تو زندگیم تونستم از هرچیزی که نمیشه و به
ضررمه چشم بپوشونم و بگذرم، ولی از تو نتونستم.. میخوام بگذرم ولی
نمیتونم.. واقعا چی باعث شده که نتونم؟ با همه بلهایی که سرم اوردی.

PART 156 : 

مسخُ و منگ خیرش مونده بودم و حتی نمیتونستم پلک بزنم، هیچوقت همچین
حرفایی ازش نشنیده بودم.. چه جوابی میدادم؟ اصل میتونستم حرفی بزنم وقتی



که داشت به تلخُ ترین و تاریک ترین شکل ممکن احساس عاشقانه و قلبی که
بهم داشت رو به زبون میورد؟ 

همچنان که لل شده بودم و خیره اون  نگاه هیپنوتیزم کنندش مونده بودم، همون
یه ذره فاصله رو از بین  برد و دوباره لبامو اسیر لباش کرد.. اینبار میک
عمیق و محکمی به لبام زد و همزمان قسمتی از بدنمو با شدت تو دستش
گرفت، طوریکه ناخواسته تکون خوردم.. ولی اون  همچنان ادامه میداد و

پیشروی میکرد...

 یکم ملیم تر شده بود، با اینحال تمام قسمتهای خصوصی بدنمو حریصانه
لمس کرد و باهاشون نور رفت.

بلخره به آرومی ولم کرد اما همچنان بهم زل زده بود.. لب باز کرد حرفی
بزنه ولی پشیمون شد.. نگاهش به حرکت دراومد و سر تا پامو برانداز کرد،

حالتش عوض شده بود و منم این حالتشو به خوبی میشناختم!.. بدون اینکه ازم
چشم برداره نفس عمیق و معنی داری کشید و با یه لبخند کمرنگ و مرموز

گفت: باید برم بیرون و یه کاری انجام بدم، وقتی برگشتم میخوام رزالینو
بخوابونی یا سرگرم یه کاری کنی و بعدش بیای اتاقم. 

لبخندش پررنگتر شد و ازم رو برگردوند.. قفل درو باز کرد و از اتاق خارج
شد.. من که مورد هجوم هزاران حال متناقض قرار گرفته بودم همون جا

خشکم زده بود.. از یه طرفا از لمس کردنای آبان داغ شده بودم از طرفا
دیگه اولین بار بود همچین رفتاری ازش میدیدم، کل لحن و بیانش با همیشه

فرق داشت، اصل انگار یه آدم دیگه شده بود.. یه برق وحشی گری خاصا و
بی سابقه ای تو چشماش میدیدم که منو میترسوند. 

راوی : 



دو،سه روزی از زمانی که شهرام دربه در دنبال یلدا و رزالین بود میگذشت
ولی هیچ خبری نبود، دریغ از یه سرنخُ.. داشت از فکر و خیال دیوونه میشد و

آروم قرار نداشت، عصبی و پرخاشگر شده بود و به هیچکس رحم نمیکرد،
فقط کافی یکی دور و برش باشه اونوقت به هر بهونه ای اون آدم بیچاره رو به

غلط کردن مینداخت. 

دیگه حتی یه درصدم شک نداشت اونا رو دزدیدن، مطمئن بود هرکی اینکارو
کرده از رو شناخت قبلی و دشمنی بوده ولی اینکه کی بود هنوز نمیدونست ..
مدام با خودش میگفت: فقط کافیه گیرت بیارم، میدونم چه دهنی ازت سرویس

کنم...! 

ته مونده ویسکی تو لیوانشو سرکشید و پشت بندش پک عمیقی به سیگارش
زد.. حتی مشروب و سیگارم نمیتونست برای یه لحظه آرومش کنه.. تو همین

حین گوشیش زنگ خورد، فورا برش داشت چون هرموقع که صدای زنگ
موبایلشو میشنید به این فکر که شاید از یلدا خبری شده باشه معطل نمیکرد. 

با دیدن اسم یلدا رو صفحه فکر کرد تاثیر الکله و داره توهم میبینه ولی داشت
درست میدید، از هیجان قلبش به تکاپو افتاد و تندتر زد.. سریع جواب داد: یلدا!

+ چطوری حرومزاده؟! 

نفس شهرام تو سینه حبس شد و ماتش برد.. این صدای مردونه کی بود که با
گوشی یلدا بهش زنگ زده بود؟ درحالیکه صدها سوال و فکرای جورواجور
داشت رو سرش هوار میشد، خشمگین و تته پته کنان لب باز کرد: تو کدوم

خری هستی بی وجود؟ یلدا کجاست؟ 



+ بی وجود تویی که یه زنو وسیله میکنی تا پولدارت کنه آشغال سگ پدر..
نخرم اون  ننه خرابته که با هرسگی پرید و تورو پس انداخت.. آبانم!.. مرتیکه

حرومزاده . 

از شدت حیرت و وحشت از جا پرید و رو پاهاش وایساد.. مغزش هنگ کرده
بود، با خودش میگفت: چطور امکان داره؟ آبان الن باید زندان باشه! هروی

گفته بود هیچ  راهی براش نذاشته بتونه بیاد بیرون! 

تو همین فکرای آشفته و بدون جواب بود که دوباره صدای آبانو شنید: خفه
خون گرفتی! 

_ چجوری اومدی بیرون؟ 

+ فکر کردی با اون وکیل پیزوریت پرونده منو بستین و رفتم  پی آب خنک
خوردنم؟ 

شهرام عصبی چشم بست و زیر لب به وکیلش فحش ناجوری داد.. با غیظ و
عصبانیت گفت: با یلدا و بچه ش چیکار کردی؟ 

+ جاشون امنه، تو غصه خودتو بخور. 

_ میخوام مطمئن شم حالش خوبه... 

آبان غضبناک حرفشو قطع کرد: هوی دور برندار، میگم جاشون امنه.. نگران
چی واقعا؟ میترسی عروسک خیمه شب بازیت از دستت بره؟ ببین دیگه یلدا



رو نمیبینی که بخوای ازش سواستفاده کنی، پس بیخیالش شو.. الن حرفا من
و توئه و عتیقه هاس. 

با طعنه و نیشخند گفت: عتیقه هارو میخوای؟ 

+ عتیقه هام! همونایی که ازم دزدیدی.. خیلی سادس، تا دونه آخرشو برگردون
منم دیگه کاری به کارت ندارم. 

_ نمیدونم از چی حرفا میزنی، ولی همین حالشم دستت زیر ساطورمه،
گزارش گم شدن یلدا و بچشو دادم، توام  با زنگ زدنت کارمو راحت کردی..
لبد با وثیقه آزادی، ولی اگه قاضی پرونده بفهمه آدم ربایی کردی چه دهنی

 سال پشت میله های زندانی. . دقیقا همون چیزی15ازت سرویس کنه! حداقل 
که من میخواستم. 

+ تند نرو مرتیکه! من بی گدار به آب نمیزنم، فکر میکنی فقط یلدا تو دستمه؟

PART 157 : 

شهرام اخم متعجبی کرد و آبان با مکثی که از سر سرگرمی و دق دادن بود
قر سردار، رسوایی و بلیی که سرش اوردی، اگه ادامه داد: ماجرای دخت

سردار بفهمه تو چه گندی زدی و با دخترش چیکار کردی اون موقع دهن  تو
سرویسه. 

شهرام لحظه ای وارفت و خودشو باخت، اما فورا وضعیتو جمع کرد و گفت:
چرا چرت میگی؟ کدوم دختر؟ سردار کیه؟ 



آبان اسمهایی به زبون اورد و به چیزای مخفی اشاره کرد که شهرام دیگه
نتونست انکار کنه.. هیچکس از این  جزئیات خبر نداشت، حتی یلدا.. کی این

چیزارو به آبان گفته؟ با خودش فکر میکرد لبد آبان علم غیب داره! ولی
نمیدونست یلدا بدون اینکه  خودش متوجه شه تو کاراش سرک میکشیده و

زاغشو چوب میزده.. البته ماجرا به زمانی برمیگرده که یلدا تو خونه شهرام 
زندگی میکرد و شهرام  هنوز براش خونه نخریده بود. 

به هرحال یلدام حق داشت تو کارای شهرام  فضولی کنه و سر از کارش
دربیاره، نمیخواست پس فردا بلی مشابهی سرش بیاد،  هرچند که اون موقع

نمیدونست شهرام خیلی زرنگ تر از اونه! اما بازم با این فضولیها سعی
میکرد چند قدم از شهرام  جلوتر باشه تا روز مبادا بتونه  از پس بازی های

کثیف شهرام بربیاد. 

شهرام کلفه دست روی صورتش کشید و گفت: اگه به سردار حرفی بزنی اول
از همه خودتو بیچاره میکنی. 

+ شاید ولی توام  بیچاره میشی، اگه قراره غرق شم  توام با خودم  میکشم پایین،
شک  نکن. 

_ هه! تو هیچ مدرکی برا اثبات نداری! 

+ از کجا مطمئنی؟ 



نمیدونست آبان داره بلوفا میزنه یا واقعا یه چیزی تو چنته داره.. با اینحال
نکلکل ادامه بده.. عصبی و آشفته لب باز کرد: بذار نمیتونست ریسک کنه و به 

فکرامو بکنم بهت خبر میدم. 

+ مگه بهت پیشنهاد دادم فکر کنی؟ یا عتیقه هارو پس میدی یا منم یه سر میرم
پیش سردار و یه گپ دوستانه باهاش میزنم. 

شهرام  عصبی صداشو بال برد: دهنت سرویس! خیلی خب برشون میگردونم. 

+ ببین تو یه روباه مکاری که تاحال کسی مثل خودت باهات بازی نکرده، ولی
من اولیشم، بخوای گربه رقصونی کنی دیگه عتیقه هارو نمیخوام، اون موقع

منم میشم  یه حرومزاده بدتر از خودت و دودمانتو به باد میدم. 

_ عتیقه ها که الن ور دلم نیست، خارج از شهرن، بعدشم مصالح ساختمونی
نیستن که راحت بار خاور کنم و بفرستمش.. من زمان میخوام. 

+ چطور اونموقع که دزدیدیشون مثل مصالح ساختمونی بار خاور کردی؟ الن
مهم شد؟ 

_ گفتم که زمان میخوام. 

+ دو روز بهت وقت میدم.. اگه عتیقه هارو پس نیوردی یا غلط زیادی کردی
فاتحه خودتو بخون.. شنیدی چی گفتم؟ دیگه هیچی برام  مهم نیست، بخوای

دوباره بازی دربیاری و کاری جز برگردوندن عتیقه ها انجام بدی دار و
ندارتو به آتیش میکشم، به خاک سیاه مینشونمت. 



آبان قطع کرد و شهرام  همینطور بی حرکت به یه نقطه نامعلومی خیره مونده
بود.. فکر نمیکرد این ماجرا انقدر پردردسر و ادامه دار بشه، آبان سیریش تر
و کینه ای تر از اون چیزی بود که فکرشو میکرد.. حداقل الن میدونست یلدا
کجاست و پیش کیه، اما مطمئن نبود جاش امنه یا نه، چون این آبان دیگه آبان

سابق نبود و هرکاری ازش برمیومد. 

هنوز براش سوال بود که قضیه دختر سردارو از کجا متوجه شده؟ ولی دیگه
چه فرقی میکرد؟ مهم این بود که آبان میدونست و مثل بمب ساعتی تبدیل به

خطر جدی بود.. شهرامم دربرابر خطرهای جدی مکانیزم دفاعی سفت و
سختی داشت.. صدالبته که قصد نداشت عتیقه هارو برگردونه، این همه

نکنده بود، چطوری میتونست شاهد از دست براشون نقشه ریخته بود و جون 
رفتنشون باشه؟ 

دو روز برای خودش زمان خریده بود و باید هرچه زودتر دوتا کار انجام
میداد، یکی نجات یلدا و رزالین از دست آبان که دیوونه شده بود، یکی دیگه هم

خلصا شدن از شر آبان.. اما بی دردسر و بی سروصدا.. طوری که بعدش
کل راحت شه و به زندگیش و فروش عتیقه ها برسه.. باید خودشو جمع و

جور میکرد و فکرشو راه مینداخت.. مگه اولین بارشه که تو دردسر میفته؟..
کم نبوده موقعیت هایی که نزدیک بوده همه چیزو از دست بده ولی اجازه نداده
و هرطور شده از پسش براومده.. اما سوال اصلی این بود، اینبارم میتونست از

پسش بربیاد؟ 

هرچند اگه میدونست آبان واقعا چیز زیادی تو دستش نداره و با یه سری
اطلعات بلوفا میزنه شاید اوضاع خیلی تغییر میکرد.. البته نباید کله شقی
آبانم دست کم  گرفت، اون دیگه آدم صبور و با گذشت سابق نبود و انتظار

خیلی کارا ازش میرفت.. پس شهرام حق داشت محتاطانه عمل کنه. 



یلدا : 

آخرم نفهمیدم آبان کجا رفت و بیرون چیکار داشت، وقتی  هم برگشت نتونستم
چیزی بفهمم، چون باهاش حرفا نمیزدم.. هرچند که اونم با من زیاد حرفا

نمیزد و نمیگفت چیکار کرده، بیشتر با رزالین سروکله میزد .. باز از این نظر
خوب بود، طوری با رزالین  رفتار میکرد انگار بچه خودشه.

غذایی که آبان از رستوران خریده بود رو بی اشتها خوردم و بعدشم جمع و
جور کردم.

PART 158 : 

از غذای بیرون زیاد خوشم نمیومد و بیشتر غذای خونگی رو ترجیح میدادم
ولی تو این مدت انقدر غذای رستوران خورده بودم که دیگه داشت حالمو به هم

میزد.. غذا که بهونه بود، آدم با یه تیکه نون خشکم سیر میشه.. از این 
وضعیت کلفه بودم و نمیدونستم تا کی ادامه داره .. این از آبان که نمیدونست

در ارتباط با من پیش خودش چند چنده، اینم  از وضعیت خودم که لنگ در هوا
مونده بودم و نمیدونستم قراره زندگیم به کدوم سمت بره.. به معنی واقعی

مستاصل بودم.

تقریبا یکی، دو ساعت بعد آبان بلند شد و راه افتاد به سمت اتاقش.. همزمان
منو مورد خطاب قرار داد و گفت: میرم دوش بگیرم و بعدش منتظرتم، دیر

نکن. 

نگاه مرموز و معنی دارشو ازم گرفت و رفت.. یجورایی داشت این حس
ناخوشایندو بهم منتقل میکرد مثل اینکه  برده بی چون و چراشم و داره برای
رابطه مجبورم میکنه، منم  چاره ای جز اطاعت ندارم.. نمیگم دلم نمیخواست

اینکارو انجام بدم، به هرحال اون عشقم آبان بود! ولی اگه انقدر اوکی بودیم که



خواهان هم آغوشی بود پس چرا طوری باهام رفتار میکرد انگار که غریبه ایم
یا به زور تحملم میکنه؟.. نمیدونم! 

رزالین که عادت داشت بعد از ناهار چرت بزنه پتو و بالشی برداشت و به
کمک من جلوی تی وی دراز کشید.. همونطور که به تی وی و برنامه

تلویزیونی خیره شده بود پلکهاش داشت سنگین میشد و خوابش میبرد.. برای
رفتن به اتاق آبان دودل بودم و این  پا و اون  پا میکردم.. اصل باید به حرفش

اهمیت میدادم و میرفتم اتاقش یا نه؟.. به هرحال منم دوست داشتم رابطمون
درست شه و از این بلتکلیفی دربیام ولی این  راهش بود؟ 

تو آینه نگاهی به خودم انداختم و راه افتادم.. در اتاقش نیمه  باز بود و انگار
انتظار منو میکشید.. آروم  وارد شدم و دیدم  رو تخت دراز کشیده، درحالیکه

چشماش بسته بود.. فکر کردم خوابش برده اما همون لحظه لب باز کرد: چقدر
لفتش دادی. 

از حرفش جا خوردم و زیاد خوشم  نیومد ولی جوابی ندادم.. چشم  باز کرد و به
سمتم سرچرخوند.. سر تا پامو نگاه کرد و ادامه داد: درو ببند، لباساتو دربیار

و بیا رو تخت. 

چرا انقدر سرد و دستوری حرفا میزد؟!.. کاری که خواسته بود رو انجام دادم
و رفتم پیشش.. مجابم  کرد روش قرار بگیرم و بی هیچ حرفی شروع کرد! منم

سعی میکردم مثل همیشه به بهترین شکل همراهیش کنم و کارایی که میخواد
رو انجام بدم اما اون  آبانی نبود که میشناختم.. خشن تر از هروقتی بود و بی

مراعات خیلی کارا میکرد که تاحال نکرده بود.. نمیدونستم چه حسی باید داشته
باشم، لذت ببرم و اهمیتی ندم یا اینکه با خودم فکر کنم قصدش چیزی بیشتر از

سکس و هم آغوشیه! 



کارمون که تموم شد همونطوری خوابش برد، چیز عجیب و بی سابقه ای نبود
اما نکته ای که ناراحتم  میکرد این بود که  برخلفا همیشه دیگه بهم اهمیت

نداد! معمولش این بود که منو تو آغوشش میگرفت حتی تو آخرین ثانیه هایی
که داشت خوابش میبرد اما اینبار خیلی بی تفاوت از این حرفا بود که حتی

بخواد نگاهم کنه.. میخواست چی رو بهم بفهمونه؟ اینکه منو فقط برا همین کار
میخواد؟ دنبال انتقام بود که به این روش روح و روانمو آزار بده؟... شایدم اینا

همه تصورات من  بود و باید بهش زمان میدادم تا درست بشه، امیدوار بودم
غیر از این نباشه. 

آبان : 

خودمم نمیدونستم ادامه رابطه با یلدا رو میخوام یا نه.. وقتی منطقی بهش فکر
میکردم اصل دیگه نباید بهش اهمیت میدادم، اتفاقاتی که بینمون افتاده بود چیز

کم و کوچیکی نبود که بشه به راحتی ازش گذشت.. من هنوز نتونسته بودم
ببخشمش، بعد از اون ماجراها انگار چیزی درونم تغییر کرده و تاریک شده

بود. 

ولی از طرفا دیگه نمیتونستم منکر کشش و تمایل شدید و غیرقابل کنترلم به
یلدا شم.. با خودم فکر میکردم شاید این چیزی که باقی مونده و ارتباطو قطع

نمیکنه ریشه تو غریزه و حس شهوتم داره، پس تصمیم گرفته بودم انقدر به این
حس پاسخُ مثبت بدم و مپرش کنم تا تکمیل شه و بذاره عاقلنه فکر کنم. 

یجوراییم میخواستم با پیاده کردن تمام حرصا و هوسم و فانتزیایی که همیشه با
یلدا داشتم به خودم ثابت کنم این حس خواستنی که همچنان درونم غوغا به پا

میکنه  از سر نیاز و غریزس نه چیز دیگه.. میخواستم از یلدا سیر شم تا بتونم
کنار بذارمش. 

.......



نیمه شب بود که دوباره به یلدا گفتم بیاد اتاقم، درکمال تعجب برای رابطه
20باهاش آمادگی کامل داشتم و پر از شور و حرارت بودم!.. تقریبا یه ربع، 
دقیقه ای معطل شدم تا بلخره اومد، با اینکه میدونستم رزالین  خیلی وقته

خوابیده.. کار درستی میکرد به حرفم گوش میداد و با پای خودش میومد پیشم،
اگه غیر از این بود مجبورش میشدم به زور متوسل شم. 

وقتی اومد داخل هیچ حرفی نمیزد، همینطور ساکت و منتظر وایساده بود وسط
اتاق.. سکوتش برام آزاردهنده بود و دلم نمیخواست اینطوری ببینمش ولی

سعی کردم اهمیتی ندم و به خودم فکر کنم.. سرد و بی تفاوت ازش خواستم 
همونطور که وایساده لباساشو دربیاره.. بی مخالفت انجام داد.

PART 159 : 

اتاق غرق تاریکی بود و تنها روشنایی نور ماه بود که به داخل میتابید، اونم
دقیقا رو بدن برهنه یلدا!.. صحنه بی نظیری بود و نمیتونستم ازش چشم 

بردارم.. من که رو تخت دراز کشیده بودم ناخواسته به سمتش کشیده شدم و
نزدیکش رفتم، با دنیایی از هوس و شهوت بدنشو تو آغوشم اسیر کردم و غرق

عشق بازی و لمس نقطه های حساسش شدم. 

با اینکه برخلفا همیشه بی حس و حال بود و هیجانی نداشت اما با کارایی که
من داشتم باهاش میکردم یواش یواش نفسهاش تند و یه خط درمیون  شد و

صدای ناله های آرومش بهم فهموند حالش عوض شده.. راضی از این تغییر
حال بدون اینکه ولش کنم وادارش کردم به حرکت تا اینکه تنش چسبید به

دیوار. 

درحالیکه روبه روی هم قرار گرفته بودیم و منم داشتم با حرصا و لذت باهاش
یکی میشدم، میون نفس نفس زدناش به چشمام خیره شد.. چی تو نگاه این



زیبای لعنتی بود که مجبور میشدم بهش خیره شم و نتونم جلوشو بگیرم؟.. نگاه
جادوگرش که باعث میشد قلبم براش تندتر بزنه و مسحورش شم.. همون لحظه

حسی وادارم کرد لباشو آروم و عاشقانه ببوسم، همزمان صدایی درونم گفت
این حسی که بهش داری فقط هوس و شهوت نیست، خیلی فراتر از این خواسته

هاس. 

با این نجواهای گیج کننده چیکار میکردم؟ همونایی که دل کندن از یلدا رو برام
غیرممکن میکرد و پشیمون میشدم از هرچی که تو سرم گذشته.. تو همین
حینی که باهم یکی شده بودیم، یلدا دستشو به گردنم رسوند و انگار وادارم

میکرد خیره چشمها و صورتش بمونم.. ملحت و گیرایی نگاهش تو همون
تاریکی هم قابل درک بود.. با این نگاه و چشمای لمصبش که پدرمو درمیورد

چیکار میکردم؟.... 

نفسم که جا اومد بلند شدم تا برم دوش بگیرم.. همزمان صدای آروم و ضعیف
یلدا رو شنیدم: آبان؟ 

از حرکت وایسادم و گفتم: بله؟ 

+ چی بین  ماست؟ اصل مایی وجود داره؟ 

از سوالش یکه خوردم و خیرش موندم اما طوری که اون دراز کشیده بود
صورتش تو دیدم نبود.. خودمم نمیدونستم چه جوابی بهش بدم که ادامه داد:

حرفایی که امروز صبح بهم زدی زمین تا آسمون با عملت فرق میکنه، رابطه
جنسی رو باهام قطع نکردی که به نظر داری بیشترشم میکنی ولی به زور یه

کلمه باهام حرفا میزنی.. قصدت چیه؟ داری تلش میکنی یواش یواش منو
کنار بذاری؟ 



جوابی که تو سرم میچرخید جواب دلخواه اون نبود، از طرفا دیگه خودمم
مطمئن نبودم به چیزی که تو سرم میگذشت، نه بعد از اون همه چشم تو چشم

شدن با یلدا و غرق شدن تو دنیای نگاهش.. لبه تخت نشستم.. غرق افکار
دیوونه کنندم خیره به گوشه ای از تاریکی لب باز کردم: آن روی دیگرت

قش ژانوس!  قخ حیات بخ زشتی هلکت باریست، قای نیم ر

سکوت کرده بود، خودمم ساکت موندم، این شعر بهترین توصیف بود از حالم
و چیزایی که تو سرم میگذشت.. سکوتی که دیگه داشت کر کننده میشد رو

شکستم، درحالیکه دست روی کمرش میکشیدم ادامه دادم: میرم دوش بگیرم،
اگه خواستی همین جا کنار من بخواب. 

بازم هیچی نگفت .. بلند شدم و رفتم داخل حموم.. زیر دوش آب به همه چیز
فکر میکردم، به دردسری که توش افتادم، عتیقه ها، شهرام، وضعیت مغز

داغونم، یلدا، یلدا، یلدا...! چی میخواست پیش بیاد؟ 

از حموم که بیرون اومدم توقع داشتم یلدا همچنان تو اتاقم باشه ولی با جای
خالیش روبه رو شدم.. دلخور و غمگین خیره موندم به جایی که دراز کشیده

بود.. هم طاقت ناراحتیشو نداشتم هم اینکه نمیخواستم برم دنبالش.. چه وضعیت
رو به فنایی داشتم. 

.......

صبح که باهم روبه رو شدیم  از دیروز کم حرفا تر و سنگین تر بودیم .. با
اعصاب خرد زدم از خونه بیرون و بی هدفا تو خیابونا چرخیدم.. این وسط
پرستار بابام زنگ زد و مثل همیشه نقش پیغام رسون رو بازی کرد! حرفای

بابا رو منتقل میکرد و میخواست بدونه کی برمیگردم و به کارا میرسم. 



بابا فکر میکرد من یه سفر کاری رفتم، همچنان  از هیچی خبر نداشت، نه از
حمله قلبی که از سرم گذشت، نه زندان رفتنم، از هیچی! هرچند برفرض اگه
میفهمید چه فرقی میکرد؟ واقعیت این بود که حال و وضعیت من براش مهم
نبود، همین که کار و بار رو روال باشه و عتیقه ها سرجاشون باشن براش
کافی بود.. میون حرفای پرستار صداشو شنیدم که بهم پیغام رسوند هرچی

زودتر برگردم و یه سر برم خونه باغ. 

حرصی و کفری فکم منقبض شد و گفتم: به پدر بگو نگران چیزی نباشه، منم
همین روزا کارم تموم میشه و برمیگردم، دیگه باید قطع کنم، فعل خدافظ. 

از حرصا و خشم و استرس پامو رو گاز فشار دادم و سرعت ماشینو بالتر
بردم.. هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد و منم دیوونه وار به روندن ماشین ادامه
میدادم.. دوباره اون درد آشنا سراغم اومد.. قلبم میسوخت و دردشو به کتف و
بازوم پخش میکرد.. نفسم داشت سنگین میشد و لحظه ای حس کردم قلبم مثل

سنگ سفت شده. 

سرعت ماشینو کم کردم و یه گوشه نگه داشتم.. دستمو رو قلبم گذاشتم و سعی
کردم آروم نفس بکشم.. هرچند که  نفس کشیدن تو این شرایط واقعا سخت بود و

با هر ندم قلبم بیشتر تیر میکشید.

PART 160 : 

ولی الن اصل موقعیت خوبی برای بستری شدن و گوشه بیمارستان افتادن
نبود، پس سعی کردم به هر جون کندنی شده این دردو آروم کنم.. من فعل کار

داشتم و تا کارمو تموم نمیکردم جون به مرگ نمیدادم! 



یکی، دوساعت بعد به خونه برگشتم.. من و یلدا سلم سردی به هم کردیم
بعدش اون با اخم به تی وی چشم دوخت منم راه افتادم به سمت رزالین،
درحالیکه لبام به روی ماهش میخندید و دلم براش ضعف میرفت.. حس

معصومیت و یه زندگی تمیز و پاک رو به آدم  میداد و با وقت گذروندن باهاش
میشد چندساعتی  از کثافت های این دنیا فاصله گرفت. 

همونطور که با رزالین سروکله میزدم حواسم به یلدا بود که همچنان با اخم به
تی وی خیره مونده بود.. عصبی بود و تند تند پا تکون میداد، اعصاب

نداشت!.. اما نمیخواستم اهمیتی بدم، هم به خاطر اینکه دیشب انتظار داشتم تو
اتاقم بمونه ولی رفت و پیشم نموند، هم اینکه نلجشو دربیارم.. میدونستم هیچی

مثل بی توجهی رو مخش نمیره .. یجور کرم ریختن سادیسم طور!

نگاهم روش چرخید و متوجه شدم یکی از لباسای بدن نمایی که براش خریدمو
پوشیده.. از عمد اینو تنش کرده بود؟.. البته چه پروپاچه میریخت بیرون چه
خودشو میپوشوند من بازم خواهان رابطه باهاش بودم، اونم چاره ای نداشت
جز انجامش.. گفتم که، قصد داشتم طوری خودمو باهاش سیراب کنم تا ازش

زده شم.. لعنتی! چقدرم با اون لباس خوشگل شده بود! 

یلدا : 

از سکوت و بی تفاوتیش انقدر حرصم گرفته بود که دیگه نمیتونستم ساکت
بمونم.. نفسمو با عصبانیت بیرون دادم و گفتم: این وضعیت و موندن من و بچه

م تو این خونه تا کی ادامه داره ؟ 

بدون اینکه نگاهم کنه، درحالیکه با رزالین سرگرم بود جواب داد: تا وقتی
عتیقه هارو پس بگیرم. 



_ اینم شد جواب؟ قبل هم بهت گفتم، جون من و رزالین برا اون هفت خط به
اندازه اون عتیقه های مسخره ارزش نداره، بیخودی مارو پیش خودت نگه

داشتی.. دیگه چیزیم بین من و تو نیست که به خاطرش کنارت بمونم، پس بذار
من و رزالین  بریم پی زندگیمون. 

نیشخند مرموزی زد: کی گفته چیزی بینمون نیست؟ 

از جوابش وارفتم و حیرت زده خیرش موندم.. سرشو بال گرفت  و نگاهم کرد:
پس دیشب زیر کی بودی و حال میدادی؟ 

واقعا بهم برخورد.. چشم  درشت کردم و شاکی گفتم: چه طرز حرفا زدنه؟ 

با خونسردی جواب داد: چجوری حرفا میزنم؟ مگه غیر از این بود؟ 

_ خودت میدونی منظورم چیه.. با زن خیابونی که طرفا نیستی. 

+ نه دور از جون!.. من با زنی طرفم که به خاطر غلطایی که  کرده حقش بود
نفسشو بگیرم، ولی ازش گذشتم و خودمو قانع کردم تو یه شرایطی مجبور شده

اون  کارا رو انجام بده، اما الن انتظار دارم اون زن حداقل کاری که برای
جبران میتونه بکنه اینه که انقدر رو مخم نره و بی چون و چرا حرفا گوش

کن باشه. 

لحن عصبی و لبخند مصنوعی و هیستریکش نشون میداد آرامشش آرامش قبل
از طوفانه.. ولی منم دیگه نمیتونستم دهنمو ببندم و لل مونی بگیرم.. بهش

گفتم: حرفا گوش کن بودن یعنی هیچی نگم و بدون اجازت هیچ کاری نکنم؟
هروقتم که اراده کردی تو اتاقت حاضر و آماده باشم!



ابرو بال انداخت و لباشو به سمت بال جمع کرد: اینجوریم میشه گفت، من تو
لفافه حرفمو زدم، تو رک و پوست کنده گفتی.. حال که میدونی چی ازت

میخوام دیگه بحثو ادامه نده. 

اگه آتیش به جونم  میفتاد کمتر میسوختم! با لجبازی ادامه دادم: چرا به این فکر
نمیکنی میتونم به راحتی از این خونه  برم بیرون؟

خندید و گفت: پس تنت میخاره که اون روی سگمو ببینی.. زندگی رو به کام
خودت زهر نکن عزیزم، بذار مثل آدم باهات رفتار کنم. 

عصبی تر شده بودم و میخواستم به هرچیزی چنگ بزنم، با حرصا گفتم: دیگه
نمیخوام نزدیکم شی، حق نداری بهم دست بزنی. 

با تمسخر و خنده نگاهم کرد: مگه دست خودته؟ بعدشم نه اینکه خیلی بدت
میاد! تو که به موقعش بیشتر از من دلت میخواد و میزنی بال . 

فقط با حرفاش داشتم بیشتر و بیشتر میسوختم و آشکارا جلز و ولز میکردم، اما
نقطه مقابل من آبان بود که  کامل خونسرد و ریلکس حرفا میزد.. عصبی تر
از قبل گفتم: من؟! من غلط بکنم! هیچم اینطوری نیست، خواب دیدی خیره!..

بهت گفتم دیگه حق نداری نزدیکم شی، از این به بعد تا وقتی که راهمون ازهم
جدا شه دوتا غریبه ایم که به زور باهم زیر یه سقفیم. 

هیچی نگفت، فقط با لبخند معنی داری سرتکون داد.. بلند شد و راه افتاد به
سمت اتاقش.. گندشو زد و گورشو گم  کرد! حسابی اعصابم به هم ریخته بود..

تازه داشت چه جوابهای جزغاله کننده ای یادم میومد که میتونستم بهش بدم ولی



دیگه دیر شده بود.. از این  حرصا خوردن سردرد گرفتم.. کانالهارو گشتم و یه
برنامه کودک برا رزالین پیدا کردم و بلند شدم. 

رفتم تو اتاقم و دنبال ژلوفن یا هر کوفتی که سردردمو کمتر کنه گشتم.. تو
همین حین صدای بسته شدن درو شنیدم و با این فکر که رزالینه بدون اینکه 

برگردم گفتم: مامان جون برو کارتون ببین منم الن میام.

PART 161 : 

صدای قفل شدن درو که شنیدم لحظه ای بهت زده خشکم زد و بعد به سرعت
سرچرخوندم.. آبان بود! با نگاهی سرد و سنگین خیرم بود و حالت طلبکارانه

ای داشت.. یه آن ترسیدم که نکنه زیادی رو مخش رفتم و حالم اون میخواد یه
بلیی سرم بیاره؟ اگه  اینطور نبود پس چرا درو قفل کرد؟ 

تو همین فکرا بودم که  راه افتاد به طرفم و همزمان لب باز کرد: یه وقتایی
انقدر پررو و زبون دراز میشی که آدم میمونه این همه پررویی از کجا میاد. 

حالت گیج کنندش که نمیتونستم بفهمم عصبانتیه یا چی بیشتر منو میترسوند،
اخم کردم و گفتم: برو بیرون. 

متعجب و معنی دار یه تای ابروشو بال انداخت.. منم با خیره سری بهش چشم 
دوختم.. لحظاتی هردو ساکت و بی حرکت به هم  زل زده بودیم.. قصد کردم از

کنارش رد شم و برم بیرون که جلوم در اومد و قبل از اینکه بفهمم چطوری
انداختم رو تخت .. هنگ کرده بودم و هنوز نفهمیدم چیشد! نمیخواستم جیغ و داد

کنم که رزالین بشنوه و بترسه. 



همینطور که با عصبانیت تقل میکردم از خودم  دورش کنم با خشم و تشر
میگفتم که ولم کنه.. اما اون  بدون اینکه اهمیتی بده پیراهنمو بال داد، پایین

پاهام قرار گرفت و محکم رون پاهامو اسیر دستاش کرد.. من که عصبی و
ترسیده بودم و نمیدونستم میخواد چه غلطی بکنه، درحالیکه دست و پا میزدم

خودمو آزاد کنم دیدم که سرشو بین پاهام برد... 

با کاری که داشت میکرد نفسم  تو سینه حبس شد و چند ثانیه بعد مرتعش و آه
مانند از بین لبای نیمه بازم بیرون اومد.. آبان وحشیانه غریزه زنونمو به بازی

گرفته بود و غرق لذتم میکرد.. دیگه دست از تقل برداشته بودم، به خودم
میپیچید و با کاراش داشتم دیوونه میشدم... 

چشم باز کردم و دیدم کنارهم ولو شدیم.. آبان نفس عمیقی کشید تا نفس نفس
زدناشو تموم کنه، تو همون حال زمزمه کرد: من هرموقع که بخوام و اراده
کنم نزدیکت میشم، توام نمیتونی جلومو بگیری، پس دیگه این حرفا مسخره

رو نزن. 

سرچرخوندم و نگاهش کردم، اونم نگاهم کرد.. چی میتونستم بگم؟ هیچ حرفی
نمیزدم سنگین تر بودم.. تو همین حال اون ادامه داد: لباسی که تنت بود رو

دوست داشتم، خوشم میاد واسم  سکسی میپوشی... خیلی حال داد. 

لبامو بوسید و از کنارم بلند شد، منم خیرش مونده بودم، ساکت، با یه حس بقد
ضایع شدن! چی داشتم بگم؟ میگفتم نه برا تو لباس خوشگل نپوشیدم! یا دیگه
حق نداری نزدیکم شی!.. چند دقیقه پیش من بودم که غریزم دیوونه وار بهم

غالب شده بود و برای یکی شدن با آبان حرصا و ولع بی نهایتی داشتم. 

درحالیکه شلوارشو میپوشید و بهم زل زده بود گفت: پاشو بچه اونور تنهاس. 



بیحال و به زحمت بلند شدم تا لباسامو بپوشم.. چرا باهام اینطوری میکرد؟ یه
لحظه هم نمیخواست دست از این رفتار سرد و آزاردهنده برداره  .. من دوست
داشتم رابطمون درست شه، دلم میخواست مثل قبلنا رابطه عاطفیمون عمیق و

صمیمی باشه، نه اینکه فقط از نظر جنسی بهم کشش داشته باشه، همچین
چیزی حس خوبی بهم نمیداد و واقعا ناراحتم میکرد.. ولی حرفیم نمیزدم، اگه

هم چیزی میگفتم جواب درستی نمیگرفتم.. مگه تا نیم ساعت قبل که داشتیم
بحث میکردیم به جواب قانع کننده ای رسیدم؟ 

نمیخواستم از دستش بدم، با اینکه با آبان گذشته فرق داشت و عنق و گنداخلق
شده بود اما داشتم  سعی میکردم یجوری این اوضاع رو سروسامون بدم،

هرچند که آبان سفت و سخت تر از این حرفا بود ولی به هرحال خودم  مسببش
بودم، اون که قبل اینطوری نبود.. پس باید تلشمو میکردم.. اما واقعا یه

وقتایی از رفتار سرد و بی تفاوتش به ستوه میومدم و با خودم میگفتم جهنم!
دیگه چیکار کنم؟ 

قبل از اینکه از اتاق بره بیرون صداش زدم و اونم برگشت به طرفم.. من من
کنان پرسیدم: میخواستم بدونم تا الن برای پس گرفتن عتیقه هات چیکار

کردی؟ 

+ اگه اتفاق مهمی پیش بیاد و لزم بدونم بهت میگم. 

یه به توچه محترمانه و کادو پیچ تحویلم داد که بفهمم دیگه نباید سوالی بپرسم..
خواست بیرون بره که دوباره گفتم: آبان!.. بدون گوشیم واقعا سختمه، اگه دیگه

باهاش کاری نداری پسش میدی؟ 

+ فکر کن گوشیت شکسته و برای تعمیرشم پول نداری.. یه مدت بدون گوشی
باش، بعدشم تو این شرایط به چه دردت میخوره؟ 



_ خب دیوونه شدم انقدر که حوصلم سررفت، حداقل اگه گوشیم دستم باشه یکم
تو مجازی میچرخم... 

پرید وسط حرفم: تو مجازی خبری نیست، حوصلت سررفته میتونی بشینی پای
فیلم و سریالی ماهواره تا سرگرم شی. 

عصبی و معترضانه گفتم: چرا انقدر زور میگی؟ کی میتونه چندروز بدون
گوشی باشه که من بتونم؟ بعدشم فقط مجازی و سرگرمی نیست که، به هرحال

لزمم میشه. 

اخم معنی داری کرد: چی بهت گفتم؟ حرفا گوش کن باش.. حداقل کاریه که
برای جبران میتونی انجام بدی، مگه نه؟

با همون اخمش روبرگردوند و رفت بیرون .. هیچی  نداشتم بگم، حتی تو سرمم
سکوت بود و سکوت .. فقط یه غم پر درد از بیشتر شکسته شدن دلم  بود که

حس میکردم.. چی میخواست بشه ؟

PART 162 : 

ظاهرا رابطه من و آبان تو سکس خلصه شده بود، با اینکه خیلی بیشتر از قبل
بینمون اتفاق میفتاد، درکمال تعجب و ناباوری دو،سه بار در روز! فقطم آبان

شروع کننده بود اما دریغ از نوک سوزن رفاقت و صمیمیت! به زور چند کلمه
حرفا میزدیم و زیاد کاری به هم نداشتیم. 



این رابطه متناقض و احمقانه بیش از حد تصور برام  عجیب بود، نه به اون
شور و حرصا و حرارتش موقع رابطه، نه به وقتی که حتی نگاهمم نمیکرد!
چه مرگش بود واقعا؟ گیجم کرده بود، نمیتونستم درکش کنم.. قاعدتا همچین
رابطه ای دلخواه من نبود و نمیخواستمش، ولی مدام داشتم آوانس میدادم، یه

شانس یا فرصت برای اینکه چیزی تغییر کنه و درست شه. 

آبان : 

موعد شهرام  سراومده بود و همچنان هیچ غلطی نکرده بود.. از خونه بیرون
رفتم تا بهش زنگ بزنم.. نمیخواستم  یلدا وارد این ماجراها شه، ترجیح میدادم

تا تموم شدنش اونو از همه چیز دور نگه دارم.. شماره شهرامو گرفتم و منتظر
شدم جواب بده، ولی به محض اینکه یه بوق خورد جواب داد و صدای نحسشو

شنیدم: الو؟ 

_ مهلتت تموم شد، امروز باید عتیقه هارو پس بیاری. 

+ منتظر تماست بودم.. اوکیه، برشون میگردونم، ولی شرط دارم. 

پوزخند تمسخرآمیزی زدم: شرط داری؟ چیه شرطت؟ 

+ یلدا! اونو بهم برگردون تا عتیقه هاتو برگردونم. 

خنده هیستریک و مپر حرصا و خشمی کردم: ببین تو مثل اینکه حرفا حالیت
نکری، دفعه قبل بهت گفتم دیگه یلدا رو نمیبینی، گفتم گربه نمیشه، شایدم 

رقصونی کنی به خاک سیاه مینشونمت. 



+ ترمز کن  بینم! یلدا به چه درد تو میخوره؟ خودت خوب میدونی آدم من بوده
و من فرستادمش سمتت، مگه برا گروکشی ندزدیدیش تا منو تو منگنه بذاری؟

یلدا رو بهم برگردون، عتیقه هاتو پس بگیر و برو پی زندگیت، دیگه چی
میخوای؟ 

_ دیگه چی میخوام؟ کشتنت با دستای خودم! لجنی مثل تو نباید زنده بمونه، با
وجودت زندگی خیلیارو به گوه میکشی.. دور یلدا رو خط بکش، نه اون دیگه

میخواد عروسک خیمه شب بازیت باشه، نه من میذارم دستت بهش برسه. 

+ چرت نگو، اول این موضوع به تو هیچ ربطی نداره، من و یلدا بلخره
یجوری باهم کنار میایم، بعدشم من نگران خودشم، تا وقتیم خیالم راحت نشه

حالش خوبه عتیقه هارو برنمیگردونم. 

اگه بهم کارد میزدن خونم درنمیومد.. کاش اون لحظه جلو چشمم بود تا تیکه
پارش میکردم.. با غیظ و غضبی که هرآن بیشتر میشد گفتم: انقدر یلدا یلدا نکن

مرتیکه، یه بار دیگه اسمشو بیاری دندوناتو میریزم تو دهنت.. کاری که بهت
گفتمو انجام بده وگرنه من میدونم و تو و سردار. 

+ منم گفتم یلدا مقابل عتیقه ها، جون اون برام باارزش تر از این حرفاس..
معامله پرسودیه برای تو. 

_ خیلی خب خودت خواستی، تنتو چرب کن واسه چیزی که میخوام به جونت
بندازم. 

+ هرکاری میخوای بکن، اگه تو از من آتو داری منم عتیقه هاتو دارم، یه
کاری میکنم داغش به دل هردومون بمونه.. مگه اینکه یلدا رو برگردونی. 



_ مگه به خواب ببینی! من دو روز بهت وقت دادم، حال که قراره داغ عتیقه
ها به دل هردومون بمونه قبلش من تورو نقره داغت میکنم.

+ صبر کن! باید رو در رو باهات حرفا بزنم، چیزایی هست که باید بشنوی. 

_ گمشو بابا من با تو چه حرفی دارم، دیگه عتیقه هام نمیخوام، فقط میخوام
دهن تورو سرویس کنم، برو گور خودتو قبکن مرتیکه. 

درحالیکه داشت حرفا میزد قطع کردم .. فکم از حرصا منقبض شده بود و
نفسم به سختی بال میومد، عصبی رو صورتم دست کشیدم و با خودم فکر

کردم حال باید چیکار کنم.. من مثل پوکر بازی بودم که چیز زیادی تو دستش
نداشت و فقط بلوفا میزد تا بتونه بازی رو ببره، با اینکه نمیدونستم تا کی

میتونم به بلوفا زدن ادامه بدم.. اما هرچی که پیش  میومد نمیذاشتم دست شهرام
به یلدا برسه، مگه اینکه از رو جنازم رد میشد. 

تو همین حال بهم پیام داد، بازش کردم: کار من و تو با کلکل به هیچ جا
نمیرسه، صدرصد نمیخوای میراث خونوادگیتو از دست بدی، مخصوصا که
میدونم خیلی برای بابات عزیزه! لجبازی رو بذار کنار و بیا سرقرار تا مثل

دوتا مرد باهم به توافق برسیم.. یه جای عمومی، تو تعیین کن. 

نمیتونستم بهش اعتماد کنم ولی چاره ای نداشتم.. معلومه که میخواستم عتیقه
هارو برگردونم.. اگه سر این قرار نمی رفتم شاید دستم از همه چیز کوتاه
میشد، اونوقت من میموندم و پشیمونی که دیگه سودی نداشت.. به علوه

نمیخواستم اون مرتیکه فکر کنه ازش ترسیدم و از روی ضعفمه که نمیخوام
باهاش روبه رو شم. 



کمی فکر کردم و بهش پیام دادم.. قرارو تو یه رستوران برای بعد از ظهر
اوکی کردم و منتظر شدم جواب بده.. با تاخیر پیام داد: باشه، می بینمت. 

این غلطایی که  میکرد جز وقت تلف کردن و حرومزاده بازی چیز دیگه ای
نبود، خودم میدونستم، ولی منم راهی نداشتم جز اینکه کوتاه بیام و ببینم چی

پیش میاد. 

برگشتم خونه تا آماده شم.. با یلدا چیکار میکردم؟ میتونستم بهش اعتماد کنم؟
معلومه که آره!

PART 163 : 

محسن نیتشو ثابت کنه.. برای فرار فرصتهای متوجه میشدم داره سعی میکنه 
زیادی داشت، نه درو به روش قفل میکردم، نه اینکه مدام مراقبش بودم ولی

اون خودش میخواست که پیشم بمونه. 

وارد خونه  که شدم صداش زدم تا بیاد پیشم.. نزدیک اومد و منتظر بهم چشم
دوخت.. گوشیشو دستش دادم و گفتم: این پیشت باشه شاید لزمت بشه، هیچ

تماسی رو جز شماره خودم جواب نده، یه شماره هم داخلش سیو کردم به اسم
سعیدی، اگه ازم  خبری نشد باهاش تماس بگیر، خودتو معرفی کن و بگو آشنای

منی، اون دیگه خودش میدونه چیکار کنه . 

رنگش پرید و وارفت.. با ترس و نگرانی لب باز کرد: چیشده؟ تو میخوای
چیکار کنی؟ 



_ فکر میکنم اینبار اگه بخوام بهت اعتماد کنم ازش سواستفاده نمیکنی..
درسته؟ یا بازم دارم خریت میکنم؟ 

+ چی میگی آبان؟ درست حرفا بزن بفهمم چی میگی. 

_ بعد از ظهر باید برم سرقرار با اونی که خودتم میدونی، محض اطمینان
گوشیتو بهت میدم که اگه مشکلی پیش اومد بتونی از اینجا بری. 

بهت زده خیرم موند.. لباش لرزید و با تاخیر زمزمه کرد: قراره کسیم
همراهت باشه؟ 

_ نه خودم تنها میرم. 

+ تنها نرو، یکی دونفرو با خودت ببر، حتی یه درصدم نباید به شهرام اعتماد
کنی. 

با نیشخند گفتم: کیو ببرم؟ بعدشم تو رستوران باهاش قرار گذاشتم، نمیتونه
غلطی بکنه. 

+ تو شهرامو نمیشناسی، خیلی آب زیر کاه تر از این حرفاس. 

_ بلخره یه جوری باید کلکسیونو ازش پس بگیرم یا نه؟.. بعدشم مثل چه
گوهی میخواد بخوره؟ 



+ اون شیطونم درس میده، اصل نباید باهاش قرار میذاشتی، صدرصد یه
چیزی تو کله خرابشه که میخواد تورو بکشونه بیرون.. ببینم مگه نمیخواستی

از چیزایی که بهت گفتم استفاده کنی؟ پس چیشد؟ 

_ با همونا تونستم تا اینجا بکشونمش، از طریق همین سعیدی خیلی چیزا
دستگیرم شد، ولی استفاده ازشون ریسکش بالس و خودمونم تو دردسر

مگنده و با نفوذیه، اگه بخوایم به گوشش برسونیم میفتیم.. این سردار آدم کله 
شهرام با دخترش چیکار کرده اولین کاری که میکنه دنبال اونی میگرده که

بهش خبرو رسونده تا هیچکس از ننگ و رسوایی خونوادگیش چیزی ندونه..
هرجور حساب کنی به ضررمون تموم میشه. 

مغموم خیرم موند و اینبار با اصرار بیشتری گفت: نرو آبان، به راه دیگه ای
فکر کن ولی سر این قرار نرو. 

_ چیکار کنم عزیزم؟ فکر میکنی خوشم میاد ریخت نحس اون کفتارو ببینم؟..
این عتیقه هام واسه من شده طوق لعنت و خرخرمو گرفته، اگه امانت بابام نبود
و به خودم تعلق داشت میگفتم جهنم، سگ خورد، بذار ببره، ولی نمیتونم.. هه!

میراث خونوادگی! من ریدم تو این میراث که به خاطرش دهنم داره سرویس
میشه.. من هیچوقت این آت و آشغال رو نخواستم، همه سگدو زدنم به خاطر

بابامه که جونش به کلکسیونشه. 

+ همش تقصیر منه، هر بلیی سرت میاد به خاطر وجود منه.. آبان باور کن
من فقط میخواستم ازت محافظت کرده باشم که جای عتیقه هارو گفتم، قبل هم 

بهت گفتم اون مرتیکه چجوری تهدیدم کرد که مجبور شدم از اعتمادت... 

گریه هاش مانع ادامه حرفاش شد.. آره قبل بهم گفته بود چیشد که مجبور شد
جای اون کوفتی هارو به شهرام بگه.. منم باورش کرده بودم، چون حسم



میگفت اون دروغ نمیگه.. دستاشو که روی صورتش گرفته بود تا گریه هاشو
نبینم آروم تو دستام گرفتم و از صورتش فاصله دادم.. به پهنای صورتش اشک

میریخت و سرخ شده بود.. رو چشمای خیسش دست کشیدم و تو آغوشم
گرفتمش. 

انگار منتظر همین بود و خودشو محکم بهم چسبوند.. میون گریه هاش نالید:
نرو، فقط نرو، نمیخوام بلیی سرت بیاد. 

_ بلیی سرم نمیاد عزیزم. 

+ خودتم میدونی داری دروغ میگی. 

_ چه دروغی دیوونه؟ چه اتفاقی میخواد بیفته که اینطوری نگرانی؟ انقدر منو
بی دست و پا میبینی؟ 

آخر حرفمو با خنده گفتم تا یکم آروم شه ولی تاثیری نداشت! ازم فاصله گرفت
و به چشمام نگاه کرد: نه، اتفاقا چون میدونم چه آدم کله شقی هستی نگرانم..
شهرام یه قالتاق به تمام معناس، وقتی خودشو تو تگنا ببینه  به هرچیزی چنگ

میزنه، النم میدونم یه برنامه ای داره که باهات قرار گذاشته.. فقط ازت
میخوام نری همین. 

خیره شدن تو چشمای جادوگرش عجیب قلبمو به تکاپو مینداخت و عقلمو
خاموش میکرد.. احساساتی شده بودم و میخواستم یه حرفایی رو از زبونش

بشنوم.. تو همون حال زمزمه کردم: چرا انقدر نگرانمی؟ 



آروم سرتکون داد و خیره به چشمام گفت: چرا؟.. چرا پا به پات میام و
نمیخوام ازت جدا شم؟ چرا با همه سردی که ازت میبینم بازم همه تلشمو

میکنم و امید دارم رابطمونو درست کنم؟ چون عشق دیوونه وارمی، چون با
همه قلبم با همه وجودم عاشقتم، حتی اگه بهم بخندی و باور نکنی.. هیچوقت

نمیتونی بفهمی چقدر میخوامت و محتاج بودنتم. 

صداقتی که تو صدای لرزون و چشمای پراشکش  فریاد میکشید غیرقابل انکار
بود.. هرچند که خودمم میخواستم و احتیاج داشتم این حرفارو ازش بشنوم.

PART 164 : 

مطره ای از موهاشو نوازش کردم و رو جزئیات صورتش که قلبا تحسین و

ستایشش میکردم چشم  چرخوندم.. مسخُ و مسحور این جزئیات نوازشوار دست
روی صورتش کشیدم و رو لباش توقف کردم.. غمگین چشم بست و انگشت
شصتمو بوسید.. دلم براش رفت! لبامو رو لباش گذاشتم و بوسیدمش، اینبار

آروم و عاشقانه، بدون هیچ حس شهوت و هوسی، فقط از سر عشق و علقه
بود.. اشکهای گرمش که همچنان از چشماش می چکید صورتمو خیس میکرد و

این حسو واقعا دوست داشتم.. این اشکها به خاطر من بود. 

راوی : 

معلومه که شهرام قصد نداشت عتیقه هارو برگردونه، معلومه که میخواست
نرکب بزنه و آبانو از سر راهش برداره ولی نه تازمانیکه ندونه  یلدا کجاست..

از این  قرار ملقات احمقانه هم فقط همین هدفا رو داشت، که جای یلدا رو پیدا
کنه .. میدونست آبان انقدر باهوش هست که احتمال بده بخواد تعقیبش کنه، پس

باید جوری ازش جدا میشد که آبان این احتمال رو کل فراموش کنه و یه راست
برگرده پیش یلدا. 



برای اینکارم از حربه و حقه کثیفی میخواست استفاده کنه که واقعا براش لذت
بخش و هیجان انگیز بود، بازی با روان آبان. . رویاها و فانتزیهایی که با

محبوب مورد علقش داره رو طوری به زبون بیاره انگار که واقعا اتفاق افتاده
و کامل باور پذیرن.. حال کی میتونه ثابت کنه دروغه و همش زاده ذهن

شهرامه ؟..میدونست آبان دیوونه وار عاشق یلداس و براش هیچ  منطقی نداره،
اگه داشت که همچنان دلبستش نبود! 

تقل و لجبازی آبانم از سر ناراحتی و دلخوری بود، وگرنه اون افکار مسخره
و احمقانه که با سکس و شهوت توجیهش میکرد هیچ ربطی به منطق نداشت،
منتها خوقد نادونش نمیخواست زیر بار بره!.. اما برعکس اون شهرام بود که

کامل مرد منطقی بود، به یلدا علقه داشت ولی چون مثل آبان مغلوب و مقهور
این  علقه نشده بود میتونست درست فکر کنه و عاقلنه تصمیم بگیره. 

شهرام سوار ماشینش شد و راه افتاد به سمت محل قرارش با آبان.. استرس و
هیجان زیادی داشت، بدجوری امیدوار بود که امروز قال قضیه رو قبکنه و

پرونده آبانو واسه همیشه ببنده.. دیگه واقعا از دستش عاصی شده بود. 

آبان : 

همین که وارد رستوران شدم شهرامو دیدم که پشت یه میز دونفره نشسته بود ،
رستوران انقدر خلوت بود که تنها مشتریش ما بودیم.. نزدیکش رفتم و

روبه روش نشستم.. نیششو باز کرد و با خنده رو مخی گفت: ریش و سبیل بهت
میادا، حال یه ذره مرد شدی. 

نمن ابرو بال انداختم و مثل خودش با لبخند گفتم: عجب! بیچاره تو که با یه 
ریش و پشم بازم شباهتی به مرد جماعت نداری. 



لبخندش کمی جمع شد و حالت زهرخند گرفت.. مکثی کرد و گفت: یلدا
چطوره؟ 

_ به تو چه ربطی داره؟ 

+ به من ربط نداشته باشه به کی میخواد ربط داشته باشه؟ 

نفس پر حرصی کشیدم و گفتم: یه بار دیگه حرفی از یلدا بزن تا ترکیب
صورت مزخرفتو به هم بریزم.

با سرگرمی خندید: ناز شصتت! اتفاقا صابونت  به تنم خورده و خوب میدونم 
مشتت خیلی قویه.. ولی کاش مغزتم اندازه مشتت قوی بود. 

_ من برا زر زرات وقت ندارم، برو سر اصل مطلب. 

+ راست میگی، اصل مطلب! میخوام کل عتیقه هارو برگردونم و این قائله رو
ختم  کنم، فردا یه جایی که بازم تو تعیین میکنی کجا باهم  قرار میذاریم، تو

خاوری که حامل عتیقه هاس رو میگیری منم یلدا و بچش. 

نگاهم رو صورتش چرخید، حسی عجیب وادارم میکرد با سر برم تو دماغش..
درحالیکه این فکر جنون آمیز مدام تشویقم میکرد به انجامش لب باز کردم:

خرفت شدی مرتیکه، زبون آدمیزاد حالیت نمیشه. 



+ وقتی عتیقه هاتو بگیری دیگه یلدا به چه دردت میخوره؟ من همه این کارا
رو دارم به خاطر اون  انجام میدم، به هرحال واسه معشوقه مورد علقم باید

فداکاری کنم، باید بفهمه هنوزم دوسش دارم و برام مهمه. 

_ خفه شو! یلدا فقط برات کار می کرد و اینو خودت بهتر از من میدونی. 

+ بهت اینجوری گفته؟ یعنی نگفته که باهم تو رابطه بودیم؟ حتما از ترس
جونش مجبور شده دروغ بگه، ولی واقعیت اینه که یلدا معشوقه منه، کلمه
امروزیش چیه؟ دوست دختر! از اول قرارمون این بود که عتیقه هارو از

چنگ تو بکشیم بیرون و بعدشم از اینجا بریم، نمیدونم چیشد که با خودش فکر
کرد اگه باهات بخوابه بیشتر باورش میکنی، ولی وقتی فهمیدم که اون دیگه

غلطشو کرده بود، با اینحال انقدر دوسش داشتم که از این غلط زیادیش گذشتم..
خداییش اونم برا جبران هربار خوب از خجالتم درمیومد. 

_ دهن کثیفتو ببند و دروغاتو واسه خودت نگه دار. 

+ چه حسی داری بدن زنی رو لمس میکنی که هزاران بار با لمس های من
لذت برده؟ لبایی رو میبوسی که خدا میدونه چندبار بین لبای من چرخیده؟..

مطمئنم به اندازه من نمیتونی راضیش کنی، مخصوصا که یلدا خیلی هاته، قلق
خاصا خودشو واسه ارضا شدن داره که فقط من میدونم... 

دیوونه وار عربده زدم  و خیز برداشتم روش.. مشتمو پی در پی و با همه زورم
میکوبیدم رو سر و صورتش و به قصد مکشت میزدمش..

PART 165 : 



خون جلوی چشمامو گرفته بود و مغزم فقط یه دستور میداد، کشتن اون حیوون
کثیف.. دیگه برام مهم نبود بعدش چی میشه، فقط میخواستم خون کثیفشو
بریزم.. برخلفا دفعه قبل اینبار اونم تقل میکرد از خودش دفاع کنه، اما
جوری که من دیوونه وار مثل یه جونور وحشی به جونش افتاده بودم حتی
فرصت نمیکرد تکون بخوره .. قصد داشتم انقدر تو سر و صورتش مشتمو
بکوبم تا زیرم جون بده.. ولی یه دفعه چند نفر از روش بلندم کردن و نگهم

داشتن. 

مثل دیوونه های زنجیری عربده میکشیدم و دست و پا میزدم تا دوباره به چنگم
نمردی که به نظر میومد بیفته .. کشون کشون بردنم و بعدشم انداختنم بیرون.. 
مدیر رستوران باشه داد زد: پاتو بذاری داخل زنگ میزنم پلیس بیاد جمعت

کنه. 

_ اون حرومزاده رو بنداز بیرون منم دیگه با رستورانت کاری ندارم. 

با عصبانیت نگاهم کرد و گوشیشو از جیبش دراورد.. چند کلمه که حرفا زد
فهمیدم به پلیس زنگ زده.. یه دفعه انگار مغزم تازه به کار افتاد، من همین

حالشم با قید وثیقه آزاد بودم، اگه پلیس میومد و دستگیرم میکرد دوباره
بازداشت میشدم و روز از نو روزی از نو! 

نگاهی به رستوران انداختم و مردد بودم چیکار کنم.. یعنی باید از اون کثافت
میگذشتم؟ ظاهرا چاره دیگه ای نبود.. سوار ماشینم شدم و راه افتادم.. تو سرم
انگار صدای لونه زنبور بود و داشت روانیم میکرد.. نمیخواستم شر و ورای

نفرت انگیز شهرامو باور کنم ولی مدام برام یادآوری میشد و منو به جنون
میکشوند. 



ناخواسته نعره پر خشمی زدم و کوبیدم به فرمون.. دروغ میگفت، دروغ
میگفت تا روان منو به هم بریزه.. این زرا رو میزد تا به جون یلدا بیفتم و از

خودم  برونمش.. یلدا جون بچشو قسم میخورد که هیچی بین  اون و شهرام
نبوده، قسم سنگینیه.. ولی دفعه قبل، وقتی که عتیقه ها دزدیده شده بود شهرام
بهم گفت یلدا آدم خودشه، من باور نکردم تا بهم ثابت شد... خفه شو! این فرق

میکنه، اون حرومزاده یه دروغگوی شارلتانه که دست رو نقطه ضعفم گذاشته
تا دیوونم کنه. 

یلدا : 

 ساعتی از وقتی که رفته بود5،6هرچی به آبان زنگ میزدم جواب نمیداد، 
میگذشت و هنوز ازش خبری نشده بود.. قلبم انگار تو حلقم میزد و هرلحظه

این استرس و نگرانی بیشتر شکنجه م میداد.. مدام به سرم میزد زنگ بزنم به
اون  شهرام گور به گور شده و ازش بخوام دست از سر آبان برداره.. اما با
درنظر گرفتن یه سری احتمالت پشیمون میشدم، دیگه نمیخواستم کاری کنم

همین یه ذره اعتمادیم که آبان بهم داره از بین  بره. 

رزالینو خوابونده بودم و خودمم آشفته و مضطرب تو خونه راه میرفتم.. از این 
راه رفتن سرگیجه گرفته بودم و داشتم بال میوردم ولی آروم و قرار نداشتم و

نمیتونستم یه جا بشینم.. اگه زبونم لل بلیی سر آبان اومده باشه من چیکار
کنم ؟ چه خاکی تو سرم بریزم؟.. با این فکرای آزاردهنده ناخودآگاه هقی زدم و

زار زار گریه کردم.. اگه آبان همین امشب صحیح و سالم پاشو تو این خونه
نذاره من شهرامو زنده نمیذارم، خودش و زندگیشو به آتیش میکشم. 

نزدیک ورودی در زانوهام شل شد و توان راه رفتنو ازم گرفت.. همون جا
نشستم روی زمین، زانوهامو بغلم کردم و از اعماق وجودم زار زدم.. فقط دلم

میخواست آبان برگرده، برگرده، برگرده... یه دفعه در باز شد و آبان اومد
داخل! بهت زده و با چشمای اشکی خیرش موندم، مغزم هنگ بود و هنوز



باور نکرده بودم برگشته.. یه دفعه به خودم اومدم و از جا پریدم.. محکم تو
آغوشم کشیدمش و میون گریه هام لب زدم: دق مرگ شدم تا برگردی. 

ازم جدا شد و بهم چشم دوخت.. نگاه سرد و سنگیش رو صورتم چرخید و
بدون اینکه حرفی بزنه راه افتاد داخل خونه.. چش شده بود ؟ متعجب و پریشون

دنبالش رفتم و گفتم: عشقم؟.. چیشده؟ 

وسط خونه وایساد، نفسشو پرصدا و کلفه بیرون داد و همونطور که پشتش به
من بود جواب داد: هیچی، چی میخواستی بشه؟ 

آروم نزدیکش رفتم و همزمان گفتم: آبان من این قیافه رو خوب میشناسم،
مطمئنم یه اتفاقی افتاده که اینطوری شدی... 

یه دفعه برگشت سمتم و خشمگین و خصمانه نگاهم کرد، چشماش قرمز شده
بود و خشن و وحشیانه نفس نفس میزد، انگار که به کتک زدن یا خفه کردنم

فکر میکرد.. ترسیده چند قدم عقب رفتم و لب زدم: چرا اینجوری نگاهم
میکنی؟ 

با فک منقبض شده غرید: دارم به این فکر میکنم چرا همین الن نمیکشمت و
شرتو کم کنم؟ دیگه  روانیم کردی. 

وحشت زده ماتم برد و تته پته کنان گفتم: باز چیشده؟ من چیکار کردم؟ 

خیز برداشت سمتم و با غیظ گفت: قد همین! چیکار کردی؟ چه غلطی کردی؟
چی رو باور کنم؟ کلهمو بذارم بالتر یا خونتو بریزم و راحت شم؟ 



به گریه افتادم و درحالیکه عقب عقب میرفتم و آبانم با هر قدم بهم نزدیکتر
میشد، آشفته لب باز کردم: چته؟ چرا اینجوری میکنی؟ اون حرومزاده چه

دروغایی گفته که مغزتو شستشو داده؟ 

+ از کجا معلوم؟ شایدم اون حرومزاده راست میگه و تو دروغ میگی. 

چشماش برق ترسناکی زد و تو یه چشم به هم  زدن  گردنمو محکم تو چنگش
گرفت..

PART 166 : 

مغزم از این کارش هنوز قفل بود که با شدت وادارم کرد به حرکت و یه دفعه
محکم کوبیده شدم به دیوار پشت سرم.. ناله پر دردی کردم و گریه هام شدیدتر

شد.. دیوونه شده بود، مثل یه حیوون وحشی که هیچ درک و فهمی نداره،
درست مثل شبی که پنهونی وارد خونه  م شد و خفتم کرد، شایدم بدتر. 

جفت دستامو با همه زورم گذاشتم رو دستش و غریدم: ولم کن عوضی، چی از
جونم میخوای؟ چته تا هرچی میشه مثل وحشیا به جونم میفتی؟ 

فشار دستشو بیشتر کرد و با حرصا و غضب گفت: چون لیاقتت همینه، به
کثافتی مثل تو نباید رحم کرد، باید خیلی زودتر از اینا میکشتمت. 

_ بس کن، ولم کن دیوانه! شهرام هر مزخرفی که بهت گفته قصدش همین
بوده، که تورو به جون من بندازه، چرا اینو نمیفهمی؟ 



+ با اون حرومزاده چه رابطه  ای داشتی؟ 

_ هیچی، هیچی! بعد از شوهر نامردم تو اولین نره خری هستی که باهاش
خوابیدم نفهم عوضی.. قد اگه شهرام دستش بهم  رسیده بود که انقدر نمیسوخت. 

فشار دستشو کمتر کرد ولی همچنان گردنمو نگه داشته بود.. به زحمت نفس
نصفه و نیمه ای گرفتم و ادامه دادم: بعد از اینکه همه چیز رو شد من دیگه یه

کلمه دروغم بهت نگفتم، هیچی رو ازت قایم نکردم، باهات کامل صادق و
روراست بودم، ولی این شک و تردیدی که همیشه داری تو جونت ریشه کرده،

کافیه یه نفر بیاد و انگولکش کنه تا دوباره رو سر من هوار شی.. دیگه بسه!
هرچی توهین و تحقیر کردی، هرچقدر دلت خواست روم دست بلند کردی و
غرورمو شکستی کافیه! یا ولم کن بذار برم پی زندگیم یا همین الن بکش و

راحتم کن. 

نگاه وحشی و دیوونش رو صورتم میچرخید درحالیکه منم خشمگین و مبریده
بهش زل زده بودم.. یهو گردنمو ول کرد و ازم فاصله گرفت.. روبرگردوند و

عصبی و پریشون جفت دستاشو لی موهاشو برد.. بیحال و لخُ لخُ کنان راه
افتاد به طرفا اتاقش، بدون اینکه حرفی بزنه. 

من چه حالی داشتم؟ دیگه خسته شده بودم، دیگه از این رابطه هیچی نمونده بود
که برا احیاش تلش کنم، دیگه ...! امید پوچ و احمقانه من درجا زدن محض

نمرده منزجر و متنفر شده بودم.. فقط میخواستم این ماجرا تموم بود، از هرچی 
شه بعدش برم یه جا که هیچکس منو نشناسه و با دخترم آروم  و بی دردسر

زندگی کنم.. این مرد روانپریش و عصبی با آبانی که من میشناختم و عاشقش
بودم خیلی فاصله داشت.. دیگه باید چیکار میکردم تا بهش ثابت شم؟ کم اورده
بودم و میخواستم هرچی زودتر ترکش کنم، البته بعد از اینکه قدینم بهش ادا شد

قی زنگ!  قی روم، یا زنگ و عتیقه های کوفتیشو پس گرفت.. یا روم



مسر دادم و نشستم.. حالم از نبد بودنم غمگین و دلشکسته خودمو رو دیوار 
گذشته بود، نمیدونستم روش چه اسمی بذارم تا حق مطلبو نادا کنه! داغون،

ویرونه، مبریده! 

آبان : 

تا وقتی برسم خونه از فکر و خیال جوری دیوونه شده بودم که میخواستم به
محض اینکه با یلدا روبه رو شدم به باد کتک بگیرمش.. اما همین که چشمم

بهش افتاد و دیدم چقدر غمگین و مظلومانه جلوی در منتظرم نشسته، زانو بغل
کرده و گریه میکنه آتیشم فروکش کرد و پشیمون شدم. 

اون راست میگفت، شک  و تردید تو جونم ریشه کرده و داشت منو به مرز
جنون میرسوند.. ذره ذره داشتم  جون میدادم و نابود میشدم، چه حال رو به

فنایی داشتم!.. رو تخت دراز کشیدم و خیره به ناکجاآباد یه نخُ سیگار روشن
کردم.. چشمای آدما نمیتونن دروغ بگن، چشمها صاحبشونو به راحتی لو

میدن.. چشمهای یلدا پر از صداقت بود. 

نفهمیدم کی و چجوری خوابم برد اما تمام لحظاتی که خواب بودم کابوس
میدیدم و هربار وقتی تو تنهایی و غرق تاریکی بیدار میشدم و میفهمیدم از

واقعیت دور بوده خیالم راحت میشد، اما به محض اینکه چشمامو میبستم دوباره
کابوس میدیدم. 

صبح با سروصدای نسبتا بلند رزالین بیدار شدم، صدای یلدام  میشنیدم که سعی
میکرد ساکتش کنه.. دست دراز کردم و سیگار و فندکمو برداشتم، یه نخُ روشن

کردم و بهش پک زدم.. به دقیقه نرسیده بود که در باز شد و چشمم افتاد به یه
موجود کوچولو و قلقلی، با موهای آشفته و فرفری! رزالین، این دختر بچه ناز



و دوست داشتنی درحالیکه با لبخند پهن و چشمای پر شیطنت بهم زل زده بود
سلم تو دل برویی کرد و خنده رو روی لبام اورد. 

با خنده نیم خیز شدم و گفتم: سلم قربونت برم، صبحت بخیر جیگرم. 

بیشتر خندید و حالمو خوب کرد.. همون لحظه یلدا وارد اتاق شد و بدون اینکه
به من نگاه کنه با اخم و تشر به رزالین گفت: مگه بهت نگفتم تو این  اتاق نیا؟

راه بیفت بریم. 

مقابل نگاه حیرت زدم رفتن  و درم بست.. این  یعنی بدجوری ازم  شاکیه،
نمیخواد حتی چشمش بهم بیفته.. خب منم از دستش شاکی بودم!.. چرا؟! به

قل بی همه چیز که خودمم میدونستم قصدش چی بوده؟.. خاطر حرفای یه آشغا
منطقم تو سرم داد میزد چشماتو وا کن! مرتیکه فقط میخواست روانتو به هم

بریزه، اولین باری که با یلدا رابطه داشتی رو یادت رفته؟!.. نه! ثانیه به ثانیه
ش یادم بود ولی تعصب و غیرتم نمیذاشت قبول کنم.

PART 167 : 

اصل مگه قصدم این  نبود انقدر باهاش رابطه داشته باشم تا ازش زده شم و
بتونم بذارمش کنار؟ چیشد که با حرفای مزخرفا شهرام طوری به هم ریختم

که به فکر کشتن یلدا افتادم؟.. داشتم  از درون ذره ذره نابود میشدم، فقط یه
نمردی غیر از خودم  باشه، ترجیح چیزی رو میدونستم اینکه نمیخواستم یلدا مال 

میدادم بمیره ولی مردی جز من دور و برش نباشه.. 



قکی وقت کردم انقدر عوض شم؟ این  واقعا من بودم؟! انقدر متعصب و مستبد؟ 
کامل هم به خودم حق میدادم و این طرز فکرو درست میدونستم، حتی همین

حال که داشتم راجع بهش فکر میکردم. 

سیگارمو خاموش کردم و کلفه رو صورتم دست کشیدم.. بلند شدم و رفتم
بیرون.. یلدا داشت به رزالین صبحونه میداد.. صدامو صافا کردم و با لحن
سردی سلم کردم. . رزالینم با صدای بلند سلم داد ولی از یلدا هیچ صدایی

درنیومد.. مثل اینکه شمشیرو از رو بسته بود! منم اهمیتی ندادم و رفتم
سرویس. 

به صورتم آب زدم، یکم سرحال شدم و اخلقمم بهتر شد.. وارد سالن که شدم
یلدا همچنان تو قیافه بود.. قبلنا حداقل نگاهم میکرد و دنبال بهونه بود واسه

حرفا زدن ولی حال طوری رفتار میکرد انگار که من وجود خارجی نداشتم..
خب که چی؟ میخواست بهم بفهمونه بابت اتفاق دیشب خیلی ناراحته؟ منم

ناراحت بودم! به خودمم حق میدادم، اون باید منو درک میکرد و میفهمید..
درسته که الن آروم شدم و میدونم حرفای اون  مرتیکه یه مشت چرت و پرت
بوده ولی کدوم مردی میتونه با شنیدن اون حرفا خونسرد باشه که من باشم؟ 

چندساعتی گذشت و همچنان این سکوت عمیق و آزاردهنده بینمون بود، یلدا
حتی دیگه تو سالنم حضور نداشت و تو اتاقش نشسته بود.. حسی ترغیبم
میکرد برم پیشش و باهاش حرفا بزنم، با اینکه نمیخواستم قبول کنم ولی

خداییش دیشب زیادی تند رفتم.. اما هربار به خودم تشر میزدم که نیازی نیست
دلجویی کنم و اون رفتار حقش بود!.. سعی کردم دیگه اهمیتی ندم تا خودش از

اتاق بیاد بیرون. 

دوباره ذهنم رفت سمت اتفاقات دیروز.. از زر زرای شهرام که بگذریم  ولی
واقعا دیروز قصدش از ملقات چی بود؟ این همه به خودش زحمت داد و اومد
سر قرار که فقط  روان منو به هم بریزه و بره؟..آره خب، چرا که نه! شاید با



خودش فکر کرده اینطوری من به هم میریزم و به جون یلدا میفتم، بعدشم یه
بلیی سرش میارم و مصیبت های بزرگی برام پیش میاد.. اون موقع دیگه کی

میتونه پیگیر عتیقه ها بشه؟! 

ولی کورخونده! فعل که یلدا صحیح و سالمه، منم دست به کار خطرناک و
دیوونه بازی نزدم که حال پشیمون باشم و بزنم تو سر خودم.. اما کل باید

چیکار میکردم؟.. یه فکری به ذهنم رسید که باهاش میشد شهرامو به ترس و
تکاپو انداخت.. باید به یکی دو نفر زنگ میزدم تا ببینم چیکار میشه کرد. 

لباس عوض کردم برم بیرون، هم یه مقدار خوردنی و خرت و پرت بخرم هم
اینکه تو این فاصله زنگهامو بزنم.. راه افتادم و سرراهم از کنار اتاق یلدا رد

شدم.. ناخودآگاه وایسادم و نگاهی به در بسته ش انداختم.. دوباره اون حس
سراغم اومد و وادارم کرد یه خودی به یلدا نشون بدم، حرفی بزنم، کاری کنم..
اینبار دیگه نتونستم دربرابر این حس مقاومت کنم و چندضربه به در اتاق زدم.

جوابی نداد! دوباره آروم به در کوبیدم و همزمان صداش زدم: یلدا.. یلدا!

با تاخیر و لحن سردی جواب داد: بله؟ 

_ یه لحظه بیا بیرون. 

 ثانیه ای معطل شدم تا درو باز کرد.. اخماشو تو هم20هیچی نگفت.. تقریبا 
کشیده بود و نگاهم نمیکرد.. من من کنان گفتم: دارم میرم بیرون چیزی

نمیخوای؟ 

بدون اینکه تغییری تو حالتش بده گفت: نه ممنون . 



قکش بدم بلکه یکم نه واقعا انگار قصد نداشت کوتاه بیاد! میخواستم این صحبتو 
اخماش باز شه، حتی یه لحظه به سرم زد عذرخواهی کنم اما دوباره غرورم

بهم غالب شد و صرفا نظر کردم.. باشه سرد و بی تفاوتی گفتم و رو
برگردوندم.. اونم نامردی نکرد، فورا رفت داخل و درو بست! 

عجب! از دیشب تاحال زمین تا آسمون تغییر کرده بود، یجوری سرد و عصبی
شده بود که انگار نمیخواست حتی ریختمو ببینه! فکر کنم واقعا زیاده روی

کردم و آخرشم گندشو دراوردم!... راه افتادم و از خونه خارج شدم.. حال یه
فکری براش میکردم، نمیذاشتم اینطوری بمونه. 

یلدا : 

صدای بسته شدن در خونه رو که شنیدم مطمئن شدم آبان رفته بیرون.. نفس
راحتی کشیدم و از اتاق خارج شدم.. رزالین جلوی تی وی نشسته بود، گاهی با
عروسکش بازی میکرد، گاهیم به برنامه کودک خیره میشد.. خسته و درمونده

نشستم لبه مبل و تو موهام چنگ زدم.. همونطور که سرمو بین  دستام نگه
داشته بودم به وضعیت و آینده خودم و بچه م  فکر کردم.. پس این شرایط کی

میخواست تموم  شه؟ دیگه حتی به آبانم دلخوش نبودم، مخصوصا وقتی که
میدیدم همچنان طلبکاره و حتی به خودش زحمت نمیده یه عذرخواهی کنه..

ادامه این  رابطه چه فایده ای داشت؟ اصل میشد اسمشو گذاشت رابطه؟! 

با صدای تق تق پی در پی به سمت در خونه سر چرخوندم.. یعنی آبان بود؟
پس چرا انقدر زود برگشت؟

PART 168 : 



همینطورم پشت سرهم میکوبید به در، انگار که آل دنبالش افتاده بود!.. نوچ
کلفه ای گفتم و بلند شدم، لبد یه چیزی جا گذاشته.. اخمامو تو هم  کشیدم و

درو باز کردم.. انتظار داشتم آبانو پشت در ببینم ولی با دیدن شهرام  نفسم بند
اومد و وارفتم.. هنگ کردم!.. آشفته و هراسون نگاهم کرد و قبل از اینکه
فرصت کنم به خودم بیام نپسم زد و اومد داخل.. تندی درو بست، سراسیمه
شونه هامو تو دستش گرفت و گفت: حالت خوبه؟ بلیی که سرت نیورده؟ 

چی میگفت؟ اصل چجوری اینجارو پیدا کرده بود؟.. تو همون حال تکونم داد
و گفت: یلدا با توام، یه چیزی بگو. 

گیج و منگ لب باز کردم: تو اینجا چیکار میکنی؟ 

+ وقت توضیح ندارم، زودباش یه چیزی تنت کن بریم تا این مرتیکه نرسیده. 

سر چرخوند و به رزالین که با تعجب بهش خیره شده بود گفت: چطوری عمو
جون؟ پاشو میخوام ببرمت ندند. 

هنوز تو شوک بودم که مچ دستمو کشید و بهم تشر زد: هنوز وایسادی که،
دست بجنبون. 

همزمان منو با خودش کشوند وسط سالن.. از حرکت وایسادم و دستمو از تو
دستش بیرون کشیدم: ولم کن، من با تو هیچ  جا نمیام. 

برگشت و بهت زده نگاهم کرد: یعنی چی نمیای؟ من دهنم سرویس شد تا
خودمو به اینجا رسوندم. 



با اخم و خیره سری بهش زل زدم و از جام تکون نخوردم.. وقتی دید واکنشی
نشون نمیدم راه افتاد به سمت رزالین و درحالیکه بلندش میکرد گفت: بیا بغلم

عمو جون... 

فورا خودمو بهشون رسوندم و رزالینو از تو بغلش بیرون کشیدم: ولش کن بچه
مو!

اینبار نگاهش رنگ خشم گرفت و بهم توپید: چته یلدا؟ الن وقت لجبازی
نیست، میدونم توقع داشتی زودتر از اینا بیام دنبالت ولی از این سریعتر

نمیتونستم...

_ اتفاقا تنها چیزی که توقع نداشتم و نمیخواستم همین بود!.. برای چی اومدی
اینجا؟ که مثل نجاتم بدی؟ من دارم از دست تو فرار میکنم. 

+ از دست من؟! مگه چیکار کردم؟ باید از دست اون دیوونه روانی فرار کنی
که مثل بمب ساعتیه.. همین که تا الن بلیی سرت نیورده خیلیه! زودباش راه

بیفت تا نیومده. 

نمردی وایسا همین جا تا اونم بیاد.  _ من از خدامه الن آبان از راه برسه! اگه 

+ خل و چل شدی؟ چه مرگته؟ الن مثل میخوای قضیه نوذرو تلفی کنی؟ 

_ نوذر بره بمیره بابا! میخوام از شر تو خلصا شم.. آشغال عوضی واسه چی
از خودت حرفا دراوردی و به آبان گفتی من باهات رابطه داشتم؟ 



+ نبد کردم میخواستم یجوری تعقیبش کنم که به تو برسم؟ از دیشب تا الن
حوا سم به این خونه س، نترس دورا دور هواتو داشتم، نمیذاشتم مرتیکه بلیی

سرت بیاره. 

_ بل تویی که زندگی منو به گند کشیدی و تمومیم نداری.. خوب گوش کن چی
میگم، همین امروز عتیقه های آبانو تا دونه آخرش بهش برمیگردونی و دست

از سرش برمیداری، بعدشم دیگه به یه کیلومتری من و بچه مم نزدیک نمیشی،
وگرنه تو دردسر بدی میندازمت، اون احمقی که از ترسش جرات نداشت سمت
ممرد! الن فقط دنبال کوچیکترین بهونه م که ازت شکایت کلنتری و پلیس بره 

کنم، مطمئن باش اینکارو انجام میدم.

+ نه بابا ترسیدم!.. چه سرخود و زبون دراز شدی! دل و جیگر پیدا کردی،
حسابی یابو برت داشته.

نگاهی معنی داری به سرتاپام انداخت و با طعنه ادامه داد: مثل اینکه این مدت
همچینم بهت بد نگذشته.. چه سر و سینه ای هم واسه مرتیکه ریختی بیرون و
تن و بدنو به نمایش گذاشتی.. انگار فقط برا من خودتو کارتن  پیچ میکردی و

ادای تنگارو درمیوردی. 

با غیظ و حرصا گفتم: شهرام برو بیرون. 

نیشخند تمسخرآمیزی زد: باهم میریم خوشگلم! فکر کردی همین جا ولت میکنم
و میذارم با خیال راحت شب تا صبح لنگاتو واسه اون یارو وا کنی؟.. با زبون

خوش راه بیفت تا با کتک نبردمت. 



_ هیچ غلطی نمیتونی بکنی، برو بیرون!

+ وقتی با چک و لگد بردمت اون  زبون درازتم کوتاه میشه پتیاره.. غصه
ندادنتم نخور، بدون سکس نمیمونی، خودم هستم در خدمتت. 

_ برو گمشو مرتیکه عوضی! 

یه مرتبه سیلی محکمی تو صورتم خوابوند، جا خوردم و تلو تلو رفتم،
طوریکه نزدیک بود بچه به بغل پخش زمین شم.. قبل از اینکه به خودم بیام از

فرصت استفاده کرد و رزالینو که از ترس به گریه افتاده بود از بین دستام
کشید بیرون.. وحشت زده جیغ زدم: بچه مو بده، ولش کن! 

بی توجه به جیغ و دادم راه افتاد به سمت در.. خودمو بهش رسوندم و یقه
لباسشو محکم  کشیدم.. از حرکت وایساد و همینطور که برمیگشت با شدت

هولم داد عقب.. از تک و تا نیفتادم و دوباره دنبالش رفتم.. دیوونه وار جیغ
زدم: آشغال بچه مو ول کن. 

با خونسردی گفت: بچه تو میخوای دنبالم  بیا. 

از خونه خارج شد و منم با همون وضعیت، پا برهنه دنبالش رفتم.. شروع
کردم به جیغ و داد و کمک خواستن به این امید که یه نفر اون دور و بر پیدا

شه و جلو بیاد، حال کوچه هم خلوت! پرنده هم پر نمیزد.. تو همین حال شهرام
خشن و غضبناک غرید: دهنتو ببند تا بچه رو نکوبیدم تو در و دیوار. 

مستاصل و آشفته زار زدم: بچه مو بده کثافت.



PART 169 : 

محلم نداد و به حالت دوییدن به یکی از ماشین ها نزدیک شد، همزمان
سوییچشو از جیبش دراورد و درشو باز کرد.. بهش رسیدم و تقل کردم
رزالینو که جیغ میزد و گریه میکرد از بغلش بیرون بکشم.. شهرام که

نمیخواست بچه مو ول کنه داد زد: بتمرگ تو ماشین. 

_ بچه مو بده، ولش کن! 

+ میگم برو بتمرگ تو ماشین زبون نفهم. 

تقریبا رزالینو گرفته بودم و خودشم داشت سعی میکرد از بغل شهرام  بیاد
بیرون.. وسط این کشمکش یه دفعه شهرام به عقب کشیده شد.. دلم هوری
ریخت! بچه مو محکم چسبوندم به خودم و حیرت زده و ناباور به صحنه

روبه روم نگاه کردم.. آبان یهو از کجا پیداش شد؟! با شهرام درگیر شده بود و
کتک کاری میکردن. 

ازشون فاصله گرفتم که به من و بچه م برخورد نکنن.. نفهمیدم چیشد، فقط
فهمیدم این درگیری زیاد طول نکشید چون شهرام تونست خودشو از دست آبان

خلصا کنه و سریع سوار ماشینش شه.. راه افتاد و به سرعت دور شد.. 
برگشتم سمت آبان و یه مرتبه وحشت زده خشکم زد.. همینطور خون از زیر

آستین تی شرتش می چکید رو دستش. 

دوییدم و نزدیکش رفتم.. دست چپش از بازو به پایین کل خونی شده بود.. با
دیدن خون هم ترسیده بودم هم شوک شده بودم و نمیدونستم باید چه غلطی



بکنم، حتی زبونمم  بند اومده بود و همینطور خیره اون  صحنه خونی و ترسناک
مونده بودم بدون اینکه خودم بخوام.. زانوهام  شل شده بود و هیچ اراده ای از
خودم نداشتم... با تشر بلند آبان به خودم اومدم: یلدا با توام! راه بیفت بریم. 

_ ند..ند..دستت! دستت! 

+ گفتم راه بیفت بریم. 

همون لحظه هم منو کشوند دنبال خودش.. وارد خونه  شدیم و آبان مستقیم به
سمت سرویس رفت.. همزمان تی شرتشو از تنش دراورد و تازه شکافا روی

بازوشو که همچنان ازش خون میومد دیدم! نفسم بند اومد و ترس و وحشت
بیشتری بهم غالب شد.. دستشو گرفت زیر آب و خونشو شست.. اصل چیشد؟

چرا اینطوری شد؟ آشفته حال و مضطرب جلو رفتم و گفتم: باید بریم
بیمارستان. 

جوابی بهم نداد و منم مصرانه  صدامو بال بردم: با توام میگم باید بریم
بیمارستان. 

حوله داخل سرویسو داشت برمیداشت تا بذاره رو زخمش که جیغ زدم: نذار
اونو پر از میکروبه! وایسا یه لحظه. 

رزالینو که حال یکم آرومتر شده بود گذاشتم رو زمین و دوییدم تو اتاق..
هراسون دور خودم میچرخیدم و نمیدونستم چی بردارم که تمیز باشه.. چشمم

افتاد به لباسم که شسته بودمش و تازه خشک شده بود.. فورا برش داشتم و
دوییدم پیش آبان . 



همچنان داخل سرویس وایساده بود، خونی بود که از دستش میچکید! با دیدنش
دلم  ریش شد و لباسمو سریع گذاشتم رو زخمش..  لباسمو به زخمش فشار داد و

کمی صورتش جمع شد.. کفری و عصبی گفتم: لجبازی نکن، یه دکتر باید
زخمتو ببینه. 

+ حرومزاده ناغافل یه تیزی فرو کرد به بازوم و فلنگو بست.. ولی عمیق
نیست، خونش که بند بیاد درست میشه. 

_ چی چی درست میشه؟ زخمت عمیقه، عفونت میکنه، میفهمی؟ 

+ چجوری اومد تو خونه؟ 

از سوالش جا خوردم و متعجب خیرش موندم.. من چی میگفتم و اون چی
جواب میداد! با عصبانیت جوابشو دادم: الن واقعا مشکلت اینه؟ لبد فکر

میکنی از قبل باهاش هماهنگ کردم و همین که تو رفتی بیرون راهش دادم
داخل خونه، همدستیم و از این جور شر و ورا.. آبان منو دیگه خسته کردی،

دیوونه شدم انقدر که خودمو بهت ثابت کردم، بس کن دیگه... 

بهت زده چشم درشت کرد و صداشو بال برد: خب، خب، خب! ترمز کن ! نفس
بکش.. چته؟ مگه من همچین حرفی زدم که اینطوری بهم میپری؟ 

_ میشناسمت! میدونم چی تو سرت میگذره، توهم خیانت و توطئه داری.. النم
میخوای بگی چرا که نه! تو با نقشه بهم نزدیک شدی، تو بازیم دادی، تو

خائنی، نارو زنی، دروغگویی، دوزار بهت اعتماد ندارم.... 



+ چی میگی واسه خودت یلدا؟ من فقط یه سوال ساده پرسیدم، چرا انقدر
شلوغش میکنی؟ 

داغ دلم تازه شده بود و عقده هام سرباز کرده بود! میدونم شرایط خوبی واسه
اینکار نبود، ولی منم از اینکه هرچی میشد آبان چپ و راست یقه مو میچسبید
خسته شده بودم.. عصبی و خسته دستمو رو پیشونیم  کشیدم و براش مختصر

توضیح دادم چه اتفاقی افتاد.. فکر نمیکردم باور کنه،  فکر میکردم الن میخواد
منو مقصر بدونه و کاسه کوزه هارو سرم بشکنه.. ولی همچین اتفاقی نیفتاد. 

سکوت سنگینی کرده بود و با ناراحتی به دیوار تکیه داده بود.. سرشو پایین
انداخته بود طوریکه انگار احساس شرمندگی میکرد.. تو همون حالت آروم لب
باز کرد: تقصیر منه، دیروز به راحتی گذاشتم با اعصابم بازی کنه، بعدش اونم

خیلی آسون تا اینجا دنبالم اومد و پیدات کرد. 

سرشو بال گرفت  و خیره بهم ادامه داد: تنها شانسی که اوردم این بود که کیف
پولمو جا گذاشتم.. برگشتم خونه که اونو بردارم، یه دفعه وسط کوچه تورو با

این  سر و وضع دیدم که با اون بی همه چیز درگیر شدی.. همون لحظه فهمیدم
حرومزاده چرا دیروز باهام قرار گذاشت، میخواست به تو برسه.

PART 170 : 

به کنایه نیشخند زدم: پس برا همین خیال برت نداشت باهاش همدستم! اگه اون
لحظه که وسط خونه وایساده بود و هنوز درگیریمون بال نگرفته بود از راه

میرسیدی، بازم انقدر آروم بودی و حرفمو باور میکردی؟ معلومه که نه !
مطمئنم اون موقع به جونم میفتادی و تا میتونستی کتکم میزدی، بدون اینکه

مهلتم بدی حرفا بزنم! شایدم مثل دیشب انقدر گردنمو فشار میدادی تا خفه شم
و بمیرم. 



آبان : 

حرفاش میسوزوند و جزغاله میکرد!.. بهش حق میدادم، خیلی اذیتش کرده
بودم، تو این مدت علوه بر رفتار نبدم مدام بهش بی رحمانه تیکه مینداختم  و
آزردش میکردم.. هربار اون با بغض سکوت میکرد و هیچی نمیگفت، سعی

داشت درکم کنه و بهم حق بده ولی من  حالیم نبود و بیشتر میتازوندم، انقدر که
دیگه فراموش کردم یواش یواش این بغض و سکوت تبدیل به غمباد میشه، کم

نو بلخره یه جا میترکه.  کم بزرگ میشه و خستش میکنه.. 

نگاهم رو صورتش چرخید و دلم به درد اومد از حالت متناقضی که به چهره
داشت.. لباش به تلخی میخندید ولی چشماش قرمز و پر اشک شده بود.. خیره

به همون چشما لب باز کردم: میدونم عصبی و ناراحتی ولی داری اشتباه
میکنی. 

تک خنده تلخُ و بی حالی کرد و سر تکون داد.. با تاخیر گفت: باشه، من اشتباه
میکنم!.. میرم لباس بپوشم بریم بیمارستان. 

مخالفتی نکردم و گذاشتم کاری که اون میخواد انجام شه.. یه لحظه به این فکر
کردم اگه کیفمو جا نمیذاشتم، اگه برنمیگشتم خونه و شهرام یلدا و بچشو با

خودش می برد چیکار میتونستم بکنم؟ دستم به کجا بند بود؟.. حتی فکر کردن
بهشم حالمو بد میکرد.. من واقعا نمیخواستم یلدا رو از دست بدم.. نمیخواستم! 

.......

از بیمارستان که برگشتیم یلدا رزالینو که تو بغلش خوابش برده بود برد تو
اتاق.. ولو شدم رو یکی از مبلها و منتظر شدم یلدا بیاد تو سالن.. اعترافا
میکنم بعد از اتفاقات امروز خیلی چیزا بهم  ثابت شد.. یلدا اگه میخواست

میتونست به راحتی با شهرام بره، نه اینکه شهرام از بچه استفاده کنه تا مادر



مجبور شه دنبالش کشیده شه.. دیگه باید قبول میکردم تمام کارایی که یلدا پیش
شهرام انجام داده از رو اجبار بوده و غلو نمی کرده.

برای اولین بار از اعماق قلبم، بدون عقده و کینه برای یلدا دل سوزوندم و اونو
قی بی گناه دونستم که واقعا هیچ تقصیری بی هیچ شک و تردیدی یه قربان

نداشت.. حتی به خاطر دروغا و بازیایی که مجبور شد سرم پیاده کنه.. چاره
ای نداشته!.. همین که داشت همه تلششو میکرد تا جبران کنه و من ببخشمش

نشونه ذات درستش بود.. این از بقد روزگاره که زندگیش به اینجا رسیده. 

ولی منم نمک رو زخمش شدم و بیشتر آزارش دادم.. شکوندمش، با حرفام، با
رفتارای غیرقابل تحملم، نگاه جنسی که بهش داشتم.. خب منم عصبانی و
دلشکسته بودم، یجورایی حق داشتم!.. واقعا حق داشتم با چیزایی که حال

صدرصد بهم ثابت شده بود؟! نمیدونم! 

 دقیقه ای گذشت و از یلدا خبری نشد.. بلند شدم و نزدیک اتاقش20تقریبا 
رفتم.. در نیمه باز بود و منم آروم به داخل سرک کشیدم.. یلدا و رزالین

کنارهم خوابیده بودن! صحنه خیلی قشنگی بود!.. بی صدا وارد اتاق شدم و به
صورت یلدا نگاه کردم.. نمیتونستم منکر معصومیت چهرش شم، مخصوصا

حال که خواب بود.

چه سختی ها و شرایطی بهش تحمیل شده که...! حال من درمقابلش  عذاب
وجدان داشتم و از خودم  شرمنده بودم.. وقتی داستان زندگیشو تعریف کرد به

جای اینکه  ازش حمایت کنم  و بیشتر هواشو داشته باشم  اجازه دادم عقده و کینه
بهم غالب شه، رفتار بدی رو پیش گرفتم و به این  فکر میکردم انقدر باهاش

نمردی.  نجوون  سکس کنم تا بتونم کنار بذارمش! یه حرکت به دور از 



چرا آدم  همیشه باید به خودش حق بده و خودخواهانه بقیه رو شماتت کنه؟..
دوباره به یلدا چشم دوختم، با ملیمت روش پتو کشیدم و از اتاق بیرون رفتم..

باید برای شهرام و پس گرفتن کلکسیون یه کاری میکردم.. الن وقت خوبی
بود برای تماسی که امروز قسمت نشد! گوشیمو از جیبم بیرون  اوردم و زنگ

زدم. 

........

تو خواب حس کردم دماغم داره میخاره و نفسهای گرم یه نفر تو صورتم پخش
میشه.. چشم  باز کردم و رزالینو دیدم که با لبخند پهن و بامزش تو صورتم

اومده و بهم زل زده.. همین که دید چشمام باز شدن گفت: سلم! خواب بودی؟ 

خندیدم و دستمو دور گردنش انداختم، صورتشو بوسیدم و گفتم: آره خواب
بودم، گشنته؟ مامانت کجاس؟

عین ماهی لیز خورد و از زیر دستم بیرون اومد، انگشت تپل و کوچیکشو
گذاشت روی دماغ قلقلیش و گفت: هیس! هیس! 

با خنده گفتم: چرا؟ مامان هنوز خوابه؟ 

+ آره! هیس! 

خنده هام بیشتر شد و ملپشو کشیدم.. به خودم کش و قوسی دادم و دور و
اطرافمو نگاه کردم.. دیشب رو مبل خوابم برده بود.. یادم اومد دیشب با

صحبت هایی که با یکی دونفر آشنا داشتم کمی امیدوار شده بودم، همچنان
برگردوندن عتیقه ها قطعی نبود ولی شاید بشه یه کارایی انجام داد.



بلند شدم که یه خوراکی به رزالین بدم تا وقتی یلدا خواست بهش صبحونه  بده
بچه ضعف نکنه

PART 171 : 

طفلی دیشبم  شام نخورد و خوابید، میدونستم خیلی گشنشه.. رفتم سراغ یخچال
و بسته نون و شیشه مربا رو برداشتم تا براش یه ساندویچ کوچیک درست

کنم.. همین که مشغول شدم رزالین با صدای بلند و خوشحال سلم کرد و از
آشپزخونه پرید بیرون.. سرمو بال گرفتم و چشمم به یلدا افتاد که داشت رزالینو

بغل میکرد.. بوسیدش و قربون صدقش رفت، تو همین حال وارد آشپزخونه
شد.

بدون اینکه نگاهم کنه سلم سرد و زورکی کرد، رزالینو پایین گذاشت و
مشغول درست کردن چای شد.. هنوز گارد داشت! ولی من که از دیشب

تصمیم  گرفته  بودم رفتارمو باهاش تغییر بدم برای همین با لحن گرم و صمیمی
جوابشو دادم.. تیرم به سنگ خورد و هیچ واکنشی نشون نداد! بیخیال نشدم و

ادامه دادم: خوب خوابیدی عزیزم؟ 

مکثی کرد و با همون لحن سردش گفت: اوهوم! 

با خودم فکر کردم تازه از خواب بیدار شده و حال و حوصله نداره، بهتره یکم
زمان  بدم. 

من و رزالین مشغول خوردن صبحونه شدیم ولی یلدا جز یه چای تلخُ هیچی
نخورد.. معترضانه بهش گفتم: چرا چیزی نمیخوری؟ چای تلخم شد صبحونه؟ 



نیشخند پر طعنه ای زد و گفت: من سه، چهار روزه صبحونم همینه، تو الن
فهمیدی؟.. چرا؟ چون تو یا قبل از من یا بعد از من صبحونتو میخوری! انگار

اینطوری برات راحتتره. 

راست میگفت، من واقعا به جزئیات کارای اون اهمیتی نمیدادم.. اما پررویی
به خرج دادم و با لبخند گفتم: نه من راحتترم با تو صبحونه بخورم.. اصل

نظرت چیه فردا باهم بریم  یه جای خوش آب و هوا و اونجا صبحونه بخوریم؟ 

+ مگه اومدیم گردش و تفریح؟ یا ماه عسل! الن به تنها چیزی که باید فکر
کنی عتیقه هاته، البته میدونم فقطم به همونا فکر میکنی! کل حرفم اینه که

وقتتو برا چیزای دیگه حروم نکن. 

قبل از اینکه فرصت کنم جوابشو بدم بلند شد و از آشپزخونه رفت بیرون .. سر
لج افتاده بود؟ شاید! ولی منم بیخیال نمیشدم.. دنبالش رفتم و گفتم: میخوای بهم

بفهمونی هنوز دلخوری؟ خودم میدونم و بهتم حق میدم، برا همین ... 

برگشت سمتم و حرفمو قطع کرد: نه آبان خان، من اصل نمیخوام هیچی رو
بهت بفهمونم.. فقط دارم کج دار مریز تا میکنم که اینروزام بگذره، تو به

چیزی که میخوای برسی و منم برم پی زندگیم. 

ماتم برد و نگاهم رو صورت خنثی و بی حسش چرخید، قبل هم  این حرفو زده
بود ولی نه اینطوری، انقدر خونسرد و ریلکس و مطمئن! اخم کردم و گفتم:

یعنی چی بری پی زندگیت ؟ 

_ یعنی همین! فکر کنم از اولم قرار بود همچین کاری کنی، منم که عاقلنه و
منطقی بهش فکر کردم دیدم تصمیم درستیه.. نه تو دیگه اون آبانی هستی که



من میشناختم نه من برای تو مثل سابق میشم.. با همه چیزایی که بینمون پیش
اومده بهترین تصمیم اینه که هرکدوم بریم پی زندگی خودمون.. البته فکر

میکنم توام صدرصد با این تصمیم موافقی.

اولین بار بود که میدیدم انقدر سرد و سنگی و محکم از این موضوع حرفا
بزنه، جدایی! جدیت و قاطعیتش ته دل آدمو خالی میکرد.. تو این مدت همیشه
برق خواستنو تو چشماش میدیدم، تو جر و بحث، دعوا، تو سکوتش، عشقشو

تو نگاهش میدیدم، ولی حال هیچی نبود! سرد و تاریک.. 

خواست ازم رو برگردونه که مانعش شدم و گفتم: وایسا ببینم! خودت تنهایی به
این نتیجه بزرگ رسیدی؟!.. چته چرا اینجوری حرفا میزنی؟ اگه بابت اتفاق

اون شبه که من عذرخواهی کردم. 

+ نه آبان خان تو هیچ عذرخواهی نکردی، اصل نیازیم نیست عذرخواهی کنی
چون واقعا دیگه مهم نیست! راه ما کل از هم جدا شه به نفع هردومونه.. بعد

از تموم شدن این ماجرا تنها چیزی که میخوام اینه که دست از سرم  بردارید و
بذارید به زندگیم برسم. 

لحن سرد و بیخیاش، کلمات سنگی و بی سابقه ای که داشت منو میترسوند.. بی
تفاوت تر از هروقتی راه افتاد و رفت داخل اتاقش.. دلم میخواست وایسه و داد
و بیداد کنه، منتظر شنیدن حرفای من باشه و براشون جواب حاضر کنه، حداقل

اینطوری بهم ثابت میشد هنوزم امیدی هست!.. آبان خان! یعنی دیگه هیچ
صمیمیتی باهام نداره، یعنی به سردی و بی خیالی بدی رسیده. 

آشفته حال دنبالش رفتم و بهش توپیدم: تو که تا پریروز حرفا عشق و عاشقی
میزدی، یهو چیشد که از این  رو به اون  رو شدی؟ 



بیحال و حوصله جواب داد: خب اشتباه کردم، اینم بذار  رو حساب دروغایی که
قن خیانت کار اهمیت بدی؟.. بهت گفتم، چرا باید به حرفای یه آدم نارو ز

مگه...! ول کن بابا بیخیال! داریم چه بحثی میکنیم؟ تنها چیزی که ازت میخوام
اینه که تو این مدت به هم کاری نداشته باشیم و حریم همو حفظ کنیم، همچنان 
پای حرفم هستم و برای کمک بهت هرکاری از دستم بربیاد انجام میدم.. اما

انتظار دارم توام رو حرفت وایسی و بعدش بذاری برم. 

چی داشتم میشنیدم؟ شوخیش گرفته بود؟! خواستم درو ببندم تا راحت تر باهاش
حرفا بزنم که فورا نزدیک اومد و با جدیت سفت و سخت و بی سابقه ای

گفت: درو نبند! اگه قراره درو ببندی من همین الن میرم بیرون. 

باورم نمیشد! این آدم یلدا بود؟ مگه میشه در عرض دو شب یه نفر متحول شه

PART 172 : 

نکنه موقع درگیری با شهرام سروکله ش به جای سختی برخورد کرده و
شخصیتش کل تغییر کرده؟.. . اخمامو تو هم  کشیدم و گفتم: خیلی خب جو نده!

درو نمیبندم، فقط میخواستم صدامون بیرون نره.. بعدشم قبل هم  بهت گفتم، من
هرموقع که بخوام بهت نزدیک میشم، توام نمیتونی جلومو بگیری. 

نیشخند کمرنگی  زد: باید قبول کنی تمام این مدتی که باهم میخوابیدیم به خاطر
این  بود که خودمم همیشه ته دلم  راضی بودم و میخواستم، اما الن که قصد

دارم به کل این رابطه درب و داغونو تموم کنم دیگه دلیلی نمیبینم همچین
چیزی بخوام، این یعنی توام باید فاصلتو با من حفظ کنی.. از این  به بعد ما

دیگه هیچ نسبت و ارتباطی با هم نداریم، یعنی دیگه مایی وجود نداره! تنها دلیل
بودن منم اینجا فقط اینه که گندی رو که به زندگیت زدم درست کنم و بعدشم

برم. 



هنگ بودم و باورم نمیشد! حرفاش هم هراس به دلم مینداخت هم میچزوند..
خودمو نباختم و پوزخند معنی داری بهش زدم: هرچی که تو سرته خیال خامه

عشقم، حال حالها هستیم در خدمت هم. 

+ ببین آبان خان من نزدیک به دو سال با یه مرد غریبه که عاشق رابطه با
نمرد بهم زنای مختلف بود زیر یه سقف زندگی کردم  بدون اینکه دست اون 

بخوره. . پس این چندوقت زندگی اجباری با تو چیزی نیست که نتونم از پسش
بربیام.. النم ممنون میشم  بری بیرون. 

خشمگین و بهت زده خیرش مونده بودم.. یه آن  به سرم زد پرتش کنم رو تخت
و یجوری وحشیانه ترتیبشو بدم دیگه اینجوری برام هارت و پورت نکنه..

حیف که نمیخواستم با سکس اجباری از خودم  برونمش و اونم ازم متنفر شه
وگرنه به راحتی میتونستم همین الن اینکارو انجام  بدم.. مخصوصا که اینبار
قاطعیتش نشون میداد بر خلفا دفعات قبل واقعا همچین چیزی نمیخواد! اگه
بهش نزدیک میشدم تا ابد تو ذهنش یه متجاوز شناخته میشدم، منم هیچوقت
نمیخواستم اینطوری شه.. نگاه تهدید آمیز و معنی داری بهش انداختم و از

اتاقش رفتم بیرون. 

یلدا : 

نرک آدم که یهویی تو یه رابطه عاشقانه عوض نمیشه، ذره ذره میشکنه، نت
برمیداره، درجا میزنه و بیشتر و بیشتر خودشو خسته میکنه.. همه اینا رو هم

جمع میشه بعد یه حرکت ناگهانی کافیه واسه اینکه به خودت بگی من دیگه
نبسمه! دیگه نمیخوام!.. دو شب پیش وقتی که آبان خرخرمو چسبید و به راحتی

متهمم کرد به اینکه با شهرام رابطه داشتم به این نقطه رسیدم. 



بعد از اون همه اعترافا صادقانه، کل زندگیمو براش ریختم رو دایر و سیر تا
قن تنها امید زندگیم  رزالینو قسم خوردم که پیازو تعریف کردم بی سانسور! جو

بفهمه هیچ دروغی بهش نگفتم و همه چیزو در نهایت روراستی تعریف کردم..
بعد اون با چهار کلمه حرفا به هم ریخت و رو سر من هوار شد!.. این  یعنی

حرفای من نپشم! دوزار براش ارزش نداره.. این  یعنی هرکی از راه رسید
میتونه خیلی آسون نظرشو عوض کنه.. یعنی این رابطه دیگه رابطه نمیشه،

بی فایدس، میخُ تو سنگ کوبیدنه! 

با رفتارای سرد و تو مخُ و آزاردهندش کنار اومدم، با طعنه و کنایه های تموم
نشدنیش که از نیش مار بدتر بود، به این امید که چیزی رو درست کنم، ولی

خیلی وقتا تلش و اصرار آدم جواب نمیده، پس باید ولش کنه و بره.. من خودم
زخم خورده بودم، روحم خسته و داغون شده بود، بهر امیدی به آبان دل خوش
کرده بودم.. اگه قرار باشه مدام تحقیرم کنه، تهمت بزنه و منو متهم به رابطه با

نمردای مختلف کنه دیگه چه فرقی با اون  سهند بی همه چیز داره؟ 

قبل هم  گفتم، میخواستم بعد از تموم شدن این  وضعیت، بی دردسر با دخترم
نمرد نخواستم تو زندگیم! زندگی کنم بدون اینکه نفر سومی تو زندگیمون باشه.. 

بخت و اقبال من بهم ثابت کرده هرکی میاد تو زندگیم یجوری مشکل دار از
آب درمیاد، اون از سهند بی شرفا اینم از آبان روانی ! 

درو بستم و لباسامو دراوردم که برم حموم... دوش گرفتم و خیلیم طولش ندادم،
سریع تمومش کردم.. قبل از اینکه بیام بیرون داخل اتاقو سرک کشیدم و

مطمئن شدم در هنوز بسته س، چون نه دیگه میخواستم آبان  منو لخت ببینه، نه
قکرم داشتم!  دیگه خودم 

بیرون اومدم و وایسادم وسط اتاق تا خودمو خشک کنم.. همین که میخواستم
لباس زیرمو بپوشم یه دفعه در با شدت باز شد و آبان سراسیمه و هراسون اومد



داخل.. هنوز تو بهت و هنگ بودم و مغزم داشت اینکارشو پردازش میکرد که
جلو اومد و گفت: یلدا لباس بپوش و جمع و جور کن باید بریم. 

بهت زده تر از قبل لب باز کردم: چی میگی؟ کجا؟ برای چی؟ 

+ بابام.. حالش بد شده و بردنش بیمارستان.. زودباش وقتو تلف نکن، آماده
شو.

ماتم برده بود! اصل مهلتم نداد سوالی بپرسم، سریع از اتاق رفت بیرون ! به
خودم اومدم و تند تند لباس پوشیدم.. همزمان رزالینم صدا زدم تا اونم آماده

کنم... بابای آبان چش شده بود ؟ میدونستم مریض احواله و سابقه سکته داره،
امیدوار بودم مشکل جدی براش پیش نیومده باشه.

PART 173 : 

از اونجایی که بعید میدونستم دیگه به این خونه اجاره ای برگردیم هرچی که
 دقیقه بعد از خونه20وسیله شخصی و لباس داشتیم رو با سرعت جمع کردم.. 

بیرون زدیم و سوار ماشین شدیم.. آبان درحالیکه آشفته و نگران رانندگی
میکرد به یه نفر زنگ زد: الو.... آره راه افتادم، گوش کن، درست توضیح بده

و بگو دقیقا چیشد..... یا خدا! الن تو چه وضعیتیه؟..... من چندساعت دیگه
بیمارستانم..... نه سریع میام، ای بابا! 

با عصبانیت قطع کرد و سرعت ماشینو بال برد.. مردد از اینکه وقت سوال
کردن هست یا نه پرسیدم: برا بابات چه مشکلی پیش اومده؟ 



+ دوباره سکته کرده، پرستارش میگفت بستریش کردن و هنوز به هوش
نیومده.. ای خدا! اگه بلیی سرش بیاد...! 

_ دور از جونش، نفوس بد نزن. 

+ اون که حالش خوب بود، طوریش نبود، چرا یهو این بل سرش اومد؟ 

_ حالش خوب میشه، مطمئن باش. 

چیزی نگفت و منم ترجیح دادم سکوت کنم، تا حال آبانو انقدر مضطرب و
پریشون ندیده بودم، حقم داشت! باباش سکته کرده بود و معلوم نبود چه

وضعیتی داره.. آخرین باری که باباشو دیدم تو شرکتشون کار می کردم.. اون
زمان که اصل از من خوشش نمیومد، احتمال النم همون حسو بهم داره!

هرچند اون بنده خدا که الن بد حال و بی هوش تو بیمارستان بستریه..
درضمن منم دیگه با پسرش رابطه ای ندارم که بخواد بیشتر ازم متنفر شه. 

از اونجایی که یه شهر دیگه بودیم چندساعتی تو جاده ها و کمی هم ترافیک
معطل موندیم تا بلخره نزدیک بیمارستانی شدیم که بابای آبان بستری شده

بود.. این چند ساعت جوری اعصاب آبانو به هم ریخت که جرات نداشتم یه
کلمه حرفا بزنم. 

ماشینو پارک کرد و ازم خواست پیاده شم.. منم که نمیدونستم الن اونجا چه
خبره و چه کسایی هستن، من من کنان گفتم: نه تو برو ما توی ماشین میشینیم.

+ نمیتونم همین جا ولتون کنم، اول که معلوم نیست چقدر کارم تو بیمارستان
طول بکشه، بعدشم نمیخوام اتفاق دیروز پیش بیاد، پیاده شو. 



اصل اعصاب نداشت و بدجوری قاطی بود، عین انبار باروت آماده انفجار! بر
خلفا میلم با رزالین پیاده شدیم و همراه آبان رفتیم داخل بیمارستان. 

چشمم افتاد به یه خانوم نسبتا سن دار که داشت میومد نزدیکمون، طوریکه
انگار آبانو می شناخت.. به هم که رسیدیم آبان وایساد و سلم و علیک کردن،

پس حدسم درست بود.. از بین  حرفاشون متوجه شدم خانومه پرستار بابای
آبانه.. تقریبا یه ربعی همینطور مشغول حرفا زدن بودن بعدش آبان به من

اشاره کرد و گفت: ایشون یلدا خانوم هستن، نامزدم. 

آبانو متعجب و معنی دار نگاه کردم ولی اصل محلم نداد! انگار درست شیرفهم
نشده من کل رابطمونو قطع کردم.. گذاشتم رو حساب اینکه نمیدونسته چجوری
منو معرفی کنه.. پشت بند معرفی من ادامه داد: ایشونم ماهی خانومه، پرستار

بابا . 

ماهی خانوم.. چه اسم جالبی! به نظرم مخفف اسمش بود، اسم اصلیش با ماه
شروع میشد، مثل ماه بانو، ماه سلطان، ماهرخ، همچین اسمهایی.. ماهی خانوم
با لبخندی که از سر تعجب و حیرتش بود سر تا پای منو برانداز کرد و وقتی

نگاهش به رزالین افتاد تعجبش چندبرابر شد! منم همون موقع به عمد گفتم:
دخترمه، رزالین. 

نگاهم کرد و با خنده گفت: ماشال خدا حفظش کنه، خیلی خوشحالم از دیدنتون. 

سرتکون دادم و به یه لبخند کمرنگ و کوچیک نبسنده کردم.. معذب بودم و
خودمو بینشون غریبه میدونستم، از نگاه های متعجب و معنی دار ماهی

خانومم خوشم نمیومد، ترجیح میدادم تو همون ماشین با بچه م میموندم.. ولی



مثل همیشه سعی کردم پشت ظاهر خونسرد و بی تفاوتم قایم  شم و عادی جلوه
کنم. 

چندساعتی تو بیمارستان بودیم.. رزالین دیگه خسته شده بود و بهونه میگرفت..
قبل از اینکه من حرفی بزنم آبان بغلش کرد و گفت: جونم قربونت برم خسته

شدی؟ 

پشت بندش ماهی خانوم  گفت: آقا آبان با دکتر آقای پورمشکاتم که حرفا زدی
و دیدی چی گفت، فعل تو آی سی یو میمونه، همراهم احتیاج نداره، یعنی

نمیذارن کسی بمونه، شما برگردین خونه، منم دیگه یواش یواش راه میفتم. 

آبان در جوابش گفت: باشه ولی خودم میرسونمت. 

بعد خطاب به من ادامه داد: بریم عزیزم. 

از خدا خواسته راه افتادم.. نه اینکه حال بابای آبان برام مهم نباشه ولی انقدر
خسته و کوفته بودم که فقط میخواستم یه جا دراز بکشم.. با کمی فاصله از اون

دوتا که داشتن تعارفا تیکه پاره میکردن به سمت در خروجی قدم برداشتم..
رزالینم جوری سفت و سخت چسبیده بود به آبان انگار که باباشو بغل کرده! 

از حرفای گاه و بیگاه آبان و ماهی خانوم داخل ماشین متوجه شدم نه اون نه
باباش خبر از زندانی شدن آبان  ندارن! مگه باباش چقدر از حال بچه خودش

بیخبر بوده که حتی شک نکرده چرا یه مدته پسرش نیست؟!.. فقط در یه
صورت همچین چیزی امکان داره، اینکه حال طرفا مقابل یه درصدم مهم

نباشه!.. بیچاره آبان! اعترافا میکنم دلم براش سوخت.



PART 174 : 

به قید وثیقه بیرون بود و یه تنه افتاده بود دنبال شهرام قالتاق و عتیقه ها،
کلکسیون مزخرفی که دیگه منم میدونستم چقدر برای بابای آبان با ارزشه،

جونش وصل بود به تک تک اونا!.. اگه میدونست پسرش چقدر دوسش داره
که به خاطرش داشت اینجوری دوندگی میکرد باید از خیر اون عتیقه ها

میگذشت و میگفت سرت سلمت پسرم، کلکسیون فدای یه تار موت!.. البته
کامل بعید بود باباش همچین واکنشی نشون بده چون ظاهرا اون عتیقه ها از

هرچیز و هرکسی براش مهمتر بود. 

هرچند من دیگه نباید به آبان و وضعیتش اهمیت بدم، چه برسه اینکه براش دلم
بسوزونم! اگه هم کنارش موندم تا کمکش  کنم فقط برای این بود که منم تو

دزدیدن عتیقه ها نقش داشتم و احساس گناه میکردم وگرنه دیگه هیچ رابطه ای
با آبان نمیخواستم. 

ماهی خانومو که رسوند ماشینو راه انداخت و همزمان گفت: میریم خونه
خودم، دیگه دلیلی نداره پنهونت کنم.

مثل این چندساعت درجوابش سکوت کردم، اونم  دیگه حرفی نزد تا وقتی که
رسیدیم خونه ش.. وارد که شدیم حال و هوای وقتی که همه چیز بینمون خوب

و عاشقانه بود اومد سراغم.. اون موقع نه من تو چشم آبان خائن و غیرقابل
اعتماد بودم نه اون انقدر اخلق گند و مزخرفی داشت.. اون زمان بزرگترین
آرزوم داشتن یه زندگی  آروم با آبان بود!.. به هرحال گذشته ها گذشته، دیگه

مهم  نیست قبل چطوری بود، الن مهمه. 



غرق همین فکرا بودم که  صدای آبان با فاصله نزدیک توجهمو جلب کرد: تو و
رزالین  تو اتاق من بخوابید که تخت دو نفره داره، فکر کنم اینطوری

راحت تری.

بدون اینکه نگاهش کنم به طور محسوسی ازش فاصله گرفتم و گفتم: باشه
ممنون. 

رزالینو بغل کردم و راه افتادم.. داخل اتاق شدم و درو پشت سرم بستم.. آره
میدونم بی تفاوتیم تو شرایط فعلی آبان بی رحمیه ولی همینه که هست! اگه

می خواستم دلداریش بدم و براش دلسوزی کنم اول لزم بود باهاش مهربون 
شم.. شک نداشتم آبان از این مهربون شدن سواستفاده میکنه تا دوباره به هم
نزدیک شیم و رابطمون از سرگرفته شه، منم به هیچ وجه همچین چیزی رو

نمیخواستم، پس همون بهتر که بی تفاوت باشم. 

آبان : 

رام نمیشد و کوتاه نمیومد، حتی با اینکه الن میدونست چه شرایط بحرانی دارم
و تنها دلخوشیمه ولی با اینحال بازم عذابم  میداد! اما همچنان امید داشتم میتونم

رابطمونو درست کنم، فقط باید یکم  زمان میگذشت. 

اینجا جای بهتری برای موندن یلدا و رزالین بود، نگهبان همیشه حضور داشت
و هرکسی نمیتونست وارد ساختمون بشه.. هنوزم استرس اتفاقای بد رو داشتم،

این نگرانی تمومی نداشت.. ولی الن یه دغدغه بزرگ دیگه هم داشتم،
وضعیت وخیم بابام.. هیچوقت نخواستم به نبودش فکر کنم، همیشه دوست

داشتم صحیح و سالم و روپا باشه.. با این  شرایط نمیدونستم قراره چی  پیش
بیاد. 

.......



دو، سه روزی میگذشت، یلدا همچنان مثل غریبه ها با من  رفتار میکرد و
همین بیشتر از هرچیزی آزارم میداد، یجورایی داشت تبدیل میشد به یه درد بی
درمون! تو یه خونه باهم زندگی میکردیم ولی همه راه هارو به روم بسته بود..

البته یه راهی همچنان باز مونده بود، اونم  زور و خشونت! که احمقانه ترین
راهی بود که میتونستم انتخاب کنم. 

با گاردی که یلدا داشت بعید نبود یهو به سرش بزنه و برای همیشه بره، اگه
تغییر رویه میدادم و مجبورش میکردم باهم باشیم.. حداقل الن به بهونه عتیقه

ها کنار خودم بود!.. با خودم  فکر میکردم کاش همون روزا که داشت سعی
میکرد دوباره دلمو به دست بیاره کوتاه میومدم و دل به دلش میدادم.. افسوس

که خریت گذشته رو تکرار کردم، افتادم رو دنده لجبازی و خودخواهی و
دوباره گند زدم. 

هرروز میرفتم بیمارستان و به بابا سر میزدم، وضعیتش هیچ  تغییری نکرده
بود، حتی به هوشم نیومده بود.. این مابین گاهیم به شرکت میرفتم و یه سری
کار انجام  میدادم تا یه سروسامونیم به اوضاع کاریمون داده باشم، کم به هم
ریخته نشده بود! اما خیلی طولش نمیدادم چون  میخواستم سریع برگردم پیش

یلدا.. یلدایی که حتی سه، چهار کلمه هم به زور باهام حرفا میزد! 

هنوز کاری در ارتباط با شهرام انجام نداده بودم، یجورایی فعل بیخیالش شده
بودم.. شرایط حال حاضرم داغون تر از اونی بود که بتونم دنبال اونم باشم و

براش نقشه بکشم. 

یلدا : 

آبان شرکت بود و منم با رزالین خونه ش بودیم، اینجا خیلی احساس بهتر و
راحت تری داشتم نسبت به اون  خونه ای که تا چند روز پیش درونش اقامت

داشتیم.. جالبه که همچنان یه سری وسایلی که از قبل اینجا داشتم سرجاش
مونده بود، فکر میکردم آبان تا الن باید اینارو توی سطل آشغال ریخته باشه! 



گوشیم زنگ  خورد و با دیدن یه شماره غریبه کمی  تعجب کردم.. با مکث
جواب دادم: بله؟ 

+ سلم. 

با شنیدن صدا دلم  هوری ریخت و خشکم زد.. شهرام  بود..  حالم آشوب شد و
از استرس دل پیچه گرفتم.. سکوتمو که دید ادامه داد: محض اطمینان میپرسم،

میتونی حرفا بزنی؟

PART 175 : 

گیج و عصبی لب باز کردم: یعنی چی محض اطمینان؟ مگه تو میدونی من
کجام و دور و برم چه خبره؟ 

همزمان سراسیمه بلند شدم و از داخل چشمی پشت درو نگاه کردم.. کسی
اونجا نبود.. صدای شهرامو پشت خط شنیدم: به نظرت میشه من از حال تو بی

خبر بمونم؟ همیشه مواظبتم و دورا دور هواتو دارم. 

طلبکارانه و عصبی تر از قبل گفتم: چی میخوای ؟ 

+ با اون اوزگل بهت داره خوش میگذره آره؟ هرشب بساط عشق و حال
برقراره! فکر کنم همیشه تو همچین چیزی رو میخواستی، ولی بذار یه نکته

ای رو بهت بگم خوشگلم، این یارو با چیزایی که ازت فهمیده دیگه محاله تورو
مثل قبل بخواد، النم اگه باهات مونده فقط به خاطر اینه که آخرین استفاده



هاشو ازت ببره و بعدشم با لگد تو و بچتو از خونه و زندگیش پرت کنه
بیرون.. هزاربار بهت گفتم اونی که تورو همه جوره میخواد و قبول داره منم،

قکی منم که همیشه پشتت بودم و قلبا بهت احترام  میذارم و قدرتو میدونم.. 
میخوای چشماتو وا کنی؟.. چی داره اون مرتیکه نکبت که دودستی چسبیدی

بهش؟ 

_ وایسا ببینم! چرا چرت میگی؟ من هیچ خری رو دودستی نچسبیدم، نه
میخوام ریخت تورو ببینم نه دیگه با آبان کاری دارم، اصل دیگه نمیخوام هیچ
نمرده بیزارم.. فقط میخوام ولم کنید، جنس مذکری تو زندگیم باشه، از هرچی 

دست از سرم بردارید و بذارید بی دردسر با بچه م  زندگی کنم. 

+ عه؟! اگه اینجوریه پس تو خونه ی اون مرتیکه چه غلطی میکنی؟ 

_ اول که به تو هیچ ربطی نداره، یه جوری رفتار نکن انگار زبونم لل قبل
یه رابطه ای بینمون بوده، بعدشم یکم از اون حرصا و طمعت برا پول بیشتر

کم کن، کلکسیون آبانو بهش برگردون و بذار هممون به زندگی کوفتیمون
برسیم. 

قگرو برداشته که به عتیقه ها برسه آره؟ + پس تورو 

_ من با میل خودم اینجام چون وضعیتی که آبان داره توش دست و پا میزنه
گناهش گردن منم هست، مثل تو بی وجدان نیستم که عین خیالم نباشه.. اون

کوفتی ها در اصل مال بابای آبانه و خودتم اینو خوب میدونی، اینم میدونی که
چرا آبان میخواد هرطور شده اونارو پس بگیره، پس طمعکاریتو بذار کنار و

از خیرشون بگذر، برشون گردون به صاحب اصلیش . 



+ عسلم من انقدر دهن خودمو سرویس نکردم که آخرشم دستم بمونه تو پوست
گردو.. صدسال از اون  گنج باارزش نمیگذرم. 

حرصم گرفت و صدامو بال بردم: بابای آبان سکته کرده و گوشه بیمارستانه،
حالش خوب نیست، اوضاع آبانم داغونه و هرروزم داره داغون تر میشه..

میفهمی چقدر گند زدی به همه چیز؟ چجوری میتونی انقدر بی رحم  باشی و
فقط به خودت اهمیت بدی؟ 

+ عشقم  بد زمونه ایه، نخوری میخورنت، بخوای به کسی رحم کنی تیکه پاره
میشی، چرا اونا یکم از حرصا و طمعشون کم نمیکنن و از کلکسیون

نمیگذرن؟ 

_ حرفا مفت نزن! آبان بیچاره انقدر به خاطر اون  کوفتی ها تو دردسر افتاده
همین که اسمشونو میشنوه میخواد بال بیاره، همه دوندگیش به خاطر باباشه که

جونش وصله به عتیقه ها.. بعدشم این تو بودی که اونارو از صاحبشون
دزدیدی، تو چرا ازشون نمیگذری؟ وضعیت مالیت انقدر خوب هست که هیچ
احتیاجی بهشون نداشته باشی..  به لطف دودره کردنات انقدر پولدار شدی که

توپ تکونت نمیده، دیگه چی میخوای؟ 

نفسشو پرصدا بیرون داد و با تاخیر گفت: میخوای عتیقه هارو برگردونم؟ 

_ آره! اگه  دوزار مردونگی داری همین امروز برشون گردون. 

+ شرط دارم! امروز برگرد سر خونه و زندگیت پیش خودم، منم اونارو پس
میدم. 



صورتم با انزجار جمع شد و گفتم: سر خونه و زندگیم؟! چی بین  ما بوده که
این چرت و پرتارو میگی؟ 

+ قبل نبوده، از این به بعد هست، اگه توام بخوای و یکم حرفا گوش کن
باشی. 

_ برو خودتو سیاه کن شهرام دودره باز! من یکی تورو خوب میشناسم، میدونم
چی تو سرته.. میخوای سر منم شیره بمالی و بکشونی خونه ت، بعدشم هیچی

به هیچی.. تو یه روده راست تو شکمت نیست.. همین چند دقیقه پیش گفتی
صدسال از اون  گنج باارزش نمیگذری.

با سرگرمی خندید و گفت: عاشق همین حرفا زدنتم! رفتارت.. کی مثل تو منو
میشناسه و باهام کنار میاد؟.. لجبازیو تموم کن و برگردم پیش خودم، همه

جوره درخدمتتم خوشگلم، یه زندگی برات می سازم تو رویاهاتم ندیده باشی..
چیه اون مرتیکه اوزگل که چسبیدی بهش و طرفداریشو میکنی؟.. اصل تا حال
دیدی من بخوام  به یه زن  اینطوری بها بدم؟ دیگه خودت که همیشه دور و برم

بودی و میدونی چه خبر بوده.

_ الن باید به خودم افتخار کنم و تو پوست خودم نگنجم که میون اون زنای
دور و برت شدم سوگلی؟! 

+ تو برگرد من عقدت میکنم، عقد دائم! اینجوری دیگه زن و شوهریم و خیال
توام راحته، منم که دیگه چهل و ناندی سنمه، نبسه هرچی از این شاخه به اون 

شاخه پریدم. 



به تمسخر گفتم: تروخدا! منت سرم میذاری، موندم این همه لطف و مرامو
چجوری جبران کنم! 

+ مسخره بازی درنیار یلدا، جدنیم.. وقتی میگم میخوام عقدت کنم یعنی واقعا
اینکارو انجام میدم.. برا اینکه فکر نکنی دروغ میگم هرموقع که برگشتی فورا

میریم محضر، معطل نمیکنم

PART 176 : 

دروغ چرا؟ واقعا از حرفش جا خوردم.. شهرام و این حرفا؟ محضر، عقد،
ازدواج! هیچوقت نشنیده بودم همچین چیزایی به زبون  بیاره.. یه لحظه خودم و
اونو کنارهم به عنوان زن و شوهر تصور کردم.. چه زوجی بشیم ما! خنده دار
و درعین حال تاسف بار.. زوج همکاری که دودره باز بودن  و باهم سر مردمو
کله میذاشتن! این تنها غلطی بود که محال بود تو زندگیم انجام بدم.. محال بود!

نفسی گرفتم و بهش گفتم: میدونی چیه شهرام؟ لزم  نکرده منو عقد کنی و
زندگی رویایی برام بسازی، همین که عتیقه هارو به آبان  برگردونی و بذاری
منم زندگیمو بکنم بزرگترین لطفو در حق همه کردی! بیا و یه بار تو زندگیت

یه کار خوب انجام  بده. 

+ یلدا ممخت تاب برداشته ها! من میگم موتور دزدیه تو میگی مدارک و گواهی
نامه؟! 

_ متنفرم از این  مثال های احمقانت.. ببین من حرفمو بهت زدم، کلکسیونو
برگردون و بذار هرکدوم بریم  سوی خودمون.. کم عذاب بده. 



+ منم حرفامو بهت زدم.. یا برنده میشم و بازی رو میبرم یا کل بازی رو به
هم میزنم.. باهات در تماسم. 

گمشوی پر نفرتی نثارش کردم و گوشی رو کنار انداختم.. زبون نفهم تر از
اون چیزی بود که بشه با حرفا راضیش کرد.. زندگی زناشویی اونم  با شهرام!

چقدر مسخره! من بیشتر هرزه بازیاشو به چشم  دیده بودم و میدونستم  چه
جونوریه! فقط نمیدونم چیشده که بند کرده به من و ول کنم نیست.. هیچوقت

نخواستم شهرامو به چشم دیگه ای نگاه کنم، هیچوقت! 

راوی : 

شهرام گوشی رو قطع کرد و پوفا کلفه ای کشید.. تصور می کرد یلدا واکنش
بهتری به پیشنهاد ازدواجش نشون بده.. آخه این اولین بار بود که با همچین

قاطعیتی به یه زن  پیشنهاد میداد.. اتفاقا قصدشم واقعا ازدواج بود، میخواست به
این شکل یلدا رو به سمت خودش برگردونه. 

اون با تمام  زنای دور و برش فرق داشت.. یه زن جوون و زیبا که تو بیشتر
موقعیتها پاکارش بوده و خیلی کارا به نفعش انجام داده، بهتر از هر زنی

میشناختش و کنارش بوده.. تنها زنی که هیچوقت دستش بهش نرسید.. شاید این
همه اصرارشم به خاطر همین بود، شاید قصد داشت چیزی رو به خودش ثابت

کنه که براش نشد وجود نداره.. شاید میخواست به آبان بفهمونه زنی رو که
اون خیلی دوسش داره میتونه به راحتی از دستش دربیاره و تصاحبش کنه. 

شایدم تمام این پافشاری ها و تقلها از سر عشق و علقه قلبیش به یلدا بود،
دوسش داشت و نمیخواست از دستش بده... اما با همه اینا به هیچ وجه قصد

نداشت عتیقه هارو پس بده، اونارو دیگه متعلق به خودش میدونست.. همچنین
قصد نداشت بیخیال یلدا شه، چون اونم متعلق به خودش میدونست. 



آبان : 

تازه رسیده بودم خونه و حسابی خسته بودم، طبق معمول یلدا خانوم با ورود
من رفته بود تو اتاقش که چشمش بهم نیفته.. دیگه واقعا داشت شورشو

درمیورد و دیوونم میکرد.. صبر و طاقتم حدی داره.. رفتم حموم و دوش
مختصری گرفتم.. وقتی بیرون اومدم با صدای بلند چندبار صداش زدم که بیاد

پیشم.. بماند که کلی معطلم کرد و با همین لفت دادن دیوونه ترم کرد. 

درحالیکه منتظر و عصبی به سیگارم پک میزدم تو چهارچوب در ظاهر شد..
دود سیگارو بیرون دادم و با اخم گفتم: بیا تو. 

بی حرفا چند قدم جلو اومد.. سر تا پاشو برانداز کردم و خیره به صورتش با
نیشخند عصبی گفتم: به نتیجه ی دلخواهت رسیدی یا هنوز زوده؟ 

گیج سر تکون داد: منظورتو نمیفهمم. 

ممخی که پیش گرفتی.. بسه دیگه عزیزم، تو خیلی _ این رفتار بچگانه و تو 
خوب منظورتو بهم رسوندی و منم خوب فهمیدم، تمومش کن. 

شونه بال انداخت و گفت: هنوزم نمیفهمم چی میگی ولی من قصد ندارم چیزی
رو بهت بفهمونم. 

_ برا آخرین بار میگم، تمومش کن یلدا، داری دیوونم میکنی. 

با خیره سری و لجبازی بهم زل زد و هیچیم نگفت عین یه بچه تخس پررو که
از آتیش سوزوندش کامل راضیه.. پکی به سیگارم زدم و ادامه دادم: انتظار



نداشتی که بعد از فهمیدن واقعیت خیلی راحت باهاش کنار بیام  و بگم اوکی ما
هیچ مشکلی نداریم؟ صدرصد که منم تو یه موقعیت هایی تند رفتم ولی توقع

داشتم بیشتر از اینا بفهمی باهام چیکار کردی. 

+ اون شبی که با اعصاب خرد از سرقرار با شهرام برگشتی خونه یادته؟
گردنمو محکم  چسبیدی و تهمت ناروا زدی؟ اون لحظه تو چشمم درست شبیه

سهند شدی.. واقعا یه لحظه خوقد اون بودی. 

با این حرفش احساس کردم یه چیزی درونم شکست.. نگاه خیرم به چشمای
سرد و غمگینش بود اما ذهنم جای دیگه سیر میکرد.. یادمه بهم گفته بود که

قت بزن داشت و مدام این بیچاره رو متهم میکرد که با من رابطه سهند چقدر دس
داشته.. بی شباهت به رفتار خودم  نبود! یه آن انقدر شرمنده شدم و از خودم  بدم

اومد که...! ولی من صدسال با اون بی همه چیز قابل قیاس نبودم.. اون کار
من از سر عشق و تعصب بود، نه نامردی و آزار دادن. 

با حال دگرگون و خشمگینی که از سر ناراحتیم بود لب باز کردم: هیچوقت
منو با اون  بی غیرت مقایسه نکن یلدا، من هر کوفتی که باشم نامرد و بی

ناموس نیستم.

PART 177 : 

پوزخند زد و با صدای مرتعشی که از بغضش بود گفت: که اینطور! پس
تعصب و ناموس پرستیت بهت مجوز میده که چپ و راست روم دست بلند کنی

و هرچی که خواستی بگی. 

چی داشتم واسه گفتن؟ فقط شرمنده تر میشدم.. من واقعا همچین شخصیتی
نداشتم، هیچوقت تو زندگیم  رو زن جماعت دست بلند نکردم، همیشه برای
نمردا تاسف میخوردم و بی عقل میدونستمشون.. حال خودم یکی از اینجور 



همونا شده بودم.. اما تمام اون کارای احمقانه فقط یه دلیل داشت! صدرصد
درست نبود ولی اون زمان منم دیوونه شده بودم. 

باید غرور و لجبازیمو کنار میذاشتم، بسه دیگه هرچی گند زد به رابطم با یلدا
و منم اجازه پیشروی دادم.. بلند شدم و با لحن آروم و به دور از عصبانیت

گفتم: چندسال دوری من از تو، حسرت نرسیدن و پشیمونی، اتفاقاتی که مثل
طوفان بینمون پیش اومد و گند زد به رابطمون، هیچکدوم باعث نشد از تو دل
قبکنم و بی خیالت شم.. فقط میخوام بدونی حال که آروم شدم به اون اتفاقات به
چشم  یه بحران  نگاه میکنم، که سعی دارم فراموشش کنم  و باهم از نو بسازیم. 

همزمان  با قدم های آهسته و محتاط نزدیکش میرفتم.. تو همین حال با عصبانیت
و پرخاش لب باز کرد: حرمتهای بین من و تو از بین رفته، نه دیگه به من

اعتماد داری نه میتونی به چشم  سابق نگاهم کنی، حقم داری! شاید اگه خودمم
جای تو بودم همچین حسی داشتم.. ببین زندگی کوفتی که کل پر از عذابه،
دیگه من و تو عذابشو بیشتر نکنیم، موندن ما باهم فقط قراره عذاب و آزار

باشه، پس بهتره که... 

مطره ای از موهاشو نوازش کردم.. حرفش خودمو بهش رسوندم و به نرمی 
نصفه موند.. از سکوتش استفاده کردم و زمزمه وار گفتم: اگه من برعکسشو

بهت ثابت کردم چی؟ بهت نشون دادم اشتباه میکنی و اونجوری که تو فکر
میکردی نیست. 

رام و بی حرکت وایساده بود بدون اینکه مخالفتی کنه، همین یه نشونه بود
برای اینکه بهم ثابت شه خواسته قلبش با حرفای رو زبونش فرق میکنه..

چشماشو به پایین دوخته بود و نگاهم نمیکرد.. دستمو زیر چونه ش گذاشتم و
گفتم: یلدا.. نگاهم کن. 



چشماشو آروم حرکت داد و نگاهم کرد.. به محض برخورد نگاه هامون
چشماش پر اشک شد و حالمو منقلب کرد.. اون نفسم بود، عشق زندگیم!

چطوری میتونستم ازش جدا شم؟.. دستمو رو گونه ش کشیدم و ادامه دادم: هم
من تورو میخوام، هم تو منو میخوای، چرا یه فرصت به خودمون ندیم؟ 

+ چون..چون میدونم پشیمون میشی، میدونم  چند وقت دیگه با اولین دعوا
حسابی سرکوفتم میزنی، توهین، تهمت، تحقیر.. من دیگه جای شکستن ندارم،
دیگه نمیتونم خرد شم، میفهمی؟.. نمیخوام دخترم شاهد حقارت مادرش باشه و

با ترس و نفرت بزرگ شه. 

مسر میخورد و دلمو آتیش میزد.. این ترس اشکای تو چشماش روی گونه هاش 
و بی اعتمادی رو خودم بهش دامن زدم.. من که میدونستم چقدر آسیب دیدس و

روح و روانش آزرده شده.. اما درمورد پاک بودنش دیگه کوچیکترین شکی
نداشتم.. چیزی که تو زندگی با سهند انقدر زیر سوال رفته و لکه دار شده بود
که دیگه یلدا برای اثباتش نمیخواست هیچ تلشی کنه.. نبایدم میکرد چون من

همه چیزو میدونستم. 

اشکاشو پاک کردم و گفتم: من دقیقا همون قدر که به طلوع خورشید مطمئنم به
پاکی و صداقت توام مطمئنم.. میدونم با یه سری کارای احمقانه اعتمادتو از

بین بردم، ولی من نه انقدر پست و نامردم که بخوام تویی رو که با کلی سختی
به دست اوردم تحقیر کنم و آزار بدم، نه قراره دیگه به گذشته برگردیم و نگاه

کنیم. 

لبخند تلخُ و بی جونی زد: الن این حرفارو میزنی، پس فردا نظرت عوض
میشه! چرا میخوای زندگیتو با زنی مثل من خراب کنی؟ 



نمرد یا یه حرفی رو نمیزنه یا تا آخرش پا حرفش وایمیسه.. زندگی من با _ یه 
زنی مثل تو تازه جون میگیره و به جریان میفته.. اگه هنوز شک داری یا

نمیدونی بذار بهت بگم، بیشتر از هرچیزی تو این دنیا میخوامت چون تو.. تو
شدی همه زندگیم.

نفهمیدم از کی محو و غرق چشماش شدم.. انگشتمو رو لبای خوش حالتش
میکشیدم و بیشتر تشنه بوسیدنشون میشدم.. مطیع بود و هیچ ساز مخالفی

نمیزد.. جسارت به خرج دادم و فاصلمونو از بین بردم.. همین که لباشو بین
قل خوب به وجودم برگشت.. مگه لبام حس کردم جون دوباره گرفتم و حا

میتونستم ازش دل قبکنم؟.. با چیزایی که از سر گذروندم و هنوزم دارم
میگذرونم دیگه مطمئن شده بودم یلدا چقدر برام باارزش و خواستنیه. 

تو همین حال حس کردم قصد عقب نشینی داره.. بهش اجازه ندادم و محکمتر
گرفتمش.. دلم برای لمس و بوسیدنش انقدر تنگ شده بود که هیچجوره نمیذاشتم

خودشو ازم دریغ کنه، به همه وجودش احتیاج داشتم، به نفس کشیدن عطر
تنش.. کمی تقل کرد و وقتی فهمید فایده نداره خودشو بهم سپرد.. بدجوری تو
تب و تاب خواستنش بودم، میل و عطش لمس تنش هر لحظه درونم بیشتر و

بیشتر میشد. 

دستای ظریفشو دو طرفا صورتم گذاشت و با آوای اغواگری تو گلو ناله بی
جونی کرد.. بیحال سرشو عقب کشید و لب زد: نه آبان.. نه!

PART 178 : 

خمار و حریصانه دست لی موهای بلند و آزادش بردم و زمزمه کردم: لعنتی
نمیبینی چقدر بی قرارتم؟ دارم روانی میشم. 



به حوله تن پوشم چنگ انداخت و نفس زنون پچ زد: نمیخوام دوباره این اتفاق
بینمون بیفته. 

حسابی تحریک شده بود و اینو از نفس نفس زدناش، چشمای خمار و داغی
تنش میفهمیدم.. هوس و آتیش درونمو با بوسیدن گردن باریک و لطیفش به

جونش انداختم و زمزمه وار گفتم: من میخوام بیفته. 

نه بی جون و ناقصی از بین لباش شنیدم و همزمان بدنشو با لذت رو بدن
برهنه م کشید.. اگه این خواستن نبود پس چی بود؟.. به بوسیدن گردن  خوش

تراشش ادامه دادم و بیشتر مستش شدم.. آوای گوش نواز گاه و بیگاهش منو به
خلسه می برد و برای انجامش مصمم ترم میکرد.. حتی اگه خودشم  نمیخواست

من دیگه نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم! 

صدای زنگ  موبایلم بلند شد و من بی توجه بهش غرق تن و بدن معشوقه لوندم
بودم. . انقدر زنگ خورد تا قطع شد.. حال یلدام با حرارت و نیاز همراهیم

میکرد و من اصل نمیخواستم این موقعیتو از دست بدم.. بدون اینکه لحظه ای
ولش کنم باهم راه افتادیم  تا درو ببندم.. تو همین حال دوباره موبایلم زنگ

خورد. 

کلفه و عصبی سعی کردم نادیده بگیرمش و اهمیتی ندم.. معلوم  نبود کدوم
مزاحمیه.. انگار رو مخُ یلدام رفته بود، پچ پچ وار گفت: کیه انقدر زنگ

میزنه؟ 

_ مهم نیست، ولش کن. 

+ شاید..شاید از بیمارستان باشه. 



لحظه ای از حرکت وایسادم.. دودل بودم که برم  جواب بدم یا نه چون مطمئن
نبودم واقعا از بیمارستان باشه.. ولی اگه بود چی؟.. بوسه ای رو لباش نشوندم

و ازش فاصله گرفتم.. گوشیمو از روی میز برداشتم و با دیدن شماره
بیمارستان هرچی حس داشتم پرید.. فورا جواب دادم، اونی که پشت خط بود

خودشو معرفی کرد و گفت زودتر خودمو برسونم بیمارستان. 

استرس بدی به جونم افتاد، دلم گواهی بد میداد ولی نمیخواستم قبول کنم..
هرچی ازش خواستم بهم بگه چیشده فایده نداشت و فقط پیچوند، بعدشم ازم
خواست سریعتر برم اونجا و تماسو قطع کرد.. بهت زده دست رو صورتم

کشیدم و همچنان مغزم درحال تجزیه و تحلیل حرفایی بود که شنیدم. 

دست یلدا رو روی شونه م حس کردم: آبان؟ چیشده؟ 

برگشتم سمتش و جواب دادم: باید برم  بیمارستان، خدا کنه اتفاق بدی نیفتاده
باشه. 

رنگش پرید و هاج و واج خیرم موند.. حولمو از تنم دراوردم و فورا لباسای
بیرونمو پوشیدم.. یلدا پریشون احوال نزدیک شد و گفت: بذار منم باهات بیام. 

_ نه عشقم لزم نیست، میدونی که رزالین اونجا اذیت میشه. 

+ تا بری و برگردی دلم هزار راه رفته.. براش خوراکی و تنقلت میخرم
اذیت نمیشه، من میرم حاضر شم. 



خودمم دوست داشتم همراهم بیاد، دلم نمیخواست تو این  موقعیت تنها برم
بیمارستان.. جایی که معلوم نبود قراره چه خبرایی بشنوم. 

یلدا : 

میدونستم قراره خبرای بدی بشنوه، وقتی اینجوری احضارش کردن بیمارستان
چی میخواستن بهش بگن؟ ولی امیدوار بودم اشتباه کرده باشم.. اصل

نمیخواستم بلیی سر بابای آبان بیاد. 

تو مسیر بیمارستان آبان سکوت سنگینی کرده بود و با سرعت رانندگی
میکرد.. با یه نگاه سطحیم میشد فهمید چه استرسی داره و چقدر نروسه..

درکش میکردم، شرایط خیلی بدی بود.. اما از طرفی از خودمم عصبی بودم
که خیلی راحت داشتم تو اتاقش وا میدادم.. نمیدونم چرا انقدر در برابر ناز و

نوازش آبان مطیع و بی اراده بودم منه احمق! 

ولی دیگه نمیخواستم به هم برگردیم،  برا همین بهتر بود هیچ تماس فیزیکی
باهم نداشته باشیم، چون میدونستم بعدش قراره همون تماس فیزیکی رابطمونو
جوش بده.. دلیلمم برای فاصله گرفتن فقط یه چیز بود، اینکه نمیخواستم یه بار

دیگه تو زندگیم شکست بخورم.. حس میکردم آبان با چیزایی که ازم فهمیده
دیگه محاله مثل قبل نگاهم کنه.. شاید حرفای شهرامم روم بی تاثیر نبود که

میگفت آبان فقط میخواد یه مدت باهام  باشه و بعدش از زندگیش پرتم  کنه
بیرون.. نمیخواستم بازیچه شم، نمیخواستم جای شکستن قلب و غرورم تا آخر

عمر آزارم بده. 

وارد بیمارستان که شدیم هرکی مارو به یه طرفا پاس میداد، هیچکس درست
و حسابی حرفا نمیزد.. آبانم هرلحظه بیشتر قاطی میکرد و مثل انبار باروت

آماده انفجار بود.. دیگه تقریبا میشد حدس زد چرا بهش زنگ زدن. 



بلخره بعد از کلی معطلی دکتر معالج اومد و با یه سری مقدمه چینی بهش
گفت باباش فوت کرده .. برای چندثانیه آبان وحشت زده و شوک شده خشکش
زد.. من خیلی بیشتر از دکتری که مقابلش وایساده بود ترسیدم، هرآن انتظار

داشتم این آرامش قبل از طوفان تموم شه و آبان دیوونه بازی دربیاره. 

اما بر خلفا تصورم همچین اتفاقی نیفتاد.. چشماش پر اشک شد و فورا
سرشو پایین انداخت.. اولین بار بود گریه هاشو میدیدم.. دلم کباب شد براش..

چقدر سخت بود دیدن گریه کردنش، انقدر که اشک خودمم دراومد.. دکتر بهش
تسلیت گفت و سعی کرد دلداریش بده، ولی آبان بدون اینکه به حرفاش اهمیت

بده گفت: میخوام ببینمش.

PART 179 : 

دکتر سرتکون داد و به یه طرفی راهنماییش کرد.. طوری تو حال خودش نبود
که بی توجه به اطرافش راه افتاد و رفت.. درکش میکردم، غم خیلی سنگینی

رو به دوش میکشید.. با اینحال نمیدونم چرا حال من انقدر بد شد.. فضای
بیمارستان طوری برام سنگین شده بود که حتی نمیتونستم نفس بکشم.. سرم

گیج میرفت و دیگه نمیتونستم وزن رزالینو تو آغوشم تحمل کنم. 

خودمو به صندلی رسوندم و رزالینم رو پاهام نشوندم.. انگار سرم رو بدنم
اضافی بود و نمیتونستم نگهش دارم، چشمام بیشتر و بیشتر تار میدید.. سرمو
به دیوار پشتم تکیه دادم و چشمامو بستم.. احساس میکردم سوار چرخ و فلک

شدم... 

نفهمیدم  آبان کی اومد بالسرم، چی میگفت، هیچ تصویر واضحی ازش نداشتم،
حتی جون نداشتم لب باز کنم و جوابشو بدم.. . متوجه شدم خوابوندنم روی تخت



و جسم نوک تیزی رو تو دستم فرو کردن.. دلم میخواست بخوابم، ولی تو
همون خوابم سرم گیج میرفت و حالت تهوع داشتم... 

چشمامو که باز کردم حال خیلی بهتری داشتم.. آبان که انگار خیلی وقته خیرم
مونده بود به محض اینکه دید چشمام باز شده هیجان زده نزدیکتر شد و گفت:

خوبی قربونت برم؟ 

_ آره خوبم، رزالین کو؟ 

+ همین جاست، پیش من. 

سربلند کردم و دیدمش که داشت با گوشی آبان بازی میکرد.. همون لحظه
نگاهش بهم افتاد و مامان مامان کنان تقل کرد بیاد رو تخت.. آبان بغلش کرد و

گفت: مامانو اذیت نکن دختر قشنگم، بذار استراحت کنه. 

نق زد و داشت گریه هاشو شروع میکرد که از آبان  خواستم بخوابونتش بغلم..
همین که تو آغوشم اومد ساکت شد.. چشمم افتاد به سرم تو دستم و بعدش

نگاهی به آبان انداختم که به حالت عجیبی نگاهم میکرد.. خودم خجالت کشیدم
از اینکه این طفلی کم  غم و ناراحتی نداشت، حال منم تو این هاگیر واگیر ولو

شدم رو تخت بیمارستان.. 

خواستم بابتش ازش عذرخواهی کنم که همون لحظه دست آزادمو تو دستش
گرفت و چندبار پشت سر هم بوسید.. از حیرت و تعجب خیرش موندم.. حال

من اونقدرام بد نبود که اون داشت اینطوری میکرد! فقط فشارم افتاده بود،
شایدم قندم! ولی به هرحال طوری رفتار میکرد انگار به شکل ویژه ای براش

عزیز و با ارزش شده بودم، بیشتر از هروقتی. 



بهت زده لب باز کردم: آبان جان خوبی؟ 

با صدای لرزون که ناشی از بغضش بود جواب داد: تو خوب باشی منم خوبم
عشقم.

_ شرمندم! تو این وضعیت ناجور که داغ دیدی و عزاداری منم شدم بار
اضافه... 

فورا حرفمو قطع کرد: نزن این حرفو دورت بگردم، درد و بلت به جونم، اگه
تورو نداشتم که تا الن از پا میفتادم. 

حال تعجبم خیلی بیشتر شد! آبان تو موقعیتی نبود که بخواد از این حرفا بزنه،
به علوه ابراز محبت بعد از مدتهای طولنی اونم به این شکل؟ واقعا برام

عجیب بود.. اون الن باید عزادار باشه ولی برق شوقی که تو چشماش میدیدم
گیج کننده بود.. همون لحظه خم شد، منو بوسید و زمزمه کرد: خیلی دوست

دارم عشق من.

کرک و پرم ریخته بود! چرا همچین میکرد؟.. کلفه از این کارا و حرفای بی
موقعش نگاهی به سرم انداختم و گفتم: خسته شدم دیگه میخوام پاشم. 

+ یکم دیگه صبر کنی تموم  میشه و میرم پرستارو صدا میکنم.. خوبه تو این
دوساعت و نیم  خواب بودی وگرنه نمیذاشتی سرم تو دستت بمونه. 

 دقیقه گذشته، کاش الن 10_ دوساعت و نیم خواب بودم؟! فکر کردم همش 
پرستارو صدا کنی بیاد و اینو از دستم جدا کنه.



با لبخند و نگاه عاشقانه ای گفت: چه عجله ای داری نفسم؟ استراحت کن، دیر
نمیشه. 

وا چش شده بود؟ به خاطر یه از حال رفتن که یه نفر انقدر عزیز نمیشه! نکنه
برای فوت باباش و فشار عصبی یه سری مشکلت روحی براش بوجود

اومده؟!

بلخره از بیمارستان خارج شدیم.. بماند که آبان  با من مثل یه شی گرانبها و
شکننده رفتار میکرد و با همین کاراش واقعا رو مخم  رفته بود!

تو طول مسیر با چندنفر تلفنی صحبت کرد، انگار داشت کارای مراسم
خاکسپاریو اوکی میکرد... نزدیکای خونه که شدیم گفت: من باید برم دنبال

کارای مراسم، به ماهی خانوم  زنگ زدم  و قراره بیاد پیشت، خونه تنها نمونی
بهتره. 

کفری و کلفه گفتم: آبان چرا اینجوری میکنی؟ من فقط فشارم افتاده بود، النم
حالم خوبه و میتونم تو خونه تنها بمونم، نیازی به پرستار ندارم. 

اخم کرد و با جدیت گفت: یلدا لجبازی نکن، اگه دور از جون دوباره حالت بد
شه من چیکار کنم؟ بذار با خیال راحت برم تدارک مراسمو ببینم، یکم  کوتاه

بیا. 

هرچی نباشه عزادار بود و داغدار، باید بیشتر از هروقتی باهاش مدارا
میکردم.. به معنی باشه سرتکون دادم و دیگه مخالفتی نکردم. 

آبان : 



وقتی یلدا از حال رفت دکتری که معالج بابا بود از پرستارا خواست بیشتر
بهش رسیدگی کنن.. ازم پرسید یلدا سابقه بیماری داره یا نه، منم واقعا مطمئن

نبودم، فقط میدونستم دیگه مبریدم!.. از یه طرفا جنازه بابام، از طرفا دیگه یلدا
که بیحال و بی جون رو تخت دراز کشیده بود.

PART 180 : 

به سختی خودمو نگه داشته بودم تا زار زار گریه نکنم.. احساس میکردم
هرچی بل و بدبختیه داره سر من میاد.. به معنی واقعی قله و داغون بودم و

میخواستم سر به بیابون بذارم.. مگه یه آدم چقدر ظرفیت اتفاق بد داره؟ دکتر
که حال و روزمو دید دلداری داد و گفت مشکلی نیست و نگران نباشم.. میگفت
برا اینکه خیالم راحت شه از یلدا آزمایش خون اورژانسی میگیرن و دوساعته

جواب آزمایشو تحویل میدن و از اینجور چیزا.

میدونستم برای هرکسی از این آزمایش های فوری انجام نمیدن، اما داشتن برای
من استثنا قائل میشدن.. صدرصد منم قبول کردم، مخصوصا که میدونستم

آزمایشگاه این بیمارستان واقعا مجهزه.. نزدیک به دو ساعت گذشت.. تو طول
این مدت احساس بدبخترین آدم رو زمینو داشتم، هنوزم نمیتونستم باور کنم بابا
ممرده و دیگه نیست، شاید خیلی دوستم نداشت و فرزند مورد علقش نبودم ولی

من واقعا دوسش داشتم، حال که قراره هیچوقت نداشته باشمش بدجوری
احساس یتیمی و تنهایی میکردم.

رزالین دیگه گریه هاش تموم شده بود و سرش با گوشیم  گرم بود.. همون دکتر
نزدیک شد درحالیکه برگه آزمایش تو دستش بود.. هیچ وظیفه ای در قبال من

نداشت ولی پیگیر کارم شده بود، مرام و معرفت سرش میشد!.. یکم حال و
احوال کرد و بعد گفت: این نتیجه آزمایش خانومتونه، خداروشکر هیچ مشکلی

نداره و فقط یکی، دو مورد ویتامین و آهن بدنش کمه، ولی یه چیزی تو این
آزمایش مشخص شد که به احتمال زیاد هیچکدومتون خبر نداشتین. 



دلم ریخت و نفسم بند اومد.. دکتر فورا با خنده گفت: نترسید اصل موضوع
نگران کننده ای نیست.. تو آزمایش خونشون مشخص شد که باردارن. 

فکر کردم گوشام درست نشنیدن! بهت زده گفتم: چی؟! 

+ البته اگه دو روز دیگه تشریف بیارید و آزمایشو تکرار کنید رقم بتا بالتر
میره و مطمئن تر میشید.. خیلی بهتون تبریک میگم، ایشال که قدمش پر خیر و

برکت باشه.

یهو انگار درونم زیر و رو شد.. یلدا حامله بود؟! موج احساسات بهم هجوم
اورد، نمیدونستم از خوشحالی بخندم یا گریه کنم! عجب روزگار عجیبی!

دوساعت پیش خبر فوت بابامو دادن و حالم خبر بچه دار شدنمو.. اگه این یه
معجزه فوری و فوتی نبود پس چی بود؟.. همچنان تو شوک مرگ  بابام  بودم و
نجوونه کوچیکی که تو رحم غم از دست دادنش داشت دیوونم  میکرد، ولی این 

یلدا درحال رشد بود نور امید و زندگی رو به وجودم برمیگردوند. 

صدرصد خود یلدا نمیدونست و از وجودش بیخبر بود.. باید بهش میگفتم؟.. اگه
برخلفا من، اون نمیخواستش چی؟.. بهتر بود من هیچی نگم و اوضاع

بینمونو درست کنم تا یلدام با عشق و رضایت نگهش داره.. هرچند حتی اگه
منم بهش نمیگفتم خودش دیر یا زود میفهمید. . ولی به هرحال من این بچه رو

میخواستم، با همه وجودم، یلدام باید نگهش می داشت و میزاییدش.. حاضر بودم
هرکاری بکنم، هر شرطی بذاره قبول کنم فقط بچه مونو به دنیا بیاره. 

یلدا : 



پیش ماهی خانوم معذب نشسته بودم و در و دیوارو نگاه میکردم، حرفی برا
گفتن نداشتم! فقط میخواستم آبان  زودتر برگرده تا این خانومم بره خونشون..
برعکس من ماهی خانوم  بود که همینطور بهم زل زده بود و این پا و اون  پا

میکرد تا سریعتر سر صحبتو با من باز کنه.. رزالین نزدیکم اومد و بهم
فهموند براش خوراکی بیارم.. به محض اینکه بلند شدم ماهی خانوم گفت: نه

عزیزم شما بشین من میرم میارم. 

_ خواهش میکنم، شما چرا؟ خودم میارم. 

+ آقا آبان بهم تاکید کرده نذارم شما دست به سیاه و سفید بزنی. 

از آبان حرصم گرفت! ببین چجوری لج درمیاره.. نه به اون اخلق مزخرفش
که آدمو از خودش زده میکنه نه به الن که محبتش قلمبه شده بود و داشت
گندشو درمیورد، هنوزم نمیفهمم پرستار اوردنش برا من دیگه چه مسخره

بازی بود؟ انگار قبپا گذاشته بود واسه من! هی به سرم میزد بیخیال همه چیز
شم و برگردم خونه خودم.. لبخند مصنوعیمو حفظ کردم و گفتم: لطف دارین،

ولی شما که نمیدونی خوراکیها کجاس، خودم میرم میارم. 

منتظر نشدم حرفی بزنه و رفتم  تو آشپزخونه.. یه ظرفا خوراکی برا رزالین 
پر کردم و برگشتم.. دوباره نشستم سرجام و بی هدفا زل زدم به تی وی..

چیکار میکردم؟ اصل پیش این  خانوم که نمیشناختمش راحت نبودم، مخصوصا
که پرستار بابای آبان بود و بدش نمیومد از یه چیزایی سر در بیاره، اون نگاه
های معنی دارش.. صداشو شنیدم که گفت: با آقا آبان خیلی وقته اینجا زندگی

میکنید؟ 

شروع شد! نفسی گرفتم و گفتم: نه من خودم خونه دارم، امروز به خاطر اتفاق
ناگواری که پیش اومد اینجا موندم. 



+ آهان! آخه ماشال همه جای خونه رو خوب میشناسید برا همین پرسیدم. 

جوابی بهش ندادم تا بیخیال صحبت شه ولی اون  با کمی تاخیر ادامه داد: شما
نامزد آقا آبانی درسته؟ 

خیلی دلم میخواست بگم  نه! نیستم! ولی از اونجایی که آبان قبل منو نامزد
خودش معرفی کرده بود نخواستم حرفش دوتا شه.. به معنی تایید سرتکون دادم

و اونم با کنایه گفت: مبارک باشه، پس واقعا نامزدیشو با نوشه خانوم  به هم 
زده

PART 181 : 

اسم نوشه رو که اورد انگار چوب تو آستینم کردن! یعنی چی این حرفش؟..
منم پررویی به خرج دادم و گفتم: خیلی وقته، شما تازه با خبر شدی؟ 

+ نه، از قبل میدونستم فقط مطمئن نبودم.. آقای پورمشکات خدا بیامرز خیلی
نوشه خانومو دوست داشت، البته نوشه خانومم واقعا دختر خوبی بود، با

شخصیت، خونواده دار و تحصیل کرده .. ایشون بود که منو به این خونواده
معرفی کرد. . این اواخر که با آقا آبان به مشکل خورده بودن یکی، دوبار اومد

خونه آقای پورمشکات که یه راه حلی پیدا کنه، طفلی خیلی ناراحت بود و
غصه میخورد، چون آقا آبان یهو نظرش برگشت و پاشو کرد تو یه کفش که

نامزدیشونو به هم بزنه، نمیدونمم برای چی! آخه اینا خیلی باهم خوب
بودن..چی بگم وال! ایشال که بخت خوبی نصیبش بشه.



کاسه داغ تر از آش یعنی این! سنگ یه نفر دیگه رو که هیچ ربطی به زندگیت
نشته!.. اخم نداره جوری به سینه بزنی هرکی ندونه فکر کنه همخون و هم ری

کردم و گفتم: من و آبان خیلی ساله همدیگرو میشناسیم، حتی قبل از اینکه
سروکله این خانوم  پیدا شه، آبان اگه نامزدیشو با نوشه به هم زد به  خاطر این 

بود که آدمای مناسبی برای هم نبودن . 

معنی دار سرتکون داد و گفت: آره خب، بلخره هرکسی صلح زندگی
خودشو بهتر میدونه. 

با چشم غره ازش رو برگردوندم و دوباره به تی وی خیره شدم.. واقعا کی
بهش اجازه داده انقدر راحت اظهار نظر کنه؟.. هنوز چندثانیه نگذشته بود که

دوباره پرسید: شوهر سابقتون فوت کرده؟ 

نگاه عصبی بهش انداختم و اونم با خونسردی ادامه داد: چون این دختر
خوشگلو دارین با خودم فکر حتما قبل ازدواج کردین. 

کفری جواب دادم: بله، قبل ازدواج کردم، شوهر سابقمم فوت نکرده از هم جدا
شدیم. 

نمرد مثل + ایشال که اینبار زندگی دلخواهتونو بسازید، تو این دوره و زمونه 
آقا آبان کم پیدا میشه که بچه یه نفر دیگه رو قبول کنه. 

علنا داشت بیوه بودنمو تو صورتم میکوبید! چقدر پررو بود.. اخمامو باز کردم
و با لبخند معنی داری گفتم: پس شما فکر میکنی آبان داره در حقم مردونگی

میکنه، این یعنی چون قبل ازدواج کردم و یه بچه دارم دیگه حق انتخاب



ندارم، اگه هم کسی سمتم اومد باید بذارمش رو سرم و حد خودمو خیلی پایین
تر از اون بدونم، چون داره بهم لطف میکنه، درسته؟

+ نه،نه من اصل همچین حرفی نزدم... 

_ چرا شما دقیقا همینو گفتی.. خانوم شما هیچی از گذشته ای که ما داشتیم
نمیدونی، از اتفاقاتی که مارو از هم دور کرد، چیزایی که از سر گذروندیم..

فقط از وقتی اومدی داری کند و کاو میکنی تا سر از همه چیز دربیاری. 

+ نه وال خانوم سوتفاهم شده، من فقط میخواستم یه معاشرتی کرده باشیم. 

_ من به این نمیگم معاشرت، اسم دیگه ای داره که درست نیست به زبون
بیارم. 

+ هنوزم میگم سوتفاهم شده، شما منظور منو بد فهمیدی. 

جوابشو ندادم تا خودش ساکت شه.. اگه خیلی حرفارو واضح تر بهش نزدم
فقط به این دلیل بود که میخواستم احترام سنشو نگه دارم.. نگاهی به ساعت

انداختم و گفتم: دیگه یواش یواش آبان پیداش میشه، شما میتونید تشریف ببرید،
مرسی از وقتی که گذاشتید. 

من منی کرد و گفت: آخه آقا آبان به من گفت تا برنگشته همین جا بمونم. 

_ آره! ولی من الن دارم بهتون میگم میتونید تشریف ببرید. 



مزل نگاهم کرد و با اخم بلند شد.. لباسای بیرونشو پوشید، کیفشو رو دوشش مزل 
انداخت و بی حرفا راه افتاد به سمت در.. منم خیرش مونده بودم تا بره

بیرون.. از خونه خارج شد و درم محکم بست.. بیشتر از همه از آبان حرصم
گرفته بود که این خانومو فرستاد اینجا، اونم زنی که نوشه براش کار پیدا کرده

بود. 

تقریبا یه ربعی گذشته بود که آبان زنگ زد.. جوابشو دادم و اونم بعد از
احوالپرسی گفت: عشقم مشکلی پیش اومده بود با ماهی خانوم؟ 

_ نه، فقط با فضولیش داشت رو مخم میرفت که محترمانه ازش خواستم  بره
بیرون.. چطور؟ نباید اینکارو میکردم؟ 

فکر کردم الن بهم میتوپه ولی با لحن آرومی گفت: نه قربونت برم بهت حق
میدم هرکاری که کردی، من فقط نگرانت بودم و نمیخواستم تنها باشی،

نمیدونستم باعث ناراحتیت میشه، فراموشش کن عشقم.

انتظار همچین برخوردی رو نداشتم! خدافظی کردیم و قطع کردم.. آبان
یجوری نشده بود؟! 

وقتی برگشت خونه خسته و داغون بود ولی با این حال مهربون بود و سعی
میکرد ناراحتیشو پیش من بروز نده.. برخلفا این مدت که بینمون سکوت

بود، اون داشت تلش می کرد ارتباط برقرار کنه، منم باهاش حرفا میزدم  چون
الن موقعیت قهر و قیافه گرفتن نبود، نمیخواستم به غم و ناراحتیش دامن 

بزنم.. ولی چیزی که برام  عجیب بود این تغییر رفتار یهوییش بود که اصل
برام قابل درک نبود، حتی طرز نگاهشم بهم عوض شده بود، مثل روزایی

نگاهم میکرد که همه چیز بینمون خوب بود. 



چه اتفاقی افتاده که آبان اینطوری تغییر شخصیت داده؟ تبدیل شده بود به همون
آبانی که قبل میشناختم.. نگاهش، لحنش، رفتارش.. یعنی همه اینا به خاطر

فوت باباش بود؟ آخه چه ربطی داره؟

PART 182 : 

اما هرچی که بود یواش یواش داشت روم تاثیر مثبت میذاشت، البته هنوزم
بهش مشکوک بودم و هرلحظه انتظار داشتم دوباره شخصیتش عوض شه و

تبدیل به همون آبان سرد و یخی با یه اخلق گند و مزخرفا شه.. یکی دوبار به
سرم زد بهش بگم امروز صبح شهرام بهم زنگ زده بود ولی پشیمون میشدم،

اول اصل موقعیت خوبی برای این کار نبود، بعدشم بر فرض که بهش میگفتم،
چی میشد؟ آبان دیوونه میشد و قاطی میکرد.. ترجیح دادم فعل راجع بهش

هیچی نگم. 

رزالینو خوابونده بودم و خودمم داشتم میخوابیدم که آبان پیام داد.. بازش کردم:
عشقم میتونی یه لحظه بیای پیشم؟ 

میدونستم تو اتاقشه ولی چیکارم داشت؟ نکنه میخواد کار ناتموم امروزشو تموم
کنه...! نه بابا فکر نمیکنم ! آبان الن داغونتر و خسته تر از این حرفاس،

مهمتر از همه عزاداره و اصل نمیتونه به این چیزا فکر کنه.. بعدشم کامل
مودبانه درخواست کرده، اون موقع که باهم شمال بودیم و هرشب میخواست

برم اتاقش، معمول میگفت بیا اتاقم!.. حالت دستوری و رئیس مابانه! 

جوابشو ندادم و چند دقیقه ای همینطور با خودم برم و نرم میکردم.. به هرحال
بلند شدم و رفتم، گناه داشت دیگه! امشب براش شب خیلی بدی بود و حقش
نبود همین  چندساعتی که تا صبح مونده رو تنها باشه.. وارد اتاقش که شدم
دراز کشیده بود و داشت سیگار میکشید.. به محض اینکه متوجهم شد فورا



سیگارو خاموش کرد و با تکون دادن دستش رو هوا دود رو پخش کرد!.. وا!
انگار اولین بارمه سیگار کشیدنشو میدیدم، چرا اینجوری میکرد؟! 

نگاهم کرد و گفت: فکر نمیکردم بیای. 

_ گفتم شاید کار مهمی داشته باشی.

+ میشه بیای کنارم بشینی؟ 

لحن آروم و مهربونش باعث شد مخالفتی نکنم و کنارش بشینم.. دستمو تو
دستش گرفت و صورتمو با حوصله از نظر گذروند.. نفسی گرفت و لب باز

کرد: میخواستم ازت عذرخواهی کنم بابت رفتار بدی که این مدت داشتم..
نمیخوام بینمون جدایی بیفته یا این رفتار سرد انقدر ادامه پیدا کنه که به پوچی
برسیم.. امروزم برا همین میخواستم باهات حرفا بزنم که کل بحث به جاهای

باریک کشید و داشتیم میزدیم جاده خاکی! 

خندید و منم به خندش خندیدم.. یواش خندش جمع شد و صورتش حالت
غمگینی به خودش گرفت.. از دیدن چشمای محزونش منم ناخودآگاه لب باز

کردم: تو هرکاری کردی حق داشتی، به هرحال چیزایی که فهمیدی و بلهایی
که سرت اومد انقدر بزرگ  بودن که میتونستی همون اول منو بکشی، بدون

هیچ رحمی. 

+ شاید! ولی توام دلیل و اجبار خودتو داشتی، چیزی که کل دیدگاه منو به تو
عوض کرد و باعث شد چشمام رو خیلی مسائل باز شه. 



نگاهم کرد و ادامه داد: میخوام از نو شروع کنیم، همه چیزو، فراموش کنیم هر
اتفاقی که افتاده و گذشته رو بریزیم دور. 

_ پشیمون میشی آبان. 

+ به اندازه کافی تو زندگیم پشیمون شدم و حسرت خوردم، نوبتیم باشه نوبت
من و توئه که باهم باشیم.. مگه خودت نمیگفتی حتی اون زمانیم که مجبور

بودی برام نقش بازی کنی همیشه رویای یه زندگی آروم و بی دردسرو باهام
داشتی؟ 

راست میگفت، اینو خودمم بهش گفته بودم.. دوباره صداشو شنیدم که گفت: اگه
رفتار اون موقع منو بذاری رو حساب عصبانیتم متوجه میشی که الن دیگه

فروکش کرده، وگرنه چه دلیلی داره که ازت بخوام اینجا پیشم بمونی؟ 

_ مگه دنبال پس گرفتن عتیقه ها نبودی؟ 

+ یلدا واقعا فکر میکنی من برا عتیقه ها وادارت کردم اینجا توی خونه م
بمونی؟.. اونا بهونه بودن که تورو کنار خودم نگه دارم.. بعدشم من دیگه اون
کوفتی های نحس رو نمیخوام، همش بمونه برای اون مرتیکه حرومزاده.  . مال

خودش. 

بهت زده چشم درشت کردم و گفتم: یعنی میخوای از عتیقه ها بگذری؟ 

+ چرا نگذرم؟ همه سگدو زدن من به خاطر بابام بود، چون نمیخواستم بفهمه
کلکسیونش دود شده رفته هوا، چون میدونستم با فهمیدن این موضوع صدرصد
یه بلیی سرش میاد.. ولی الن که دیگه نیست برای کی برم دنبال کلکسیون؟



من که اونارو نمیخوام، جز دردسر و نحسی هیچی ندارن.. تنها چیزی که من
میخوام داشتن یه زندگی  آروم و عاشقانه کنار تو و رزالینه. 

باورم نمیشد! یعنی میخواست به همین راحتی از عتیقه ها بگذره؟ چه دل
بزرگی داشت! شاید به این دلیل بود که آبان قلبا هیچ علقه یا دلبستگی به

کلکسیون نداشت و فقط تا زمانیکه باباش زنده بود خودشو مسئول و محافظ اونا
میدونست.. راستش خیلی از این تصمیمش خوشم اومد! نشون داد حرفایی که

همیشه راجع عتیقه ها میزد دروغ نبوده و واقعا به خاطر باباش پیگیرشون
بوده. 

با تمام غم صورتش لبخند پر عشقی بهم زد که  نتونستم در برابر احساساتم
مقاومت کنم، دلم لرزید و قلبم  تندتر زد.. دستشو به سمتم دراز کرد که یعنی

کنارش دراز بکشم.. مگه میتونستم تو این  حال خواستشو رد کنم؟ مردد دستشو
گرفتم و کنارش دراز کشیدم.. منو به بغل خوابوند و از پشت درآغوشم گرفت..

تو گردن و موهام نفس میکشید و مدام زیر دل و رحممو با ملیمت نوازش
میکرد.

PART 183 : 

حس و حالش برام عجیب و درعین حال خواستنی بود.. قصد سکس نداشت
فقط میخواست تو آغوشش باشم.. همین آرامش خاصی بهم میداد.. اما هنوز

راجع به حرفاش دودل بودم، با چیزایی که از سر گذروندیم اگه باهاش وارد
زندگی میشدم و چندوقت دیگه شروع میکرد به سرکوفت زدن و تحقیر

کردن..! قبول دارم با شناختی که از آبان  داشتم همچین چیزی از شخصیتش به
دور بود ولی منم یاد گرفته بودم از هرکسی انتظار هرچیزی داشته باشم.. بی

اعتماد بودم و میترسیدم. 



متاسفانه هنوزم عاشقش بودم و میخواستمش اما اگه این انتخاب به یه شکست
مفتضحانه ختم میشد چی؟... وسط یه دنیا شک و نمیدونم گیر افتاده بودم..

انقدر فکر کردم و آبانم زیر دلمو نوازش کرد که نفهمیدم چجوری خوابم برد. 

 ......

مراسم خاکسپاری بابای آبان به پایان رسیده بود، همه فک و فامیل و دوست و
آشناهاشونم اومده بودن، آبان منو به همه نامزد و همسر آیندش معرفی میکرد!

اعترافا میکنم از اینکارش ذوق زده میشدم و قند تو دلم آب میشد، ولی از
طرفی هم از وعده دادن به خودم میترسیدم هم با هر بار روبه رو شدن و

معرفی به آشناهاش استرس میگرفتم!.. اولش که اصل نمیخواستم سرخاک
حاضر شم، از ترس روبه رو شدن با همین جماعت ولی به خاطر آبان  و

اصرارش قبول کردم و باهاش رفتم. 

تو راه برگشت بودیم و آبانم داشت با گوشیش صحبت میکرد و تدارک مراسم
سوم رو میدید.. چشمم خورد به یه داروخانه و ازش خواستم ماشینو نگه داره..

با ایما و اشاره فهموند برای چی و منم زمزمه کردم: کار دارم!

موشکافانه نگاهم کرد ولی چیزی نگفت و ماشینو نگه داشت.. با رزالین پیاده
شدیم و رفتیم داخل داروخانه.. میخواستم تست بارداری بخرم، پریودم عقب

افتاده بود، با اینکه احتمال بارداری رو خیلی کم میدونستم ولی کار از محکمی
کاری عیب نمیکرد و میخواستم مطمئن شم.. وقتی دوباره برگشتم داخل ماشین

آبان تماسو قطع کرده بود و یجوری نگاهم میکرد، انگار که کار بدی کرده
بودم!.. با خنده سر تکون دادم: چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ 

+ تو داروخانه چیکار داشتی؟ 

_ هیچی، ژلوفن و یه سری خرت و پرت خریدم. 



ابرو بال انداخت و معنی دار خیرم موند.. نمیخواستم بهش بگم چی خریدم و
الکی جو بدم، چون برای اطمینان خودم بود، دلیلی نداشت همچین چیزی رو
هوار هوار کنم.. درضمن تو طول مدتی که با آبان  تو رابطه بودم پیش اومده

بود دو، سه بار از این تست ها خریده باشم ولی هربار منفی بود و بعدشم
پریود شده بودم، میدونستم اینبارم همینه. 

آبان : 

از وقتی رفت داروخانه تا وقتی برسیم خونه مغزم درگیر بود که چی میتونه
خریده باشه.. نکنه فهمیده حامله س و بدون اینکه به من بگه دنبال سقط کردنش

باشه؟ اگه اینجوری باشه بیچارش میکنم.. چهارچشمی مواظبش بودم و تمام
کاراشو زیر نظر داشتم.

رفت داخل اتاقش، لباساشو عوض کرد و بیرون اومد.. مستقیم راه افتاد به
سمت سرویس و واردش شد.. جایی رفت که دیگه نمیتونستم بفهمم میخواد چه

غلطی بکنه.. یه آن به سرم زد برم بهش بگم میدونم حامله س و اگه دست از پا
خطا کنه بدجوری پشیمونش میکنم!.. چند دقیقه ای گذشت و ازش خبری نشد،

استرسم بیشتر شد و رفتم  پشت در سرویس.. همونطور که به در میکوبیدم
گفتم: یلدا.. زودتر بیا بیرون رزالین جیش داره.. یلدا! 

جواب نداد.. دستگیره رو کشیدم ولی در قفل بود.. محکمتر به در زدم و
مضطرب صدامو بال بردم: یلدا چرا جواب نمیدی ؟ درو باز کن.. 

صدای باز شدن قفل درو که شنیدم کمی عقب رفتم.. اومد بیرون.. رنگش پریده
بود و تو نگاهش ترس و هراس داشت.. منم که اینطوری دیدمش وحشتم بیشتر

شد و سراسیمه لب باز کردم: چیشده؟ چیکار کردی؟ 



دستشو بال اورد و نگاهم به یه کیت بارداری افتاد.. همزمان با لحن سرد و
صدای گرفته ای گفت: مثبته. 

تازه فهمیدم تو سرویس داشته چیکار میکرده! خیالم  راحت شد و نفسمو با خنده
بیرون دادم: دختر تو نصف عمرم کردی. 

یه دفعه زد زیر گریه.. هاج و واج تو آغوشم گرفتمش و گفتم: عشقم چرا گریه
میکنی؟ 

میون گریه هاش زمزمه کرد: نمیخواستم اینطوری شه، باور کن اصل قصد
حامله شدن نداشتم قسم میخورم. 

_ دیوونه شدی؟ من کاشتمش، من حامله ت کردم، مگه خودت تنهایی حامله
شدی که این چرت و پرتارو میگی؟ 

ازم جدا شد و آشفته حال گفت: یعنی فکر نمیکنی تقصیر منه یا از قبل برنامشو
داشتم؟ 

_ یلدا من اصل منظورتو نمیفهمم فقط میدونم داری مزخرفا میگی. 

چشماشو بست و نفسشو لرزون فوت کرد، تو همون حال گفت: فکر نمیکنم
خیلی بزرگ شده باشه، اگه زودتر دست بجنبونیم میشه راحت سقطش کرد. 



خشمگین چشم درشت کردم و غریدم: تو خیلی بیجا میکنی، مگه تصمیمش با
 ماهو به بهترین شکل نگهش میداری و بعدشم میزاییش.. دفعه9توئه؟ عین 

آخرت باشه حرفا سقطو میزنی. 

ناباور و بهت زده خیرم موند.. اخم محوی کرد: یعنی چی؟ میفهمی چی داری
میگی؟ 

_ آره میفهمم، دارم  بهت میگم بچه منو به دنیا میاری، چون من میخوامش،
توام باید بخوایش.

PART 184 : 

چند ثانیه ای همینطور خیرم مونده بود.. اخمش پررنگتر شد و گفت: وایسا
ببینم، تو چرا اصل تعجب نکردی؟ 

_ م..من.. چرا اتفاقا تعجب کردم، ولی بیشتر از اینکه تعجب کنم خوشحال
شدم. 

+ نه واقعا تعجب نکردی، انگار قبل از اینکه خودمم بفهمم حامله م تو خبر
داشتی! 

مکثی کردم و صادقانه جواب دادم: آره میدونستم.. البته خیلی وقت نیست، منم
همین دیروز فهمیدم، تو بیمارستان ازت آزمایش خون گرفتن و معلوم شد حامله

ای. 



شاکی شد و گفت: چرا همون دیروز بهم نگفتی؟

_ بلخرش که خودت میفهمیدی.. حالم که فهمیدی بهتره بدونی من میخوامش،
با جون و دل. 

زهرخند زد: آهان! پس به خاطر همین از دیروز یهو محبتت قلمبه شد و کل
یجور دیگه شدی.. نگران بچه ت بودی. 

_ چرا چرت میگی؟ بچه توام  هست، این بچه عزیزه چون تو مادرشی، چون
نصف وجودش از توئه . 

با اخم نگاهشو ازم گرفت و به نقطه  نامعلومی خیره شد: اگه من حامله نبودم
بازم حرفای دیشبو بهم میزدی؟ معلومه که نه ! میگم چرا انقدر یهو مهربون

شدی.

شونه هاشو با ملیمت گرفتم: عشقم چرا انقدر گارد داری؟ آره خب مسلما بعد
از اینکه فهمیدم حامله ای خیلی چیزا درونم تغییر کرد ولی مگه قبلشم من ازت
نخواسته بودم رابطمونو دوباره بسازیم؟.. مهمترین دلیلی که این بچه رو برای
من عزیز میکنه تویی، این بچه یه هدیه باارزشه که مارو بیشتر به هم وصل
میکنه، یه شوک اساسی به زندگیمون میده و رابطمون جون تازه میگیره.. بیا

این فرصتو از خودمون نگیریم. 

نگاهش مردد و مغموم رو صورتم چرخید، میخواستم بهش اطمینان بدم و شک
و تردیدشو از بین ببرم.. همون لحظه رزالین دویید پیشمون و دستاشو به سمتم

بال گرفت  تا بغلش کنم.. دختر قشنگمو تو آغوشم گرفتم و رو به یلدا ادامه
دادم: عشقم اگه به خاطر وجود تو و رزالین و بچه تو وجودت نبود من تا الن



نابود شده بودم و هیچی ازم نمونده بود.. شماها تنها انگیزه من برای ادامه
زندگی هستین، خونوادمید، میفهمی؟ 

زمزمه وار و غمگین لب باز کرد: ما چه شباهتی به خونواده داریم؟ 

_ داریم، فقط کافیه دیدگاهتو عوض کنی و دل به دلم بدی.. میدونم یه سری
کار هست که وظیفه منه، انقدر بی فکر نیستم که همینجوری یه حرفی بزنم..

مراسمای بابام که تموم شه اونارو انجامشون میدیم. 

یلدا : 

باید به حرفاش اعتماد میکردم؟ هنوزم باور داشتم آبان بعد از اینکه فهمید
حامله م اینطوری عوض شد.. روراست هیچ حس مثبتی به جنین درونم

نداشتم، فقط ترسیده بودم.. اولین تجربه بارداری من اصل خوب نگذشت،
همش تو ترس و استرس و ناامیدی بود پس یجورایی حق داشتم بترسم.. حتی

النم که فهمیدم باردارم  فکر میکردم واکنش آبان قراره شبیه واکنش سهند
باشه.. حقیقتا از واکنش آبان جا خوردم، فکر نمیکردم با این جدیت و قاطعیت

بچه رو بخواد. 

دیگه از وقتی متوجه شدم باردارم یه لحظه هم نتونستم از فکر بیرون بیام..
بایدم مغزمو مشغول میکرد، هنوز بحران و تردید رو بین خودم آبان میدیدم، به
زندگی باهاش مطمئن نبودم، ترس هزارتا چیزو داشتم، از همه بدتر و خجالت

آورتر این بود که ما هنوز باهم  رسمی نشده بودیم. . هرچند آبان مدام بهم
میگفت نگران هیچی نباشم و همه چیزو به خودش بسپارم ولی مگه میتونستم

نگران نباشم؟ 

از فکر و خیال تا صبح بیدار بودم و یه لحظه هم پلک  رو هم نذاشتم.. خورشید
دیگه طلوع کرده بود که دیدم مغزم داره میترکه و دیوونه میشم.. گوشیمو



برداشتم تا یکم  تو مجازی بچرخم و حواس خودمو پرت کنم.. چیزی نگذشته
بود که گوشیم  تو دستم زنگ خورد و با دیدن اسم شهرام چهارستون بدنم

لرزید.. چرا این کابوس دست از سرم برنمی داشت؟ 

جوابشو ندادم تا قطع شد.. حال باز خوبه پیش رزالین خوابیده بودم!.. منتظر
بودم دوباره زنگ بزنه یا پیام بده، سیریش بودن عادتش بود.. همونطور که

انتظار داشتم پیام داد.. بدون اینکه بازش کنم از روی نوتیف  خوندمش: میدونم
بیداری، تا همین الن آنلین بودی. 

ای لعنت به من که فقط چند لحظه تو اینستاگرام بودم!.. دوباره پیام داد: شنیدم
ممرده، آره؟ بابای آبان، پورمشکات بزرگ  

بازم پیامشو باز نکردم.. از استرس دلپیچه گرفتم و اینبار حالت تهوعم سراغم
اومد.. چند دقیقه بعد یه پیام طولنی و بلند داد.. دست دست میکردم بازش کنم

یا نه، از یه طرفا میخواستم  نادیده بگیرمش از طرفا دیگه اصل نمیتونستم بی
تفاوت باشم و برام مهم نباشه چی گفته.. دلو زدم به دریا و پیامشو باز کردم..
یه مشت چرت و پرت و تهدید، اینکه به نفعمه برگردم پیشش وگرنه قال میکنه

و قبل میکنه.. با اینکه دیگه معلوم شده بود پیامشو خوندم ولی هیچ جوابی ندادم.

هرچقدر میخواست تهدید کنه، آبان که دیگه قید عتیقه هارو زده بود و
نمیخواستشون، مثل شهرام میخواست چه غلطی بکنه؟ هیچی! فقط لب و دهن
بود و هارت و پورت، همین قدر از دستش برمیومد.. حداقل الن میتونستم با
خیال راحت بگم شرش از زندگیم کم شده و دیگه قرار نیست ریخت نحسشو

ببینم.

PART 185 : 



مراسم سوم بابای آبان بود و مهمونای زیادی برای پذیرایی تو سالن بزرگ
یکی از تالرهای شهر جمع شده بودن.. چشمم به در بود که دیدم یه نفر یه تاج
گل بزرگ اورد داخل و آبانو صدا زد.. آبان نزدیکش رفت، نفهمیدم یارو چی

گفت که یهو آبان قرمز شد و قاطی کرد.. نگاه پر نفرت و غضبناکی به تاج گل
انداخت و یارو رو بیرون برد.. دلم آشوب شد، یعنی چی شده بود؟ 

بلند شدم  و با قدم های آروم خودمو به تاج گل رسوندم.. نگاه به پیام  تسلیت
روش انداختم که خیلی بزرگ نوشته بود از طرفا شهرام خسروشاهی! با دیدن

این پیام منم قاطی کردم و به هم ریختم چه برسه به آبان.. به بیرون سرک
کشیدم ولی آبان اونجا نبود.. راه افتادم و رفتم بیرون.. از تالر که خارج شدم

آبانو دیدم، با همون مردی که تاج گل رو اورده بود درگیر شده بود، ولی نه
درگیری فیزیکی.. یارو داشت به آبان میگفت: وال من هیچی نمیدونم، من فقط

وظیفه داشتم اون تاج گل رو بیارم اینجا و به صاحب مجلس تاکید کنم کی
فرستاده، همین. 

آبان یارو رو فرستاد رفت.. گوشیشو از جیبش دراورد و همزمان منم خودمو
بهش رسوندم.. چرا حرومزاده بازیای شهرام تموم نمیشد؟ دیگه داشت دیوونم

میکرد. 

راوی : 

شهرام هرلحظه انتظار تماس از طرفا آبان یا یلدا رو میکشید، مطمئن بود با
کرمی که ریخته بلخره یکیشون بهش زنگ میزنه.. خیلی طول نکشید که

گوشیش زنگ خورد، با دیدن اسم آبان نیشخند خبیثی زد و جواب داد: جونم؟ 

صدای فوق العاده عصبانی و شاکی آبانو شنید: مرتیکه تو انگار خیلی تنت
میخاره دوباره به جونت بیفتم و گوشمالیت بدم نه؟ 



_ سلم آبان جون چطوری قربونت برم؟ آقا خیلی تسلیت میگم، غم آخرت
باشه. 

+ ببین منو به جایی نرسون بلیی سرت بیارم که واسه خودت تاج گل ترحیم
درست کنن. 

با سرگرمی  خندید: ای بابا حال چرا عصبی؟ من به مرحوم پورمشکات بزرگ
ارادت خاصی داشتم، البته درک میکنم چرا انقدر قاطی، داغداری، کلکسیون

اون مرحومم نتونستی پس بگیری، کل نماد بی عرضگی شدی. 

+ بی عرضه تویی که خودت خایه نکردی بیای اینجا و باهام روبه رو شی، من
از اون  عتیقه ها گذشتم که به گشنه گدایی مثل تو برسه، گفتم صدقه سر زن و

بچه هام، آرامش اونا به هرچیزی می ارزه. 

شهرام با جمله های آخر آبان لبخندش جمع شد و با خودش تکرار کرد: زن و
بچه هام! یعنی چی؟ 

درحالیکه سعی میکرد خونسردیشو حفظ کنه لب باز کرد: کدوم زن و بچه
هات؟ 

قشت نرسید نه؟ من و یلدا عقد کردیم و اینبار آبان نیشخند زد و گفت: به گو
منتظر تولد بچه مونیم.. از حال به بعد حتی اگه بخوای به خونواده من فکر

کنی کاری میکنم که واسه ریدنتم محتاج این و اون باشی، خرفهم شدی؟ دیگه
دور و بر خودم و خونوادم نبینمت، این به نفع خودته. 



آبان قطع کرد و شهرام همینطور ماتش برده بود.. به خیال خودش فکر میکرد
یلدا دیگه کاری به آبان نداره و فقط به اجبار باهاش زیر یه سقف زندگی

میکنه، اما حال داشت چیزای جدیدی میشنید.. دوباره حرفا آبان یادش اومد که
گفت منتظر تولد بچه مونیم.. شهرام با خودش گفت: یلدا حامله س؟ غیرممکنه!
مرتیکه فقط خواست یه زری بزنه.. ولی چه دلیلی داره همچین حرفایی رو به

زبون بیاره؟ 

بدجوری به هم ریخت، کلفه تو موهاش چنگ زد و چندتا فحش ناجور به یلدا
داد.. یعنی این دختر انقدر سبکسر و سست عنصر بود که نمیتونست یه لحظه

جلوی خودشو بگیره؟ چقدر معتاد سکس بود!.. هرچی! به هرحال یلدا مال اون
بود، مثل اموالش، مثل تمام تعلقاتی که داشت اونم باید زیر سایه ش باشه، باید

ممهر به آبان احمق ثابت میکرد نمیتونه صاحب چیزی بشه که اسم شهرام روش 
خورده، یلدا باید برمیگشت پیش صاحب و مالکش، کم پول خرجش نکرده بود،

کم براش وقت و مایه نذاشته بود، نباید آخرش اینجوری تموم شه.. اینا همه
افکار شهرام بود که به شکل دیوونه واری داشت تو سرش اکو میشد. 

نفس عمیقی کشید و سعی کرد به افکارش مسلط باشه، باید خودشو جمع و جور
میکرد و دنبال یه راه حل میگشت.. تا بوده هرچی که میخواسته رو به دست
میورده، چه با دوز و کلک چه با زور و خشونت.. یلدام  از این قاعده مستثنی

نیست، لبد دختره با خودش فکر کرده از شر شهرام خسروشاهی راحت شده و
میتونه واسه خودش زندگی دلخواهشو بسازه! کورخونده!.. وقتی دوباره به

چنگش اورد میفهمه که هرجا بره زیر سایه شهرامه. 

اولین کاریم که به محض برگشتن یلدا باید انجام بده یه دست کتک مفصل
مهمونش کنه واسه نسق گیری، تا اون تخم کثیفی که آبان واسش کاشته تو نطفه

خفه شه، تا بفهمه بدون اجازه صاحب و مالکش اجازه آب خوردنم نداره..
زیادی لی لی به للش گذاشته بود و بیشتر از جنبه ش براش احترام قائل بود،
باید با یه تجاوز وحشیانه بهش میفهموند خیلی قبل تر از این میتونسته به تن و



بدن وسوسه انگیزش دست پیدا کنه ولی مراعاتشو کرده... شهرام انقدر به این
افکار پلید و خودخواهانش پر و بال داد تا بلخره راهی به ذهنش خطور کرد.

PART 186 : 

راهی خبیثانه و به دور از جوونمردی، ولی مرام و معرفت پشیزی براش
ارزش نداشت، اون فقط به اهدافش و رسیدن بهشون بها میداد.. هرچند هنوز

دادگاه رسیدگی به شکایتش  تشکیل نشده بود، ولی میخواست تا اونموقع این
ماجرا رو جمع کرده باشه.

یلدا : 

آبان تو اتاقش بود و منم تو اتاق خودم داشتم رزالینو میخوابوندم.. از وقتی با
اون شهرام گور به گور شده حرفا زده بود یجورایی تو خودش بود و کمتر از

همیشه صحبت میکرد، نه اینکه از من ناراحت باشه اتفاقا مدام سعی میکرد
نشون بده حالش خوبه و هیچ ناراحتی از من نداره ولی میفهمیدم تو فکره.. اما
من خودمو مقصر میدونستم، دلم نمیخواست تو این  حال ببینمش، فکر میکردم

تنها کسی هم که میتونه از این حال و هوا بیرون بیارتش خودمم. 

رزالین که خوابید رفتم پشت در اتاقش، مشخص بود بیداره، چراغ اتاق خواب
روشن بود.. چند ضربه آروم به در زدم و گفتم: آبان بیداری؟ 

طولی نکشید که صداشو شنیدم: بیا تو عزیزم. 

وارد اتاق شدم، دیدم که دراز کشیده و داره سیگار نصفه شو تو جا سیگاری
خاموش میکنه، جدیدا زیاد میکشید، حواسم بهش بود.. دوباره داشت دود رو با



دستش پخش میکرد که خندم گرفت و گفتم: چرا اینکارو میکنی؟ مگه کم کنارم
سیگار کشیدی؟ 

لبخند کمرنگی زد: فرق میکنه، الن باید رعایت کنم، برا بچه خوب نیست. 

چه به فکر بود! به نظرم آبان بابای خوبی میشد، مخصوصا که رفتارشو با
رزالین  دیده بودم و بهم ثابت شده بود در ارتباط با بچه ها آدم خیلی مهربون و

صبوریه.. نزدیکتر شدم و کنارش نشستم.. دستمو تو دستش گرفت و گفت: چرا
نخوابیدی؟ 

_ خودت چرا نخوابیدی؟ 

لباشو به سمت بال جمع کرد و جواب داد: خوابم نمیاد. 

با خنده گفتم: خودت جواب سوالتو دادی. 

خندید و دستمو به آرومی فشار داد.. نفس عمیقی کشید و لب باز کرد: برای
هفته دیگه با محضردار محضری که معمول بیشتر کارامونو انجام میده قرار

گذاشتم بریم پیشش و کارو تموم کنیم، هرچی سریعتر باشه بهتره. 

از حرفش جا خوردم، انتظار نداشتم به این سرعت بخواد عقد کنیم.. البته پشت
گوشی به شهرام گفت که عقد کردیم، میخواست حسابی بچزونش، ولی

نمیدونستم انقدر سریع حرفشو عملی میکنه.. قبل از اینکه من حرفی بزنم،
ادامه داد: دوست دارم یه مهمونی کوچیکم بگیریم، فقط هم آشناهای نزدیک رو

دعوت کنیم، به نظرت تا سه، چهار ماه دیگه شکمت بزرگ شده؟ 



حال بیشتر تعجب کردم.. خندیدم و گفتم: سر رزالین که تا ماه چهارم اصل
مشخص نبود باردارم ، شکمم زیاد بزرگ نشده بود.. ولی واقعا میخوای

مهمونی بگیری؟ مردم چی میگن؟.. بعدشم عزیزم من مدارکم پیشم نیست،
همش تو خونه مه، بدون شناسنامه هم که نمیشه عقد کرد.. غیر از اون یه

سری وسیله هم دارم که بهشون احتیاج دارم. 

اخم محوی کرد: دلم  نمیخواد برگردی تو اون  خونه، به یکی می سپارم بره
اونجا هرچی وسیله داری جمع کنه و بیاره. 

نگاهم مردد رو صورتش چرخید و ناخواسته گفتم: آبان تو به تصمیمی که
گرفتی مطمئنی؟ واقعا به همه چیز فکر کردی؟ 

+ من کوچیکترین تردیدی تو تصمیمم ندارم، تازه فکر میکنم خیلی زودتر از
اینا باید اینکارو میکردیم، یادت نره که من خیلی قبل تر ازت خواستگاری

کردم و انگشتر دستت کردم، پس این تصمیم محدود به دیروز و امروز نیست،
ولی انگار تو هنوز مطمئن نیستی.. صادقانه جوابمو بده، واقعا از ته دلت

راضی که با من ازدواج کنی؟ 

_ این چه حرفیه؟ بارها بهت گفتم، احساس من هیچوقت بهت دروغ نبود، اینکه
الن اینجا کنارتم و با تمام اتفاقایی که پیش اومده تو هنوز دوستم داری دقیقا

مثل یه معجزس برای من .. ترسم از آیندس، همش با خودم میگم نکنه
بعدش...! 

+ نکنه بعدش چی؟ عشقم تو تا الن معشوقه و دوست دخترم بودی، حال قراره
به زنم و همسرم تغییر نام بدی، همین! رابطه مون عوض نمیشه، من عوض



نمیشم، چیزی تغییر نمیکنه که تو نگرانی.. نترس! قول میدم بعد از ازدواج
صدات نکنم  منزل.

از حرفش خندم گرفت و زدم زیر خنده.. اونم با لبخند دلنشینی خیره خنده هام
شد.. مگه میشد چیزی که توی نگاهش بود رو نبینم؟ جوری که اون با عشق و
علقه بهم خیره بود انگار که داشت الهه زیباییش رو تو دلش تقدیس میکرد!..

خیلی وقت بود این  نگاه رو تو چشماش ندیده بودم و حال که داشتم میدیدم
عجیب حس و حالمو زیر و رو میکرد. 

محو و خیره اون  چشمای بی نظیرش حسی وادارم کرد خم شم تو صورتش و
لباشو ببوسم.. اولش قصدم فقط این بود که یه بوسه کوچیک رو لباش بنشونم

ولی به محض لمسش، مزه بوسیدنش از خود بیخودم کرد و چلوندن لباشو
میخواستم... دستمو یه طرفا صورتش گذاشتم و غرقش شدم. 

حال و هوام کل عوض شده بود و دلم میخواست بیشتر لمسش کنم.. دستمو از
روی صورتش آروم حرکت دادم و پایین بردم، رو سینه مردونش حریصانه
دست کشیدم و لباسشو چنگ زدم.. تو همین حال لباشو ول کردم و سرمو تو
گردنش فرو بردم.. درحالیکه کمرمو نوازش میکرد زمزمه وار و مرتعش

گفت: چیکار میکنی دختر؟

PART 187 : 

جوابی بهش ندادم، یعنی اصل نمیتونستم جواب بدم، فقط میخواستم لمسش کنم
و از وجودش مپر شم.. این حس و حال واسه خودمم عجیب و بی دلیل بود ولی

وادارم میکرد به پیشروی و رسیدن به خواستم. 



میون  نفسهاش خندید و لب زد: شیطونی نکن دختر، انقدر بهم کرم نریز. 

روش قرار گرفتم و نشستم رو پاهاش، نیشخند پرشیطنتی زدم و گفتم: نمیتونم،
آخه کرم ریختن به تو حال میده . 

هوس و نیاز تو چشمای خمارش بیداد میکرد.. دستاشو دور کمرم حلقه کرد و
گفت: به منم حال میده، ولی از وضعیت تو میترسم، الن که میدونم حامله

ای... 

لبامو رو لباش گذاشتم و حرفشو قطع کردم.. بیشتر که هوایی شد رو لباش پچ
زدم و با حرفام تاب و توانو ازش گرفتم.. شور و حرارتش انقدر زیاد شد که

دیگه هیچی جلودارش نبود، دقیقا همون چیزی که من میخواستم. 

........

آبان با دونفر رفته بودن خونه م  تا وسایلمو جمع کنه، مثل لباسای خودم و
رزالین، مدارکم.. خیلی استرس داشتم و مدام فکر میکردم نکنه شهرام یا دور

و بریاش اون  اطرافا باشن و شر درست کنن.. دقیقا تا لحظه ای که آبان و
همراهاش بیان بیرون دلم مثل سیر و سرکه جوشید و حالت تهوع دست از سرم
برنداشت! اما هیچ اتفاق بدی نیفتاد.. خوشحال شدم و درعین حال تعجب کردم،

بلخره یه بار بخت با من یار بود و مشکلی پیش نیومد. 

وقتی برگشت خونه هم اون خوشحال بود و هیجان داشت هم من ذوق زده
بودم.. چون دیگه قرار بود رسما باهم زندگی کنیم، چیزی که همیشه آرزوشو

داشتم و با خودم فکر میکردم قسمت نیست هیچوقت بهش برسم، اما به هرحال
این اتفاق افتاد و منم به خواسته دلم رسیدم.. امیدوار بودم همه چیز بین من و

آبان خوب پیش بره .. بعد از این همه سختی و چالش و دردسر، یه زندگی
خوب و آروم حق من بود. 



........

 روز از وقتی که عقد کرده بودیم و رسما زن و شوهر شده بودیم4،5
میگذشت! حتی توی خوابم یه همچین روزی رو نمیدیدم که من و آبان ازدواج

کرده باشیم و زندگی مشترکمون شروع شده باشه.. یه مراسم عقد کامل ساده تو
محضر بود با حضور چندنفر از نزدیکاش، چون آبان همچنان عزادار بود و

نمیتونستیم کار زیادی انجام بدیم، هرچند منم توقعی نداشتم اما آبان تصمیم
داشت مدتی بعد از مراسم چهلم باباش یه مهمونی کوچیک بگیریم.. روراست
خودمم دوست داشتم! من که هیچوقت یه مراسم واقعی ازدواج به خودم ندیده

بودم. 

اما اینا همه کلیشه بود و اگه مهمونیم نمیگرفتیم خیلی فرقی به حالم نمیکرد،
مهم این بود که به خواستمون رسیده بودیم. 

قرار بود برای اولین بار بریم سونوگرافی تا هم وضعیت بچه چک بشه هم
صدای ضربان قلبشو بشنویم.. خودم حس خاصی نداشتم ولی برعکس من آبان

بود که  سر از پا نمیشناخت و بدجوری استرس داشت! برام جالب بود انقدر
نمردا برای همچین چیزایی انقدر ذوق و هیجان زدس، هیچوقت فکر نمیکردم 
شوق داشته باشن! شاید به این خاطر بود که من تو اولین بارداریم تنها بودم و

درکی از این مسئله نداشتم. 

وقتی که دکتر درحال سونوگرافی بود و صدای ضربان قلب بچه رو گذاشت
گوش بدیم با چشمای خودم دیدم آبان انقدر احساساتی شده بود که گریه ش
گرفته بود! واقعا مواجه با همچین واکنشی برام تازگی داشت.. اما خودمم
احساساتی شده بودم و گریه م گرفت.. همون لحظه حس کردم بچه ای که

درونم درحال رشد و حیاته رو خیلی دوست دارم.. دیگه نسبت بهش خنثی
نبودم. 



کارمون که تموم شد رزالینو بردیم شهربازی.. نمیدونستم اون قراره چه حسی
به تو راهی جدید داشته باشه، ولی با شناختی که از بچه م داشتم مطمئنم هم
باهاش کنار میومد، هم دوسش داشت.. درحالیکه من و آبان به ذوق و شوق

رزالین که مشغول بازی بود نگاه میکردیم، آبان گفت: باید چندتا اسم دختر و
پسر انتخاب کنیم که به رزالین بیاد. 

_ دوست داری دختر باشه یا پسر؟ 

+ باور کن تاحال به جنسیتش فکر نکردم، تنها چیزی که برام مهمه اینه که
صحیح و سالم باشه. 

_ درستشم همینه. 

دستمو تو دستش گرفت و با صدای آروم گفت: هیچوقت فکر نمیکردم روزی
برسه منتظر تولد بچه ای باشم که تو مامانشی و منم باباش! انقدر نسبت به همه

چیز ناامید و دلسرد بودم که کل قید بچه و اینجور چیزا رو زده بودم و کل
مخالف ادامه نسل از خودم  بودم! نمیخواستم هیچی ازم باقی بمونه، چه دلیلی

داشت وقتی که خودم خالی از امید و انگیزه بودم یکی دیگه رو بوجود
میوردم؟ 

نفسشو پرصدا بیرون داد و نگاهم کرد: مهم ترین دلیلی که بچه مونو باارزش
میکنه تویی، چون همیشه میخواستم از تو بچه داشته باشم، خیلی قبل تر از

اینکه از دستت بدم و تو بخوای با یکی دیگه ازدواج کنی.. وقتی که رزالینو
دیدم واقعا حسرت خوردم، حسرت این که چرا پدر این بچه من نیستم.. هروقت
که نگاهش میکردم و شباهتهای تورو توی صورتش میدیدم به خودم میگفتم این

بچه میتونست از وجود تو باشه ولی تو فرصتتو از دست دادی.



لبخند تلخی زد و سکوت کرد.. اما قلب من پر از درد شده بود از حرفایی که
برای اولین بار ازش میشنیدم.

PART 188 : 

منم یه زن بودم مثل خیلی از زنای دیگه، نکته عجیبی درونم نبود که شگفت
انگیز باشه، زیبایی افسانه ای و رویایی هم نداشتم که به خودم بگم به این دلیله
که آبان شیفته  و عاشقمه! ولی به هرحال دلبستم بود و منم عاشق همین علقش

بودم! اون اولین کسی بود که تو زندگیم  اینطوری بهم  بها میداد. 

نمیخواستم گریه کنم ولی چشمام اشکی شده بود! آبان نگاهم کرد و همین که
متوجه اشکام شد با خنده قربون صدقم رفت و سعی کرد با شوخیاش منو از

اون حال دربیاره.. واقعا از این دنیای بیرحم هیچی نمیخواستم جز اینکه بذاره
با آرامش زندگیمو کنم و دیگه برام مشکلت بزرگ پیش نیاد.. توقع زیادی

نیست.

.......

تو آغوش آبان لم داده بودم و ناخن هامو توی ریش و سبیلش میکشیدم.. با خنده
بی جونی گفت: زیر این ریش و سبیل پوست هست و پوست هم حس لمسه

داره، در جریان هستی؟ 

_ بزنشون تا دیگه انقدر کرم نریزم.. ریش و سبیل گذاشتی که چی؟ 

میون خندش اخم بامزه ای کرد و گفت: معمول زنا طرفدار ریش و سبیلن، تو
میگی بزنم؟ 



_ زنای دیگه رو نمیدونم ولی من طرفدارش نیستم، ریش و سبیلتو بزن تا
خودم با ریش تراش به جونش نیفتادم. 

خندید و کش و قوسی به تنش داد.. به ساعت نگاه کرد و چشماش درشت شد:
 با چندنفر جلسه دارم.. ببین چجوری حواسمو پرت10اوه دیرم شد! ساعت 

میکنی ؟ سکس چه موقع بود هنوز چشمامون باز نشده؟ 

_ به من چه عشقم، تو از پشت به من چسبیدی. 

+ آره توام خوشت اومد و قرش دادی! پاشم بابا دیرم شد. 

از کنارم بلند شد و سریع رفت داخل حموم.. من که تازه تخت خواب گرم و نرم
بهم مزه کرده بود غلت زدم و دوباره خوابیدم.... 

ظهر بود و داشتم برای رزالین ناهار آماده میکردم.. همینطور که مشغول بودم
صدای زنگ گوشیمو شنیدم.. صدامو کمی بال بردم و گفتم: رزالین مامان،

گوشی منو میاری عزیزم؟ 

به چندثانیه نرسید که بدو بدو اومد تو آشپزخونه و گوشیمو بهم داد، بوسش
کردم و قربون صدقش رفتم.. نگاهی به شماره غریبه انداختم و با تردید جواب

دادم: بله؟ 

صدای ناآشنای مردی بی مقدمه گفت: چطوری جنده خانوم؟ 



ماتم برد و یخُ کردم.. به خودم اومدم و عصبی صدامو بال بردم: خفه شو
مرتیکه عوضی، خجالت بکش خاکبرسر، بیشعور. 

خواستم قطع کنم که فورا گفت: نشناختی؟ نبایدم بشناسی، آدم مثل من زیاد تلکه
کردی معلومه که یادت نمیمونه. 

خشکم زد.. زانوهام شل شد و خودمو رو صندلی دم دستم ولو کردم.. تته پته
کنان گفتم: اشتباه گرفتی آقا، مزاحم نشو. 

سریع قطع کردم و گوشی رو کنار انداختم.. دلم آشوب شد و نفسهام به شمار
افتاد.. حتما اشتباه گرفته، امکان نداره یکی از اون عوضی ها شماره منو پیدا

کرده باشه.. اصل محاله! چجوری تونسته شماره منو گیر بیاره؟.. تو همین
حال دوباره گوشیم زنگ خورد، خودش بود! جوری وحشت کرده بودم انگار

یارو تو خونه م بود.. جواب ندادم و انقدر زنگ خورد تا قطع شد. 

دیگه زنگ نزد.. چندتا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم..
بلند شدم و غذای رزالینو داخل ظرفا ریختم و براش تو سالن بردم.. همچنان
استرس داشتم و ذهنم درگیر بود.. برگشتم تو آشپزخونه تا ظرفارو بشورم..

نگاهی به گوشیم انداختم و متوجه شدم یه پیام برام اومده.. استرسم بیشتر شد و
وقتی صفحه گوشیمو باز کردم متوجه شدم همون مزاحمه.. هراسون و مردد
پیامشو خوندم: جنده خانوم چرا جواب نمیدی؟ اونموقع که میخواستی دودرم

کنی خوب جواب زنگامو میدادی، فکر نمیکردی بتونم پیدات کنم نه؟ 

دستام به وضوح میلرزید و گلوم خشک شده بود.. این کی بود؟ کدوم یکی از
اون عوضی ها بود که حال ادعا میکنه پیدام کرده؟.. طولی نکشید که دوباره

پیام داد: نترس، جوابمو بده، کاری باهات ندارم، فقط میخوام حال و احوال
کنیم. 



میخواستم جوابشو بدم و بگم اشتباه گرفته و مزاحم نشه ولی با فکر اینکه شاید
همین پیام من برام دردسر بشه پشیمون شدم.. گوشیمو کنار انداختم و سعی

کردم بی تفاوت باشم ولی مگه میتونستم؟ تند تند و عصبی پا تکون میدادم و
پوست لبمو میجوییدم .. دعا میکردم دیگه پیام نده ولی از طرفیم منتظر بودم

ببینم بازم پیام میده یا نه. 

تنش و اضطرابم باعث شده بود تپش قلب بگیرم، به تک تک اونایی که با نقشه
شهرام بهشون نزدیک شدم فکر کردم.. کی میتونست باشه؟.. مغزم کار نمیکرد

و تمرکز نداشتم.. آخه الن که همه چی داره رو روال میفته این مرتیکه که
حتی نمیدونم کیه باید مثل بختک رو زندگیم بیفته؟.. نه، نه.. نمیذارم همچین

اتفاقی بیفته، فوقش بلکش میکنم، تموم شد و رفت! 

با صدای پیام گوشیم از جا پریدم.. سراسیمه برش داشتم و دیدم خودشه.. بازش
کردم و با خوندن پیامش خونم به جوش اومد، حرفای زشت و زننده و

مستهجنی که حالمو به هم میزد و دلم میخواست مرتیکه رو آتیش بزنم.. دیگه
دست دست کردن اشتباه بود، فورا بلکش کردم و خیالم راحت شد.. اگه آبان

میفهمید! فقط کافی بود همین یه پیامشو بخونه، روزگارم سیاه بود. 

شماره و پیامهاشو پاک کردم و گوشیمو کنار گذاشتم..

PART 189 : 

امیدوار بودم از یه خط دیگه زنگ نزنه.. اصل بهتر بود امشب کل گوشیمو
سایلنت کنم و دم دست نذارم تا این بلی ناگهانی رد شه.. نمیدونم طرفا کدوم

خری بود اما پیدا کردن شماره من مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه بود،
تقریبا یه چیز غیرممکن.. هیچکدوم هیچ آدرسی از من نداشتن، حتی اسم



واقعیمم نمیدونستن.. مگه اینکه یه آشنا شماره منو به اون  مزاحم داده باشه..
کی میتونست باشه جز شهرام؟ 

نه امکان نداره، اینجوری خودشم تو دردسر مینداخت، انقدر مغز خر نخورده
که بخواد همچین غلطی بکنه.. پس این مرتیکه چجوری منو پیدا کرده ؟ 

تمام روزم به استرس و دلشوره و نگرانی گذشت.. وقتی آبان برگشت خونه
سعی کردم چیزی بروز ندم و مثل همیشه رفتار کنم.. از ترسم حتی یه لحظه

هم  گوشیمو دست نگرفتم و یه نگاهم بهش ننداختم، جرات نداشتم! همش با
خودم فکر میکردم مزاحم پیام داده یا زنگ زده.. از اون کثافت بعید نبود..

بدبختی اینه که اصل نمیدونستم کیه.

سعی میکردم سرمو به هرکاری گرم کنم تا فکر و خیالی آزاردهنده کمتر
مغزمو درگیر کنه.. جالبه آبان تعجب کرده بود از اینکه چرا امشب سرم تو
گوشی نیست!.. بچه رو بهونه کردم و بهش گفتم شنیدم امواج گوشی برای

جنین مضره و بهتره زیاد گوشی دستم نباشه و از این حرفا.. اونم قانع شد..
امواج گوشی تو سرم بخوره! استرسی که من داشتم میکشیدم خدا میدونست

داره با بچم چیکار میکنه.. دست خودم نبود، نمیتونستم بهش فکر نکنم و آروم
و بیخیال باشم. 

.......

به هر جون کندنی بود شب رو صبح کردم.. آبان آماده شد و رفت شرکت..
همین که درو بست فوری گوشیمو برداشتم و بازش کردم.. چقدر تماس بی

پاسخُ و پیام داشتم از یه شماره غریبه.. پیامارو که خوندم فهمیدم خودشه، کلی
حرفای زشت و مستهجن زده بود، فحش داده بود و تهدیدم کرده بود.. با خوندن

پیاماش دلم یجوری از استرس پیچ زد که احساس کردم میخوام بال بیارم. 



بدو رفتم دستشویی و فقط عق زدم.. حالم خیلی بد بود، یه مشت آب سرد رو
صورتم ریختم و همزمان نگاهم تو آینه به خودم افتاد.. از دیدن ریخت و قیافه

قمیت شده بودم! برگشتم تو اتاق و خودمو رو تخت خودم وحشت کردم، شبیه 
ولو کردم.. چرا؟ چرا باید این بل الن سرم بیاد؟ چرا انقدر من اقبال سوخته م

و بدبختیام تمومی نداره؟... 

از این  فکرا و وضعیت خودم بغضم گرفت و زدم زیر گریه.. تو همین حال
متوجه شدم گوشیم  داره زنگ میخوره.. مزاحم بود.. از حرصا و خشم فکم

منقبض شد و اینبار جواب دادم: مرتیکه عوضی مگه خودت ناموس نداری که
مزاحم زن مردم میشی؟ یه کاری نکن شمارتو بدم به شوهرم تا پدرتو دربیاره،

حرومزاده ی بی همه چیز میفهمی میگم اشتباه گرفتی؟ یا یجور دیگه حالیت
کنم؟ 

با خنده گفت: عه شوهر کردی عروسک؟ ببینم شوهرت میدونه قبل چه جنده
تلکه بگیری بودی یا قراره خودم دست به کار شم و خرفهمش کنم؟ 

_ برو گمشو مرتیکه روانی! از کدوم دیوونه خونه فرار کردی؟ تو یه بار
دیگه زنگ بزن یا پیام بده تا منم ازت شکایت کنم، خرفهم شدی مادرخراب

حرومزاده؟ 

قطع کردم و چندتا نفس عمیق کشیدم.. به خودم مسلط شدم و مغزمو به کار
انداختم.. حال که دوباره باهاش حرفا زدم متوجه شدم صداش آشناس ولی

هنوزم نمیتونستم بفهمم کیه.. طولی نکشید که پیام داد.. مضطرب و پریشون
بازش کردم: یادم رفت بهت بگم، اتفاقا شوهر اوزگلتو میشناسم، آبان

پورمشکات، همونی که شرکت کشتیرانی داره. 



نفسم بند اومد، ناخواسته زدم رو یه طرفا صورتم و لب گزیدم.. این مرتیکه
کی بود؟ زیر و بم زندگی منو از کجا میدونست؟ آبانو چجوری میشناخت؟ یا

خدا فاتحه م خوندس.. نکنه تو مراسم خاکسپاری بابای آبان یکی از اون
عوضی ها اومده و منو اونجا دیده؟ بعید نیست، ولی شمارمو چجوری پیدا

کرده ؟ 

سرمو بین  دستام گرفتم و محکم فشار دادم..انگار کابوسام تازه شروع شده بود،
تازه مصیبت ها داشت رو سرم هوار میشد.. آره من همه گذشتمو به آبان گفته
بودم و چیزی برای پنهون کاری نداشتم ولی دلیل نمیشد از این مزاحمتا نترسم

و خیلی راحت به شوهرم بگم یکی از اون مردایی که دودرشون کردم داره
مزاحمم میشه! اونوقت حالش از من به هم نمیخورد؟ چجوری میتونست قبول

کنه؟ خودم چجوری پیشش سربلند میکردم؟!

نگاهم به پیام نحسش افتاد.. یه چیزی عجیب بود، وقتی اسم شوهرو پشت
گوشی اوردم یارو جوری حرفا زد انگار که تازه فهمیده ازدواج کردم ولی تو

پیام گفت که شوهرمو میشناسه.. متناقض نیست؟... چشمامو بستم و بیشتر به
مغزم فشار اوردم بلکه بفهمم این مرتیکه کدوم بی شرفیه.. یارو گفت

عروسک! تیکه کلم آشنایی بود، خیلی آشنا.. کی دم به دقیقه عروسک خطابم
میکرد و منم چندشم میشد؟... نوذر!.. حرومزاده ها!

راوی :

شهرام درحالیکه نگاه منتظرش به گوشی بود یه نخُ سیگار روشن کرد.. از این 
بازی دیوونه کننده که راه انداخته بود لذت می برد ولی مطمئن بود دیر یا زود

یلدا متوجه میشه این مزاحمتا کار اونه، اتفاقا میخواست که یلدا متوجه بشه!
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تو همین حال نوذر کلفه و عصبی گفت: حال اینجوری زل بزنی به صفحه
گوشی اون دختره زودتر جوابتو میده؟ 

شهرام نیم نگاهی بی حوصله ای بهش انداخت و جواب داد: حسابی تو هول و
ول افتاده، میدونم که دیگه نمیتونه بیخیال باشه. 

نوذر نفسشو پرصدا بیرون داد: من که باهاش حرفا میزدم خیلی محکم و
مطمئن میخواست وانمود کنه اشتباه گرفتم، یعنی اصل نمیخواست زیر بار بره.

_ من یلدا رو میشناسم، با پیامایی که براش فرستادم الن از نگرانی داره به
زمین و زمان چنگ میزنه.. نوش جونش، بذار دهنش سرویس شه، میخوام

بفهمه اگه گردن کلفتی مثل من پشتت نباشه اینجور بلها سرش میاد و هیچکسم
نیست که به دادش برسه. 

+ چی بگم وال، من هنوزم بهت میگم ول کن این دختره رو، جز شر و دردسر
هیچی نداره، اصل همون بهتر که خودش گورشو گم  کرد.. این همه بهش

رسیدی، هواشو داشتی و حتی یه بارم بهش دست نزدی، بیشعور نفهمید داری
مثل آدم باهاش رفتار میکنی آخرش چیشد؟ ول کرد و رفت زیر خواب یکی

دیگه بشه و به اون  حال بده. 

شهرام که خیلی این حرفا بهش برخورده بود اخم غلیظی کرد و با تشر گفت:
نوذر رفاقتمون سرجاش ولی دیگه نشنوم از این حرفا بزنی. 

نوذر متعجب و ناباور بهش چشم  دوخت.. اولین بار نبود که میدید شهرام
طرفداری یلدا رو میکنه ولی نمیفهمید چرا تو این موقعیتم دست بردار نیست و

همچنان پشت اون  دختر درمیاد!.. البته نوذر هنوز از جزئیات ماجرا باخبر



نبود، فقط میدونست یلدا با یه مرد وارد رابطه شده و به شهرام پشت کرده،
غیر از این چیز دیگه ای نمیدونست.. از اینکه میدید این دختر چطوری رفیق
چندین و چند سالشو به بازی گرفته و دنبال خودش میکشونه کفری و عصبی

بود.

بارها سعی کرده بود رفیقشو قانع کنه تا این دختر مغرور و پر حاشیه رو کنار
بذاره ولی کو گوش شنوا!.. از دیروز تا الن شهرامو یه بند دست به گوشی

میدید که داره تند و تند به یلدا پیام میده، گاهیم که بهش زنگ میزد از اون
میخواست آماده باشه تا اگه یلدا جواب داد باهاش صحبت کنه و با حرفاش

روانشو به هم بریزه.. اما از نظر نوذر اونی که واقعا روانش به هم ریخته بود
شهرام بود نه یلدا! 

دوباره شهرامو با نگاهش زیر نظر گرفت که داشت با نگاهی شیطنت بار و
لبخندی مرموز و معنی دار به یلدا پیام میدا د.. دیگه دوزاریش افتاده بود وقتی

18شهرام موقع پیام دادن این ریختی میشه یعنی داره حرفای سکسی و مثبت 
برای یلدا تایپ میکنه.. چشم  بست و به حال رفیقش سر تاسف تکون داد..

هیچوقت شهرامو اینطوری ندیده بود. 

شهرام که پیامو فرستاد منتظر بود یلدا جواب بده که گوشی خودش زنگ
خورد.. از جیبش بیرون اورد و با دیدن اسم یلدا چشماش درشت شد و برق

زد.. لبخند هیجان زدشو جمع کرد و با لحن سردی جواب داد: بله؟ 

صدای شاکی و بی نهایت عصبانی یلدا رو شنید: خیلی آشغالی، خیلی پست
فطرتی، خوقد شیطان باید پیش تو ملنگ بندازه، چرا دست از سرم برنمیداری

عوضی؟ چی از جونم میخوای ؟ ولم کن، ولم کن، ولم کن! 



جمله آخرشو جوری جیغ زد که شهرام ناخواسته موبایل رو از گوشش فاصله
داد.. اخم کرد و غرید: صداتو بیار پایین، چه مرگته؟ اصل واسه چی به من

زنگ زدی؟ 

+ خودت بهتر از هرکسی میدونی چرا! عوضی این شامورتی بازی که راه
انداختی یعنی چی؟ فکر کردی با خر طرفی؟ فکر کردی صدای رفیق پفیوزتو

نمیشناسم؟ 

_ مخت تاب برداشته، کدوم  رفیق ماسکل؟ چرا چرت میگی؟ 

+ اسکل تویی و اون نوذر بی همه چیز که فکر میکنی همه مثل خودتون
نکنه افتادی به جونم؟ چی میخوای؟ مستی، احمقن.. چته از دیروز تا الن مثل 
نشئه ای، چته؟ دلقکای دور و برت نیستن سرتو گرم کنن بند کردی به من؟ 

شهرام مکثی کرد و جواب داد: برو دعا به جونم  کن کله شقی نکردم و خودم
یکم تن و بدنتو لرزوندم، میتونستم واقعا اون بی ناموسارو به جونت بندازم تا

بفهمی تقاصا پس دادن یعنی چی، میدونی که چقدر به خونت تشنه ن؟ 

+ بی شرفی شهرام! بی شرفی که هنوزم دست بردارم نیستی، اونا اگه به خون
من تشنه ن به خاطر بلهاییه که تو سرشون اوردی.. فکر کردی منم دست رو

دست میذارم و تماشا میکنم؟ 

_ مثل چه غلطی میخوای بکنی؟ هان؟ هیچی! اگه تا الن هیچکدوم از اون
آدما سراغت نیومدن چون حمایت منو داشتی وگرنه هزارباره پیدات کرده بودن
و تیکه پارت میکردن.. یجوری برات نقش بازی کردم که داشت باورت میشد



من یکی از اونام، فکر کن اگه واسه آبان همچین برنامه ای پیاده کنم  چجوری
باورش میشه. 

یلدا وحشت زده ماتش برد اما خودشو نباخت و گفت: آهان! منم مترسک سر
جالیزم، خفه خون میگیرم و بهش نمیگم این آتیشا از گور تو بلند میشه. 

_ خوب گوش کن چی میگم  یلدا، من اینکارو کردم تا خودت بفهمی چقدر
محتاج منی، تا بفهمی هرجا بری مثل سایه دنبالتم چون دیگه جزو دارایی های
من حساب میشی، قبل از اینکه این  ماجرا رو به جاهای باریک بکشونم خودت

مثل بچه آدم  برگرد پیشم، یه کاری نکن آبانو طوری دیوونه کنم که با دستای
خودش خونتو بریزه.
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یلدا که از ترس و خشم کم مونده بود سکته کنه صداشو بال برد: هیچ غلطی
نمیتونی بکنی مرتیکه عوضی. 

شهرام  طوریکه انگار حرفشو نشنیده با خونسردی ادامه داد: یجوری با غیرتش
بازی می کنم که حتی مهلتت نده حرفا بزنی و براش توضیح بدی.. دارم بهت
یه فرصت میدم قبل از اینکه به دست آبان بلیی سرت بیارم خودت برگردی..
یلدا من برنامه های ناجوری واسه بیچاره کردنت دارم، فکر اینکه میتونی از

پسم بربیای و به زندگی کوفتیت با اون یارو ادامه بدی رو کل از سرت بیرون
کن، چون خودت منو خوب میشناسی، میدونی چه جونوری میشم وقتی بخوام

یکیو زمین بزنم. 



یلدا مستاصل و گریون نالید: خدا تورو زمین بزنه، امیدوارم زمین گیر شی و
نتونی از جات تکون بخوری، امیدوارم بلیی سرت بیاد که روزی هزاربار

مرگتو از خدا بخوای.. بیشعور من حامله م، دست از سرم بردار. 

با شنیدن این حرفا خونش به جوش اومد و فکش منقبض شد.. پس واقعا یلدا
حامله بود و آبان چرت و پرت نمیگفت!.. با حرصا و عصبانیت گفت:
خاکبرسرت کنن دختره ی احمق! نه به اون وقتی که ادای قدیسه ها رو

درمیوردی نه به حال که باید به زور لنگاتو بست.. داغ اون تخم حرومو به دل
قن حرومزاده میذارم.. تو خیلی گوه خوردی که حامله شدی، خیلی گوه آبا

خوردی که فکر کردی آزادی با هر اوزگلی قبپری.. من آدمت کردم یلدا، من!
کی تورو توی ترکیه جمعت کرد و بهت زندگی داد؟ کی همیشه هواتو داشت و

مثل ریگ پول خرجت میکرد؟ حال دادنی ها و حشری بازیاتو بردی واسه
یکی دیگه خرج میکنی؟ من پدرتو درمیارم.. تقصیر خودمه، زیادی باهات

خوب رفتار کردم و یابو برت داشته.. فکر کردی نمیتونستم از همون روز اول
قر که پاتو توی خونه م  گذاشتی یه جنده حرفا گوش کن  ازت بسازم طوریکه زی

من خوابیدنو وظیفت بدونی؟ 

فقط صدای گریه های یلدا رو میشنید که های های زار میزد.. نفس عمیقی
کشید و سعی کرد خشمشو کنترل کنه.. با لحن آرومتری ادامه داد: بسه دیگه
انقدر آبغوره نگیر، هنوز انقدر بخشنده هستم که بخوام بهت یه فرصت بدم تا
غلطی که کردی رو جبران کنی، همین امروز بند و بساطتو جمع میکنی و
برمیگردی پیش خودم، وگرنه آنچنان بلیی سرت میارم که مرغای هوا به

حالت زار بزنن. 

یلدا هیچی نگفت، همچنان  گریه میکرد.. شهرام قاطعانه تکرار کرد: شنیدی
چی گفتم؟ همین  امروز برمیگردی، فهمیدی؟ 



یلدا باشه ضعیفی گفت، اینبار شهرام خیلی آرومتر شد و لبخند محوی زد:
آفرین! همینه، دختر حرفا گوش کنی باش تا منم مهربون بمونم. 

یلدا قطع کرد و شهرام به امید اینکه قراره محبوب دلش برگرده نفس راحتی
کشید، ولی خبر نداشت یلدا  اصل قصد نداره برگرده فقط میخواست برای

خودش کمی زمان بخره بلکه راه حلی پیدا کنه.. از طرفی یلدام خبر نداشت اگه
شهرام بفهمه بهش وعده تو خالی داده و سرکارش گذاشته دیگه با اون کاری

نداره و مستقیم میره سراغ آبان .. مصداق جمله دیگی که واسه من نجوشه توش
سر سگ بجوشه. 

آبان : 

از وقتی برگشته بودم خونه متوجه حال متفاوت یلدا شده بودم.. گیج،
مضطرب، دستپاچه!.. نمیدونم چش شده بود، چندباری فهمیدم میخواد یه حرفی
بزنه ولی پشیمون میشد. . یکی دوبار ازش پرسیدم طوری شده یا چیزی میخواد

بگه ولی اون من من میکرد و آخرم میپیچوند. 

از اونجایی که منم روز مپر کار و خسته کننده ای رو گذرونده بودم و اصل
حال و حوصله نداشتم خیلی پیگیر نشدم تا بفهمم چی میخواد بگه.. با خودم  فکر

کردم اگه موضوع مهمی باشه خودش باهام درمیون میذاره.

........

تو دفترم نشسته بودم و داشتم آخرین کارارو انجام  میدادم که گوشیم زنگ
خورد.. بدون اینکه به شماره نگاه کنم جواب دادم: بله؟ 

صدای یه مرد رو شنیدم: آبان پورمشکات شمایی؟ 



_ بله خودم هستم. 

+ پس اونی که الن یلدا باهاش تو رابطس تویی. 

نفسم بند اومد و دلم انگار زیر و رو شد.. این دیگه کدوم خری بود؟ عصبی از
اینکه اینطوری اسم زنمو اورده با غیظ گفتم: حرفا دهنتو بفهم مرتیکه خر،

گوه میخوری اسم زن منو میاری بی ناموس. 

با خنده گفت: وجدانی شوهرشی؟ بابا دمت گرم! میدونی زنت قبل چیکاره
بوده؟ 

دیوونه شدم و قاطی کردم، هرچی فحش ناموسی تو دهنم اومد بهش گفتم..
میون داد و بیدادم قطع کرد و منم شمارشو گرفتم، کدوم حرومزاده ای وجود

کرده به من زنگ بزنه و راجع به زنم چرت و پرت بگه؟.. بوق میخورد ولی
جواب نمیداد.. دومرتبه بهش زنگ زدم  و اینبار تماسو رد کرد.. بیخیال زنگ

زدن شدم و بهش پیام دادم، از خشم  دستام میلرزید و نفس نفس میزدم. 

درحالیکه داشتم فحش و تهدید براش تایپ میکردم پیام داد. . نوشته بود: اگه
میدونی زنت قبل چیکاره بوده که کلهتو بذار بالتر بی غیرت، اگه هم

نمیدونی که باید بگم خاکبرسرت با این زنی که انتخاب کردی، میدونی تلکه
بگیر بوده؟ میدونی در ازای پول چه کارایی که نکرده؟ زنت با خیلیا رابطه

داشته داداش! یکیش خود من، انصافا کارشم خیلی خوب بود، هرچی پول
بیشتری بهش میدادم اونم حال بیشتری میداد .

PART 192 : 



روانی شده بودم، خون جلوی چشمامو گرفته بود و فقط میخواستم این
حرومزاده رو گیر بیارم و تیکه پارش کنم.. راه افتادم و از شرکت زدم بیرون،

همزمان بهش زنگ میزدم ولی جواب نمیداد.. بهش پیام دادم: بگو کجایی
میخوام رو در رو ببینمت. 

جواب داد: چرا؟ کاری داری تو پیام بگو. 

قب.... بنال کجایی میخوام ببینمت.. خایه داری حرصی تایپ کردم: مادر خرا
باهام قرار بذار تا.... 

چیزایی گفتم که اگه هر مرد دیگه ای بود از خشم  و عصبانیت دیوونه میشد،
همینطور که من دیوونه شده بودم، ولی اون با خونسردی جواب داد: به جای

قاطی کردن واسه من برو یقه زنتو بگیر، من تنها کسی نبودم که با زنت رابطه
داشت، گیرم که منو پیدا کردی و یه فصل کتک کاری کردیم، بقیه مردایی که

با زنت بودن رو چیکار میکنی؟ 

کارد بهم میزدن خونم درنمیومد.. طوری به جنون رسیده بودم که اون لحظه
میتونستم آدمم بکشم.. پشت سرهم  بهش زنگ میزدم و پیام میدادم ولی اون
دیگه جواب نداد.. سوار ماشینم شدم و دیوونه وار و بی هدفا راه افتادم تو

خیابون.. چشمم به مسیر بود و مغزم یه جا دیگه.. من باید این حرومی رو پیدا
میکردم و مادر و خواهر خرابشو جلوی چشماش...! دوباره بهش زنگ زدم و
اینبار خاموش بود.. از ته حنجرم عربده گوشخراشی کشیدم و حرصمو روی

فرمون خالی کردم. 

نباید رو سر یلدا هوار میشدم، مخصوصا با وضعیتی که الن داشت، اصل
نباید بهش حرفی میزدم.. فقط باید اون حرومزاده ای که جرات کرد به من



زنگ بزنه و چرت و پرت بگه رو پیدا میکردم و دهن گشادشو با کثافت مپر
کنم.. معلومه که حرفای مفتشو باور نکرده بودم فقط روانمو به هم ریخته بود..

یه ساعتی همینطور تو خیابونا چرخیدم، قصد نداشتم فعل برم خونه، هنوزم
دیوونه بودم و نمیخواستم با این حال برگردم.. یلدام مدام بهم زنگ میزد ولی

من تو حالی نبودم که بتونم جوابشو بدم، فقط بهش پیام خودم بهش زنگ
میزنم.. حالم خیلی داغون بود.

.......

دیرتر از همیشه رفتم خونه، به محض ورودم یلدا که حسابی شاکی و نگرانم
شده بود نزدیکم اومد و شروع کرد به غر زدن.. من فقط نگاهش میکردم، نه
حرفاشو میشنیدم، نه عصبانیتشو درک میکردم فقط به یه سوال فکر میکردم،

اینکه این دختر همونطور که خودش ادعا میکرد کامل با من  روراست بوده یا
درمورد گذشتش دروغ گفته و پنهون کاری کرده؟.. نگاهم زوم شد رو

چشماش.. چشمای درخشانی که میپرستیدمشون.. حرفای قبل از ازدواجمون که
بهم میزد یادم اومد، ترسها و تردیداش، اما و اگرهاش، اصرارهای خودم...

اگه می خواستم به این شک احمقانه دامن بزنم و قویش کنم باید به یلدا حق
میدادم که برای ازدواج با من مردد بود.. مهم نیست اون مزاحم پست فطرت

کی بود و چی گفت، من نباید اجازه میدادم حرفای مفتش روم تاثیر بذاره و
زندگیمونو به گند بکشه. 

یلدا رو که همچنان غر میزد و سین جیمم میکرد بی هوا تو آغوشم گرفتمش..
جا خورد و یه باره ساکت شد.. انگار همین که بغلش کردم خودمم آروم شدم..

گردنشو بوسیدم و بیشتر به خودم فشارش دادم.. به خودش تکونی داد و با
عصبانیت گفت: آبان من با اینکارا خر نمیشما، دارم ازت میپرسم چرا هرچی
زنگ میزدم جواب نمیدادی؟ میدونی چندبار بهت زنگ زدم؟ امروز کجا رفته

بودی؟ 



کمرشو نوازش کردم و گفتم: ببخشید عشقم، خیلی گرفتار بودم، تو شرکت با یه
تاجرم دعوام  شد و نمیخواستم با اعصاب خرد باهات حرفا بزنم.. امروز واقعا

روز بدی بود، ولی الن که خونه م  و پیش توام حالم خیلی بهتره.

خواست ازم جدا شه که نذاشتم و محکمتر گرفتمش.. تو گلو نالید و کلفه گفت:
ممردم اینجا، بعد از اون همه زنگ زدن فقط پیام میدی خب من از نگرانی 
خودم بهت زنگ میزنم! اینم شد جواب؟ خودتو بذار جای من، خوشت میاد

باهات اینجوری رفتار کنم؟ 

تو موهای خوش عطرش نفس کشیدم و گفتم: نه! معلومه که خوشم نمیاد.. گفتم
که معذرت میخوام.. فقط نمیخواستم با حال داغونی که داشتم توام  به هم بریزم.

+ آبان.. چیز دیگه هم هست که بخوای بهم بگی؟ 

_ مثل چی؟ 

+ چه میدونم، راجع به امروز که میگی اعصابت خرد بود و به هم ریخته
بودی. 

_ نه عشق من، فراموشش کن، هرچی که بود گذشت.. لباتو بده ببینم. 

کمی ازش فاصله گرفتم تا بتونم لباشو ببوسم.. دلخور نگاهم کرد ولی منم
میخواستم  از دلش دربیارم دیگه! با آرامش و ملیمت لباشو به بازی گرفتم و

غرق بوسه بازی شدیم.. نفهمیدم چقدر مشغول لبای هم بودیم ولی تقریبا زمان



زیادی گذشته بود، همین بوسه هایی که گاهی ملیم و رمانتیک میشد گاهی
خشن و آتیشی حالمو عوض کرد. 

حس های مردونم داشتن خودنمایی میکردن ولی من سعی داشتم سرکوبشون
کنم، آخه با وضعیتی که یلدا داشت به نظرم سکس چیز درستی نبود..

میخواستم یواش یواش از لباش دل قبکنم که یه دفعه دستشو رو پایین تنم گذاشت
و فشار محسوسی اورد.. متعجب و هیجان زده کمی ازش فاصله گرفتم و
نگاهش کردم.. چشماش از شدت هوس و نیاز خمار شده بود و این حالت

اغواگرش بدجوری با روح و روانم بازی میکرد.

PART 193 : 

دستشو حرکت داد و لذت تو تمام بدنم پیچید.. نفسمو لرزون و پر هوس بیرون
دادم و پچ زدم: چی میخوای دلبر حشری من؟ 

اغواکننده تو چشمام نگاه کرد و لب پایینشو با لوندی، آروم بین دندوناش
گرفت.. لباشو نزدیکم گوشم اورد و با حرفای سکسیش دیوونم کرد.. دستامو
رو بدن خوش فرم و بی نظیرش حرکت دادم و زمزمه کردم: از وقتی حامله

شدی خیلی شیطون تر شدی دختر، کار دستمون ندی. 

خندید و ازم جدا شد.. دستمو گرفت و منو با خودش به سمت اتاق خوابمون
برد... 

.......

تو شرکت تایم ناهار و استراحت بود.. منم تو دفترم رو صندلی لم داده بودم و
به عکسایی که یلدا چند دقیقه پیش از خودش برام فرستاده بود نگاه میکردم و



حسابی لذت میبرم.. لعنتی همینطوری تو حالت عادی هات بود از وقتی حامله
شده بود هات ترم شده بود! من همیشه تصور دیگه ای از حال و هوای ماه

های اول بارداریش داشتم ولی الن کامل خلفا تصورم بود!.. نمیدونم شایدم
هنوز برای حالت تهوع و ویار و این داستانا زود بود. 

یاد رابطه ای که شب قبل باهم داشتیم افتادم و ناخودآگاه لبخند شیطونی رو لبام
نشست.. زندگی با یلدا واقعا شیرین بود، خیلی بیشتر از اون  چیزی که فکرشو
میکردم.. کار درستی کردم که از اتفاقات دیروز هیچ حرفی بهش نزدم.. فقط

ای کاش بفهمم کدوم بی وجودی زنگ زد و اعصابمو به هم ریخت، مگه
گیرش نیارم. 

تو همین حال از یه شماره ناشناس یه پیام برام اومد، یه ویس یا پیام صوتی
بود.. مردد و متعجب بازش کردم.. وقتی پخش شد شوک شدم و فورا صداشو
پایین  اوردم.. محض اطمینان بیشتر گوش دادم و اینبار چشمام درشت شد از
شدت بهت و حیرت.. صدا و آوای ناجوری از یه زن بود، انگار که داشت

نمرد هم به گوش میرسید که حرفای سکس  میکرد.. همزمان صدای یه 
اونجوری به زنه میزد. 

دهنم باز مونده بود و هاج و واج پیام صوتی رو قطع کردم.. این دیگه چه
کوفتی بود؟ کدوم احمقی اینو برای من فرستاده؟ همون لحظه شماره ناشناس

شروع به تایپ کرد.. طولی نکشید که پیامش اومد: گوش کردی؟ صدای آه و
ناله زنته وقتی که زیرم بود، نمیدونی چه حالی داشت میداد و خودشم چه حالی

میکرد، لمصب خوب تیکه ایه.

یخُ کردم و نفسم تو سینه مثل سنگ شد.. درد و سوزش بدی تو قلب و قفسه
سینم پیچید که برای چند لحظه تو خودم  جمع شدم.. به جنون رسیدم و فورا

شمارشو گرفتم.. به محض اینکه دوتا بوق خورد قطع شد.. دیوونه وار دوباره
بهش زنگ زدم.. تو همین حال متوجه شدم برام پیام اومد.. نگاه به صفحه



گوشی کردم و دیدم خود حرومزادشه.. تماسو قطع کردم، اینبار یه عکس
فرستاده بود.. جرات نداشتم بازش کنم، معلوم بود چجور عکسیه. 

عرق سرد رو پیشونیم نشسته بود، وحشت زده و با دستای لرزونم زدم رو
عکس.. باز شد.. یه زن بود که صورتش اصل معلوم نبود، سرش پایین بود و
داشت... تنها چیزی که ازش مشخص بود موهاش بود، موهای تیره و بلندش..

پیام اومد: یلداس، نمیذاشت وسط حالی که بهم میداد ازش عکس بگیرم، اینم
یواشکی ازش گرفتم، خوشت میاد؟ 

مسر خورد و افتاد زمین.. دروغه! دروغه! اینا حقیقت گوشی از بین دستام 
نداره، همش ساختگیه واسه اینکه من دیوونه شم.. جد و آباد این مرتیکه رو

میسوزونم!.. خم شدم و گوشیمو برداشتم تا بهش زنگ بزنم، همون لحظه دیدم
دوباره پیام داده: داداش اگه میخوای پورن زنتو کامل ببینی بقیه بچه ها ازش

فیلم دارن، میخوای ازشون بگیرم و برات بفرستم؟ 

روانی شده بودم و فقط میخواستم این بی همه چیزو گیر بیارم.. بهش زنگ زدم
ولی جواب نداد.. بازم دیوونه وار زنگ میزدم و پیام میدادم، فحش ناموسی،

تهدید، ویس می فرستادم و عربده میکشیدم ولی مرتیکه ککشم نمیگزید!.. مغزم
دیگه کار نمی کرد و فرمونو به خشم و غیرت به جنون رسیدم سپرده بود... 

بعد از ساعتی دیگه خسته و درمونده نشستم یه گوشه دفتر رو زمین.. سرمو
بین  دستام گرفتم و به نقطه  نامعلومی خیره شدم درحالیکه ناخواسته ذهنم مدام

مرور میکرد و با این مرور دیوونه ترم میکرد.. فکر و خیالی آزاردهنده عین
کرم داشت سلول به سلول مغزمو میجویید و به فنا میداد.. نکنه اینا همش

واقعیت داشته باشه و یلدا...! 

یلدا : 



از زمانیکه با شهرام حرفا زده بودم تقریبا دو روز میگذشت، به نظر نمیومد
غلطی کرده باشه، اگه کاری کرده بود که آبان آروم نمیموند، کمترین واکنشش

دیوونه شدن بود!.. هنوزم نمیدونستم بهش حرفی بزنم یا نه، میترسیدم، واقعا
میترسیدم از اینکه حرفی بزنم و شر به پا کنم.. شاید احمقانه باشه ولی
میخواستم خودمو قانع کنم شهرام بیخیال شده و دست از سرم برداشته. 

دیشب که آبان دیر اومد واقعا به سرم زده بود همه چیزو بگم ولی وقتی
اونطوری آروم دیدمش پشیمون شدم و با خودم گفتم وقتی اتفاقی نیفتاده چرا این 

آرامشو به هم بزنم و دردسر درست کنم؟.. من فقط میخواستم زندگیمونو نگه
دارم و این آرامش نسبی رو حفظ کرده باشم.. دیگه خسته بودم از هرچی

قشقرق و الم شنگه س.

PART 194 : 

نکندم که فقط خودمو از دردسر و تنش دور نگه دارم، چیزی که همه جونی می
خودش کم  استرس زا نبود.. یعنی میشد شهرام دیگه بیخیالم شده باشه و بذاره

منه فلک زده به زندگیم برسم؟.. بدبختیم که یکی دوتا نبود، هنوز دادگاه
رسیدگی به شکایت شهرام از آبان تشکیل نشده بود، اونو کجای دلم میذاشتم؟ 

این فکر و خیال از زمان بیدار شدنم تا وقتی که دوباره بخوابم مدام تو سرم
بال و پایین میشد.. آبان که خونه نبود این فکرا خیلی بیشتر میشد طوریکه

دیگه دیوونه میشدم.. درحالیکه مغزم درگیر افکار روانی کنندم بود و خودمم
داشتم خونه رو جمع و جور میکردم زنگ خونه به صدا دراومد.. رزالین
دویید سمت در و منم دنبالش رفتم.. از داخل چشمی نگاه کردم و در کمال

تعجب آبانو پشت در دیدم. 



چیشده که این ساعت برگشته خونه؟ معمول انقدر زود برنمیگشت.. درو باز
کردم و با چهره درهم و آشفته ش مواجه شدم، همون لحظه چیزی درونم گفت
اتفاق بدی افتاده.. بی حرفا اومد داخل، لبخند مصنوعی زدم و گفتم: سلم، چه

زود برگشتی. 

رزالینم بهش سلم کرد و سعی داشت توجهشو جلب کنه.. معمول آبان اینجور
وقتا بغلش میکرد و بهش توجه نشون میداد اما اینبار کل نادیده گرفتش.. دست

لی موهاش برد و گفت: بیا بریم تو اتاق میخوام باهات حرفا بزنم. 

ممهر تایید رو به تمام فکرای دلم هوری ریخت.. لحن و نگاه سرد و عصبیش 
ترسناک تو سرم میزد.. منتظرم نموند و راه افتاد به سمت اتاق خوابمون..
زانوهام شل شد و توان حرکت نداشتم.. آب دهنمو به سختی قورت دادم و

همینطور که دست رزالینو میگرفتم گفتم: بیا قربونت برم، بشین  کارتون نگاه
کن و به به بخور من  الن میام.

بچه م مطیع و حرفا گوش کن نشست روبه روی تی وی.. راه افتادم و رفتم
داخل اتاق.. آبان پریشون و مستاصل نشسته بود لبه تخت.. سرش پایین بود و

نقطه نامعلومی رو نگاه میکرد.. درو بستم و آروم لب باز کردم: عشقم؟ چیزی
شده؟ 

سرشو بال اورد و نگاهم کرد.. چشماش قرمز شده بود و خشم  و عصبانیتش
هراس به دلم مینداخت.. غوغایی تو دلم به پا بود.. آخرسر اون آشغال کرم

خودشو ریخت.. اگه گوه خوری شهرام نبود پس چی بود؟.. تو همین حال آبان
گفت: یه چیزی ازت میپرسم راستشو بگو . 

سرتکون دادم و منتظر خیرش موندم.. بدون اینکه لحظه ای ازم چشم برداره
ادامه داد: چیزی راجع به گذشته وجود داره که به من نگفته باشی؟ 



_ قبل هم بهت گفتم، اون روزی که همه چیزو برات تعریف کردم مو به مو
حقیقت بود، نه چیزی رو سانسور کردم نه دروغی گفتم. 

دوباره لب باز کرد حرفا بزنه.. عرق رو پیشونیش نشسته بود و به سختی
نفس میکشید، انگار گفتنش واسه خودشم سخت بود.. اخم غلیظ تری کرد و

فکش منقبض شد.. نفسشو پرصدا بیرون داد و گفت: پیش اومده بود اون
حرومزاده، شهرام، مجبورت کنه  کار بی شرمانه ای انجام بدی؟ 

هنگ کردم و ناباور و بهت زده بهش زل زدم.. با عصبانیت گفتم: معلوم هست
چی داری میگی؟ 

+ فقط جواب سوالمو بده. 

_ نه! نه! هیچوقت دست هیچ مردی بهم نخورد، هیچوقت! بعدشم تو چه فکری
 بار تو بازیای شهرام بودم، نه هیچ عوضی4،5در موردم کردی؟ من کل 

جرات داشت به من دست بزنه نه شهرام وادارم کرد تن به همچین ننگی بدم. 

+ مگه خودت نگفتی شهرام از رزالین استفاده کرد تا به من نزدیک شی و
باهام بخوابی؟ چطور در مورد من این اتفاق افتاد؟ 

_ فرق میکنه، این اولین باری بود که شهرام  همچین گوه خوری میکرد، به
قول خودش چیزی که میخواست از تو قبکنه انقدر باارزش بود که من خیلی باید

بهت نزدیک میشدم. 



نمرد تو زندگیت بوده؟  + قبل از من چندتا 

بدجوری بهم برخورد، ولی من نه دروغی بهش گفته بودم که الن بترسم نه
چیزی رو پنهان کرده بودم.. سعی کردم خشممو کنترل کنم، بهش گفتم: یه نفر،

سهند، شوهر سابقم و بابای رزالین.

نمرد دیگه ای تو زندگیت نبوده؟ + یعنی تا قبل از من هیچ 

_ نه نبوده، آبان دیوونم کردی، این سوال برای چیه؟ 

دندون قروچه ای کرد و گوشیشو از جیبش دراورد.. صفحه شو باز کرد و به
طرفم گرفت، با تشر گفت: بیا خودت نگاه کن. 

گوشیشو گرفتم و دیدم یه سری چت با یه شماره س.. اولین پیام یه ویس بود که
بازش کردم.. از چیزی که شنیدم حسابی جا خوردم و هنگ کردم.. پشت بندش
یه پیام بود که گفته بود صدای آه و ناله زنته و از اینجور شر و ورا.. شاکی و
عصبی سربلند کردم و بهش گفتم: توام باور کردی؟ لمصب مگه کم صدای آه

و ناله منو شنیدی که نمیتونی تشخیص بدی این کوفتی صدای من نیست؟

با تشر غرید: حرفا نزن، بقیشو نگاه کن.

دوباره به صفحه گوشی نگاه کردم، یه عکس بود، تصویر زنی که...! احمقانه
و دیوونه کنندس! یارو گفته بود این تصویر منه! از شدت ترس و ناباوری

خنده هیستریکی کردم و گفتم: بگو که این مزخرفاتو باور نکردی. 



هیچی نگفت، فقط با نگاهی سرد و معنی دار بهم خیره موند.. دیوونه شدم و
صدامو بال بردم: یه نگاه به سر و موهای من بنداز میفهمی زمین تا آسمون با

این جنده ای که تو عکسه فرق میکنه.

PART 195 : 

بازم سکوت کرد، سکوتی که از صدتا فحش و ناسزا و دری وری بدتر بود..
با حرصا چند قدم بهش نزدیک شدم و گفتم: معنی این سکوتت چیه؟ میخوای

بگی با یه ویس و یه عکسی که معلوم نیست مال کدوم فلن فلن شده ایه
اعتمادت به حرفای من از بین رفت؟ آبان من دیگه زنتم میفهمی؟ 

خشن و عصبی از جاش بلند شد و با غیظ تو صورتم غرید: لعنتی چون زنمی
دارم اینجوری روانی میشم، چون زنمی نمیتونم تحمل کنم.. گندش بزنن! یلدا با

من روراست باش و بگو تاحال غلطی کردی یا نه؟

بی رحمانه متهمم میکرد و به زور میخواست حرفا تو دهنم بذاره.. اشکام رو
صورتم سرازیر بود درحالیکه ناباور بهش خیره بودم.. تو همون حال لب باز

کردم: از اولم میدونستم به اینجا میرسه و ترسمم دقیقا از همین بود.. فایده نداره
آبان، زندگی این شکلی به درد جرز دیوار میخوره. 

+ مزخرفا نگو، به جای این شر و ورا توضیح بده و قانعم کن. 

_ دیگه چه توضیحی بهت بدم بی انصافا؟ من که هرچی میگم تو دوباره
حرفا خودتو میزنی.. تردیدم از ازدواجمون به خاطر همین بود، فکرشو

میکردم یه روزی برسه که تو اینجوری یقه منه گردن شکسته رو بگیری ولی
فکر نمیکردم اون روز انقدر زود برسه. 



+ از دیروز تا الن این پدرسگ داره مغز منو با حرفای نفرت انگیزش
سرویس میکنه، خاکبرسر منه بی غیرت که مثل سیب زمینی همین جا وایسادم

و دارم... 

سرد و ناامیدانه حرفشو قطع کردم: اشتباه کردیم آبان، ما نباید ازدواج میکردیم.

خشمگین صداشو بال برد: انقدر شر و ور نگو یلدا، من همینجوری قاطی هستم
تو دیگه روانیم نکن . 

_ دیگه قراره چی  پیش بیاد تا بهم  ثابت شه این رابطه فایده نداره؟ هرخری از
راه برسه خیلی راحت میتونه مغزتو شستشو بده، وقتی دوزار باورم نداری من
دیگه چیکار کنم؟  راهی جز این میمونه که خودم حرمتمو نگه دارم و برم قبل

از اینکه تو بیرونم کنی؟ 

چشماش از خشم  برق محسوسی زد و یه دفعه عربده کشید: بسه! دیوونم کردی
یلدا، دیوونم کردی لعنتی! چیکار کنم با تو؟ 

بعد یه دفعه در نهایت خشم  مشتشو محکم کوبید تو دیوار.. جیغ خفه ای کشیدم
و ناخودآگاه تو خودم  جمع شدم.. نگاهش کردم که قفسه سینش با شدت بال و
پایین میشد.. نگاهش هراس آور و ترسناک بود عین یه جونور وحشی.. از

ترس به گریه افتادم و بی صدا اشک ریختم.. میدونست دارم گریه میکنم ولی
انقدر قاطی بود که نخواد کوچیکترین توجهی بهم نشون بده.

عصبی دست روی صورتش کشید و از اتاق خارج شد.. طولی نکشید که
صدای کوبیده شدن در خونه رو شنیدم.. این یعنی رفت بیرون .. دلشکسته و



بیچاره نشستم  روی زمین و گریه هام شدیدتر شد.. چرا زندگی که هنوز شروع
نشده بود داشت به اینجا میرسید؟ باید چیکار میکردم؟ وایمیسادم و میجنگیدم یا

قبول میکردم آبان هیچوقت به من اعتماد نمیکنه و با کمترین حرفا فورا رو
سرم هوار میشه ؟ 

تو همین حال دستای کوچولو و لطیف رزالینو روی شونه م حس کردم.. سرمو
بال اوردم و دیدم با بغض و لبای آویزون نگاهم میکنه.. جیگرم براش کباب

شد و تو بغلم گرفتمش.. با لحن بغض آلود و بچگونش گفت: نترس، گریه نکن.

بعد آروم با دستش رو کمرم ضربه های ممتد زد.. میون گریه م خنده تلخی
کردم و به خودم بیشتر چسبوندمش. 

......

ساعت از نیمه شب گذشته بود و آبان هنوز برنگشته بود، حتی جواب تماسها و
پیامهامم نمیداد.. قشنگ احساس میکردم گند زده شده تو زندگیم!.. شهرام کاری

کرد که دو روزه رابطه من و آبان متلشی شه.. باید قبول میکردم همش
تقصیر اونه و خوب تونسته با غیرت آبان بازی کنه یا اینکه قبول میکردم

مشکل عدم اعتماد آبان به منه؟.. از طرفا دیگه یجورایی به آبان  حق میدادم و
به خودم گفتم کدوم مردی با این پیام ها و حرفای کثیف و نفرت انگیز راجع به

زنش کنار میاد؟ 

مستاصل و ناراحت یه گوشه نشسته بودم و فکر میکردم.. فکرایی که شاید
قرار نبود منو به نتیجه ای برسونه و فقط مغزمو درگیر کرده بود.. چیکار باید

میکردم؟ 

راوی : 



 ساعت از زمانیکه شهرام عکس و صدای تقلبی به اسم48تقریبا نزدیک به 
یلدا برای آبان فرستاده بود میگذشت.. هرچند تو این مدت بیکار ننشسته بود و
بازم پیام هایی فرستاده بود که حسابی آبانو دیوونه کنه.. حتی یجوراییم براش

سرگرم کننده شده بود! انقدر این بازی رو ادامه میداد تا نتیجه بده.. یا آبان یلدا
و بچه ش رو از خونه بیرون بندازه و یا یه بلیی سر این دختر سرتق و یه

دنده بیاره. 

اما چیزی که براش عجیب بود این بود که آبان دیگه جواب پیام هاشو نمیداد،
حتی اونا رو هم نمیخوند.. نوذر پیشش نبود که ازش بخواد با آبان حرفا بزنه
ولی با اینحال شماره آبانو گرفت، فوقش حرفا نمیزد و قطع میکرد.. همین که

تماس برقرار شد صدای اپراتورو شنید.. گوشی آبان خاموش بود. 

نفسشو کلفه بیرون داد و به فکر فرو رفت.. دو حالت داشت، یا آبان خطشو
عوض کرده یا انقدر دیوونه شده که شر یلدا رو از زندگیش کم  کرده.

PART 196 : 

همچنان برنامه های اجرا نشده زیادی داشت تا به هدفش برسه ولی از ته دلش
آرزو میکرد حالت دوم اتفاق افتاده باشه.. اما از طرفیم امیدوار بود بلیی سر

یلدا نیومده باشه.. اصل گیرم که اومده باشه، نوش جونش! یلدا حقشه،
میخواست حرفا گوش کن باشه و خودش مثل بچه آدم  برگرده. 

با اینحال بازم نتونست خودشو به بیخیالی بزنه.. نگران بود و میخواست از
حال یلدا با خبر شه.. تو فکر این بود بهش زنگ  بزنه یا نه که براش پیام

اومد.. با دیدن اسم یلدا چشم درشت کرد و با نیشخند زمزمه  کرد: چه حلل
زاده! 

پیامشو باز کرد: سلم، میتونی صحبت کنی؟ کارت دارم. 



به نظر لحنش دوستانه میومد.. با اینحال قصد داشت یکم  معطلش کنه و دیر
جوابشو بده تا حساب کار دستش بیاد.. دل تو دلش نبود و میخواست زودتر

 دقیقه ای گذاشت بگذره بعد بهش20بفهمه یلدا باهاش چیکار داره.. تقریبا 
جواب داد: چیکار داری ؟ 

همون لحظه یلدا پیام داد: باید باهات حرفا بزنم. 

کمی فکر کرد و خودش با یلدا تماس گرفت.. همین که یه بوق خورد صدای
یلدا رو شنید: سلم! 

صدا و لحنش غمگین و ناراحت بود.. شهرام که انتظارشو داشت به سردی
گفت: علیک، کارتو بگو. 

یلدا من من  میکرد، انگار که نمیدونست چجوری سر صحبتو باز کنه.. شهرام
که متوجه تردیدش شده بود با لحن بهتری گفت: یلدا؟ چرا حرفا نمیزنی؟ 

یه دفعه یلدا زد زیر گریه و میون  گریه هاش گفت: دیگه بسه شهرام! تمومش
کن، من برمیگردم پیشت. 

از تعجب اخم کرد و برای اطمینان پرسید: یه بار دیگه بگو چی گفتی؟ 

+ مگه همینو نمیخواستی؟ اگه هنوزم پیشت جایی دارم میخوام برگردم. 

_ چیشد به این نتیجه رسیدی ؟ 



+ آبان دیگه نمیخواد باهام زندگی کنه، بعد از یه دعوای اساسی که نزدیک بود
به کتک کاریم برسه بهم گفت گورمو از زندگیش گم  کنم، بهم دو روز مهلت
داده تا بند و بساط خودم و بچمو جمع کنم و از خونه ش بریم بیرون.. نامرد

حتی بچه ای که ازش حامله شدمم نمیخواد، میگه از کجا معلوم بچه من باشه...

گریه هاش مانع ادامه حرفاش شد.. شهرام پوزخند زد و گفت: بفرما! تحویل
بگیر! خوردی عشقم؟ نوش جونت! فکر کردی همه مثل منن که تورو همه

جوره بخوان و قبولت داشته باشن؟ 

+ بسه، حالم به اندازه کافی بد هست تو دیگه نمک رو زخمم نپاش. 

_ اتفاقا حقته، چندروز پیش بهت گفتم برگرد پیش خودم، میخواستم با عزت و
احترام قبولت کنم، تو چیکار کردی؟ دو دستی چسبیدی به اون  مرتیکه که

دوزار ارزش برات قائل نیست، النم جورشو قبکش!

یلدا هیچی نگفت و فقط صدای گریه هاش تو گوشی پیچید.. شهرامم در کمال
بی رحمی گذاشت که گریه کنه و بیشتر عذاب بکشه، میخواست حسابی به غلط

کردن بندازتش.. یلدا میون گریه هاش نالید: شهرام من دو روز بیشتر وقت
ندارم، بعدش باید از اینجا برم بیرون.. میخواستم برم خونه خودم، همونی که

سه دونگشو به نامم زدی ولی گفتم اول از تو اجازه بگیرم. 

_ چه کار خوبی کردی که خواستی اجازه بگیری چون قفل اون  خونه رو
عوض کردم.. این یعنی تا من نخوام نمیتونی به اونجا برگردی.. می بینی

عشقم؟ خلیق هرچه لیق! من چه خونه و زندگی برات ساخته بودم، تازه قصد
داشتم از اون بهترشو برات بسازم ولی تو چیکار کردی؟ ترجیح دادی بری

زیر یه نفر بخوابی که الن میخواد با لگد پرتت کنه بیرون. 



+ اشتباه کردم، خر شدم و نفهمیدم دارم چه حماقتی میکنم.. شهرام از این به
بعد هرچی که تو بگی و تو بخوای، دیگه رو حرفت حرفا نمیزنم، قول میدم. 

_ شرمنده خوشگله، من دیگه بهت اعتماد ندارم. 

+ فقط یه فرصت بهم  بده تا خودمو بهت ثابت کنم.. ببین من میدونم خیلی اذیتت
کردم ولی حال میخوام جبران کنم.. شهرام تو باید کمکم کنی.. خواهش میکنم. 

به ندرت این جمله خواهشی رو از یلدا شنیده بود، همین النم به سختی به
زبون اورد!.. شهرام نفسشو پرصدا بیرون داد و گفت: با اون تخم حرومی که

تو شکمته چیکار میکنی؟ 

+ میخوام سقطش کنم، البته اگه تو کمکم کنی. 

_ خوبه، یواش یواش داری سر عقل میای، ولی عزیزم من اگه بخوام قبولت
کنم دیگه قرار نیست رابطمون مثل گذشته باشه، ازت توقع دارم، متوجهی که

چی میگم؟ دلمم نمیخواد با قیافه عبوس و بر خلفا میلت باهم باشیم، من یه
پارتنر پاکار میخوام.. اما درآخر باید بگم من همچنان بهت اعتماد ندارم و

بدجوریم دلخورم.

+ میشه امروز همو ببینیم؟ تو همون خونه که سه دونگی شریکیم. 

_ چرا اونجا؟ 



+ هم خلوته و خیلی راحت تر باهم حرفا میزنیم هم اینکه میخوام.. میخوام
ازت دلجویی کنم. 

شهرام نیشخند مشتاقی زد و گفت: عه؟ نه بابا! چجوری میخوای دلجویی کنی؟ 

+ دلجویی کنم دیگه. 

_ خب چجوری؟ 

+ چیزی که خیلی قبل تر از اینا باید بینمون پیش میومد، خودت میدونی
منظورم چیه.

شهرام خندید و با مکث گفت: چی باعث شده فکر کنی با سکس از دلم درمیاد؟ 

اینبار یلدا با لحن اغواکننده ای گفت: چون مشکل بین من و تو فقط با سکس
حل میشه، خودتم اینو خوب میدونی.

PART 197 : 

شهرام از خداش بود و همچین چیزی رو فقط تو خواب و رویا میدید.. تو همین
حال یلدا ادامه داد: میدونم بهم اعتماد نداری، ولی منم دارم همه جوره از خودم 

مایه میذارم تا دلتو به دست بیارم.. تنها چیزی که ازت میخوام یه فرصت
دوبارس، دوساعت از وقتت و یه خلوت دو نفری تو خونه.



شنیدن این  حرفا از یلدا انقدر براش دلپذیر بود که برای یه لحظه حالی به حالی
شد.. چشم  بست و نفس عمیقی کشید تا به خودش مسلط شه.. با تصور اون
لحظه تو آغوش یلدا، آب دهنشو قورت داد و گفت: چیشد که تصمیم گرفتی

اینجوری از دلم دربیاری؟ 

+ خودتم میدونی این بهترین راه دلجوییه، فقط سکس من و تورو به هم نزدیک
میکنه، بعدشم من و تو به اندازه کافی برا هم غرور خرج کردیم و جلوی حس
شهوتمونو گرفتیم که به اینجا رسیدیم، مخصوصا من!.. میخوام بهت ثابت کنم

از این به بعد همه جوره در اختیارتم، چون هیچکس مثل تو به درد من
نمیخوره و هوامو نداره، میخوام با کسی تو رابطه باشم و تن و بدنمو براش
لخت کنم که قدرمو میدونه و بهم بها میده.. نه مثل اون آبان نامرد که منتظر
بود یه چیزی بشه تا با تیپا پرتم کنه بیرون.. عوضی رو چقدر بهش التماس

کردم تا این دو روزو بهم وقت داد و از خونه ش ننداختم  بیرون.

حرفای یلدا انقدر تاثیر گذار بود که حسابی حال شهرامو عوض کرده بود..
ولی میخواست کمی هم غرورشو حفظ کرده باشه و خیلیم خودشو مشتاق نشون

نده .. با لحن سرد و بی تفاوتی گفت: عشقم فکر نمیکنی واسه این حرفا دیگه
خیلی دیر شده؟ من بهت فرصت دادم ولی خودت به بختت لگد زدی. 

+ شهرام تو دیگه انقدر نامرد نباش.. یادت نره وضعیتی که الن توش گرفتار
شدم تقصیر توئه. 

_ جان؟! چیشد؟ نه خوشگله تقصیر خودته، تو یابو برت داشت و چسبیدی به
اون  مرتیکه آبان، فکر کردی قراره چه زندگی برات بسازه! ولی من با این

نمک نشناسیات چیکار کردم؟ غیر از اینه که بخشیدمت، چندبار بهت فرصت
دادم و شرایطو محیا کردم تا برگردی؟ اما تو گند زدی توش، حال تقصیرا

گردن من افتاد؟



+ بس کن دیگه! میگم دارم آواره میشم میفهمی؟ با یه بچه تو بغلم و یه بچه هم
تو شکمم، یکم رحم داشته باش.. حداقل تو یکی منو از خودت ننرون، همه امیدم

به توئه.

شهرام نفسشو پر حرصا بیرون داد.. مکثی کرد و گفت: چیکار کنم که همیشه
برای تو دلرحم بودم.. نگران نباش، از شر اون  تخم حروم خلصت میکنم، یه

دکتر خوب سراغ دارم که کارشو خیلی سریع و تمیز انجام میده.. حال بیا خونه
ببینم چجوری میخوای از دلم دربیاری بعدا راجع به این چیزا صحبت میکنیم.

 خونه م، دیر نکنی. 6+ باشه، ساعت 

یلدا قطع کرد و شهرام لبخند رضایت بخشی زد.. هنوزم کامل به یلدا اعتماد
نکرده بود اما با حرفایی که ازش شنید رام شده بود و داشت قانع میشد که

بلخره کاراش نتیجه داده! صدالبته که به همین زودی با یلدا مهربون نمیشد،
قصد داشت تا مدتها منت سرش بذاره و چند وقتیم تو خونه ش حبسش کنه تا
تنبیه شه.. ولی فعل که میخواست این لحظه وصال رو دریابه و ازش نهایت

استفاده رو ببره. 

یلدا : 

نفسمو پر استرس فوت کردم و نگاهی به ساعت انداختم.. تا زمان قرارمون
چندساعتی وقت داشتم.. اول از همه باید سعی میکردم به خودم مسلط باشم تا
کنترل اوضاع از دستم خارج  نشه.. تصمیم به انجام اینکار خیلی سختی بود

ولی من دیگه میخواستم تمومش کنم، مرگ یه بار شیونم یه بار... 

باید رزالینم آماده میکردم و میبردمش پایین، تو این چندساعتی که قراره نباشم
میخواستم بسپارمش به زن نگهبان مجتمع.. زن خوب و مهربونی بود و

خودشم یه دختر داشت، میتونستم بهش اعتماد کنم این چندساعت بچه مو پیشش



بذارم.. لعنتی! چه استرسی به جونم افتاده بود.. انجام اینکار ریسک زیادی
داشت ولی دیگه چاره ای برام  نمونده بود. 

.......

پشت در خونه که رسیدم استرس به لبم رسیده بود.. شهرام زودتر از من اومده
بود و همین اضطرابمو بیشتر میکرد، نمیدونستم به محض دیدنم میخواد چه

واکنشی نشون  بده.. دستای یخُ و مشت کردمو کوبیدم به در و منتظر شدم درو
باز کنه .. طولی نکشید که در خونه به روم باز شد و با شهرام روبه رو شدم..

با لبخند و نگاه پرهوس سر تا پامو برانداز کرد.. بی حرفا از سرراه کنار
رفت تا برم داخل. 

همین که وارد خونه  شدم صدای بسته شدن درو شنیدم و پشت بندش شهرام
گفت: مطمئن نبودم بیای. 

برگشتم سمتش و نیشخندی از سر ترس و استرس زدم: چرا نیام؟ خودم بودم
که باهات قرار گذاشتم. 

نگاهش رو صورتم چرخید و نزدیک شد، انقدر نزدیک که دیگه میتونستم
بفهمم منظورش چیه.. تو یه چشم به هم  زدن  قبل از اینکه بفهمم چطوری،

لباشو رو لبام دیدم.. از حرصا و خشم فکم منقبض شد و چشمامو محکم رو هم
فشار دادم.. اون که حسابی تو حس رفته بود هیجان زده شد و منو به خودش

چسبوند.. یواش یواش جامون عوض شد و در خونه رو پشت سرم احساس
کردم.. آروم و نامحسوس دستمو حرکت دادم و به دستگیره در رسوندم...

PART 198 : 



وقتی مطمئن شدم کار انجام  شده، دستمو تخت سینه شهرام گذاشتم، درحالیکه با
ملیمت هولش میدادم عقب تا از خودم  دورش کنم با لوندی گفتم: خیلی آتیشت

تنده شهرام خان، آرومتر!

نگاه هیزش پر حرصا و ولع زوم شد رو لبام و با لحنی که برام تازگی داشت
گفت: قربون اون لبات که مثل عسل شیرینه، چه لبای خوشمزه ای داشتی و من

نمیدونستم پدرسوخته. 

خواست دوباره لباشو رو لبام بذاره که مانعش شدم و گفتم: میخوای همین جا
جلوی در وایسیم؟ 

تو گلو خندید: ببین هنوز هیچی نشده چجوری منو به خودت مشغول کردی
آهوی وحشی! همیشه میدونستم خوب لعبتی هستی جیگرطل، با این تن و بدن

سکسی. 

داشت کفرمو درمیورد با حرفاش، قبل از اینکه بخواد دستمالیم کنه با خنده
عصبی وادارش کردم به راه رفتن و همزمان گفتم: چوب کاری میکنی شهرام

خان، اینجوریام که میگی نیست. 

درحالیکه  به سمت سالن قدم برمیداشت گفت: راست میگم جون تو، حال درسته
که من هیچوقت نخواستم برخلفا میلت باهات سکس کنم ولی همیشه تن و بدن

نکقفت بودم.  خوشگلتو دید میزدم و تو 

همونطور که گوشیمو از کیفم بیرون میوردم تعجب مصنوعی کردم و گفتم:
واقعا؟ پس من چرا اصل متوجه نمیشدم؟ 



با خنده گفت: دیگه من یجوری دیدت میزدم که خودتم نفهمی. 

روی مبل کنارهم نشستیم و منم درجوابش با ادا و اطوار گفتم: چه موذی بودی
تو، عوضی! 

خندید و دستشو دور گردنم انداخت.. قبل از اینکه هوایی شه و بخواد کاری
انجام بده باید به حرفا میگرفتمش، حرفایی که باید به زبون میورد.. لحنمو
نمردی که همیشه هوامو داشت و جدی تر کردم و ادامه دادم: ولی واقعا تنها 
هیچوقت پشتمو خالی نکرد خودت بودی، منه احمق اینو دیر فهمیدم.. ولی

عزیزم تقصیر خودتم بود، تو همیشه با من طوری رفتار میکردی انگار که
فقط کارمندتم و جز این هیچ معنی دیگه ای برات نداشتم، رابطه ما فقط تو کار

خلصه میشد، منم یه زن بودم، عشق و محبت میخواستم، نیاز داشتم لمس بشم،
بهم توجه شه، حس کنم برای یه نفر مهمم.. اما تو سرت با هر زنی گرم بود

غیر از من.

+ خوشگلم تو هیچوقت به من چراغ سبز نشون ندادی، از زمانیکه پاتو
گذاشتی توی خونه م یجوری خودتو سفت و سخت و محکم نگه داشته بودی که
من ترجیح دادم اصل بهت نزدیک نشم، چون نمیخواستم پسم بزنی، نمیخواستم

با زور و خشونت بهت دست بزنم.. تو فقط کافی بود یه گوشه چشم به من
نشون بدی ببین من برات چیکار میکردم. 

_ خب حق بده، من اوایل ازت میترسیدم، اما بعدش که یواش یواش ازت
خوشم اومد و میخواستم باهات وارد رابطه شم تو بهم پیشنهاد دادی برات کار
کنم، اونم چه کاری  ؟ دلبری واسه یه سری مرد عوضی که به قول خودت از

قبل نشونشون کرده بودی تا یه چیزایی ازشون قبکنی، با این اوصافا من
هرچی که تو ذهنم ازت ساخته بودم خراب شد.. با خودم  فکر میکردم اگه تو

نمردا سر سوزنی از من خوشت میومد که هیچوقت راضی نمیشدی من به اون 
نزدیک شم. 



نمردا انگار یه لشگر مرد بوده! کل   نفر بودن،5+ قربونت برم یجوری میگی 
بعدشم من طوری مواظبت بودم که دستشونم به دستت نخورد، غیر از اینه؟

فکر میکنی چرا هواتو داشتم و نمیخواستم اون حرومزاده ها بهت دست بزنن؟
چون خودم میخواستمت.. ولی درمورد آبان انقدر طمع کردم که دیگه مجبور

شدم پا رو خواسته های دلم بذارم و به اون  دیوس اجازه بدم بهت نزدیک شه..
این اولین و آخرین سهل انگاری و کوتاهی بود که در حقت کردم، بهت قول

مردونه میدم دیگه نمیذارم کسی چپ  نگاهت کنه، از این به بعد دیگه پارتنرمی
و فقط مال خودمی.. اما از حق نگذریم توئه بی معرفتم خیلی زود منو به آبان

فروختی. 

_ مقصر خودتی، من از تو هیچ توجهی نمیدیدم که بهت امید داشته باشم و با
خودم فکر کنم یه رابطه ای بینمون هست، وقتی از اون عشق و علقه دیدم

جذبش شدم.. یه زن به اون  سمتی میره که عشق و توجه ببینه، بهش محبت بشه
و حس کنه خواستنیه.

پوزخند عصبی زد: خب حال انقدر عشق عشق نکن هرکی ندونه فکر میکنه
نکن حرفا میزنی.. مرتیکه پفیوز فقط زبون چرب و داری راجع به فرهاد کوه  

نرمی داشت، اگه واقعا میخواستت و عاشقت بود با چندتا پیام شر و ور و یه
ویس و عکس فیک که براش فرستادم از خونه ش بیرونت نمیکرد.. اسکل

خیلی راحت حرفای منو باور کرد بدون اینکه یه لحظه شک کنه، فکر میکنی
قست داشت نقشه های من جواب میداد؟ پس دیگه خودت بفهم چقدر اگه واقعا دو

نمردیم که یه دنیام جمع شن و راجع به تو مزخرفا بهت بها میداده.. اما من 
بگن  محاله باور کنم، تازه یه تو دهنیم بهشون میزنم.. همه این کارای من به

خاطر همین بود، که بهت ثابت کنم تنها کسی که بهش احتیاج داری منم. 

_ هه! آره واقعا، خیلیم خوب بهم ثابت شد، آبان با یه ویس و یه عکسی که هیچ
ربطی به من نداشت خیلی راحت بهم انگ چسبوند، جوری که فکر میکرد من



با کل دنیا رابطه داشتم.. دیگه تو که بهتر از هرکی میدونی تا قبل از رابطه با
آبان تنها مردی که دستش به من خورد شوهر بی همه چیزم بود، من هیچوقت

هرزه نبودم...

PART 199 : 

بغضی که گلومو فشار میداد باعث شد ناخواسته اشکم دربیاد و نتونم حرفامو
ادامه بدم.. شهرامم از این فرصت استفاده کرد، منو تو آغوشش گرفت و گفت:

ای بابا ولش کن، گور باباش، مهم اینه که من بلخره تونستم تورو ازش پس
بگیرم، مهم اینه که من یکی تورو باور دارم، فهمیدی اون مرتیکه لیاقت تورو

نداشت، خوبه که بهت ثابت شد قبری که بال سرش وایساده بودی و گریه
ممرده ای نبود.. هرچند من هنوزم ازت دلخورم و زمان میکردی توش هیچ 

میبره تا همه چی بینمون اوکی شه ولی همین که این حرفارو ازت شنیدم به یه
چیزایی امیدوارم کردی. 

دستاشو رو بدنم نوازشوار حرکت داد و تو گردنم نفس معنی داری کشید،
همزمان با لحن پرهوسی زمزمه وار ادامه داد: دیگه ول کن این حرفارو، الن

وقت عشق و حاله من و توئه، آخ لمصب چه تن و بدنی داری. 

دلم ریخت و وحشت وجودمو گرفت.. به سختی آب دهنمو قورت دادم و
درحالیکه سعی میکردم خودمو از بین بازوهاش آزاد کنم گفتم: شهرام من... 

+ جون! چرا بهم نمیگی عشقم یا عزیزم؟ الن دیگه میتونی بگی. 

_ من باید برم دستشویی، میشه چند لحظه صبر کنی؟ 



تو گوشم خندید و پج زد: نه نمیشه، نگهش دار. 

بعد لله گوش و گردنمو مکید.. وحشت زده اینبار با زور بیشتری سعی کردم
از خودم  دورش کنم: میگم باید برم دستشویی، چرا اینجوری میکنی؟ 

سرخوش خندید و محکمتر نگهم داشت: تو که هنوز تردید داری خوشگله، چرا
انقدر میترسی؟ خودتو بسپار به من و حالشو ببر.

همزمان داشت مانتومو درمیورد.. ترس و وحشت مغزمو از کار انداخت و
فقط به دفاع از خودم  فکر میکردم.. آشکارا شروع کردم به تقل و ناخواسته داد

زدم: ولم کن! 

عصبی شد و قاطی کرد، جفت دستامو محکم نگه داشت و با یه حرکت
خوابوندم  رو مبل.. شهوت جوری جلوی چشماشو گرفته بود که دیگه

میخواست کارشو به زور انجام بده.. منم با همه توانم جیغ کشیدم و دست و پا
زدم.. تو همین حال یه دفعه با شدت از روم  بلند شد.. آبان بود که خودشو
رسونده بود.. شهرامو انداخت رو زمین و دیوونه وار به جونش افتاد.. از

ترس تجاوزی که نزدیک بود بهم شه تو خودم  جمع شدم و زدم زیر گریه. 

آبان : 

بعد از آخرین جر و بحثی که با یلدا داشتیم انقدر دیوونه شده بودم که ترجیح
دادم ازش فاصله بگیرم و دوری کنم، نمیخواستم کاری کنم یا حرفی بزنم که
بعدا پشیمون شم.. رفتم خونه باغ و اونجا موندم.. مغزم آشفته و به هم ریخته
بود، این زندگی نبود که من میخواستم.. همچنان برام پیام میومد، مزخرفات

مزاحم بیشتر شده بود و میگفت که هنوزم با یلدا رابطه داره!.. دیوونگی دقیقا
چه شکلیه؟ حال من همونطوری بود.. گوشیمو سایلنت کردم و انداختم کنار،

دیگه نمیتونستم بیشتر از این عذاب بکشم. 



فردای اون شب که گوشیمو چک کردم کلی پیام و تماس داشتم.. به هیچکدوم
توجهی نکردم جز پیام های یلدا.. پیامهایی که فرستاده بود رو دونه دونه خوندم،

کل حرفش یه چیز بود، اینکه همه این اتفاقا زیر سر شهرامه .. حرفش بیراه
نبود، منم میخواستم باور کنم ولی غیرت و غرور آزرده شدم جلومو گرفته

بود، از طرفی با پیامهایی که مزاحم فرستاده بود مدام این فکر تو سرم بال و
پایین میشد که نکنه یلدا با تمام مردایی که مجبور شده بهشون نزدیک شه بیشتر

از اعترافات خودش باهاشون رابطه داشته.. اگه این مزاحم واقعا یکی از
همون مردا باشه چی؟ 

به زمین و زمان شک داشتم و بدجوری مستاصل بودم.. شاید اگه این بل سر
خودم نیومده بود و احساساتم درگیر نبود خیلی راحت میتونستم فکرمو به کار

بندازم، راه حلی پیدا کنم و تصمیم بگیرم اما من الن دقیقا وسط این طوفان
وایساده بودم، با تردیدی که مثل خوره به جونم افتاده بود و داشت ذره ذره

عقلمو زایل میکرد.. تو همین حال دوباره  مزاحم پیام داد.. مغزم دیگه کشش
نداشت، خطمو خاموش کردم و یه خط دیگه مو روشن کردم. 

به یلدا پیام دادم و گفتم با این خطم درارتباط باشه.. فورا بهم زنگ زد،
نمیخواستم جوابشو بدم ولی دلم نیومد انقدر بیرحم باشم.. گریه میکرد و قسم

میخورد که همه اینا تهمت و دروغه، سوتفاهمه و از این حرفا.. به ظاهر
حرفاشو قبول کردم  و بهش گفتم فردا برمیگردم خونه، صلح میدیدم یه روز

دیگه هم ازش دور باشم.

شک و تردید درست مثل سرطانه، وقتی تو وجود آدمی ریشه میکنه دیگه به
این آسونی از بین نمیره!.. مصداق حال من بود.. من میخواستم برگردم خونه و

به زندگیمون ادامه بدم ولی فقط یه دلیل داشتم، اونم بچه ای که یلدا ازم حامله
نو رزالین که مثل بچه خودم  دربرابرش احساس مسئولیت میکردم.. غیر بود، 

از این انگیزه دیگه ای برای برگشت نداشتم. 



چند ساعت بعد یلدا دوباره تماس گرفت، سرد و سرسنگین جوابشو دادم و بعد
از یه مکالمه کوتاه قطع کردم.. از اون موقع یلدا دیگه نه زنگ زد نه پیام داد..
واقعا برام مهم نبود، اتفاقا هرچی کمتر باهاش در ارتباط بودم اعصابم راحت تر

بود... گذشت تا صبح شد.. برای رفتن  به خونه عجله ای نداشتم، ولی دیگه
امروز باید برمیگشتم.

PART 200 : 

نگاهی به گوشیم انداختم و دیدم یلدا پیام داده، پیامشو باز کردم و خوندم.. ازم
خواسته بود بهش یه فرصت بدم تا امروز همه چیزو روشن کنه و بهم ثابت شه
هیچوقت هیچ دروغی نگفته.. کلفه از این پیامش بهش زنگ زدم و اونم سریع
جواب داد، صداش انقدر گرفته بود که کامل میشد فهمید چقدر گریه کرده.. دلم

براش سوخت ولی حال خودمم بهتر از اون نبود.. بی حال و حوصله ازش
خواستم بیخیال شه و فراموش کنه، همون کاری که من میخواستم انجام بدم. 

با قاطعیت و پافشاری عجیبی که تاحال ازش ندیده بودم گفت: نه! من بیخیال
نمیشم آبان، پای حیثیتم وسطه پس هیچجوره عقب نمیکشم، امروز هرطور شده

یه بار برای همیشه بهت ثابت میکنم فکرایی که راجع به من میکنی اشتباهه،
بعد از امروز یا مشکلتمون تموم میشه و مثل آدم باهم زندگی میکنیم یا بازم

تو میخوای به این  شک جنون وارت ادامه بدی که در اون صورت ترجیح میدم
ازت جدا شم تا دیگه نه من عذاب بکشم نه تو. 

_ میخوای چیکار کنی؟ 

+ میفهمی، فقط یه چیزی ازت میخوام  اونم اینکه سر ساعتی که تا چندساعت
دیگه بهت میگم، بیای دنبالم باهم بریم یه جایی. 



قبول کردم و اونم تماسو قطع کرد.. هیچ ایده ای نداشتم میخواد چیکار کنه ولی
خودمم مشتاق بودم ببینم قراره چه کاری انجام بده.. یکی دوساعت بعد ساعت

قرارمونو برام پیام کرد، تاکید داشت دیر نکنم.. حال تعجبم بیشتر شده بود، این
دختر میخواست چیکار کنه؟ 

سرساعت قرارمون جلوی در خونه منتظرش بودم.. یلدام معطلم نکرد، زود
اومد بیرون و سوار شد، بدون اینکه نگاهم کنه سلم سرد و زورکی کرد و به
روبه رو خیره شد.. مثل خودش جوابشو دادم و ماشینو راه انداختم.. نمیخواستم

باهاش حرفا بزنم ولی باید ازش میپرسیدم کجا باید بریم.. جوابش واقعا متعجبم
کرد.. گفت بریم خونه  ای که قبل زندگی میکرده!.. کلی سوال برام پیش اومد،
حتی میخواستم مخالفت کنم ولی قرار شده بود بهش فرصت بدم خودشو ثابت

کنه. 

کل مسیر هردومون ساکت بودیم تا اینکه به سر کوچه خونه سابقش رسیدیم،
فورا گفت: ماشینو همین جا نگه دار. 

کاری که گفته بود انجام دادم، رو بهم کرد و با جدیت ادامه داد: حواست به
گوشیت باشه، بهت زنگ میزنم و جواب بده، قرار نیست باهات حرفا بزنم

فقط میخوام گوش بدی، ازت خواهش میکنم وایسا و همه چیزو بشنو.. این کلید
در اصلی خونه س، پیشت باشه.

سر تایید تکون دادم و کلیدو گرفتم، اونم پیاده شد.. تا زمانیکه جلوی چشمام بود
با نگاهم تعقیبش کردم.. حال باید صبر میکردم تا زنگ بزنه.. تقریبا یه ربع
بعد یلدا زنگ زد، جواب دادم و صداشو با فاصله از گوشی شنیدم.. داشت به

یه نفر میگفت تنها مردی که همیشه هوامو داشت و هیچوقت پشتمو خالی نکرد
خودت بودی... آشوب تو دلم به پا شد و قلبم تندتر زد.. صدای گوشی رو تا
آخر زیاد کردم تا بفهمم به کی داره این  حرفارو میزنه.. طولی که نکشید که



فهمیدم شهرامه.. ناخواسته از ماشین پیاده شدم، خون خونمو میخورد و داشتم
دیوونه میشدم، این دختر چرا به من نگفت میخواد چه غلطی بکنه؟ 

سر تا پا گوش شدم و همه حرفاشونو شنیدم.. حقیقت تو صورتم کوبیده میشد و
هر لحظه بیشتر داغون میشدم.. دلم میخواست با سر برم تو دیوار، یا یه بلیی
سر خودم بیارم، بدجوری از خودم  شاکی بودم، شاکی از اینکه یلدای من برای
اثبات پاکی خودش دست به چه خریتی زده و همشم گردن خودمه! لعنت به من

که انقدر اذیتش کردم و با شک های احمقانم به اینجا رسوندمش.

راجع یه چیز دیگه هم مطمئن شده بودم، اینکه شهرامو تیکه پاره کنم! دیگه
باید تقاصا پس میداد، اون حرومزاده با گوه خوریاش به اندازه کافی به

زندگیمون گند زده بود.. تو همین حال صدای گریه های یلدا رو شنیدم  و بیشتر
از خودم  بدم اومد.. ننگ بزرگی بود واسه من که وادارش کردم همچین کاری

انجام بده.. با قدم های سریع راه افتادم به سمت خونه درحالیکه هنوز گوشی
دستم بود و حرفاشونو میشنیدم. 

یه لحظه از چیزایی که داشتم میشنیدم نفسم تو سینه حبس شد.. انگار شهرام
میخواست به یلدا دست درازی کنه.. با همه سرعت بقیه راهو دوییدم.. با کلیدی
که یلدا بهم داده بود درو باز کردم و سراسیمه رفتم تو.. بدو از پله ها بال رفتم
و خودمو به در خونه رسوندم که نیمه باز بود.. صدای جیغ یلدا رو که شنیدم

دیوونه وار خودمو انداختم داخل.. 

یلدا : 

همه حرصا و خشم و نفرتشو رو سر و صورت شهرام خالی میکرد.. حق
داشت، باعث تمام بدبختی هامون تو مشتش افتاده بود و محال بود بیخیالش

شه.. تو همین حال یکی از آدمای شهرام سراسیمه وارد خونه  شد، باید حدس
میزدم این عوضی جانب احتیاطو رعایت میکنه و تنها نمیاد اینجا.. قبل از

اینکه نزدیک شه به آبان هشدار دادم.. شهرامو ول کرد و با اون یارو درگیر



شد.. شهرامم فرصتو غنیمت شمرد، تن لششو جمع کرد و بلند شد.. فقط
میخواست بره بیرون و فرار کنه.. آبان همچنان درگیر بود و یارو نمیذاشت

خودشو به شهرام برسونه.

PART 201 : 

زورشم کم نبود مرتیکه.. دیدم که شهرام فلنگو بست.. نگاه پر استرسمو به آبان
دوختم که انگار با آدم شهرام به هم گره خورده بودن، تو همین لحظه آبان یارو

رو هولش داد عقب، باهم رفتن تو تی وی و میزش و پخش زمین شدن.. از
ترس جیغ خفه ای کشیدم و ناخواسته تو خودم  جمع شدم. . آبان که انگار گیج و

منگ شده بود با شدت سرشو تکون داد، به زحمت خودشو جمع کرد و رو
پاهاش وایساد.. آدم شهرامم همچنان رو زمین ولو بود.. نزدیکم اومد، دستمو

گرفت و بدو رفتیم بیرون...

همین که رسیدیم پایین شهرامو دیدم که سوار ماشینش شده بود و داشت
روشنش میکرد.. آبانم معطل نکرد و دویید به سمت ماشین خودش که فاصلشم

باهامون کم نبود.. به ناچار منم دنبالش دوییدم، سرعتش بیشتر از من بود و قبل
از اینکه بهش نزدیک  شم خودشو به ماشین رسوند.. با هر بدبختی بود منم
خودمو رسوندم و سوار شدم، زیر دلم تیر میکشید و نفسم بال نمیومد.. آبان

ماشینو راه انداخت و دنبال شهرام رفت.. من که همچنان نفس نفس میزدم آشفته
حال گفتم: برا چی داری میری دنبالش؟ ولش کن گورشو گم  کنه، من به چیزی

که میخواستم رسیدم. 

با حرصا و چشم غره نگاهم کرد: خیلی کله خری یلدا، چرا به من نگفتی
میخوای همچین غلطی بکنی نادون؟ 



_ قد اگه اینکارو نمیکردم که همچنان میخواستی متهمم کنی و هزار جور انگ
بچسبونی، عوض عذرخواهیته؟ چیه نکنه هنوز شک داری؟ بگو خجالت نکش !

+ بس کن دیگه عه! انقدر نیش و کنایه نزن، واسه خاطر این  خریتت بعدا به
حسابت میرسم. 

_ آبان ولش کن این  مرتیکه رو، بابا خبرم من حامله م، از تو کوچه که دنبالت
دوییدم تا الن زیر دلم تیر میکشه، تو که دیگه همه چیزو فهمیدی، یه ذره فکر

من باش. 

+ به فکرتم عشقم، ولی اول باید این حرومی رو یه گوشمالی اساسی بدم..
کمربندتو ببند. 

من واقعا نمیخواستم آبان بلیی سر شهرام بیاره، البته دلم برا شهرام نسوخته
بود میترسیدم آبان خودشو تو دردسر بندازه و بدبخت شیم.. اینکاریم که کردم

همش از سر ناچاری و استیصال و فشار سنگینی بود که داشت زندگیمونو
نابود میکرد.. با اینکه اصل مطمئن نبودم جواب میده یا نه، فقط دلو زدم به

دریا یا به قول آبان کله خری کردم.. نگاهم افتاد به چراغ راهنمایی که تو
مسیرش بودیم، چهارراه بزرگی بود که از هر طرفا کلی ماشین در رفت و

آمد بود. 

چراغ داشت قرمز میشد، آبان سرعتشو بیشتر کرد که ردش کنیم، ترسیده بودم
و همش با خودم فکر میکردم النه که تصادفا کنیم.. ماشین شهرام از چهارراه

عبور کرد و همون لحظه چراغ قرمز شد، آبان بی توجه به چراغ خواست به
تعقیبش ادامه بده، فقط یه ذره مونده بود با یه ماشین دیگه به شدت برخورد

کنیم.. آبان محکم زد رو ترمز و من وحشت زده جیغ کشیدم.. چشم  باز کردم و
فهمیدم از ناکجاآباد شانس اوردیم و طوری نشده.. دستمو مشت کردم و با همه



زورم چندبار کوبیدم تو بازوی آبان، از ترس و خشم جیغ جیغ کردم: روانی
داشتی به کشتنمون میدادی، بخدا اگه بلیی سر بچه م بیاد زندت نمیذارم. 

سریع به غلط کردن افتاد و عذرخواهی کرد.. با تشر بهش توپیدم که شهرامو
بیخیال شه و برگردیم خونه، اونم بی هیچ چون چرایی قبول کرد.. سرمو به
صندلی تکیه دادم و با اخم به خیابون زل زدم.. خسته بودم، دلم فقط یه ذره
آرامش میخواست، یه روز بدون استرس و تنش و دردسر.. بخدا که همچین

چیزی حقم بود. 

 .......

مدتی گذشته بود، نه من دیگه از شهرام و اتفاقات اون  روز صحبت می کردم نه
آبان کوچیکترین اشاره ای بهش میکرد.. آبانم بیشتر از هروقتی مهربون شده
بود و همه تلششو میکرد حال من خوب باشه و از همه چیز راضی باشم..

میشه گفت یه آرامش نسبی نصیبمون شده بود که میتونستم به ادامه این زندگی
امیدوار باشم.. از شهرام هیچ خبری نداشتیم، هرچند من که اصل نمیخواستم
ممرده، همین که از ما و زندگیمون دور باشه برام کافی بود.  بدونم زندس یا 

اما مجبور بودم همچنان به یه موضوع استرس زای دیگه فکر کنم، دادگاه
شهرام و آبان که چیزی به تشکیلش نمونده بود   .. آبان مدام سعی میکرد قانعم

کنه دلیلی برای نگرانی نیست و این مسئله مشکلی برامون درست نمیکنه ولی
مگه من میتونستم بهش فکر نکنم؟ 

تو یه چشم به هم  زدن  روز تشکیل دادگاه از راه رسید، چقدر به آبان گوشزد
کرده بودم و ازش قول گرفته بودم هیچ دردسری درست نکنه و کاری به

شهرام نداشته باشه، با اینحال بازم نگران بودم و فکر میکردم دوباره قراره یه
گندی این وسط زده شه.. چندساعتی با این استرس و بی خبری با خودم فکر و

خیال کردم تا اینکه آبان بهم زنگ زد.. لحنش خوشحال بود و همین نشون
میداد همه چیز خوب پیش رفته. 



خیالم راحت شد و مشتاقانه ازش پرسیدم دقیقا چیشد، جواب داد: دادگاه یه
مبلغی رو به عنوان دیه تعیین کرد و منم گفتم هر وقتی بگید پرداخت میکنم،

اون مرتیکه هم مجبوره رضایت بده، النم دارم برمیگردم خونه، تو و رزالینم
آماده شین که میخوام بهتون یه شیرینی توپ بدم.

PART 202 : 

از ذوق خبر خوشی که داد خندیدم و قربون صدقش رفتم.. مکثی کردم و
پرسیدم: با اون عوضی روبه رو شدی؟ 

با تاخیر گفت: نه، وکیلش اومده بود دادگاه، خود نکبتش افتاده  گوشه بیمارستان
نکنه، پس فکر میکنی چرا انقدر خوشحالم؟  و داره جون می

وارفتم و از حیرت دهنم باز موند.. آبان ادامه داد: اون روزی که جیم شد و از
دستم فرار کرد چندتا خیابون بالتر تصادفا میکنه، سه روز تو کما بود ولی

انقدر سگ جونه که به هوش اومده، وکیلش میگفت پاهاش قدرت حرکت نداره،
یعنی فلج شده، حال معلوم نیست این وضعیتش دائمه یا موقت ولی ایشال که

دائم باشه! 

خندید و منم میون حال بهت زدم خنده بی معنی و بی جونی کردم.. یکم دیگه
هم باهام حرفا زد و بعدم خدافظی کرد.. ولی من همچنان تو فکر حرفاش

بودم.. حسی نداشتم، نه بابت این خبر خوشحال بودم نه ناراحت، فقط شوک
شده بودم.. حقیقتا برام مهم نبود چه اتفاقی برای شهرام میفته یا قراره از این به

بعد چیکار کنه فقط نمیخواستم دیگه هیچ اثری ازش تو زندگیم ببینم. 



آبان : 

ماه های آخر بارداری یلدا بود و هردومون ذوق و شوق زیادی برای به دنیا
اومدن پسرمون داشتیم، هیجان دخترم رزالین بیشتر از ماها بود و از حال

داداشی داداشی میکرد!.. همه چیز همونطوری بود که همیشه آرزوشو داشتم،
از ته دل احساس خوشبختی میکردم و واقعا دیگه هیچی نمیخواستم.. از کار و
مسئولیتم کمتر کرده بودم که بتونم  بیشتر از قبل کنار خونوادم باشم.. میخواستم

لحظه به لحظه این خوشبختی رو با لذت زندگی کرده باشم. 

به گذشته که فکر میکنم باورم  نمیشه من و یلدا باهم  به اینجا رسیدیم، با اون
همه چالش و تلطمی که پشت سر گذاشتیم، اما بلخره روی خوش زندگی رو

دیدیم و حالم با جون و دل قدرشو میدونیم.. یلدا تا ابد ملکه قلبم و فروغ
زندگیمه، خورشید دنیای من.. زمانی بود که با خودم فکر میکردم این خورشید

خاموش شده و دنیای من برای همیشه تاریک و سرد میمونه، ولی اشتباه
میکردم، اون درخشان تر از هروقتی کنارمه و دنیامو مملو از عشق و امید

میکنه، دقیقا مثل خورشیدی که به طلوع هرروزش ایمان دارم. 

راوی : 

شهرام زیر نظر یه فیزیوتراپ به سختی تلش میکرد توانایی راه رفتنشو به
دست بیاره، میخواست که دوباره رو پاهاش وایسه.. از اون روزی که فهمید
نرکبی از یلدا خورده و یلدا فقط بازیش داده کینه ای تر از هروقتی منتظر چه 
خالی کردن عقده و انتقام گیری بود.. غرور شکستش بیشتر از همه آزارش
میداد و بلی جونش شده بود، هیچوقت فکرشو محبوب دلش همچین بلیی
سرش بیاره.. با همه اینا بازم معلوم نبود بتونه دوباره راه بره و به هدفش

برسه، اما تسلیم نمیشد و دست از تلش برنمی داشت. 

تو اتاقش روی تخت دراز کشیده بود و به عکس یلدا نگاه میکرد، نگاهی پر از
عقده و نفرت که خالی از دلشکستگیم نبود.. دختری که هیچوقت نتوست واقعا
رامش کنه یا لاقل دلشو به دست بیاره.. نمیتونست منکر حسادتش به آبان شه،



یلدا اونو واقعا دوسش داشت، همین بود که شهرامو بیشتر عذاب میداد.. شاید
باید می پذیرفت که وقتشه یلدا رو به حال خودش رها کنه و بگذره از وقت و

مایه ای که به قول خودش برای یلدا تو این مدت صرفا کرده بود. . ولی شهرام
واقعا می پذیرفت؟!

آینده و تصمیم سرنوشت مبهم تر از اونیه که بشه فهمید چه اتفاقاتی قراره بیفته
اما چیزی که الن کامل مشخص بود سعادت و خوشبختی یلدا و آبان کنارهم

بود که با چنگ و دندون به دستش اورده بودن، چیزی هم که با اشک و خون 
دل و رنج و مشقت به دست بیاد محاله به راحتی از دست بره، حتی اگه

سهمگین ترین طوفان ها تو راه باشن...

( پایان رمان مرگ خورشید ) 
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